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Chirurgické oddelenie 
Všeobecnej nemocnice Ko-
márne umiestnilo 10 nových, 
moderných, plne vybavených 
polohovacích lôžok pre svojich 
pacientov, ktoré zaobstaralo 
vďaka podpore, ktorá sa často 
vyskytne aj zo strany súkrom-
ných spoločností. 

Nové lôžka majú oproti 
pôvodným veľkú výhodu vďa-
ka svojej zníženej váhe a vyššej 
úrovni variability a vďaka jed-
noduchšej manipulácii pri práci 
s pacientom. Moderné lôžka ne-
mocnici pre chirurgické odde-
lenie venovala spoločnosť RE-
AL-K z Komárna. „Veľmi nám 
záleží na tom, aby mala nemoc-
nica neustále lepšie podmienky 
na poskytovanie služieb svojim 

pacientov. Vnímame aktívnu 
snahu nemocnice o zlepšovanie 
a všimli sme si, že sa za posledné 
obdobie v nemocnici vykonalo 
veľa pozitívneho pre zvýšenie 
kvality poskytovania zdravotnej 
starostlivosti. Práve preto sme 
radi, že  sme mohli aj my pri-
spieť k dobru pacientov v našom 
regióne. Takúto aktivitu, v rámci 
finančných možností, sa budeme 
snažiť podporovať aj v budúcnos-
ti, pretože zlepšovanie a zvyšova-
nie kvality zdravotných služieb 
podporuje každého obyvateľa 
nášho regiónu,“ - uviedol ko-
nateľ spoločnosti REAL-K  Ing. 
Ladislav Mészáros.

Slová vďaky odzneli aj z úst 
riaditeľa nemocnice Mgr. Vikto-
ra Dudáša. „Touto cestou by som 

sa chcel v mene celej nemocnice, 
ako aj našich pacientov poďako-
vať konateľovi spoločnosti REA-
L-K, pánovi Mészárosovi. Takáto 
podpora znamená pre našu ne-
mocnicu veľmi veľa a veríme, že 
bude pozitívnym príkladom aj 
pre iné spoločnosti z nášho regi-
ónu.“

Chirurgické oddelenie Vše-
obecnej nemocnice Komár-
no ročne prevádza približne 
2400 operácií a hospitalizuje 
vyše 3000 pacientov. Oddele-
nie pred necelým rokom pre-
šlo aj renováciou v hodnote 80 
000 eur, v rámci ktorej došlo 
k vybudovaniu štyroch nových 
nadštandardných izieb ako aj 
k vybudovaniu bezbariérových 
hygienických zariadení. Nemoc-

nica sa neustále snaží o zvyšo-
vanie kvality a úrovne komfortu 
pre svojich pacientov a je vďač-
ná za akúkoľvek pomoc, ktorá 
by k tejto snahe mohla pozitívne 
prispieť.

„Sme vďační pomoci súkrom-
ných spoločností akou je naprí-
klad spoločnosť REAL-K. Práve 
vďaka pomoci zo strán takýchto 
spoločností máme možnosť na 
postupnú modernizáciu našich 
oddelení, ktoré zároveň prispie-
vajú ku zvyšovaniu bezpečnosti 
a úrovne komfortu pre našich 
pacientov,“ - dodal primár chi-
rurgického oddelenia MUDr. 
Gustáv Škodáček.  

Mgr. Marta Csergeová
tlačová hovorkyňa 

AGEL SK ,a.s.

Za účasti odborníkov ces-
tovného ruchu a širokej ve-
rejnosti sa v dňoch 26. až 29. 
januára 2017 konal v bratislav-
skej Inchebe ITF Slovakiatour 
medzinárodný veľtrh cestov-
ného ruchu. Súčasťou veľtrhu 
boli aj časti poľovníctvo, od-
dych, wellness, fitness a Danu-
bius Gastro, ktoré sa z roka na 
rok rozvíjajú a poskytujú širo-
kú ponuku záujemcom. 

Samozrejme na tejto dôleži-
tej výstave sa dobre prezentova-
lo aj Komárno a Podunajsko na 
výstavných plochách Regiónu 
Nitra. Bývala Komárňanská in-
formačná kancelária sa v tomto 
roku prezentovalasuž ako Ob-
lastná organizácia cestovného 
ruchu Podunajsko, na výstave sa 
zúčastnili aj pracovníčky Vincze 
Rita, Varga Alexandra a Rakov-
ský Gabriella. Samozrejme od 
nich som získal informácie o čo 
bol najväčší záujem na výstave.

Dobre pripravenými propa-
gačnými materiálmi sme počas 
celej výstavy propagovali regi-
ón Podunajska, veď tu máme 
bohatú ponuku termálnych 
prameňov, historických pamia-
tok a vinárske a iné tradície. 
Najväčší záujem bol o pevnosť 
v Komárne, ktorá je najvýznam-
nejšou fortifikačnou stavbou 
na Slovensku. Tu by sme mohli 
spomenúť, že ju v roku 2016 
navštívilo vyše 12 000 návštev-
níkov. Ďalej bol záujem o ter-
málne kúpaliská Patince a Ko-

márno, o Wellness hotel Patince, 
Vadaš Thermal Resort Štúrovo, 
o ubytovacie možnosti, o podu-
najskú vínnu cestu, o cyklotrasu 
medzi Komárnom a Štúrovom 
a iné zaujímavosti. Samozrejme 
sme prezentovali aj bohaté kul-
túrno-spoločenské podujatia, 
hlavne 19 najznámejších, ako 
napr. Komárňanské dni, Jarné 
otvorenie vinných pivníc, Štú-
rovské hudobné leto, festival 
rybárstva a ďalšie. Naši návštev-
níci brali naše leporelá a rôzne 
iné propagačné materiály ako 
veľmi zaujímavé, boli to hlavne 
rodiny, stredná generácia a za-
hraničnýí návštevníci z Česka, 
Rakúska, Maďarska a Poľska. 

