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Hora plastového odpa-
du predstavovala čoraz väčší 
problém na zberovom dvore 
na Harčáši, kompetentní roky 
nedokázali túto druhotnú su-
rovinu zhodnotiť. Po dlhodo-
bých rokovaniach bude už aj 
tam konečne poriadok. 

Okoloidúcim sa cestou na 
Harčáš naskytol nelichotivý 
pohľad na zväčšujúcu sa horu 
odpadkov na zberovom dvore. 
Ten slúži na uloženie triedené-
ho odpadu – občania tam môžu 
voziť papier, sklo, umelú hmotu, 
gumu, kov, stavebný a elektro-
nický odpad. Väčšina z komo-
dít bola odvážaná pravidelne, 
výnimku tvorili plastové fľaše. 
Z toho dôvodu ich na dvore 
neustále pribúdalo od februára 
2012 a celkový objem prekročil 
už 200 ton. 

Mestský úrad už dlhší čas 
pracuje na vyriešení tejto zále-
žitosti zdedenej spred rokov. Na 
jeho likvidáciu sa prihlásili pod-
nikatelia, aj väčšie firmy, avšak 
po podpise zmlúv si ani jedna 
neplnila záväzky. Plastové fľaše 
konečne začnú miznúť zo zbe-
rového dvora, priamo na mieste 
ich melú a vzápätí odvážajú.  

„Po likvidácii predchádzajú-

cej katastrofálnej situácie chceme 
zabezpečiť priebežné odvážanie 
plastového odpadu, tak ako to je 
v prípade papiera, či skla“ – uvie-
dol primátor László Stubendek. 

Jedným z dôležitých cieľov 
samosprávy je zlepšenie pod-
mienok nakladania s odpadom. 
„Po šesťročnej pauze sa vlani aj 
v tomto roku dostanú na sídliská 
nové 1100-litrové kontajnery na 
komunálny odpad, celkom ich 
bude 250. V tohoročnom roz-
počte figuruje aj 15 tisíceurová 
položka, ktorá je určená na opra-
vu stojok pre smetné nádoby. Na 

vytvorenie podmienok na triede-
nie odpadu na základných ško-
lách bolo vyčlenených z rozpočtu 
ďalších 10 tisíc eur. Samospráva 
preveruje možnosti na riešenie 
účinného uzatvárania zberných 
nádob, mesto finančne podporilo 
viacero bytových spoločenstiev, 
aby správcovia mohli zrealizovať 
zastrešenie a zamykanie týchto 
kontajnerových stojok“ – uviedol 
viceprimátor Béla Keszegh. 

V minulom roku sa znač-
ne zmenil zákon v súvislosti s 
triedením odpadu, čo poskytuje 
mestu nové možnosti. Zmenou 

životného štýlu produkujeme 
čoraz viac odpadu, preto je po-
trebné venovať čo najväčšiu po-
zornosť jeho triedeniu.  

„V Komárne končí v smet-
ných nádobách ročne približne 
10 tisíc ton odpadu a ďalších 3 
tisíc ton vyzbierajú okolo kon-
tajnerov. Bolo by dôležité, aby 
sme, prispôsobiac sa európskym 
zvyklostiam, vyhadzovali odpad 
až po vytriedení. Za umiestnenie 
netriedeného odpadu je potrebné 
platiť, kým odvoz za triedený od-
pad je na pleciach spracovateľov“ 
– dodal Béla Keszegh.           dm

Po piatich rokoch konečne poriadok 
na berovom dvore na Harčáši

V tomto roku pokraču-
je obnova mestských chod-
níkov. Po tom, ako bol vlani 
zrekonštruovaný kilometrový 
úsek chodníkov, nový povrch 
v tomto roku dostane viac 
ako kilometer ďalších úsekov. 
V niektorých ďalších uliciach 
bude priestor pre chodcov ob-
novený v rámci rekonštrukcie 
ciest. 

Vlani odobrilo zastupiteľstvo 
program na obnovu chodníkov, 
v rámci neho vzniklo poradie 
obnovy jednotlivých úsekov 
chodníkov v meste. V tohoroč-
nom rozpočte bolo na tento účel 
opäť vyčlenených150-tisíc eur. 
Vlani bol obnovený chodník na 
Cintorínskom rade v celkovej 
dĺžke 560 metrov, ktorý vedie 
popred oba cintoríny a bol už 
roky zanedbaný.  Okrem toho 
bol opravený povrch chodní-
ka na Vnútornej okružnej – od 
Dôstojníckeho pavilónu až po 
mestskú športovú halu. 

V tomto roku sa najväčšie 
zveľadenie dotkne Gazdovskej 
ulice, tam budú chodníky opra-
vované v oboch smeroch v cel-
kovej dĺžke 875 metrov. Ďalšia 
časť vyčlenených financií bude 
investovaná na chodník v Bau-
ringoch, na Družstevnej ulici, tu 
bude súčasťou prác aj bezbarié-
rová úprava 329 metrovi. Treťou 
položkou, ktorá môže byť časťou 
tohoročného zveľaďovania, by 
mal byť zhruba tri metre široký 
a 193 metrov dlhý úsek chodní-
ka na križovatke ulíc Vnútorná 
okružná a Tabaková. 

