
XXVI. ročník, číslo 14 Bezplatné 30. augusta 2017

V tomto roku získa nový 
šat ďalšia časť jednej z naj-
krajších budov centra Ko-
márna. Práce sa uskutočňu-
jú nielen na fasáde, ale aj vo 
vnútri – samospráva investu-
je na obnovu fasády i vnútor-
ných priestorov na prízemí 
135 tisíc eur. 

Postupná rekonštrukcia 
Župného domu začala pred 
dvomi rokmi, najprv to bolo 
jedno krídlo prízemia, vlani 
dostala nový šat druhá polovi-
ca prízemia a hlavné priečelie 
budovy. V tomto roku pokra-

čujú práce vonku aj vo vnútri 
súčasne. V interiéri sa za 30 
tisíc eur dokončuje oprava po-
slednej etapy prízemia, vďaka 
čomu bude možné opätovne 
využívať celé prvé nadzemné 
podlažie.

– Považujeme za dôležité, 
aby sme obnovovali historic-
ké budovy, ktoré stavali naši 
predkovia. V prípade Župného 
domu je vidieť ten dlhoročný 
proces, vďaka ktorému sa opä-
tovne stane pýchou nášho mes-
ta. Obnoví sa aj okolie budovy, 
po skrášlení blízkeho centrálne-

ho parku prichádza na rad aj 
oprava cesty, vrátane zmoder-
nizovania inžinierskych sietí 
vedúcich pod ňou. Kráčame 
vpred rozhodnými krokmi – 
uviedol primátor László Stu-
bendek.

Pokračovanie rekonštruk-
cie fasády Župného domu, 
dotýka sa dvoch strán prednej 
časti, bude stáť 104.278 eur.

– Keďže ide o kultúrnu pa-
miatku, práce vykonávajú reš-
taurátori na základe presných 
štúdií. Zhotoviteľom prác je 
spoločnosť RENON, s.r.o., pod 

vedením Ondreja Csutortokiho, 
s ich prácou sa stretávame na 
viacerých miestach Komárna. 
Pod ich rukami ožili napríklad 
obe brány historickej pevnosti, 
alebo napríklad fasáda kostola 
sv. Ondreja. Práce na Župnom 
dome potrvajú do konca októb-
ra – povedal viceprimátor Béla 
Keszegh.

Verejné obstarávanie za-
hŕňa celé priečelie, ktoré bude 
reštaurované po častiach. Prá-
ce však pokračujú v závislosti 
od toho, akú čiastku schváli 
mestské zastupiteľstvo.

– V takejto forme sa poda-
rilo vybojovať ešte výhodnejšiu 
cenu, pôvodná suma nákladov 
klesla o tisíce eur. Rovnako pri 
plánovaní ďalších úsekov je 
možné odobriť pri rozhodovaní 
o rozpočte presné sumy – dodal 
Béla Keszegh.

– Pôvodná budova Župné-
ho domu bola postavená v roku 
1798, v neskoro barokovom 
štýle. Prvá prestavba sa usku-
točnila v roku 1813, keď sa na 
nej objavili typické formy klasi-
cistického staviteľstva. Súčasné 
riešenie priečelia sa zrodilo pri 
prestavbe v 80-tych rokoch 19. 
storočia – pripomenul históriu 
budovy primátor László Stu-
bendek.

Rekonštrukcia Župného domu pokračuje

Plánovaný obchvat Ko-
márna je predmetom mno-
hých diskusií i pripravova-
ných petícií občanmi mesta. 
Väčšina sa zhodne v tom, že 
cesta okolo Komárna bude 
potrebná, avšak z pohľadu 
možností, kde budovať ob-
chvat, sa ich názory rozchá-
dzajú. Mesto sa preto rozho-
dlo zorganizovať odborné 
fórum, aby bolo možné pre-
diskutovať podrobnosti ešte 
pred prijatím rozhodnutia.

Obchvat Komárna sa dos- 
tal na pretras v súvislosti s vý-
stavbou nového mosta cez 
Dunaj a novým územným 
plánom mesta. Pred rokmi 
naplánovaná cesta by mala 
viesť ponad Mŕtve rameno 
Váhu, čo mnohí Komárňania 
odmietajú. Objavila sa alter-
natívna možnosť, ktorá však 
narazila na odpor obyvateľov 
Hadoviec. Plánovanie značne 
sťažuje fakt, že je potrebné brať 
do úvahy okolité chránené prí-
rodné územia i množstvo vod-
ných plôch.