Myslím si, že sa musíme 
takýchto medzinárodných tu-
ristických veľtrhoch zúčastňo-
vať, aby sme zbierali skúsenosti 
a propagovali naše pekné Podu-
najsko. Na záver som položil 
ešte jednu otázku, akú zmenu 
bude znamenať, že už nepatria 
pod priame riadenie mesta Ko-
márna.

Samozrejme aj naďalej budú 
úzko spolupracovať s mestom 
Komárno, ale teraz už budú slú-
žiť všetkým organizáciám ob-
lastnej organizácie cestovného 
ruchu Podunajsko a keďže ich 
bude riadiť obchodný turistický 
subjekt, preto určite prekvapia 
návštevníkov novými poduja-
tiami, aktivitami a propagačný-
mi materiálmi.

Dr. Bende Štefan

Veľký záujem bol o pamätihodnosti 
Podunajska a Komárna

Chirurgické oddelenie nemocnice dostalo 
desať nových polohovacích lôžok

Počas uplynulých dvoch 
rokov sa zrodila možnosť, aby 
Komárňania – či už ako súk-
romné, alebo právnické osoby 
– mohli požiadať o podporu 
mesta na realizáciu všeobecne 
prospešných nápadov. V tom-
to roku je možné uchádzať sa 
o finančnú podporu v troch 
oblastiach, na každú z nich je 
vyčlenených 10 tisíc eur. 

Mesto pred dvomi rokmi po 
prvýkrát vypísalo súťažné pod-
mienky, v rámci ktorých mohli 
záujemcovia žiadať o peniaze na 
realizáciu nápadov v rámci ob-
lasti životného prostredia a ces-
tovného ruchu. V tomto roku sa 
okruh rozšíril a žiadosti je mož-
né podávať už aj v rámci ochra-
ny kultúrnych pamiatok. Návrh 
vypracovali poslankyne Margit 
Keszeg a Tímea Szénássy. Ich 
predstavou bolo, aby záujemco-
via mohli vďaka podpore mesta 
zrealizovať plány v súvislosti 
s obnovou mesta a ochranou 
dedičstva. Okrem menších pa-

miatok sa tu naskytne možnosť 
na opravu chránených hrobov, 
keďže hroby viacerých osobnos-
tí Komárna sú skutočne v zane-
dbanom stave. Po minulé roky, 
vďaka súdržnosti občianskych 
organizácií, sa podarilo dať do 
poriadku najprv Jókaiho a ne-
skôr aj Lehárov hrob, v ktorom 
odpočívajú ich rodinní prísluš-
níci. 

„V prípade takýchto možností 
je dôležité, aby získali prostried-
ky tí obyvatelia, ktorí majú ocho-
tu robiť niečo pre mesto, čím na 
oplátku mesto podporí ich dobré 
nápady. V rámci občianskych ak-
tivít nejde len o účinné a dôležité 
spoločenské aktivity, ale súčasne 
je omnoho účinnejšie aj násled-
né zachovanie novovzniknutého 
stavu. V neposlednom rade je 
podstatné aj to, že iniciátori majú 
povinnosť prevziať časť nákladov 
– či už zo svojich vlastných, ale-
bo iných sponzorských zdrojov 
– a tak sa vďaka tomu prakticky 
zdvojnásobí suma vynaložená na 

obnovu nášho mesta,“ – uviedol 
viceprimátor Béle Keszegh. 

Podrobnosti v súvislosti s 
materiálnou podporou nájdete 
na webovej stránke mesta, o žia-
dostiach, na základe odporúčaní 
jednotlivých odborných komisií, 
rozhodne zastupiteľstvo. Uchá-
dzať sa o podporu je možné až 
do vyčerpania prostriedkov. 

Mestské zastupiteľstvo na 
januárovom zasadnutí rozho-
dlo aj o dotáciách na kultúru 
a šport. Bezprostredne na šport 
bolo vyčlenených 260 tisíc eur, 
z čoho 95 % rozdelí v priebehu 
roka mestské zastupiteľstvo, o 
zvyšných 5 % rozhodne primá-
tor osobne. Najväčšiu finančnú 
podporu získal futbalový klub 
KFC (71 tisíc eur), mestské 
basketbalové družstvo (45 tisíc 
eur) a volejbalisti (30 tisíc eur). 
Finančnú podporu získalo 35 
športových klubov a v 14 prípa-
doch poslanci rozhodli o jedno-
razovej finančnej pomoci. 

V oblasti kultúry je naplá-

novaných 75 tisíc eur na bez-
prostrednú podporu, z čoho 95 
% bolo rozdelených na zasadnu-
tí zastupiteľstva. Spomedzi 107 
žiadateľov rozdelili peniaze na 
základe rozhodnutia kultúrnej 
komisie s odobrením mestského 
zastupiteľstva. „Myslím si, že je 
pozitívnym krokom, že fond na 
kultúru vzrástol aj v tomto roku, 
tentoraz o sumu 10 tisíc eur, vďa-
ka čomu vieme organizátorom 
podujatí zabezpečiť opäť väčšiu 
podporu. Pozitívne zmeny vidieť 
už aj v kalendári podujatí, fes-
tivaly a ďalšie programy oslovia 
čoraz viac ľudí,“ – uviedla Tímea 
Szénássy, predsedníčka komisie 
pre kultúru a vzdelávanie.  