„Roky boli chodníky v Ko-
márne zanedbávané, teraz už 

druhý rok budeme obnovovať 
konkrétne úseky, navyše to fi-
nancujeme z vlastného rozpočtu. 
Vlani sa nám podarilo na menší 
úsek chodníka financie aj vysú-
ťažiť“ – uviedol primátor László 
Stubendek. 

Pod správu mesta patrí viac 
ako 67 kilometrov chodníkov. 
Avšak počas uplynulých desať-
ročí bolo z nich obnovených len 
nevyhnutné minimum, a tak je 
potrebné tento vážny nedosta-
tok naprávať. Mesto vyvíja sna-
hu na zjednodušenie projektov 
a koncentráciu verejných obsta-
rávaní, aby dosiahlo čo najefek-
tívnejšiu formu realizácie. Sú-
hrnná cena obnovy chodníkov 
vlani bola v prepočte na meter 
štvorcový podstatne lacnejšia 
ako obnova chodníkov v minu-
losti.  

„Okrem programu na obno-
vu chodníkov, sa budú cestičky 
pre peších riešiť aj ako súčasť 
rekonštrukcie opravy ciest. A tak 
obnovu v tomto roku čaká aj po-
vrch chodníkov na uliciach Jóka-
iho a biskupa Királya. Obnovený 
bude aj krátky úsek pri parkovis-
ku na Pohraničnej ulici, smerom 
od centra mesta“ – dodal vice-
primátor Béla Keszegh. 

Zoznam chodníkov urče-
ných na opravu, ktorý vlani 
odobrili poslanci, obsahuje aj 
ďalšie úseky. Ak poslanci schvá-
lia čiastku na ich opravu aj na 
budúci rok, respektíve na ten 
ďalší, dôjde k obnove chodníkov 
na uliciach Petőfiho, Palatíno-
vej, Dunajského nábrežia, E. B. 
Lukáča a Slnečnej ulice.

dm

Pokračuje obnova chodníkov

Cesta bude uzavretá pol hodiny 
Okresný dopravný inšpektorát  v Komárne týmto ozna-

muje účastníkom cestnej premávky, že dňa 01.05.2017 v čase 
od 11.30 do 12.00 bude v Komárne úplne uzavretá cesta I/64 
–  Záhradnícka ulica, a to na Alžbetinom moste (na hranici SR 
s Maďarskom).

Uzávierka tejto komunikácie bude z dôvodu zabezpeče-
nia kultúrno-spoločenského podujatia „Súťaž v ťahaní lanom“ 
v rámci „ 26. ročníka Komárňanských dní“. Hraničný most 
bude počas uzávierky úplne uzavretý.

Podunajské múzeum v Ko-
márne, ktoré nedávno oslávilo 
130 výročie  svojho založenia, 
ponúka verejnosti nevšedné 
zážitky cez zaujímavé stá-
le expozície a pravidelne sa 
opakujúce výtvarné, foto  a 
prírodovedné výstavy. Medzi 
mimoriadne zaujímavé stále 
expozície patrí aj obrazáreň, 
kde sú vystavené diela z výberu 
stredoeurópskych umelcov 18. 
až 20. storočia. Sú tu maľby a 
rôzne plastiky nevšedného vý-
znamu.

V snahe vzbudiť ešte väčší 
záujem o tieto umelecké zbier-
ky v múzeu som sa v peknom 
prostredí stálej expozície v bu-
dove múzea na Palatínovej č. 8 v 
Komárne zhováral s riaditeľom 
Podunajského múzea Ing. Jo-

zefom CSÜTÖRTÖKYM, CSc., 
a historičkou umenia múzea 
SZABÓ CSEKEI Tímeou.

„Ideu vytvorenia samostat-
nej výtvarno-umeleckej zbierky 
vyslovil riaditeľ Géza Baranyay 
v roku 1906 na valnom zhro-
maždení Muzeálneho spolku 
Komárňanskej župy a mesta 
Komárna. Potom už od roku 
1906 začal muzeálny spolok 
cieľavedome zbierať a kupovať 
diela z 18. a 19. storočia, mno-
hé diela sme dostali aj darom. 
Vtedajšiu umeleckú zbierku 
spravoval od roku 1911 Jókaiho 
spolok v Komárne. Jeho vedenie 
pri výstavbe Kultúrneho paláca, 
ktorý bol odovzdaný verejnos-
ti v roku 1913, si vytýčilo cieľ 
vytvoriť vo svojom sídle samo-
statnú stálu výstavu - zbierku aj 

z diel súčasného umenia, ktorá 
by formovala umelecký vkus 
návštevníkov a tento cieľ máme 
samozrejme aj v dnešnom ob-
dobí“ - povedal riaditeľ múzea J. 
Csütörtöky a pokračoval: „Roz-
mach komárňanského umelec-
kého života od roku 1923 vie-
dol k vzniku stáleho oddelenia 
výtvarného umenia Jókaiho 
spolku. Jeho cieľom bolo aj or-
ganizovanie výstav a vytvoriť 
samostatnú galériu. Idea vzniku 
samostatnej galérie pokračovala 
aj po druhej svetovej vojne a až 
v roku 1970 sa začalo s inven-
tarizáciou a dokumentarizáciou 
výtvarnej zbierky nášho múzea. 
Vtedy začal systematický zber a 
nákup umeleckých diel a dnes 
už máme v našom výtvarnom 
fonde 1376 diel. Teší nás, že 
vďaka úsiliu kurátorky výstavy 
PhDr. Idy Gaálovej a ďalších  
pracovníkov múzea vznikla v 
roku 2009 naša stála galerij-
ná expozícia, ktorá na vysokej 
úrovni predstavuje výber obra-
zov a plastík zo zbierok nášho 
múzea od začiatku 18. do po-
lovice 20. storočia. O výtvarné 
diela v našich zbierkach sa stará 
reštaurátorka múzea Mgr. Art. 
Eva Gáliková a zbierkový fond 

podľa možnosti  neustále rozši-
rujeme nákupom i darovaním 
výtvarných diel. K prehliadke 
našej galérie srdečne pozývame 
širokú verejnosť.“