– Zastupiteľstvo bude mu-
sieť rozhodnúť v tejto náročnej 
veci, ktorej základy boli navrh-
nuté už pred viac ako desiatimi 

rokmi pri plánovaní rozvoja 
mesta. Umiestnenie mosta je už 
dané, existujú údaje o hustote 
dopravy a k tomu sa budeme 
musieť prispôsobiť. Budeme 
sa musieť prispôsobiť aj k plá-
nom rozvoja samosprávneho 
kraja. Zmena územného plá-
nu ovplyvní množstvo ďalších 
oblastí, a tak budeme musieť 
postupovať obozretne – skon-
štatoval primátor László Stu-
bendek.

– V takejto rozsiahlej otáz-
ke budú musieť rozhodnúť od-
borné hľadiská, samozrejme 
s účasťou obyvateľov. Aj preto 
sme sa rozhodli zorganizovať 
toto fórum, na ktorom vyjad-
ria svoj pohľad na obchvat 
Komárna nielen odborníci, ale 
možnosť zapojiť sa budú mať aj 
laici – dodal primátor.

Odborné fórum sa usku-
toční 4. septembra o 14. hodi-
ne v Dôstojníckom pavilóne. 
Pozvanie prijali viaceré odbor-
né skupiny, dotknuté v oblasti 
plánovania a výstavby ciest, 
ako aj ministerstvo dopravy. 
Územný plán mesta budú pos- 
lanci opätovne prerokovávať 
na jeseň, jeho súčasťou bude aj 
obchvat Komárna.

Zápis do ZUŠ
Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Komárno

oznamuje všetkým záujemcom o štúdium, že 

DODATOČNÝ ZÁPIS na školský rok 2017 – 2018
na hudobný, tanečný a výtvarný odbor

bude v dňoch 5. až 12. septembra 2017
v čase od 14.00 do 17.30

v priestoroch ZUŠ na Letnej ulici 12.
Každého srdečne očakávame!

Odborné fórum 
o pripravovanom obchvate

Pôrodnica Všeobecnej 
nemocnice Komárno, bola 
mamičkami opätovne v pro-
jekte Sprievodca pôrodnica-
mi ohodnotená ako najlepšia 
pôrodnica v Nitrianskom 
kraji. V rámci Slovenska ju 
mamičky ohodnotili ako tre-
tiu najlepšiu.

Všeobecná nemocnica Ko-
márno poskytuje na gynekolo-
gicko-pôrodníckom oddelení 
komplexnú starostlivosť počas 
tehotenstva, pôrodu a v šesto-
nedelí.

– Veľmi nás potešili tohto-
ročné výsledky hlasovania ma-
mičiek a sme šťastní, že nás a 
našu prácu ohodnotili naše 
pacientky najvyššou známkou 
spokojnosti – povedal zastupu-
júci primár oddelenia MUDr. 
Zsolt Sebő.

V minulom roku priviedli 
na svet zdravotníci komárňan-
skej nemocnice 983 detí, čím 

počet pôrodov oproti roku 
2015 vzrástol o 90 bábätiek.

Podľa námestníka nemoc-
nice pre zdravotnú starostli-
vosť MUDr. Rudolfa Pelikána, 
MPH, je spokojnosť rodičiek 
výsledkom nikdy nekončiacej 
práce na týchto oddeleniach. 

– Rád by som sa v mene 
vedenia nemocnice poďakoval 
pracovníkom gynekologicko-
pôrodníckemu a novorode-
neckého oddelenia, ktorí majú 
najväčšiu zásluhu na tomto 
pozitívnom výsledku – uviedol 
MUDr. Pelikán a dodal, že sa 
plánuje s neustály pozitívny 
rozvoj úrovne poskytovaných 
služieb na týchto oddeleniach.

– Hodnotenie mamičiek je 
pre nás veľmi dôležité a rada 
by som vyjadrila vďaku, no 
musím dodať, že vďaka patrí 
hlavne všetkým pracovníkom 
oddelenia a výbornej spolu-
práci s naším novorodeneckým 

oddelením a jeho pracovníkom. 
Kľúčom k spokojnosti našich 
mamičiek je poskytovanie sta-
rostlivosti aj efektívna spolu-
práca a optimalizovaný systém 
chodu našich oddelení – doda-
la vedúca pôrodná asistentka 
oddelenia Magdaléna Szépe-
ová, diplomovaná pôrodná 
asistentka.

