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Koncom júna sa konalo 34. 
riadne zasadnutie mestských 
poslancov. Tí okrem iného dlho 
diskutovali aj o plánovanej kon-
cepcii územného plánu mesta. 
Najväčší ohlas vyvolal návrh na 
plánovaný obchvat mesta. Pre 
väčšinu z nich je takzvaný plán 
B neprijateľný – cesta totiž pre-
chádza na pilieroch ponad Mŕt-

ve rameno Váhu. V súvislosti s 
variantom A - ktorý by podľa 
predstáv prechádzal cez Hadov-
ce a Novú osadu – protestovali 
zas obyvatelia Hadoviec, pre 
nich je toto neprijateľné. Posta-
venie nového dunajského mosta 
považujú všetci poslanci za dôle-
žité a zdôrazňujú: je potrebný aj 
obchvat mesta, ktorý odbreme-

ní dopravu vedúcu cez centrum, 
avšak nadradené územné plány 
- Nitrianskeho samosprávneho 
kraja a štátu počítajú s realizá-
ciou takzvaného B obchvatu.

V zmysle rozhodnutia za-
stupiteľstva sa plánovaná zmena 
územného plánu odsúva až na 
september, pracovníci mestské-
ho úradu dovtedy majú prísť 

s návrhom ďalšej možnosti vý-
stavby obchvatu nášho mesta. 

Zastupiteľstvo odsúhlasilo 
správu o hospodárení spoloč-
nosti COM-MÉDIA za rok 2016 
a na návrh primátora László Stu-
bendeka bol vymenovaný víťaz 
výberového konania z minulého 
roka – konateľom spoločnosti sa 
stal György Batta. 

V Komárne sme si pri-
pomenuli výročie deportácie 
židov z nášho mesta. Účastní-
ci spomienkového stretnutia 
odhalili na Alžbetinom ostro-
ve pamätník židom, ktorých 
počas vojny postrieľali a vrhli 
pod ľad do Dunaja.

V Komárne a okolí v rokoch 
1944 a 1945 príslušníci poriad-
kového útvaru, takzvaní ňilaši, 
zavraždili množstvo miestnych 
obyvateľov. Ako uviedol Tamás 
Paszternák zo Židovskej nábo-
ženskej obce v Komárne, časť 
týchto udalostí sa diala počas 
deportácie. Tie začali skoro na 
jar 1944 a trvali až do začiatku 
roka 1945. Aj z toho dôvodu ne-
existujú úplne presné údaje a nie 
je isté, že sa ich podarí niekedy 
úplne zozbierať. Avšak existujú 
spomienky rodinných prísluš-
níkov deportovaných a ďalšie 

pramene, ktoré tieto skutočnos-
ti bádali. Je dôležité, aby o nich 
vedeli aj Komárňania. Aj preto 
sa zrodilo rozhodnutie postaviť 
pamätník na brehu Dunaja.

Zrod pamätníka podporil 
Dunajský fond Stredoeuróp-
skej nadácie, ktorý podporuje 
individuálne a skupinové záuj-
my zlepšujúce život pri Dunaji 
a v jeho okolí a zároveň spájajú 
ľudí žijúcich popri tejto najväčšej 
európskej rieke. K úprave okolia 
pamätníka finančne prispela aj 
samospráva mesta Komárno.

Prostredníctvom tohto pa-
mätníka si pripomíname tragé-
diu, na ktorú je dôležité neza-
budnúť, a na druhej strane je to 
aj posolstvo o našej schopnosti 
pozerať sa spoločne do budúc-
nosti. Dunaj je symbolom toho, 
že spoločne zdieľame tieto naše 
životy, čas a priestor.

Z ulíc zmiznú autovraky
Mesto spoločne s Mestskou políciou vyhlásili vojnu vra-

kom, ktoré už roky znepríjemňujú život v meste nielen vizuálne, 
ale zaberajú aj prepotrebné parkovacie miesta. Doterajšia prax 
– vyrubenie jednorazovej pokuty za ponechanie vraku na verej-
nom priestranstve v rozpore so zákonom o životnom prostredí 
- nezaberala.

Teraz už majiteľ takého vraku bude musieť platiť aj miestnu 
daň za neoprávnené užívanie miesta - 35 centov za meter štvor-
cový za každý deň. V prípade, ak je vrak bez evidenčných čísiel, 
stojí v zákaze, či je prekážkou na vozovke, mesto ho dá odtiah-
nuť a náklady bude musieť zaplatiť majiteľ vraku.

Návrh výstavby obchvatu sa odsúva na september

Pripomenuli si deportáciu židov

Neurologickému oddele-
niu Všeobecnej nemocnice Ko-
márno bolo udelené významné 
ocenenie za poskytovanie me-
dicínskej starostlivosti o pa-
cientov. Európska organizácia 
pre cievne mozgové príhody 
(European Stroke Organiza-
tion – ESO) udelila komár-
ňanskej nemocnici štatút Di-
amantového centra pre liečbu 
cievnych mozgových príhod.