„Kto chce zažiť prehliadkou 
našich umeleckých výtvarných 
diel nevšedné zážitky, toho sr-
dečne pozývame denne na náv-
števu budovy na Palatínovej č. 
8, ale aj v hlavnej budove múzea 
a v Zichyho paláci“ - pokračo-
vala v predstavení umeleckých 
zbierok Szabó Csekei Tímea, 
kunsthistorička múzea a doda-
la: „Tak ako sa už vyjadril riadi-
teľ nášho múzea, aj v súčasnosti 
kupujeme výtvarné diela súčas-
ných umelcov, hlavne z nášho 
regiónu, ale aj historicky staršie 
cenné obrazy. Samozrejme radi 
prijmeme aj dary výtvarných 
diel od umelcov vystavujúcich v 
našom múzeu.

Mohli by ste spomenúť 
niektoré mimoriadne zaujíma-
vé obrazy z vašich zbierok?     

„V centre záujmu návštev-
níkov je veľký obraz Bitka pri 
Bánhide od Árpáda Fesztyho 
z roku 1898, či obraz od Kar-
la Friedla Komárňanské ze-
metrasenie v roku 1763, ďalej 

Stála výtvarno-umelecká výstava zo zbierok Podunajského múzea 
ponúka návštevníkom nevšedné umelecké zážitky

(Pokračovanie na 2. strane)

Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Komárno

pozývajú na Deň otvorených dverí
v piatok 28. a v sobotu 29. apríla 2017 pd 9. do 17. hodiny

na Hradnej ulici 2 v Komárne
– prehliadka budovy archívu (bádateľňa, knižnica, depoty),
– stála expozície 
 „História mesta Komárno v archívnych dokumentoch“,
– tematická výstava Historické podoby erbu mesta 
 Komárno; expozícia dokumentov – Zemetrasenie 
 v Komárne; Cechy; I. a II. Svetová vojna,
– ukážka originálov historických dokumentov,
– poradenstvo – prístup k archívnym dokumentom, 
 správa registratúry, pátranie po predkoch, 
 poradenstvo pre amatérskych genealógov a heraldikov.

Odborný výklad bude zabezpečený každú celú hodinu

Upresnenie
V 7. čísle Komárňanských listov sme na 1. strane uverejnili 
článok pod titulkom „Komárňanský mestský úrad obdaroval 
Všeobecnú nemocnicu Komárno.“ V článku sa uvádza, že táto 
nemocnica získala dar 950 eur od Mestského úradu v Komár-
ne. Upresňujeme, že tento dar odsúhlasilo Mestské zastupiteľ-
stvo v Komárne na návrh sociálnej komisie.

Redakcia
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FORLIFE n.o., 

Všeobecná nemocnica Komárno

hľadá sanitárov/pomocných pracovníkov 
v zdravotníctve 

(3 pozície GYN/ODCH/CHIR)
Poskytujeme možnosť doplnenia kvalifikácie, odborný 

rast, príspevok na stravovanie a dlhodobú pracovnú istotu 
s možnosťou okamžitého nástupu.

Požiadavkou je ukončené vzdelanie 
v odbore sanitár resp. stredoškolské vzdelanie 

s maturitou a fyzická zdatnosť.

Pre viac informácií volajte 035/79 09 688 
alebo svoje životopisy posielajte na 

sekretariat@forlife.sk.

je to stála výstava zakladateľa 
Komárňanskej výtvarnej školy 
Károlya Harmosa, kde máme 
vystavených 30 jeho diel. Náv-
števníkov zaujme aj olejomaľba 
portrét cisárovne Márie Terézie 
od Martina van Meytensa, či 
portrét manželky Endre Ko-
máromiho Kacza obraz Dáma 
v čiernom klobúku. Z tvorby 
súčasných umelcov vlastníme 
diela Tibora Kopócsa, Tibora 

Platznera, Petra Mestera, Ernes-
ta Kocsisa, Józsefa Szilvu, Jozefa 
Janigu, sochára Jána Nagya, aj 
plakety Rozálie Darázsovej a 
diela mnohých ďalších. Sloven-
skú výtvarnú tvorbu predstavu-
jú obrazy Martina Benku, Vin-
centa Hložníka, Tibora Bartfaya 
predstavuje busta Marína, ďalej 
sú to grafické listy Oresta Du-
bayho, sochárske diela Emila 
Venkova a mnohých ďalších sú-

časných slovenských výtvarných 
umelcov. Veľmi vzácny je obraz 
Madony so 17. storočia od ne-
známeho talianskeho maliara, 
maľovaný „vaječnou“ technikou 
na drevo. Samozrejme by sme 
mohli menovať desiatky ďalších 
výtvarníkov historicky starších 
či súčasníkov. Podstatné je, že 
všetky diela prispievajú k for-
movaniu umeleckého vkusu na-
šich návštevníkov.