Informácie v súvislosti 
s konkrétnymi sumami sú zve-
rejnené od minulého roka na 
webovej stránke mesta. Takto 
chce samospráva posilniť trans-
parentnosť pri rozdeľovaní pe-
ňazí.

dkb

Peniaze sú na realizáciu vašich nápadov, 
mesto podporilo aj kultúru a šport

Na ÚPSVR v Komárne sa uskutoční

VÝBER uchádzačov
na absolvovanie 3-mesačnej praxe u zamestnávateľa
PSA Groupe Slovakia, s.r.o., Trnava „PEUGEOT“,

na pracovnú pozíciu
výrobný pracovník 

v utorok 21. februára 2017 o 10.00 
v budove ÚPSVR Komárno, Župná 15, 

1. poschodie, veľká zasadačka.
Počet miest: 20. Miesto výkonu práce: Trnava

Informácie:
Prax sa realizuje 3 mesiace s možnosťou získania trvalého pra-
covného pomeru. Poskytuje sa príspevok na dochádzanie vo 
výške 65 EUR, ubytovanie je zabezpečené zdarma. Počas praxe 
je vyplácaný paušálny príspevok vo výške 300 EUR /mesačne.
Požiadavky:
trvajúca evidencia na ÚPSVR, vek od 18 rokov, vhodné pre 
mužov i ženy, min. ZŠ, dobrý zdravotný stav.
Podmienky:
2-zmenná prevádzka (od 06.00 do 14.00 a 14.00 do 22.00)

Nasledujúce číslo Komárňanských listov 
vydávame 1. marca 2017

uzávierka 24. februára

Staňte sa aj Vy spolutvorcami Komárňanských listov. Vaše 
tipy, námety a pripomienky očakávame na e-mailovej adrese 

kl@komarno.sk, alebo na telefónnom čísle 035 77 13 488

Mimoriadnu odvahu preukázali 
pred niekoľkými dňami dvaja príslušní-
ci Mestskej polície v Komárne. Policajti 
Dávid Petrík a János Šudák z chladného 
Dunaja zachránili muža, ktorý do neho 
skočil a takto chcel riešiť svoje problé-
my. Sami policajti veľa riskovali, pretože 
prúd síce bol pri brehu miernejší, ale aj 
tak táto studená voda predstavovala veľ-
ké riziko.

Za tento mimoriadne odvážny čin 
im patrí poďakovanie a uznanie. V tom-
to duchu sa vyjadril aj primátor László 
Stubendek, ktorý oboch odvážnych po-
licajtov prijal na radnici a poďakoval sa 
im za tento prejav hrdinstva.

Dvaja mestskí policajti zachránili ľudský život! Ďakujeme!
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Výhodná reklama 
v Komárňanských listoch 

a Mestskej televízii
Za jednu reklamu zaplatíte, druhýkrát ju uverejníme 

alebo odvysielame zdarma.

Kontakt: 035 77 13 488

V Gymnáziu Ľudovíta 
Jaroslava Šuleka v Komárne 
existuje 8-ročná forma štúdia 
nepretržite viac ako 20 rokov a 
má viacero výhod a predností. 
Do 8-ročného štúdia môžu po-
dať žiaci 5. ročníka základných 
škôl prihlášku najneskôr do 
10. apríla 2017. 

Žiaci, ktorí sú prijatí do 
8-ročného štúdia, sú už na stred-
nej škole a v neskoršom období 
nie sú vystavení stresom z pri-
jímacích skúšok. V triedach sú 
kompaktné kolektívy, do veľkej 
miery veľmi dobrých a talento-
vaných žiakov. 

Kvalifikovaní pedagógovia 
pracujú so žiakmi osem rokov, 
môžu ich lepšie spoznať a rozví-
jať ich talent. Dôkazom sú vyni-

kajúce výsledky v predmetových 
olympiádach, kde dosahujeme 
pekné umiestnenia v okresných, 
krajských a často aj v celoslo-
venských kolách. 

V 8-ročnom štúdiu je po-
silnená výuka cudzích jazykov, 
naši maturanti veľmi dobre 
ovládajú 2 cudzie jazyky: anglic-
ký, ktorý sa učia všetci, a druhý 
cudzí jazyk si volia podľa záuj-
mu nemecký alebo španielsky. 

Držíme krok s dobou aj v ob-
lasti informatiky. Uvedomujeme 
si, že ovládanie sveta počítačov 
je nevyhnutnosťou. Takisto si 
však uvedomujeme, že sedavý 
a pohodlný spôsob života je po-
trebné kompenzovať pohybom. 
Na rozdiel od mnohých iných 
škôl, u nás mali študenti vždy 

tri hodiny telesnej výchovy týž-
denne, a tak je to aj v súčasnosti. 
Aj v telesnej výchove zavádza-
me nové metódy a podmienky 
na pohybové aktivity neustále 
vylepšujeme. Okrem telocvične 
a dobre zariadenej posilňov-
ne máme k dispozícii aj dve 
miestnosti zariadené na stolný 
tenis, sálu s desiatimi trampo-
línami a multifunkčné ihrisko 
pokryté umelým trávnikom.

Dnešná mládež stále viac 

komunikuje SMS-kami a cez 
facebook. Z tohto dôvodu po-
važujeme predmet spoločenská 
výchova, ktorý vyučujeme od 
triedy PRÍMA, za veľmi dôležitý 
a prospešný. Žiaci sa zdokona-
ľujú v komunikácii, učia sa for-
mulovať a vyjadrovať svoje myš-
lienky, vystupovať a tí šikovnejší 
hravo zvládajú aj malé javiskové 
formy.

Mgr. Ondrej Gajdáč
riaditeľ Gymnázia Ľ. J. Šuleka

Informácie o pracovnom mieste 
V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v 

Komárne NP - príspevok na podporu rozvoja miestnej a re-
gionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách za-
mestnanosti 

Uchádzači o zamestnanie musia byť evidovaní na úrade 
práce minimálne 3 mesiace. Maľovanie, stavbárske práce, práca 
s drevom, elektrika (slabo prúd), kosenie a údržba verejného 
priestranstva (malotraktor, ručné kosenie). 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: odborné a stredo-
školské. Inzerujúca spoločnosť: COMORRA SERVIS Komárno 

Počet zamestnancov: 10-15. Adresa: Športová 1 – špor-
tová hala, 94501 Komárno. Uchádzači sa môžu prihlásiť do 
20.02.2017 každý pracovný deň v čase od: 10. 00 do12.00. Kon-
taktná osoba: Csekes Valéria 035 / 7701969.