Neurologické oddelenie 
Všeobecnej nemocnice Komár-
no sa v roku 2016 zapojilo do 
iniciatívy Angels. Stalo sa sú-
časťou rastúcej komunity  pro-
fesionálov, ktorí optimalizujú 
kvalitu starostlivosti o pacien-
tov s náhlou cievnou mozgovou 
príhodou.  Cieľom iniciatívy 
Angels  je zvýšiť počet pracovísk 
v Európe, ktoré sú pripravené 
poskytnúť tú najlepšiu starost-
livosť.

,,Každých 30 minút zomiera 
v Európe na cievnu mozgovú prí-
hodu pacient, ktorého bolo mož-
né zachrániť, prípadne sa stane 
trvale zdravotne postihnutým, 
a to nielen v dôsledku cievnej 
mozgovej príhody, ale pretože mu 
nebola v nemocnici poskytnutá 
adekvátna liečba. Iniciatíva An-
gels vznikla preto, aby dala šancu 
túto situáciu zmeniť," uviedla 
Valeria Caso, prezidentka eu-
rópskej organizácie pre liečbu 
cievnych mozgových príhod 
(ESO), The Angels Initiative.

,,Potrebujeme vybudovať sieť 
minimálne 1500 stredísk na lieč-
bu cievnych mozgových príhod 
a nemocníc pripravených prijať 
pacientov s touto chorobou, kto-

ré budú každý deň systematicky 
pracovať na zlepšovaní kvality 
liečby každého jedného pacienta 
postihnutého cievnou mozgovou 
príhodou. Veríme, že sa nám to 
podarí dosiahnuť do mája 2019," 
dodala Valeria Caso.

V okrese Komárno je dlho-
dobo vysoký počet pacientov 
s  náhlou cievnou mozgovou 
príhodou. Ročne sa tu hospita-
lizuje približne 400 pacientov, z 
toho približne 350 pacientov s 
diagnózou akútneho mozgové-
ho infarktu. 

„Záchranná zdravotná služ-
ba a Všeobecná nemocnica Ko-
márno podpísali Memorandum 
o spolupráci, cieľom ktorého je 
súčinnosť a koordinovaný postup 
pri manažmente starostlivosti o 

pacientov s podozrením na ná-
hlu cievnu mozgovou príhodou,“ 
uviedla primárka neurologické-
ho oddelenia MUDr. Eva Ha-
náčková.

 ,,Cieľom tejto dohody je mi-
nimalizovať časové straty, najmä 
ústavnej diagnostiky a liečby do 
podania lieku rozpúšťajúceho 
krvnú zrazeninu v mozgovej 
tepne, teda do podania intrave-
nóznej trombolýzy, ako aj do in-
dikovaného transportu pacienta 
k endovaskulárnej liečbe, pri kto-
rej sa pri nedostatočnom efekte 
trombolýzy, alebo pri jej kontra-
indikácii v určitých indikovaných 
prípadoch odstráni krvná zraze-
nina priamo z upchatej mozgo-
vej tepny. Pacient indikovaný 
k endovaskulárnej liečbe bude 

prevezený záchranným tímom 
po konzultácii na Rádiologické 
oddelenie Fakultnej nemocnice 
v Trnave,“ vysvetlila MUDr. Eva 
Hanáčková.

Šance na prežitie a mini-
malizáciu následkov sú priamo 
úmerné času, ktorý uplynie od 
vzniku mozgového infarktu do 
začiatku jeho účinnej liečby.  
Podľa údajov svetovej zdravot-
níckej organizácie náhla cievna 
mozgová príhoda postihne roč-
ne až 15 miliónov ľudí na celom 
svete. Je jednou z najčastejších 
príčin smrti a jedným z najviac 
invalidizujúcich ochorení pre-
živších pacientov. 

Alžbeta Sivá
hovorkyňa AGEL SK, a.s.

Nemocnica získala ocenenie za poskytovanie starostlivosti 
o pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou

Ani horúce slnečné dni 
nás, žiakov 1. stupňa  ZŠ J. A. 
Komenského, neodradili, aby 
sme sa pridali k výzve Hýb sa, 
Slovensko. A tak sme sa zapo-
jili do  aktivít, ktoré pripravili 
naše učiteľky pod názvom Hýb 
sa, Komenského.

Na školskom dvore sme za-
čali náš veľký športový deň aero-
bikovou rozcvičkou s tetou Sil-
viou. V rytme hudby sa hýbalo 
príjemne a už hneď na začiatku 
bolo veselo. Spolu s nami prvák-
mi, druhákmi, tretiakmi a štvr-
tákmi sa k plneniu úloh dali aj 
Včielky, Mravčekovia a Kuriatka 
zo škôlky na Lodnej ulici.