Gynekologicko-pôrod-
nícke oddelenie v Komárne v 

roku 2001 ako prvé oddelenie 
v Nitrianskom kraji povolilo 
prítomnosť otecka pri pôrode. 
Dnes si môže budúca mamič-
ka okrem prítomnosti blízkej 
osoby pri pôrode vybrať z via-
cerých služieb, vďaka ktorým 
bude príchod jej potomka nie-
len, krásny ale aj bezbolestný.

Mgr. Alžbeta Sivá
hovorkyňa AGEL SK, a.s.

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne
Nitriansky samosprávny kraj

Akadémia vzdelávania pre seniorov
september 2017 – december 2017

Kurzy:

výtvarné umenie – lektorka Mgr. Dagmar Janišová. osem 
stretnutí – prednášky + tvorivé dielne. Prvé stretnutie: 29.9. 
o 14.30, Eötvösa 35, I. poschodie.
zdravie a zdravý životný štýl – odborné prednášky, Regio-
nálneho úradu verejného zdravia v Komárne, 8 prednášok, 
poradenstvo. Prvé stretnutie: 14.9. o 10. hodine, Eötvösa 35, 
I. poschodie.
práca s IT technológiami (počítačový kurz) – lektorka Mgr. 
Mariana Slugeňová (kurz/20 hodín). Čas a miesto: 6.9.2017 o 
10. hodine, Eötvösa 35, I. poschodie.

Podmienky: kurz určený pre seniorov, vlastný počítač 
(notebook)

Info: 035/7725 966
sekretariat.kniznicakn@mail.t-com.sk

Naša pôrodnica je najlepšou v kraji 
a treťou najlepšou na Slovensku
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TRIEDIME ODPAD!
Vážení občania, Mesto Komárno Vám oznamuje, že triedený 
zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (papier, PET 
fľaše, sklo, zelený odpad) pokračuje v rodinnej zástavbe v nasle-
dovných termínoch:

od 11. do 15. septembra 2017
od 9. do 13. októbra 2017

Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou nádobou (do 
ktorej ukladáte zmesový komunálny odpad) v hore uvede-
nom termíne v obvyklý deň odvozu komunálneho odpadu vo 
vašej lokalite. Zber odpadu zo zberných nádob a zber vriec s 
triedeným odpadom sa bude vykonávať osobitnými vozidlami 
spoločnosti Clean City s.r.o. Vyloženie vriec mimo dňa odvozu 
v hore uvedených intervaloch je zakázané!
Dôležité upozornenia: Každá domácnosť má nárok na max. 4 
vrecia mesačne  (v závislosti od počtu vyložených naplnených 
vriec). Podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno 
č. 9/2016 o odpadoch sa zelený odpad prednostne kompostuje 
na mieste vzniku! Vzniknutý kompost je použiteľný na prihno-
jovanie trávnikov a záhrad. Triedené zložky komunálneho od-
padu:Ut – Pi 8.00 – 18.00, So 8.00-12.00, Po, Ne – zatvorené)
Informácie: Mestský úrad Komárno, oddelenie komunálnych 
služieb tel.: 035/28 51 362

Ako to už bolo zverejnené 
aj v tlači, začali sa stavebné 
práce nového mosta nad Du-
najom pri Komárne. V uto-
rok Ing. László Stubendek, 
primátor mesta, spolu s ve-
dúcou odboru rozvoja  PhDr. 
Ingrid Szabó privítal zástup-
cov maďarskej zhotoviteľskej 
spoločnosti Hídépítő Zrt. a 
spoločnosti Mészáros a Mé-
száros Kft., vedúceho pro-
jektanta Balázsa Vargu a Ing. 
Zoltána Téglása.

Na stretnutí odznelo, že 
sa uskutočnilo odovzdanie 
a preberanie pracovného 
priestoru, a odteraz priestor 
patrí odborníkom. Po zabez-
pečení priestoru od munícií 
a po príprave pozemku na 

stavbu   sa aj fyzciky začne 
realizácia stavby. Balázs Varga 
povedal, že v rámci plnenia 
svojich zmluvných záväzkov 
organizovaním verejného fóra 
sa snažia informovať verej-
nosť ohľadom mostu, výstavby 
a odpovedať na otázky v tom-
to kontexte. V tejto súvislosti 
zo strany mesta Ingrid Szabó 
poznamenala, že vedenie mes-
ta už iniciovalo zorganizova-
nie odborného fóra, ktorého 
predmetom bude otázka vý-
stavby plánovaného obchvatu 
Komárna.