Na prehliadku umeleckej 
galérie i rôznych výtvarných 
diel srdečne pozývame širokú 
verejnosť. Zažijú tu nevšedné 
umelecké zážitky“ - povedali 
na záver Jozef Csütörtöky, ria-
diteľ Podunajského múzea, a 
kunsthistorička múzea Szabó 
Csekei Tímea. Zažijete neopa-
kovateľné chvíle.

Dr. Štefan Bende

Stála výtvarno-umelecká výstava zo zbierok Podunajského múzea 
ponúka návštevníkom nevšedné umelecké zážitky

Onedlho budeme sláviť 
1. máj, sviatok práce. Tradič-
ne oslavujeme po rôznych 
miestach Slovenska. Tento 
rok sa celoslovenské slávnosti 
chystajú v popoludňajších ho-
dinách v Nitre, na Sihoti, kam 
by som vás rád pozval.

Pre rodiny s deťmi je pri-
pravený bohatý, atraktívny 
program, ktorý zaujme aj jed-
notlivcov. Zároveň mi dovoľte 
podeliť sa s vami, aké rozhod-
nutia sme prijali a aké úspechy 
sme dosiahli v ostatnom čase, 
čo priamo súvisí aj s mestom 
Komárno. 

Som veľmi rád, že v našom 
okrese Komárno dosiahneme 
významný míľnik, ktorý sa týka 
celoslovenského priemeru v 
rámci nezamestnanosti, ktorá 
dosiahla číslo 8,04 percenta. Je 
faktom, že vďaka posilneniu vý-
konu služby policajného zboru 
SR sme dokázali, nielen v na-
šom meste, znížiť kriminalitu. 
Dovolím si tvrdiť, že istou mie-
rou to priamo súvisí aj s menšou 
nehodovosťou na našich ces-
tách. Ukázalo sa, že sme urobili 
dôležitý krok, aby sme ochránili 
životy občanov a ich majetky, aj 
tým, že sme posilnili hasičské 

zbory a dobrovoľných hasičov 
novou technikou.

Vysoko oceňujem rozhodnu-
tie Nitrianskeho samosprávneho 
kraja, ktorý schválil mnoho do-
tácií na spoločensko-kultúrne a 
športové akcie, ktoré organizujú 
slovenské a maďarské občianske 
združenia. Pozitívne hodnotím, 
že Gymnázium Hansa Selyeho 
mohlo vďaka týmto dotáciám 
zrealizovať výstavbu nového 
športového ihriska, obnovuje 
sa fasáda školy a toto gymná-
zium sa teší aj z mimoriadneho 
ocenenia v zahraničí. Pozorne 
som sledoval vážne rozhodnu-
tie Mestského zastupiteľstva v 
Komárne, ktoré zahlasovalo za 
to, aby spoločnosť KOMVaK 
naďalej slúžila občanom mesta. 
Máme pripravený projekt opä-
tovného rozvoja colníctva v Ko-
márne, vzhľadom na to, že naše 
mesto má nezameniteľnú strate-
gickú polohu, uvedomujeme si, 
že tento projekt bude mať prínos 
pre mesto, pre štát, a teda aj pre 
nás, občanov Komárna.

Mgr. Vladimír Matejička
poslanec NR SR (Smer - SD)

predseda 
Okresnej rady SMER - SD

Naše rozhodnutia a úspechy 
súvisia s Komárnom

Stredná odborná škola obchodu a služieb 
Budovateľská 32, 945 01 Komárno

otvára od 1. septembra 2017
Pomaturitné vyššie odborné štúdium

6335 Q Medzinárodné podnikanie – VJS
Denné trojročné štúdium je určené absolventom gymnázií, 
stredných odborných škôl s maturitou, s možnosťou získania 
titulu „DiS“ (diplomovaný špecialista).

Maturitné nadstavbové štúdium:
6403 L Podnikanie v remeslách a službách – VJS, VJM

Denné dvojročné štúdium je určené pre absolventov učebných 
odborov: kuchár, čašník, servírka, kaderník, stolár, maliar, 
cukrár a ďalšie v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 282/2009 Z.z. 
v znení a doplnení neskorších predpisov.

Prihlášky do uvedených odborov je potrebné podať: 
do 31. mája 2017.

Prihlášky na stiahnutie a bližšie informácie:
www.zssoskn.edu.sk, 035/7740 054, 55

 Pred 190 rokmi v roku 
1827 Nicéphore Niépce vyho-
tovil prvú fotografiu na svete, 
ktorej doba expozície trvala 8 
hodín. Po desaťročných poku-
soch v roku 1837 sa Dauger-
reovi podarilo zhotoviť prvú 
dagerotypickú fotografiu. 
Vynález bol patentovaný a za-
znamenaný 19. augusta 1839, 
takže tento deň je zároveň aj 
dňom narodenia fotografie.

Fotografovanie odvtedy 
prešlo fantasticky dlhou ces-
tou, tak po technickej ako aj po 
umeleckej stránke. V súčasnosti 
máme šťastie, pretože poznáme 
históriu fotografických techník 

a s využitím terajších moder-
ných vymožeností môžeme byť 
účastníkmi veľkolepej a zároveň 
vážnej hry.