Na každé pohybuchtivé 
dieťa čakali športové a zábavné 
úlohy na osemnástich stanoviš-
tiach. Každá trieda si zmerala 
svoje sily a schopnosti v rôznych 
atletických disciplínach, v pre-
konávaní prekážkových dráh, 
v preskakovaní potoka, v sla-
lomovej dráhe na kolobežke, 

v skákaní vo vreci, vyskúšali si 
pevnú mušku vodnou pištoľou, 
ale aj v zábavných aktivitách - 
ako sa čo najrýchlejšie pobaliť 
a odísť na dovolenku. Dvorom 
sa niesla skvelá hudba, o ktorú 
sa postaral náš ujo Igor. Počas 
celého dňa vládla priateľská at-
mosféra a výborná nálada,  kto-
rú zabezpečovali aj naši starší 
žiaci, ktorí na stanovištiach po-
máhali a povzbudzovali mlad-
ších žiakov. Keďže aj slniečko sa 
na nás veselo usmievalo a hrialo 
nás svojimi lúčmi, dobre padlo 
osvieženie v podobe studenej 
hroznovky a mohlo sa súťažiť 
ďalej.

Tak ako to už býva – aj dobré 
musí mať svoj koniec. Po troch 
hodinách zábavy a úžasných 
športových výkonoch prišiel 
záver a vyhodnotenie. A viete 
kto vyhral? Kto bol najlepší? No 
predsa MY! Prežili sme super 
úžasný deň!

Žiaci ZŠ J. A. Komenského

Prežili sme super úžasný deň!

Tabuľa pripomína povodeň
V roku 1965 sa 17. júna pri Čičove roztrhla hrá-

dza, obrovská masa vody zaliala Žitný ostrov a ten sa 
prakticky zmenil na more. Tisíce ľudí boli prinútené 
opustiť v dedinách svoje príbytky. Tragédiu spred 52 
rokov si pripomenuli na sútoku Váhu a Dunaja. Povo-
deň storočia bude pripomínať pamätná tabuľa, ktorú 
odhalili Tibor Bastrnák, parlamentný poslanec, a ria-
diteľ odštepného závodu SVP Jozef Dúcz. Ako odzne-
lo: mobilnými hrádzami a inými prostriedkami je po-
trebné zabrániť, aby sa podobná tragédia zopakovala. 
A takto dosiahnuť, aby ľudia žijúci v povodí Dunaja 
žili  v bezpečí.

Mestské kultúrne stredisko do-
stane nový šat – v nadchádzajúcich 
dňoch, od polovice augusta, sa tu 
uskutoční rozsiahla rekonštrukcia. 

Vymenené budú nielen zastarané 
okná a dvere, ale budovu aj zateplia. 
Mestské kultúrne stredisko sa totiž 
úspešne uchádzalo o grant minis-
terstva životného prostredia, vďaka 
čomu získali na tieto práce 120 tisíc 
eur. Anna Varga pri tejto príležitosti 

poďakovala parlamentnému poslan-
covi Tiborovi Bastrnákovi, s ktorým 
viackrát rokovala ohľadom plánov 
rekonštrukcie, vedeniu mesta, ako 
aj členom mestského zastupiteľstva, 
ktoré schválilo 6-tisíc eur potrebných 
ako príspevok z vlastných zdrojov na 
realizáciu projektu. Poďakovanie za 
odbornú pomoc patrí v neposled-
nom rade aj odboru rozvoja Mest-
ského úradu.

Budú renovovať za 120-tisíc eur

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
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Jedného dňa nás pani uči-
teľka Ing. Želmíra Dobrovic-
ká  informovala, že EXPOL 
PEDAGIGKA vyhlásila súťaž 
„SKÚS POKUS  alebo CHÉ-
MIA POD POKRIEVKOU“. 

Keď sme počuli, že sa môže-
me zapojiť do takejto zaujímavej 
súťaže, potešili sme sa. Na škole 
vzniklo mnoho tímov, len v na-
šej triede sme natočili 3 videá.

Náš tím bol v zložení Emily 
Furinda, Vendy Bendlová, Lea 
Zakálová (7.B). Za kamerou stál 
Majo Bendík (9.B)a naša spolu-
žiačka Lea Dolinská (7.B) mala 
na za úlohu zostrihať a urobiť 
celkovú úpravu nášho videa. Išli 
som do toho skôr preto, aby sme 
sa zabavili a niečo nové naučili. 

Nakoniec sme sa rozhodli pre 
ekologický bublifuk vyrobený 
z čisto domácich ingrediencií, 
ktoré nájde každé dieťa doma v 
maminej kuchyni. Museli sme 
si naštudovať postup, napísať 
scenár, rozdelili sme si roly. Sa-
motné natáčanie videa nešlo tak 
jednoducho, ako sme si mysleli. 
Sem-tam sme niečo poplietli, 
pokazili, zabudli si napr. zapnúť 
plášť, zopnúť vlasy do gumičky, 
použiť rukavice, veď bezpečnosť 
v chemickom laboratóriu musí 
byť. To preto sme naše video na-
táčali až 3x,  ale užili sme si pri 
ňom mnoho zábavy. Nakoniec 
sme pripravili až 8 litrov bub-
lifuku, ktorý sme prezentovali 
pri „Špeciálnom dni otvorených 

dverí pre našich budúcich prvá-
kov“. Podarilo sa nám vyrobiť 
bublifuk, z ktorého sme pomo-
cou špeciálnej pomôcky vyrobi-
li megaveľké, dlhé bubliny. Bub-
lifuk si vyskúšali malí škôlkari, 
ich rodičia, družinári, skrátka 
všetci, ktorí išli v ten deň okolo 
nás. Naše video z vyše 200 videí 
postúpilo do užšieho výberu 30 
najlepších videí, veľmi sme sa 
potešili. Rozbehli sme hlasova-
nie a čakali sme na výsledok.