Všeobecná nemocnica 
Komárno aj v tomto roku vy-
hlasuje akciu, v rámci ktorej 
môžete venovať vaše 2% zo za-
platených daní nemocnici, kto-
ré pomôžu všetkým pacientom 
nemocnice.

Komárňanská nemocnica 
v minulom roku vďaka dar-
com dostala možnosť doplniť 
svoj lôžkový fond. Cieľom bolo 
zvýšiť komfort hospitalizova-
ných pacientov na viacerých 
oddeleniach, preto sa vedenie 
nemocnice rozhodlo aj v tomto 
roku pokračovať v tejto akcii 
a vyzýva ľudí, aby svojimi dvo-
ma percentami zo zaplatených 
daní pomohli nemocnici pokra-
čovať v postupnom obnovovaní 
posteľového fondu. V praxi to 
znamená, že sa suma získaná 
z vašich dvoch percent využije 
na postupnú výmenu postelí, 
matracov, či posteľnej bielizne, 
ktoré sa budú používať na odde-
leniach nemocnice. Nemocnica 
má 11 lôžkových oddelení a 3 
jednotky intenzívnej starostli-
vosti, ktoré disponujú 368 lôž-
kami, na ktorých sa ročne vy-
strieda cez 14 000 pacientov, 
preto je veľmi dôležité udržiava-
nie kvalitného lôžkového vyba-
venia nemocnice.

„V minulom roku sa nám 
podarilo vyzbierať sumu prevy-
šujúcu hranicu 10 000 eur. Tieto 
financie sme využili na nákup 
nových matracov, ktoré si už na-
šli svoje miesta na jednotlivých 
oddeleniach a zvyšujú komfort 
našich pacientov. Za túto pomoc 

by som sa chcel poďakovať kaž-
dému darcovi v mene našej ne-
mocnice ako aj všetkých našich 
pacientov,“ - uviedol riaditeľ ne-
mocnice Mgr. Viktor Dudáš.

Vedenie Všeobecnej ne-
mocnice Komárno sa však ne-
spolieha len na tieto zdroje. 
V poslednom roku nemocnica 
investovala množstvo vlastných 
prostriedkov do obnovy lôžok 
a zároveň sa obracia aj na spon-
zorov, obchodných partnerov, či 
významné lokálne firmy, ktoré 
by mohli výrazne pomôcť v tejto 
súvislosti.

„V posledných rokoch sme 
mali možnosť vďaka týmto 
prostriedkom zakúpiť trinásť úpl-
ne nových lôžok, z ktorých bolo 
päť plne elektricky polohovateľ-
ných, množstvo posteľnej bieliz-
ne, antidekubitných a klasických 
matracov na viaceré lôžkové od-
delenia v  hodnote presahujúcej 
hranicu 50 tisíc eur,“ - dodal 
riaditeľ.

Ak sa rozhodnete venovať 
svoje 2% zo zaplatených daní 
Všeobecnej nemocnici v Ko-
márne, prosíme, vyplňte na-
sledovné údaje o prijímateľovi: 
FORLIFE, n.o., Komárno, 945 
75, Mederčská 39, nezisková 
organizácia, IČO: 37970933. 
Podrobné informácie ako aj po-
trebné tlačivá sú k dispozícii na 
internetovej stránke nemocnice 
http://www.nemocnicakomar-
no.sk/2-percenta.html.

Mgr. Marta Csergeová
tlačová hovorkyňa 

AGEL SK, a.s.

8-ročné štúdium v gymnáziu má viacero predností a výhod

Ako na 8-ročné štúdium?
Rodičov a žiakov pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý 

sa uskutoční utorok 7. marca 2017 od 14. do 16. hodiny. Radi 
Vám poskytneme podrobné informácie telefonicky alebo e-ma-
ilom a dohodneme osobné stretnutie. Kontakt: č.tel. 035/7731 
316, 0905 583 777, slovgym@gljs.sk

Vaše 2% z daní pomôžu pacientom 
komárňanskej nemocnice

Milovníkov neprofesio-
nálneho výtvarného umenia 
sme privítali v Zichyho paláci 
Podunajského múzea v Ko-
márne na slávnostnom vyhod-
notení súťaže Komárňanské 
ART Spektrum 2017, ktoré 
bolo 54. ročníkom celoštátnej 
postupovej súťaže a prehliad-
ky neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby Výtvarné spektrum.

Jej vyhlasovateľom je Ná-
rodné osvetové centrum v Bra-
tislave z poverenia Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky. 
Súťaž je určená pre mládež (od 
15 rokov) a dospelých. Nie je 
žánrovo ani tematicky vymedze-
ná. Podporuje rozvoj  neprofesi-
onálnej výtvarnej tvorby v celej 
jej rozmanitosti – v kresbe, gra-
fike, maľbe, plastike, úžitkovej 
tvorbe a v prácach intermedi-
álneho charakteru (fotografický 
záznam akčného umenia, land-
artu a pod.). Napomáha rozvíjať 
ich záujmy a talent v oblasti ne-
profesionálnej výtvarnej tvorby, 
oceňovať ich výtvarné aktivity, 
vyhľadávať, podporovať nové 
výrazné talenty z radov mládeže 
a dospelých.