Tento sviatok si Regionálne 
osvetové stredisko v Komárne 
uctilo  6. apríla 2017 v Mestskom 
kultúrnom stredisku v Komár-
ne. Slávnostne tu vyhodnotilo 
súťaž fotografov nášho okresu 
v oblasti amatérskej fotografic-
kej tvorby Komárňanské FOTO 
Spektrum 2017. Podujatie bolo 
regionálnym kolom celoštátnej 
postupovej súťaže amatérskej 
fotografie AMFO 2017 a fi-
nančne ho podporilo aj Mesto 
Komárno. Vernisáži predchá-

dzal rozborový seminár, zame-
raný na analýzu prihlásených 
fotografií jednotlivých autorov. 
Odborná porota v zložení Fran-
tišek Holop – predseda poroty, 
Zuzana Makaryszynová a Tomi 
Thor ocenila rôznorodosť pri-
hlásených fotografií, vyzdvihla 
ich počet a kvalitu.

Fotografia na popularite 
rastie, čo dokazuje aj množstvo 
prihlásených fotografií, ktorých 
bolo tento rok 236 od 49 auto-
rov. Odborná porota udelila 6 
prvých, 6 druhých a 6 tretích 
miest. Ďalej 18 čestných uznaní, 
jednu cenu udelili aj riaditeľka 
Regionálneho osvetového stre-

diska v Komárne Mgr. Viera 
Vlčková a riaditeľka Mestského 
kultúrneho strediska v Komár-
ne Anna Vargová.

V sále MsKS je vystavených 
130 fotografií, ktoré si môžete 
pozrieť počas Komárňanských 
dní do 2. mája 2017. Porota vy-
brala 100 najlepších fotografií. 
Tie postupujú do krajskej súťa-
že, ktorú organizuje aj tento rok 
Regionálne osvetové stredis-
ko v Komárne a bude sa konať 
16. júna 2017 v Galérii LIMES. 
Oceneným fotografom prajeme 
veľa originálnej kreativity.

Jana Mačicová 
František Holop

Príďte sa pozrieť na 130 fotografií

Autori do 16 rokov 
čiernobiela fotografia

1. miesto – Máté Bálint 
2. miesto – Martina Zacharová 
Čestné uznanie – Mário Bendík 
Čestné uznanie – Lilla Matuš, 
András Gergely Jakab

Autori do 16 rokov 
farebná fotografia

1. miesto – Veronika Bajnóczy-
ová Brnáková 
2. miesto – Flórián Krutek 
3. miesto – Nikoletta Basternák 
Čestné uznanie – Sofia Norina 
Majer,  András Gergely Jakab, 
Máté Bálint, Marcel Sedlák 

Autori do 21 rokov 
čiernobiela fotografia

1. miesto – Simona Oravecová 
2. miesto – Dávid Danis 
3. miesto – György Urban
Čestné uznanie – Noémi Józso-
vá, Gabriella Ottová

Autori do 21 rokov 
farebná fotografia

1. miesto – Melory Popovičová 

2. miesto – Dávid Danis  
3. miesto – Simona Oravecová 
Čestné uznanie – Karolína Ko-
dáková, György Urban, Marek 
Havlitus, Lea Grupáčová

Autori od 21 rokov 
čiernobiela fotografia

1. miesto – Dana Rusňáková 
2. miesto – Pavol Sedliak  
3. miesto – Milan Uhrin 
Čestné uznanie – PhDr. Mária 
Virágh, Peter Orvoš, Marian 
Kokavec

Autori od 21 rokov 
farebná fotografia

1. miesto – Ing. Martin Kučera 
2. miesto – PhDr. Krisztina Bor-
bély 
3. miesto – PhDr. Mária Virágh 
Čestné uznanie – Bc. Ervin Ho-
resnyík, Marian Kokavec, Peter 
Orvoš 
Cena riaditeľky ROS v Komár-
ne – Mgr. Angelika Kopják
Cena riaditeľky MsKS v Ko-
márne  – Bc. Andrea Švecová 

Komárňanské FOTO Spektrum 2017
Cenení autori

Výstava ručných prác seniorov
je prístupná od 2. do 6. mája
v Mestskom klube dôchodcov 

na Kossuthovom námestí.
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l Elektrikár. Tel.: 0908/415-657.
l Rekonštrukcia bytov. Tel.: 
0905/450 570, 0948/622 051.
l Stavebná firma hľadá do za-
mestnania murára, tesára a ma-
liara. Informácie na telefónnom 
čísle. 0910/44 13 13.
l Predám Volkswagen Golf; 1,6 
l benzin; 55 kW, r. 1996, cena 650 
Eur. Tel.: 0949/610 058.
l Prijmeme šikovného kuchá-
ra/-ku (na veku nezáleží, môže byť 
aj dôchodca) s možnosťou ubyto-
vania. Tel.: 0908/778 637. 
l Prijmeme šikovného čašníka/-
ku (na veku nezáleží, môže byť aj 
dôchodca) s možnosťou ubytova-
nia. Tel.: 0908/778 637. 
l Prijmeme pomocnú silu do 
kuchyne s vodičským preukazom 
(na veku nezáleží) s možnosťou 
ubytovania. Tel.: 0915/892 788.