Keď nám po čase naša skve-
lá pani učiteľka oznámila, že 
sme vyhrali 3. miesto v hlasova-
ní verejnosti, nechceli sme veriť 
vlastným ušiam. Boli sme od 
radosti bez seba. No to, čo nás  
čakalo v Bratislave na vyhodno-

tení, bolo oveľa lepšie. Dostali 
sme veľa krásnych cien, napr. 
chemické laboratórium, perio-
dickú sústavu prvkov do učebne 
a veľa školských pomôcok. Stre-
tli sme sa aj s Mgr. Helenkou Vi-
cenovou, autorkou našich učeb-
níc chémie.

Sme veľmi radi, že sme sa na 
takomto podujatí mohli zúčast-
niť. Cestou domov sme už špe-
kulovali, aké video natočíme na 
budúci rok, lebo sa tejto súťaže 
plánujeme zúčastniť opäť. Bol to 
naozaj výnimočný zážitok, na 
ktorý tak skoro nezabudneme.

Emily Furindová, 
Lea Dolinská,

Vendy Bendlová, žiačky 7.B
ZŠ J. A. Komenského

Veselé bubliny sa stali hviezdami videaMesto Komárno ako zriaďovateľ v zmysle § 5 zákona 
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záuj-
me v znení neskorších predpisov a § 42 Zákonníka 
práce v znení neskorších predpisov v nadväznosti na  

§ 3 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov  

vyhlasuje výberové konanie 
na obsadenie funkcie riaditeľa

Materskej školy, Eötvösova ul. 64, Komárno
Predpokladaný termín nástupu do práce -  september 2017

Požadované kvalifikačné predpoklady:
- odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre príslušný 
druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogic-
kých zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa usta-
novujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požia-
davky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov 
a odborných zamestnancov,
- vykonaná I. atestácia alebo jej náhradná forma 
podľa § 34 ods. 2 písm. b)  zákona č. 317/2009 Z.z.,  
- najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti 
podľa § 3 ods.5  zákona č. 596/2003 Z.z..
Iné požiadavky:
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 
§3 ods. 1 zákona č. zákona č. 552/2003 Z.z.
- občianska bezúhonnosť 
podľa §3 ods. 4 zákona č. 552/2003 Z.z.
- zdravotná spôsobilosť 
podľa §6 ods.1 a v súlade §10 zákona č.317/2009 Z.z.,
- ovládanie štátneho jazyka 
podľa §6 ods.1 zákona č.317/2009 Z.z., 
- znalosť a orientácia v školskej a pracovnoprávnej legislatíve,
- osobnostné a morálne predpoklady,
- organizačné a riadiace schopnosti.
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná prihláška o účasť na výberovom konaní,
- overené kópie 
dokladov o  vzdelaní a o absolvovaní 1. atestácie,
- doklad o bezúhonnosti 
výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – telesná a duševná spô-
sobilosť pedagogického zamestnanca potrebná na výkon peda-
gogickej činnosti nie staršie ako 3 mesiace,
- profesijný životopis,
- písomný návrh vlastnej koncepcie 
riadenia a rozvoja materskej školy,
- písomný súhlas uchádzača na požitie osobných údajov pre 
potreby výberového konania v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov,
- čestné prehlásenie 
o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných 
v prílohe prihlášky.
Prihlášku a  požadované doklady zasielajte v zalepenej obálke 
s označením „Výberové konanie – Názov materskej školy – Ne-
otvárať!“ najneskôr do 28.07.2017 poštou na adresu:  Mestský 
úrad v Komárne, Nám. gen. Klapku č.1,  945 01 Komárno ale-
bo môžete odovzdať osobne do  podateľne Mestského úradu 
v Komárne, Kancelária prvého kontaktu, Nám. gen. Klapku, 
Komárno  najneskôr do 28. 07. 2017 do 12.00 hod. 
Uchádzača, ktorý spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady 
a osobitné kvalifikačné požiadavky vyhláseného výberového 
konania výberová komisia pozve na výberové konanie najme-
nej sedem dní pred jeho začatím s uvedením miesta, dátumu 
a hodiny výberového konania.