Podvečer v piatok 3. febru-
ára Regionálne osvetové stre-
disko v Komárne pripravilo 
výstavu      68 najlepších diel 
od 41 autorov, ktorá potrvá do 
24. februára. Neľahkej úlohy 
predsedu poroty si na svoje ple-
cia zobral akademický maliar 
PhDr. Tibor Kopócs. Pomáhali 

mu dvaja ďalší členovia poroty 
- historička umenia PhDr. Eva 
Dénesová a  riaditeľ ZUŠ v Hur-
banove PaedDr. Juraj Svitek.

Aktivita amatérskych vý-
tvarníkov v našom okrese je 
pozoruhodná a kvalita ich prác 
z roka na rok rastie.

V tomto ročníku sa súťaže 
zúčastnilo 41 výtvarníkov a pri-
hlásili 115 diel. Odborná porota 
udelila 4 prvé, 4 druhé, 4 tretie 
miesta a 11 čestných uznaní. 
Jednu cenu udelila odborná 
porota a aj riaditeľka Regionál-
neho osvetového strediska v 
Komárne. Novinkou je Cena di-
váka za výtvarné dielo, ktoré zís-
ka najviac „palcov hore“. Každý 
návštevník, ktorý počas trvania 
výstavy navštívi Zichyho palác, 
môže svojím hlasom vybrať 
z jeho pohľadu to „naj“ dielo.

Kategória A - autori od 
15 do 25 rokov: 1. miesto Do-
minika Szabóová (počítačová 
grafika – plagát), 2. miesto Má-
ria Szabóová (kombinovaná), 
2. miesto Andrej Purkart (fix), 
3. miesto Chiara Helységová 
(počítačová grafika – plagát), 3. 
miesto Kinga Fekete (umelecký 
smalt). Čestné uznanie  Berna-
dett Erdélyiová (perokresba), 
Bence Fekete (tempera), Eszter 
Zsigrai (umelecký smalt), Eve-
lyn Takácsová (mozaika).

Kategória B - autori od 25 
do 60 rokov: 1. miesto Ondrej 
Miško (olej), 2. miesto Alžbe-
ta Szalaiová (šperk). Čestné 
uznanie Andrea Vas (umelecký 
smalt), Veronika Szabóová (pa-
ličkovanie – drôtikovanie).

Kategória C - autori nad 60 
rokov: 1. miesto Anna Stojano-

vová (arttex), 3. miesto Marta 
Králiková (olej). Čestné uznanie 
Štefan Czingel (mozaika) a He-
lena Zacharová (akryl).

Kategória D - autori nad 
25 rokov (výtvarne neškole-
ní) špecifického výtvarného 
prejavu – insitné umenie, art 
brut, naivné umenie, umenie 
outsiderov a pod.: 1. miesto 
Tibor Kiss (olej), 2. miesto Jozef 
Birkuš (drevorezba), 3.  miesto 
Peter Beke (drevorezba). Čestné 
uznanie: Mikuláš Vass (akryl), 
Július Déži (drevorezba), Ange-
la Mészárosová (ceruzka).

Osobitné ceny: Cena po-
roty - MVDr. Ladislav Keller 
(pastel), Cena riaditeľky ROS - 
Roberta Krmášková (olej).

Jana Mačicová
Regionálne osvetové stredisko

Miesto pozerania televízie radšej maľujú a tvoria

Radošinské naivné divadlo pozýva na horkú komédiu
Stanislav Štepka – To nemá chybu

v pondelok 27. februára o 19. hodine
v Mestskom kultúrnom stredisku v Komárne

V Nitre 6. februára sa 
uskutočnilo prvé tohoroč-
né zasadnutie zastupiteľstva 
Nitrianskeho samosprávne-
ho kraja (NSK), na ktorom sa 
zrodili dôležité rozhodnutia aj 
v súvislosti s Komárňanským 
okresom. 

Jeden z 18 bodov programu 
nitrianskeho zasadnutia, v sú-
vislosti s majetkovo-právnymi 
záležitosťami, sa dotýkal budo-
vy Zdravcentra – informoval 
primátor Komárna László Stu-
bendek, ktorý je súčasne poslan-
com NSK. Ako je známe, pätina 
budovy patrí mestu Komárno, 
väčšinovým vlastníkom je Nit-
rianska župa. Koncom uplynu-

lého roka obaja vlastníci, avšak 
každý zvlášť, vypísali verejnú 
súťaž na predaj nehnuteľnosti. 
V oboch prípadoch sa víťazom 
stala dunajskostredská firma 
NOÉ, s.r.o. S jej menom sa spája 
aj obnovená budova zdravotné-
ho strediska na VII. sídlisku. 

„Spoločnosť mestu ponúkla 
za podiel v budove 155 558 eur, 
túto sumu odobrilo už aj komár-
ňanské mestské zastupiteľstvo. 
Na februárovom zasadnutí žup-
ní poslanci v Nitre schválili pre-
daj druhej časti budovy, za ktorú 
víťazná firma ponúkla 618 362 
eur. Týmto sa celá nehnuteľnosť 
môže stať  vlastníctvom spoloč-
nosti NOÉ, s.r.o., ktorá by v nej 

chcela zabezpečovať zdravotníc-
ke služby,“ – uviedol Stubendek.

Druhé dôležité rozhodnu-
tie sa dotýka Komárňanského 
okresu, ide s obnovou vozoviek. 
„Poslanci v rozpočte NSK schvá-
lili 4,5 milióna eur, z ktorých 
takmer 3,5 milióna rozdelili, 
a z toho môže do nášho okresu 
pripadnúť podiel vo výške viac 
ako 550 tisíc eur,“ – dodal pri-
mátor Komárna. 