l Predám vinicu vo Svätom Pet-
ri, 330 koreňov, pivnica, prešovňa, 
miestnosť na rodinné oslavy, pod-
krovie. Tel.: 0908/179 051.
l Predám 3-izbový tehlo-
vý byt s balkónom v lukra-
tívnom prostredí v Komárne 
(Ul.Mederčská) 64,7 m2. Cena: 
30 000 Eur. Tel.: 0915 612 439 cez 
týždeň po 15.30 hodiny.
l Dám do prenájmu obchodný 
priestor v tržnici, 10 m2, prízemie 
č. dverí 48. Cena dohodou. Tel.: 
0911/911 713. 
l Dám do prenájmu nebytové 
priestory na podnikanie v poly-
funkčnom dome v Komárne na  
Jazerná 9. Tel.: 0903/394 775.
l Predám chatu v areáli termál-
neho kúpaliska Patince v blízkosti 
bazénov. Tel.: 0903/394 775.

Novorodenci 
Martin Druga z Nových Zámkov, Dávid Szabó z Kolárova, Se-

bastián Marosi z Kolárova, Abigél Liptáková z Bíne, Dominik Sző-
ke z Nových Zámkov, Áron Putroky z Kolárova, Ádám Szekeres z 
Kolárova, Viktória Szűcsová z Komárna, Lőrinc Kalman z Koláro-
va, Lara Dávidová z Kamenína, Sofia Tvrdoňová zo Štúrova, Ilona 
Bella Brandová z Veľkého Harčáša, Zora Laura Rajos z Kolárova, 
Aladár Rafael z Veľkého Harčáša, Theo Zácsek z Nových Zámkov, 
René Králik zo Zemného, Ilona Czuczorová zo Štúrova, Dávid Bas-
ternák z Pribety

Sľúbili si vernosť
Dávid Csontos a Soňa Poláchová

Opustili nás
71-ročná Ružena Ondrušeková z Marcelovej, 90-ročná Eva 

Szabóová z Komárna, 81-ročný Imre Madi z Komárna, 86-ročná 
Aurélia Bölcskei z Veľkých Kosíh, 62-ročný Ing. Károly Nagy z Či-
čova, 73-ročný László Juhász z Komárna, 84-ročná Varga Katalin 
rod. Triszka z Komárna, 66-ročný Juraj Léránt z  Komárna, 83-roč-
ná Štefánia Valentová z Komárna, 61-ročný Ľudovít Sárközi zo Svä-
tého Petra, 90-ročná Emília Boľová z Komárna, 70-ročný Ferenc 
Ruff z Modrán, 59-ročný Molinek Szénássy Viola z Komárna, 92-
ročný Mikuláš Nagy z Radvane nad Dunajom, 72-ročný Zoltán Gál 
z Marcelovej, 79-ročná Irma Danišová z Radvane nad Dunajom

Hľadám pracovníkov do Holandska na stavebné práce
Informácie na telefónnom čísle: 

003161/84 92 189

Občania nášho okresu majú 
možnosť využívať v zdravotníc-
tve nadštandardné služby, aké 
väčšina pacientov na Slovensku 
nemá.

Od minulého roka u nás funguje 
napríklad špičkový program pre dia-
betikov (DôveraPomáha diabetikom), 
ktorý im pomáha lepšie zvládať život 
s cukrovkou. V rámci neho sa pacien-
tom venujú skúsení školitelia, ktorí im 

bezplatne radia a pomáhajú zvládať 
každodenné situácie. Zároveň majú 
diabetici k dispozícii aj bezplatný ob-
jednávkový systém, ktorý im uľahčuje 
objednávanie sa k lekárom špecialis-
tom.

Vďaka nemu lepšie predchádza-
jú vzniku alebo zhoršeniu závažných 
komplikácií cukrovky, ktoré výrazne 
zhoršujú zdravotný stav a znižujú kva-
litu života.

„Našim poistencom sa snažíme 
dávať oveľa viac, ako ostatné zdravot-
né poisťovne. Program DôveraPomáha 
diabetikom je jediným uceleným pro-
jektom na Slovensku, ktorý sa venuje 
chronicky chorým ľuďom,“ tvrdí Tama-
ra Vraždová z Dôvery.

V prípade, že sa človek prepoistí 
do Dôvery do konca septembra, môže 
začať využívať spomínané výhody už 
od januára budúceho roka.

K lekárovi sa dá 
v našom okrese objednať zadarmo

Pacienti z Komárna a jeho 
okolia nebudú musieť platiť za ob-
jednanie sa k lekárovi. Na rozdiel 
od mnohých iných regiónov, kde 
pacienti za presný termín vyšetre-
nia platia nemalé sumy na hrane 
zákona, prípadne sa nemôžu ob-
jednať na presný termín vôbec. 

S bezplatným objednávkovým 
systémom pre svojich poistencov pri-
šla ako prvá zo zdravotných poisťovní 
Dôvera. Zatiaľ sa bezplatné objednáva-
nie týka lekárov v nemocnici Forlife a 
ďalších ambulancií v regióne. V budúc-
nosti by poisťovňa chcela do  systému 
zapojiť ešte viac lekárov v okrese, aby 
sa pacienti mohli bezplatne objednať 
k čo najširšiemu počtu dôležitých špe-
cialistov.