Ing. László Stubendek primátor mesta

Vyše desať rokov má tra-
dícia prezentácie ročníkových 
prác žiakov na Základnej škole 
na Pohraničnej ulici v Komárne 
pred spolužiakmi, učiteľmi, ro-
dičmi ale aj odbornou porotou. 
Zo začiatku to boli len začlenení 
žiaci s nadaním, ale postupne sa 
k nim pridávali aj žiaci z ostat-
ných ročníkov. Prezentácie pre-
rástli do rozmerov celoškolské-
ho podujatia a prebiehajú 3 až 
4 dni. Ročníková práca má byť 
vyjadrením špecifického záuj-
mu žiaka, pri ktorom má hlavne 
vo vyšších ročníkoch vniknúť 
hlbšie a širšie do témy a dieťa sa 
má jej prostredníctvom realizo-
vať vo svojej dominantnej oblas-
ti, vyjadruje v nej  svoje vlastné 
postrehy, názory. Prevedenie 
môže byť rôzne, od jednoduché-
ho plagátika, posteru, prezentá-
cie v Power Pointe, vytvorenia 
3D modelov, videonahrávky, 
počítačového programu. Roční-
ková práca je výlučne domácou 
aktivitou, učiteľ môže dieťaťu 
poradiť, vysloviť svoj názor, po-
môcť v rámci individuálnych 
konzultácií. Pomoc rodičov je 
neodmysliteľná, predpokladá sa 
hlavne podpora, povzbudzova-
nie, pripomínanie, rady, návšte-
va múzeí, výstav, poskytovanie 
literatúry, internetu, návšteva 
knižníc, technická pomoc.

Najlepšie prezentácie boli 
vybraté na celoškolskú prezen-
táciu pred odbornou porotou 
v zložení: Béla Keszegh, vicepri-
mátor Komárna, Tímea Szénási, 

predsedníčka komisie školstva, 
pamiatkár Ľudovít Gráfel, Ma-
rek Bujdoš z Prírodovedeckej 
fakulty UK Bratislava, olympio-
nik Erik Vlček a Slavomír Ďur-
čo, riaditeľ školy. Pred túto ko-
misiu predstúpili a svoje práce 
predstavili žiaci: prvák Ondrej-
ko Gajdáč – téma Sparťan Race, 
prváčka Nelka Králiková – 10 
naj zvierat sveta, druhák Niko-
las Šulák – Striedanie ročných 
období, tretiačka Peťka Buj-
došová – Dunaj, štvrták Akim 
Mahdjan – Odpady, piatačka 

Anička Wang – Čína, piatačka 
Miška Froncová – Detská cuk-
rovka, piatačka Saška Poláková 
– Rybárstvo, deviatačka Adelka 
Čéryová – Olympijské štadióny, 
deviatačka Kristínka Sokolová – 
Ako sa naučiť cudzie jazyky, de-
viatačka Andy Veselá – Sny.

Odborná komisia bola pre-
kvapená vysokou kreativitou 
detí, ich zručnosťami, plynulou 
prezentáciou zistených infor-
mácií a u mnohých aj odbor-
ným prístupom. Deti odmenili 
potleskom a ich otázky k jed-

notlivým témam nemali konca. 
Ročníkové práce majú aj  vý-
chovno—vzdelávacie ciele, ako 
je rozvoj zručností,  štúdium 
odbornej literatúry, orientácia 
v informáciách, samoštúdium, 
triedenie javov, analýza a syn-
téza javov, aplikácia,  uplatnenie 
skúseností, kreativita,  kritické 
myslenie, argumentácia, zdô-
vodňovanie, presné vyjadrova-
nie, obhajovanie vlastnej práce 
a názorov. 

Text: Mária Hamranová
Foto: Ľubka Halagačkováo

Žiaci prezentovali ročníkové práce

Prezentujúci žiaci - prvý rad zprava doľava: Nikolas Šulák, Nelka Králiková, Peťka Bujdošová, 
Ondrejko Gajdáč. Druhý rad zprava doľava: Anička Wand, Miška Froncová, Andy Veselá, Saška 
Poláková, Adelka Čéryová, Kristína Sokolová, Akim Mahdjan.

Oznámenie o zámere predaja majetku spoločnosti 
KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., formou  obchodnej verejnej súťaže

Predmet obchodnej verejnej súťaže: Rekreačná chata Patince 
so súp. č. 99, p. č. 4245/99 o výmere 62,58 m² 

nachádzajúca sa na pozemku s parc. číslom 4245/99 o výmere 60 m² 
a na par. číslo 4245/269 o výmere 387 m².  

Minimálna kúpna cena: 46.900 €  

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže, znenie súťažných podmienok, 
základnú informáciu o predmete súťaže je možné získať: 

na internetovej stránke spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komár-
na, a.s.,  www.komvak.sk, na emailovej adrese: sekretariat@komvak.sk,

 v sídle spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., 
E.B.Lukáča 25, 945 01 Komárno v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 15.00 hod., 

telefonický kontakt 035/ 3214013.