Konkrétne by šlo o opravu 
týchto ciest: menší úsek v Ko-
márne, cesta medzi Hurbano-
vom a Svätým Petrom, medzi 
Hurbanovom a Imeľom, v in-
traviláne obcí Klížska Nemá 
a Sokolce, ďalej cesta medzi 

Kľúčovcom a Čičovom. Okrem 
toho sa vozovka bude opravovať 
aj medzi Bátorovými Kosihami 
a Mužlou. Tieto práce sa podľa 
plánov uskutočnia v priebehu 
leta. 

„Ešte vlani sme rozhodli o 
inom, takmer 3,5 miliónovom 
balíku, ktorý bude po verejných 
súťažiach realizovaný na jar,“ – 
uviedol László Stubendek. Z tej-
to sumy budú opravované cesty 
v Martovciach, medzi Bohatou 
a Pribetou, Sokolciach, Kame-
ničnej, cesta medzi Modranmi a 
Bátorovými Kosihami, Zemian-
skou Olčou a Kolárovom, ako aj 
v Zemianskej Olči.

dkb

Dôležité rozhodnutia na župnom zasadnutí
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l Elektrikár. Tel.: 0908/415-
657.
l Rekonštrukcia bytov. Tel.: 
0905/450 570, 0948/622 051.
l Klietky pre chov prepelíc, 
králiky, činčily, pasce na líšky 
a kuny, liahne na vajíčka, od-
chovne pre kuriatka, krmítka 
a napájačky - robíme rozvoz 

po celom Slovensku. Viac na 
http://www.123nakup.eu/, tel.: 
0907/181 800.
l Hľadáme montážnikov na 
pokládku parkiet a montáž 
dvier. Môže byť aj absolvent, ale-
bo živnostník. Žiadosti posielaj-
te mailom na info@ks-komfort.
sk

Novorodenci
Benett Marek Janíček z Komárna, Oliver de Meyer z Komárna, 

Nataša Bereczková z Alane; Holly Mia Varga z Komárna, Adam 
Bobák z Komárna, Marián Tóth z Nededa, Csilla Csehová z Čičova, 
Bence György Kovács z Komárna, Filip Bartovic z Piešťan, Sofia 
Jaďuďová z Pribety, Khloé Virág zo Štúrova, Oliver Mazúch z Bá-
nova, Noel Podhorný z Komárna, Tiara Hanna Tarics z Marcelovej, 
Andrej Vacho z Nových Zámkov, Aurel Szelid z Hurbanova, Matúš 
Hegy z Nových Zámkov, Marian Havran zo Svätého Petra, Ľuboš 
Nochta z Nových Zámkov, Noel Mikla z Komárna, Alžbeta Have-
lová z Komjatíc, Miriam Góthová z Marcelovej, Nimród Koniček z 
Iže, Iván Čechovič z Komárna, Radovan Marko z Dediny Mláde-
že, Liliana Horváth z Komárna, Olivér Števlik z Veľkého Medera, 
Mária Boncsek z Patiniec, Zénó Patrik Kvarda zo Štúrova, Simon 
Urban z Komárna, Szabir Viktor Sedlák z Nesvád, Laura Baloghová 
z Hurbanova, Alex Žiška z Komárna, Hana Neumannová z Komár-
na, Michal Pavol Beňo z Kolárova, Natália Lakatošová z Komárna

Opustili nás
82-ročný Ladislav Bélai z Marcelovej, 80-ročný Imrich Janík 

z Ďulovho Dvora, 79-ročný Lajos Szabó z Bátorových Kosíh, 67-
ročný István Süttő z Bátorových Kosíh, 78-ročná Malvin Izsó z 
Bátorových Kosíh, 84-ročná Molnár Klára rod. Fister zo Svätého 
Petra, 54-ročná Bc. Ing. Margita Vargová z Pribety, 73-ročná Ire-
na Vidermanová z Marcelovej, 66-ročná Terézia Szederová z No-
vej Stráže, 91-ročná Mária Polhammer z Komárna, 83-ročná Ilona 
Németh zo Svätého Petra, 62-ročná Eva Kvasňovská z Komárna, 
90-ročná Margit Farkas z Kameničnej, 70-ročný Ján Tóth z Komár-
na, 51-ročný Tibor Hencz z Chotína, 56-ročná Ružena Csillagová 
z Komárna, 60-ročný László Štefankovič z Patiniec, 71-ročný Jozef 
Provazník z Marcelovej, 57-ročný Igor Štuchal z Komárna, 89-roč-
ný Ladislav Čavojský z Komárna, 75-ročný Ľudovít Markovics zo 
Svätého Petra, 81-ročná Mária Velschitzová z Komárna, 85-ročný 
Zoltán Pázmány z Komárna, 61-ročný Imrich Gubicza zo Zlatnej 
na Ostrove, Jaroslav Gálik z Komárna, 68-ročná Alžbeta Gőczeová 
z Okoličnej na Ostrove, 78-ročný Juraj Pásztor z Komárna, 88-roč-
ná Ida Csibová z Komárna, 91-ročný Jozef Matušek z Bátorových 
Kosíh, 83-ročná Gizela Forroová z Kolárova, 82-ročná Kornélia 
Lanczová z Marcelovej, 73-ročný Imrich Marosi z Kolárova   

Mesto Komárno hľadá 
odborníka - právnika

Požiadavky:
– vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - v odbore právnické
– čistý register trestov
– počítačová znalosť 
– klientovo orientovanosť a výkonnosť
– komunikatívnosť
– precíznosť, samostatnosť, presnosť vo výkone práce
– znalosť predpisov v oblasti samosprávy
Výhodou môže byť: prax v samospráve
Dokumenty, ktoré je potrebné predložiť:
– profesijný životopis, ktorý obsahuje 
 predchádzajúce pracovné pomery a pracovné pozície 
– fotokópie vysvedčení o ukončených vzdelaniach, fotokópie 
 osvedčení o odbornej kvalifikácii a o odbornej praxi 
– súhlas o spracovaní osobných údajov. 