„Bezplatný objednávkový systém 
vnímame ako dôležitú službu pre našich 
poistencov. Vyšetrenia nie sú pre nikoho 

prijemné a navyše nie vždy je jednodu-
ché nájsť dobrého lekára, ku ktorému sa 
dá dostať v rozumnom termíne. Preto 
chceme našim poistencom v spolupráci 
s lekármi zapojenými do nášho projek-
tu zabezpečiť bezproblémový a včasný 
prístup k potrebnej zdravotnej starost-
livosti,“ vysvetľuje Tamara Vraždová z 
Dôvery.

Bezplatne sa dá objednať k od-
borným lekárom – kardiológom, ne-
urológom, ortopédom a ďalším, ale 
aj k vybraným všeobecným lekárom 
pre deti aj pre dospelých. „Objednáv-
kový systém je výborný, je radosť s ním 
pracovať, pacienti sú veľmi spokojní,“ 
uviedol všeobecný lekár pre dospelých 
Ladislav Kürti.

Podobný názor má aj lekárka v 
odbore imuno-alergológia Svetlana 
Hadvabová. „Je to veľmi dobré, ja s tým 
mám veľmi dobrú skúsenosť. Pacient 

má pri sebe vždy výmenný lístok, čo je 
dôležité, vyšetrenie je vždy indikované a 
má pri sebe aj potrebnú dokumentáciu 
od praktického lekára. Veľkou výhodou 
je aj úspora času, jednak pre pacienta, 
že nečaká a jednak pre odborného leká-
ra, pretože nestráca čas telefonovaním 
a vybavovaním návštev len za účelom 
objednania,“ hovorí.

Dôvera najskôr bezplatný objed-
návkový systém otestovala na vybra-
ných lekároch a poistencoch v rámci 
pilotného projektu Plán Medipartner, 
ktorý sa po novom premenoval na Dô-
veraPomáha. Keďže sa jej osvedčil, od 
júla tohto roku ho sprístupní všetkým 
pacientom, ktorí sú kapitovaní (teda v 
evidencii) u všeobecných lekárov za-
pojených do projektu.

Presný zoznam týchto leká-
rov nájdu pacienti na stránke 
www.medipartner.sk.

Ministerstvo zdravotníctva navrhovalo, že za-
vedie do zákona doplnkové ordinačné hodiny pre 
lekárov, ktoré by boli určené pre objednávanie 
pacientov. Platba za vyšetrenie mala byť od 15 do 
30 eur. Nakoniec od tohto návrhu rezort ustúpil.

Lekári tak nesmú vyberať žiadne poplatky, okrem 
tých, čo im zákon dovoľuje – napríklad za rôzne potvrde-
nia. V skutočnosti však poplatky za objednanie existujú 
aj ďalej, a to cez rôzne iné formy, pričom cena za objed-
nanie je okolo 10 až 15 eur.

Ministerstvo chce vyberanie poplatkov za objed-
nanie prísnejšie kontrolovať a postihovať. Skúsenosť s 
poplatkami cez externú firmu má aj mamička  dvojroč-
ného syna, ktorá si neželala uviesť svoje meno z obavy 
zo zhoršenia vzťahov so svojím lekárom. 

„Nechcem hodiny sedieť s malým v čakárni plnej cho-
rých ľudí, radšej sa objednám na presný termín cez inter-
net a zaplatím si za to. Ak by som mala možnosť objednať 
sa bezplatne, bolo by to skvelé,“ hovorí.

Ministerstvo bojuje proti poplatkom za objednávanie pacientov 

Ešte viac výhod pre pacientov v Komárne

Každý človek vníma svet 
svojimi očami. Pohľad ľudí naň 
sa mení pribúdajúcimi rokmi 
a získanými skúsenosťami. My, 
mladí vnímame náš svet úplne 
odlišne ako naši rodičia či starí 
rodičia. Je to spôsobené aj mno-
hými zmenami okolo nás, mení 
sa tým aj spôsob nášho života, 
máme väčšiu škálu možností. 
Napríklad prijatie na gymná-
ziá nebolo zďaleka také „jed-
noduché“ ako dnes a podobne 
to bolo aj s vysokými školami. 
V súčasnosti produkujú ne-
porovnateľne väčšie množstvo 
absolventov ako to bolo v minu-
losti, preto na trhu práce je väčší 
počet uchádzačov o pracovné 
miesta. Znamená to, že mnohí 

absolventi vysokých škôl zosta-
nú nezamestatní, alebo sa musia 
zamestnať tam, kde robiť v sku-
točnosti nechceli, a preto do prá-
ce budú chodiť s nechuťou, len 
preto, aby sa uživili. Pritom je 
mnoho voľných, pomerne dobre 
platených miest, kde je potrebné 
„len“ kvalitné stredoškolské od-
borné vzdelanie, napríklad pre 
budúcich inštalatérov, elektriká-
rov alebo zváračov.