Nasledujúce číslo 
Komárňanských 

listov 
vydávame 

30. augusta, 
uzávierka bude 

25. augusta.
Prajeme Vám 

príjemné prežitie 
letných mesiacov.

Redakcia
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l Záhradník – letný rez jadro-
vín, záhradnícke práce – údržba 
záhrad, kosenie, čistenie. Tel.: 
0905/214 810.
l Predám dom vybavený na 
lekáreň a ambulancie na Palatí-
novej ulici č. 51, Komárno. Kon-
takt: 035/7710 102. 
l Predám Babetu. Tel.: 0908 
587 739.
l Regionálne osvetové stredis-
ko v Komárne hľadá do dlho-
dobého prenájmu murovanú 
garáž v meste Komárno. Tel.: 

035/7603 783.
l Kúpim 2-izbový byt v pôvod-
nomo stave. Platím v hotovosti. 
Tel.: 0948/622 051.
l REKOM – Kompletná rekon-
štrukcia bytov. Tel.: 0948/622 
051, 0905/450 570.
l Elektrikár. 0908 415 657.
l Rekonštrukcia bytov. Tel.: 
0905/450 570, 0948/622 051.
l	Dám do prenájmu obchodný 
priestorv tržnici, 10 m2, príze-
mie č. dverí 48. Cena dohodou. 
Tel.: 0911/911 713.

Novorodenci
Leonard Matička z Vidrán, Zsófia Lakatosová z Marcelovej, Ko-

rádó Lakatoš z Hurbanova, Alexandra Hegedűsová z Komárna, De-
nis Bihari zo Selice, Filip Legard z Nitry, Ronald Beňadik z Komárna, 
Aliz Mészárosová z Bátorových Kosíh, Réka Berta z Komárna, Vanesa 
Dudášová zo Svätého Petra, Daniel Hambalko z Balván, Benjamin 
Oláh z Dvorov nad Žitavou, Denis Szalay z Kližskej Nemej, Zselyke 
Jalsovszki z Chotína, Liza Laczkovics z Bátorových Kosíh, Roland 
Recska z Andoviec, Erik Čonka z Komárna, Sebastián Leszko z Ko-
lárova, Firouzihai Bese z Bohatej, Oliver Lacko z Palárikova, Adam 
Mórocz z Komárna, Eliška Vitaiová z Hurbanova, Marcel Máté Szi-
geti z Čičova, Kristóf Kuczman z Komárna, Izabella Makó z Bátoro-
vých Kosíh, Roland Balogh zo Zemného, Simona Horváthová z Bíne, 
Armando Lakatos z Marcelovej, Eliot Cser zo Salky, Gréta Góthová 
z Marcelovej, Simon Vozárik z Hurbanova, Marcel Szabó z Marce-
lovej, Dominik Serki z Komárna, Zamira Ozsváthová z Komárna, 
Rozália Bese z Komárna, Kamila Slatinová z Nových Zámkov, Hanna 
Laura Nagyová z Hurbanova, Nicole Atkányová z Komárna, Petra 
Vargová z Komárna, Zara Bartalová z Hadoviec, Dorián Mészároso-
vá z Martoviec, Emília Gurányiová z Marcelovej, Cynthia Juhászová 
z Komárna, Zalán Jezsó z Gbeliec, Jakub Kvašai z Rastislaviec, Adela 
Šulíková z Komjatíc, Roland Molnár z Čalovca, Hanka Tučániová z 
Veľkých Loviec, Dániel Gál z Vinice  

Sľúbili si vernosť
Zoltán Balla a Edina Sáraiová, Levente Varga a Gabriela Pro-

cházková, Jozef Černek a Júlia Bundová, Erik Forró a Annamária 
Töltésiová, Róbert Magát a Mgr. Eva Bottyánová, Kristián Dinh Van 
a Éva Jakab, Zsolt Nagy a Veronika Pálinkás, Dávid Buzogány a Réka 
Lászlóová, Márk Fekete a Karin Maceková, Tomáš Pastorek a Kari-
na González Yebra, Peter Tóth a Marlena Dorkóová, Attila Opálka a 
Klaudia Szabó  