Termín podania prihlášok: do 25. februára  2017
Prihlášky je možné podať osobne v podateľni Mestského 

úradu v Komárne (Námestie generála Klapku č. 1) alebo odo-
slať poštovne (Mestský úrad Komárno, Sekretariát primátora, 
Námestie generála Klapku  1., Komárno 945 01).

Predáme v historickom centre mesta 
vedľa múzea 

tri obchodné priestory 
s veľkým pozemkom.

Celková plocha 890 m2.
Dohoda možná.

Bližšie informácie na tel. čísle 
0948 849 969

Vážení Komárňania, v úvode 
mi dovoľte poďakovať sa vám za 
priazeň, ktorú nám prejavujete 
už len tým, že navštevujete akcie 
v Dome Matice slovenskej, či už 
ide o predstavenia v slovenskom 
alebo v maďarskom jazyku. Zo 
srdca sa chcem poďakovať aj 
mestskému zastupiteľstvu za 
podporu našich aktivít. Nájsť v 
dnešnej dobe financie na kultú-
ru je stále ťažšie a ťažšie, preto je 
pre nás nesmierne dôležitá pod-
pora v akejkoľvek podobe. 

Aby som vám trošku pri-
blížil našu činnosť, dovoľte mi 
menší sumár roku 2016.

Ako iste viete, Dom a ani 
Miestny odbor nie je napojený 
na žiaden rozpočet, štátny, kraj-
ský ani mestský. Dom žije len z 
prenájmov a Miestny odbor len 
z podpory sponzorov. Samo-
zrejme, uchádzame sa o rôzne 
štátne či krajské a matičné gran-
ty. Mimo tých našich, komár-
ňanských, veľmi úspešní, žiaľ, 
nie sme. Z podaných 20 pro-
jektov, všetky prešli formálnou 
kontrolou bez výhrad, avšak len 
jeden (v hodnote 300 eur) bol 
podporený aj finančne. Prečo sa 
nám nedarí, v čom je problém 
- to sa nám odhaliť nepodarilo. 
Odpoveďou komisií je väčšinou, 
že iné projekty, mestá či zosku-
penia mali prednosť. Našťastie, 
musím konštatovať, že väčšinu 
plánovaných aktivít sme vďaka 
vašej podpore a podpore spon-
zorov zrealizovali aj bez podpo-
ry fondov.

Za ostatné roky sa nám po-
darilo vytvoriť krúžky a aktivity 
pre viac ako 150 stálych členov 
našich zoskupení. Ide o Dra-
maťák, Slovenských rebelov, 
cvičenia seniorov, Veselú kapelu 

a iné tanečné či hudobné zosku-
penia. Popri tom sme na rôz-
nych podujatiach privítali viac 
ako 16 000 divákov. Akcie, ktoré 
robíme my, sú zadarmo, prípad-
ne za dobrovoľné vstupné. Takto 
vyzbierané vstupné je vždy plne 
využité výhradne na potreby 
toho krúžku, resp. danej akcie.  
Mimo týchto aktivít sme priví-
tali rôzne divadelné či hudobné 
zoskupenia, kde sme boli len 
spoluorganizátormi, prípadne 
sme sálu prenajali. Tieto akcie 
boli zo 65 % v maďarskom ja-
zyku, čo v zásade kopíruje ná-
rodnostnú štruktúru obyvateľov 
Komárna. Tu už usporiadatelia 
väčšinou vyberali vstupné. S 
potešením konštatujem, že di-
vácky záujem aj v týchto prípa-
doch narastá, čo znamená, že 
usporiadatelia sú motivovaní 
pokračovať v tomto trende. Viac 
ako polovica akcií bola úplne 
vypredaná. Bol by som veľmi 
rád, ak by sa podarilo naplniť 
náš sen a mať v Komárne každé 
dva týždne hosťujúce divadlo, 
raz v slovenskom, druhýkrát v 
maďarskom jazyku. 

V minulom roku sme uspo-
riadali aj Národné matičné 
slávnosti a tie sa stretli s naozaj 
obrovským ohlasom na celom 
Slovensku. Bolo to vôbec pr-
výkrát, čo sa slávnosti presunuli 
z Martina. Keďže nám sa zada-
rilo, pre rok 2017 sa rozhodla 
Trnava privítať matičiarov zo 
Slovenska v prvý víkend sep-
tembra. 

Čo nás čaká v roku 2017 
V tomto roku by sme radi 

udržali ceny za prenájom sály 
na čo najprijateľnejších cenách, 
aby sme tak podporili podujatia 
v našom meste. Podľa všetkého 

sa nám podarí udržať dlhodobo 
znížené ceny pre nekomerčné 
aktivity škôl v našom meste. Je 
v našom eminentnom záujme, 
aby si deti vybudovali vzťah k 
divadlu. 

Najväčšie krúžky - Slovenskí 
rebeli, Rebelíček aj Dramaťák - 
majú nájom pre svoj nácvik vy-
platený až do konca roka 2017, 
takže  aj v tomto roku budú 
krúžky bezplatné.   

Slovenskí rebeli, folklórom 
motivovaný súbor, pripravuje 
nový, veľkolepý, ba priam bo-
hovský projekt. Ide o veľmi za-
ujímavé stvárnenie slovanských 
bohov, teda zobrazenie viery 
Slovanov v predkresťanskom 
období. Súbor už vydal k tomu-
to projektu vlastný, mimoriadne 
pozoruhodný kalendár. Jeho 
kúpou môžete súbor podporiť 
a zároveň získate mimoriadne 
hodnotnú výzdobu vašej do-
mácnosti či pracovne. 