Na mnohých z nás, mladých, 
je badateľné to, že sa o svoju bu-
dúcnosť nezaujímame, v škole 
podávame výkony pod svoje 
možnosti a namiesto učenia ale-
bo pracovania sme veľa hodín 
na sociálnych sieťach, trávime 
večery po kluboch, robíme veci, 

ktoré neskôr ľutujeme. Ale zase 
ako vravel Shakespeare: „Postiť 
sa, študovať, vyhýbať sa ženám 
– zrada na kráľovstve mladosti.“ 
Mladosť si určite treba užívať, ale 
predsa len netreba to preháňať 
na úkor napríklad nášho vzde-
lania, pretože v mnohokrát je to 
len o pohodlnosti a nie o tom, že 
by sme nemali na viac. 

Chýba nám potrebná mo-
tivácia, správne priority a vytr-
valosť. Mnohí z nás nemajú po-
ňatie o tom, čo sa vo svete deje 
a ako sa nás to, hoci niekedy 
len nepriamo, dotýka. Na mysli 
mám napríklad terorizmus. Rie-
šením však proti tejto obrovskej 
hrozbe nie sú statusy na facebo-
ok-u v znení: „#prayforparis“    

alebo zmena profilovej fotky vo 
farbách vlajky zasiahnutej kraji-
ny. Otázka však znie: „Ako riešiť 
problém radikálov v Európe?“ 
Keby sme poznali odpoveď na 
túto otázku, asi by sa niečo po-
zitívne v boji proti islamizácii 
Európy už dialo, ale bohužiaľ, 
zatiaľ sa to tak nejaví. Zmenu 
by sme sčasti mohli dosiahnuť 
aj prostredníctvom politikov, 
a preto by sme si mali poriadne 
rozmyslieť, koho voliť. 

Budúcnosť je z veľkej časti 
na nás, mladých, a preto musí-
me robiť všetko pre to, aby sme 
sa pokúsili urobiť z tohto sveta 
lepšie miesto pre nás a ďalšie 
generácie. Nech to nie je iba frá-
za...                          Dávid Füssi

Máme na viac, no chýba nám motivácia, správne priority a vytrvalosť

V Hurbanove sa 6 apríla sa 
uskutočnilo finále majstrovstiev 
okresu vo futbale, ktoré hos-
til tamojší futbalový štadión. 
Družstvo SPŠ v Komárne sa po 
skupinových zápasoch prebojo-
valo do finále ako silný favorit, 
cieľom bolo umiestnenie na 
priečkach víťazov, čo sa nám 
napokon aj potvrdilo, lebo naši 
chlapci so sebavedomím necha-
li za sebou družstvá ostatných 
škôl.

Naše výsledky: SPŠ Komár-
no – SOŠOaS Budovateľská 5:1; 
SPŠ Komárno – Gymnázium 

Hansa Selyeho 2:1; SPŠ Komár-
no – Gymnázium Šuleka 2:2.

Družstvo našich repre-
zentantov tvorili: Szikonya D. 
Krisztián, Balogh Norbert, Hra-
bovszky Gyula, Šátek Roman, 
Pócs Ákos, Salma Krisztián, 
Pekaj Márk, Sátor Imre, Jóba 
Viktor, Hupian Peter, Márton 
Adrián, Németh Tibor, Ollé 
Nikolas, Szabó Bálint, Rajtár 
Tamás, Tóth Attila. Družstvu 
gratulujeme a želáme veľa úspe-
chov na krajskom kole.
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Priemyslovka je majstrom 
okresu vo futbale

Mimoriadne úspešný bol 1. 
apríl pre Plavecký oddiel Komko 
Komárno. Na Veľkej cene města 
Nové Zámky bojovalo 13 našich 
plavcov – Franciska Bankóová, 
Tamara Berkesová, Adél Emma 
Ott, Karin Pénzes, Branislav 
Čéry, Richard Kardhordó, Max 
Kopčok, Máté Maitz, Miklós 
Maitz, Kristóf Majcsák, Keve 
Patus, Šimon Peťkovký a Ádám 
Varga.  Medzi 207 plavcami z 2 
štátov sme získali 14 x zlatú, 5 x 
striebornú a 3 x bronzovú me-

dailu. Tieto medailové umiest-
nenia si rozdelili: Tamara Berke-
sová 4x 1. miesto, Karin Pénzes 
1x 3. miesto, Richard Kardhordó 
4x 1. miesto, Max Kopčok 5x 1. 
miesto, Máté Maitz 1x 1. miesto, 
Miklós Maitz 1x 3. miesto, Keve 
Patus 3x 2. miesto, 1x 3.m, Ši-
mon Peťkovský 2x 2. miesto, 1x 
3. miesto. Všetkým blahoželáme 
a držíme palce v ďalšej príprave, 
aby naďalej dosahovali takéto 
skvelé výsledky.
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Úspešná sobota 
pre plavecký oddiel KomKo

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

Srdečne pozývame Komárňanov
do novozriadeného kaderníckeho 

a kozmetického  salónu
v budove Strednej odbornej školy obchodu a služieb 

na Budovateľskej ulici v Komárne.
V príjemnom prostredí môžete využiť všetky kadernícke a koz-
metické služby. Očakávajú vás žiaci a majsterky odbornej vý-
chovy. Príďte sa presvedčiť, že majú šikovné ruky a na svojom 
konte aj viacero popredných umiestnení na rôznych súťažiach. 
Kadernícky salón v škole na Budovateľskej ulici je otvorený 
každý pracovný deň od 7.30 do 17.30. Služby kozmetického sa-
lónu môžete využiť vo štvrtok a v piatok od 8.30 do 13.30.