Opustili nás
49-ročný Zoltán Molnár z Novej Osady, 72-ročná Juhász László-

né z Komárna, 75-ročný Gejza Viderman z Marcelovej, 77-ročná 
Bedřiška Kobzová z Komárna, 79-ročný Zoltán Lajos z Komárna, 84-
ročný Ondrej Gábor z Chotína, 64-ročný Imrich Rácz z Vrbovej nad 
Váhom, 77-ročná Irena Květová z Chotína, 52-ročný Ondrej Cho-
delka z Komárna, 67-ročný Vladimír Macek z Marcelovej, 59-ročný 
Gábor Sárközi z Komárna, 86-ročná Irén Szigeti z Búču, 13-ročný 
Márió Sárközi z Komárna, 84-ročná Molnár Mária szül. Marčík z 
Komárna, 84-ročná Zsuzsanna Csicsay z Komárna, 79-ročný János 
Csengel zo Svätého Petra, 89-ročná Margaréta Blahovicsová z Báto-
rových Kosíh, 86-ročná Helena Lexová z Komárna, 58-ročná Mária 
Tóthová z Komárna, 93-ročná Helena Hazuchová z Violína, 84-roč-
ná Anna Karová z Komárna, 82-ročný Ladislav Fehér z Kolárova, 
68-ročný Péter Várnai z Komárna, 84-ročná Irena Marikovecová z 
Marcelovej, 53-ročný László Szabó z Komárna, 56-ročný Miroslav 
Šušanský z Komárna, 75-ročný László Bencsics z Komárna, 66-roč-
ný Alexander Buga z Komárna, 60-ročný Jozef Dluhoš z Komárna, 
83-ročná Helena Paulisová z Komárna, 90-ročná Margit Blahovics z 
Bátorových Kosíh,71-ročný Oskar Ledecký z Kolárova 

Ponúkame pracovné ponuky v Rakúsku a v Nemecku na stav-
bách. NIE AGENTÚRA. Hľadáme vyučených robotníkov, murárov, tesárov, 
omietkarov a robotníkov na zateplenie budov(ponuky aj od firiem). Osoby 
so znalosťou nemeckého jazyka, alebo skupina s jednou osobou so znalos-
ťou jazyka majú prednosť. Ponúkame riadnu pracovnú zmluvu ,mzda 1798€ 
netto. Ubytovanie zabezpečuje firma Pohovor je možné absolvovať v našej 
kancelárií v budove Central,  Dunajské nábrežie č. 4726 , Komárno 94501. 
Lilla Bíróová, Tel.č: 0944364748. Priamy kontakt na nadriadeného v Ra-
kúsku: sk.modernbau@gmail.com 

SPOMIENKA
„Čas plynie, smútok zostal,
rana v srdci stále bolí.
Klesli ruky, dotĺklo srdce,ktoré sme milovali.
Zhasli oči, utíchol hlas,
mala rada život i všetkých nás.“

S hlbokým zármutkom v srdci si pripomenieme v auguste 
10. výročie úmrtia drahej manželky a mamičky

Zuzany Szabóovej
rod. Szabópálovej z Gemera

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou v srdci spomínajú

manžel Anti, dcéra Renáta a príbuzní 

SPOMIENKA
„To, že sa rana zahojí, 
to je len klamné zdanie,
v srdciach nám bolesť zostala 
a tiché spomínanie.“

So zármutkom v srdci si pripomenieme 
17. júla 2017 štvrté výročie, čo nás navždy 
opustil manžel, otec a dedko

Michal MEDOVARSKÝ.
S láskou a úctou spomínajú manželka s rodinou

SPOMIENKA
„Kto bol milovaný,
nebude zabudnutý...“

Dňa 17. júla uplynie rok, keď nás náhle 
opustil náš drahý manžel, otec, dedko a pra-
dedko

Pavel Stanislav POLÁK
hodinár

S láskou, úctou a vďakou na neho spomínajú manželka 
a dcéry s rodinami

SPOMIENKA
„Odišla si tíško, niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach žiješ spomienkami.“

Dňa 28. júla uplynie jeden rok od úmr-
tia, kedy nás opustila naša drahá manželka, 
mama a stará mama 

LILLA MUHAROVÁ
Ak ste ju mali radi, spomínajte s nami.

Smútiaca rodina 

Obsah Komárňanských listov 
a relácie Mestskej televízie 

nájdete na stránke
www.tvkomarno.sk

Elektronická fakturácia
KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mes-

ta Komárna, a.s. ponúka od 1.7.2017 svojím 
odberateľom možnosť zasielania daňových 
dokladov – faktúr elektronickou cestou. Táto 
služba bude bezplatne k dispozícii všetkým 
odberateľom, ktorým boli doteraz faktúry za-
sielané klasickou poštou.

Vďaka elektronickej faktúre získa odberateľ možnosť do-
stávať faktúry ako elektronický súbor vo formáte pdf. faktú-
ra je zasielaná na definovanú e-mailovú adresu odberateľa. 
Elektronický spôsob zasielania faktúr ponúka v porovnaní so 
štandardným zasielaním tlačených dokladov poštou niekoľ-
ko nesporných výhod, ako napríklad  :
l	rýchlejšie doručenie faktúry po jej vystavení
l	obmedzenie straty zásielky v priebehu doručovania
l	dlhší čas na spracovanie faktúry odberateľom
l	ochrana životného prostredia

KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. po-
núka zavedenie elektronickej fakturácie zákazníkom formou 
Súhlasu so zasielaním elektronickej faktúry. V prípade Vášho 
záujmu Vás žiadame o vyplnenie a podpísanie súhlasu a jeho 
zaslanie poštou na adresu: KOMVaK – Vodárne a kanalizácie 
mesta Komárna, a.s., E.B. Lukáča 25, 945 01 Komárno alebo 
elektronickou poštou na adresu soz@komvak.sk. 