Dramatický krúžok žije v 
týchto chvíľach novým projek-
tom. Rozhodli sme sa trochu 
sa vrátiť do čias, keď aj v našom 
meste fungoval Čaj o piatej. A 
teda do rokov 50-tych až 60-
tych, keď sa ľudia stretávali na 
mimoriadne milých tanečno-zá-
bavných akciách. Naši dramaťá-
ci sa zahrali na výskumníkov a 
u svojich starých rodičov zisťo-
vali ako sa zoznámili. Niektoré 
z týchto príbehov momentálne 
prispôsobujeme našim mož-

nostiam a ak sa všetko podarí, 
stvárnime ich na javisku ešte 
tento rok. Jednoducho poveda-
né, vnúčatá zahrajú svojich sta-
rých rodičov a nechajú ožiť staré 
lásky. 

V roku 2017 čaká matičia-
rov aj voľba do Miestneho od-
boru Matice slovenskej, takže ak 
máte chuť pracovať a zapojiť sa 
do prevažne voľnočasových ak-
tivít, budeme len radi. Jedinou 
podmienkou je aktívna účasť v 
Miestnom odbore Matice slo-
venskej. Viac nájdete na našich 
stránkach www.dmskomarno.
sk.

Jednou z najväčších pomocí 
pre našu činnosť, naše deti, ale 
aj seniorov, sú 2 % z vašich daní. 
V minulom roku tvorili skoro 
tretinu z našich príjmov, vďaka 
ktorým sme boli schopní pri-
praviť pre vás desiatky podujatí. 
Bez toho, aby to vám ubralo z 
rodinného rozpočtu, podporíte 
kultúru a ľudí z vášho mesta. V 
našich projektoch sa všetci zú-
častnení vždy vzdávajú nárokov 
na honorár, réžia, organizácia, 
akúkoľvek umeleckú tvorbu ro-
bíme vždy ako dobrovoľnícku 
činnosť. Preto sa vám aj v tom-
to roku viem osobne zaručiť, že 
vaše dve percentá z daní pôjdu 
výhradne na podporu úžas-
ných aktivít. Ďakujem v mene 
všetkých, ktorým kultúra nášho 
mesta nie je ľahostajná.

Jozef Černek

Čo nové v Matici slovenskej v Komárne

Identifikačné údaje potrebné 
na poukázanie 2% z Vašej dane z príjmu 

Názov: Miestny odbor Matice slovenskej KOMÁRNO
Sídlo: Komárno, 945 01, Nám. M. R. Štefánika 6
Právna forma: Občianske združenie, IČO: 00179027/064

POĎAKOVANIE
Dňa 3. februára 2017 sme sa rozlúčili s našou drahou 

manželkou, mamičkou, svokrou a babičkou
Helenou BALÁŽOVOU,

ktorá nás navždy opustila vo veku nedožitých 78 rokov.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym za 

kvetinové dary a prejavy sústrasti.
Smútiaca rodina

V roku 2016 Základná ško-
la na Pohraničnej ulici v Ko-
márne podala projekt v oblasti 
zvyšovania bezpečnosti miest 
pod názvom „Bezpečný areál – 
bezpečné detstvo“. Kriminalita 
mládeže neustále stúpa. Mno-
hé deti vychováva ulica, nakoľ-
ko rodičia pracujú aj v dvoch 
či troch zmenách. Deti nevy-
užívajú ponuky aktivít školy, 
záujmových krúžkov, Centra 
voľného času či Základnej 
umeleckej školy. Skôr sa túlajú 
po meste, vysedávajú nečinne 
na lavičkách, stávajú terčom 
útokov, či sami páchajú trest-
nú činnosť. 

Keďže chceme zabezpečiť 
bezpečné prostredie a vytvoriť 
priestor na bezpečné a aktívne 
strávenie voľného času žiakov, 
vedenie školy vypracovalo a po-
dalo projekt, ktorý bol úspešný 
a finančne podporený Minis-
terstvom vnútra Slovenskej 
republiky vo výške 15 000 eur. 
Do projektu formou spoluúčas-
ti finančnou dotáciou vo výš-
ke 4 000 eur prispelo aj Mesto 
Komárno ako aj Rada rodičov 
a základná škola v celkovej výš-
ke 13 000 eur. V rámci projektu 
sa nerovný a nebezpečný povrch 

školského dvora obnovil a na-
hradil novou niekoľkomilimet-
rovou asfaltovou vrstvou, kde 
po namaľovaní čiar vzniklo nové 
dopravné ihrisko na zdokonale-
nie a  výuku dopravnej výchovy. 
Z projektu sme zakúpili aj nové 
bezpečnostné dvere a mreže na 
okná tabletovej miestnosti, ako 
aj bezpečnú vstupnú bránu od-
deľujúca školský dvor od rušnej 
cestnej premávky. 

Súčasťou projektu boli aj 
niektoré aktivity, ako napríklad 
výtvarná súťaž detí  „Namaľuj 
si školský dvor“, dopravné súťa-
že „Zelená je dobrá“, „Bezpeč-
ne do školy i domov“, besedy 
s policajtmi ako aj fotografická 
súťaž „Fotooko“ o správnom či 
nesprávnom správaní sa účast-

Bezpečná škola, bezpečný dvor

níkov cestnej premávky. Vo 
všetkých  súťažiach boli aktívni 
žiaci odmenení vecnými cena-
mi a nechýbalo ani malé občer-
stvenie. V zelenej časti dvora 
vzniklo ohnisko na opekanie a 
drevené sedenie vhodné na čí-
tanie knižiek, rozhovory či ma-
ľovanie obrázkov.  Vedenie školy 

zabezpečilo bezpečné prostredie 
pre svojich žiakov a vytvorilo 
vhodný  priestor na realizáciu 
dopravnej výchovy a aktívne 
strávenie voľného času. Teraz už 
bude len na deťoch, ako tento 
priestor využijú. 

Text a foto: 
ZŠ na Pohraničnej ulici