Súhlas je k dispozícii na stiahnutie na stránke www.kom-
vak.sk alebo v obchodnej kancelárii našej spoločnosti. Po ob-
držaní písomného súhlasu Vám vystavené faktúry už budú 
doručované elektronicky, a teda nebude nutné zasielať Vám 
faktúry v papierovej verzii.

Pre Vaše otázky je Vám k dispozícii naša obchodná kan-
celária na E.B. Lukáča 25, kontakt telefón 035 7722277, 0905 
231684, e-mail soz@komvak.sk, www.komvak.sk

Každá činnosť by sa mala 
riadiť nejakými pravidlami, 
prinášame preto niekoľko prak-
tických informácií o tom, čo do 
kanalizácie nepatrí. 

Kanalizácia je neoddeliteľ-
nou súčasťou každého domu 
či bytu. Starostlivosť o čistotu a 
správne fungovanie kanalizácie 
a jej prípojky by mala byť pre 
každého majiteľa rodinného 
domu či bytu samozrejmosťou a 
základnou povinnosťou.

Nesplachujme, 
ale vyhadzujme!
Cez jednotlivé domové 

kanalizačné prípojky, ktoré sú 
vlastníctvom majiteľa nehnu-
teľnosti, je do verejnej kanali-
zácie možné vypúšťať výlučne 
len splaškové vody zo sociál-
nych zariadení, drezov, kúpeľní 

a WC. Kuchynský odpad nie je 
odpadovou vodou a v prípade, 
že producent takýto odpad likvi-
duje v kanalizácii, vystavuje tak 
kanalizáciu viacerým rizikám, 
najmä usadzovanie zvyškov v 
kanalizačnej prípojke, následne 
upchanie prípojky a vyhnívanie 
zvyškov spojené so vznikom 
zapáchajúcich a výbušných ply-
nov. 

Na likvidáciu komunálneho 
odpadu z domácnosti využívaj-
me kontajnery na komunálny 
odpad. Chemikálie, mazivá, 
oleje a rozpúšťadlá, sú vo vode 
takmer nerozpustné, usadzujú 
sa na obvode kanalizácie a spô-
sobujú upchávanie. 
Kanalizácia nemôže 

nahrádzať 
odpadkový kôš

Zodpovedne s odpadovou vodou – čo do kanalizácie nepatrí
Do verejnej kanalizácie sa 

nesmú vypúšťať odpadové vody, 
ktoré by mohli obsahovať:
l	chemikálie, rozpúšťadlá, 
umelé hnojivá
l	tuhé odpady, tvrdnúce lát-
ky, ako napr. stavebný materiál, 
sadra, tvrdnúce lepidlá, peny, 
farby, stavebný odpad 
l	ropné materiály, tuky, olej, 
masť po varení
l	plastové a gumové produk-
ty, predmety z dreva, drôty, ple-
chy
l	textilné produkty a iné tka-
niny 
l	odpady zo záhrad, pokosená 
tráva, lístie a pod. 
l	komunálny odpad, papier 
l	zvyšky jedál, kosti, zvyšky 
ovocia, zeleniny, zemiakov (šup-
ky, kôstky, ohryzky, dužina atď.) 
l	dámske hygienické vložky, 
detské plienky, vlhčené utierky, 
kondómy  
l	cigaretové ohorky
l	lieky, injekčné striekačky
l	odpadovú vodu zo žúmp

Zabráňme zvýšeniu 
stočného!

Veľa ľudí si neuvedomuje, 
čo spôsobuje tým, že splachuje 
veci, ktoré do kanalizácie nepat-

ria. Nezodpovedným konaním 
sa do kanalizácie dostávajú rôz-
ne druhy odpadkov, ktoré tam 
nemajú čo hľadať. Ich likvidácia 
prostredníctvom kanalizácie 
spôsobuje mnohé technické, hy-
gienické i ekologické problémy a 
dochádza tak k upchaniu, vyto-
peniu a haváriám. Táto skutoč-
nosť vedie k zvýšeniu nákladov 
na čistenie kanalizácie a odstra-
ňovanie havárií, čo sa v koneč-
nom dôsledku môže prejaviť na 
zvýšení ceny za odvedenie a čis-
tenie odpadovej vody. V posled-
nom období zapríčiňujú značné 
problémy vlhčené utierky, ktoré 
sa vo vode nerozpustia a namo-
távajú sa na čerpadlá, ktorým 
týmto znemožňujú ich riadnu 
funkciu.

Počas prevádzkovania verej-
nej kanalizácie a Čistiarne od-
padových vôd sa jej pracovníci 
stretli s rôznymi predmetmi, 
ktoré rozhodne do kanalizácie 
nepatria, napr.: pneumatika, po-
kosená tráva, odrezky z hrozna, 
handry, časti nábytku, rúčky 
z náradia...

Kanalizácia slúži nám 
všetkým, pristupujme k nej zod-
povedne a spoločne chráňme 
naše životné prostredie.

Záchytný kôš na čerpacej stanici