Balázs Varga informoval, 
že pravdepodobne na jar bude 
vytvorené návštevnícke cen-
trum spojením 5 - 10 kontaj-
nerov, kde budú vystavené fo-

Najväčší tábor v Komár-
ne a širokom okolí sa usku-
točnil od 17. do 22. júla už 
piatykrát. Tohtoročná téma 
sa niesla v šate Hobita s myš-
lienkou ,,Vykroč!“ . A 200 
detí s nami, Animátormi KN, 
vykročilo opäť do veľkého 
dobrodružstva!

Zážitky nemožno spočítať 
na dvoch rukách, najväčšie z 
nich jednoznačne boli jazda 
na štvorkolkách, tobogánoch 
v Štúrove, jazda na motorkách, 
kúpaliskové dni, tohto roku 
rovno dva! Ani jeden deň ne-
mohlo chýbať divadlo, súťaže, 
tance, skvelá táborová hymna, 
atrakcie - veľká trampolína, 
bodyzorbingové a aquazorbin-
gové gule, airsoft, lezecká stena 
a mnoho mnoho ďalšieho!

Osvojili sme si 5 jazykov 
lásky podľa svetoznámej kni-
hy od Gary Chapmana a záver 
tábora sme po veľkolepom 
vyhodnotí na Klapkovom 
námestí oslávili v sobotu 22. 
júla veľkým Festivalom detí a 
rodín! Atmosféra bola výni-
močná! Tancovali sme, spo-

mínali na tábory z predošlých 
rokov, v ktorých sme vzlietli 
teplovzdušným balónom, boli 
na vodných skútroch, riadili 
vlak, loď a zažili neuveriteľné 
zážitky.

Podával sa široký výber 
občerstvenia, lángoše, hotdo-
gy, koláče, ovocie, na svoje si 
mohol prísť každý labužník. 
Nechýbali ani atrakcie - ská-
kacie hrady, bodyzorbingové 
gule, maľovanie na tvár ani 
hosť Rasťo Piško a na záver 
ohnivý tanec v podaní našej 
animátorky Peti Molnárovej.

Fotografie, videá sú na 
vzhliadnutie na našej Facebo-
ok stránke, FB: Animátori KN 
a webstránke www.animatori-
kn.com.

A my už teraz pozývame 
všetky deti od 7 do 12 rokov 
na budúcoročný veľký letný 
tábor, ktorého termín bude 
18. až 23. júla 2018! Všetkých 
záujemcov nad 13 rokov radi 
privítame ako pomocných 
animátorov! Už teraz sa tešíme 
sa na budúce leto!

Vaši Animátori KN

Oznámenie
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Komárne oznamuje 
občanom Komárňanského okresu, že o vydanie občianskeho 
preukazu, vodičského preukazu a cestovného pasu môžete po-
žiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov odboru poriadkovej 
polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru alebo v klient-
skom centre Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v dňoch:
 pondelok: 8.00 – 15.00 utorok: 8.00  – 15.00
 streda: 8,00 – 17.00 štvrtok: 8.00 – 15.00
 piatok: 8.00 – 14.00

Projekt „Environmen-
tálni experti “ neziskovej or-
ganizácie Živica, v školskom 
roku 2016 - 2017 podporuje 
20 základných škôl z celého 
Slovenska pri realizácií vlast-
ných projektov. Po odbor-
nom školení vo Vzdelávacom 
centre na Zaježovej v témach 
zodpovednej spotreby peda-
gógovia preniesli inšpirácie 
na svoje školy.

Vzniklo tak 20 originál-
nych projektov na témy, ktoré 
obohatia vyučovanie nielen 
obsahom, ale tiež formou 
populárneho rovesníckeho 
vzdelávania. O živote včiel sa 
všetky školy dozvedia cez ob-
ľúbenú, zábavnú hru „Kráľov-
stvo včiel“, ktorá je zapojeným 
školám prednostne zadarmo 
zapožičaná. 

Žiaci 9.A triedy zo ZŠ na 
Pohraničnej ulici sa na roves-
nícke vzdelávanie pripravovali 
vopred na rôznych hodinách:
- na dejepise v školskej kniž-
nici vypátrali a preštudovali 
dostupnú literatúru o využí-
vaní byliniek a medu rôznymi 
kultúrami od najstarších čias,
 - na hodine matematiky sa 
zdokonaľovali vo finančnej 
gramotnosti výpočtom množ-
stva a ceny materiálov a su-
rovín, potrebných na výrobu 
biokozmetiky a pripravovali 
pracovný list s matematickými 
úlohami pre mladších roves-
níkov,
- na hodine chémie preskú-
mali a porovnávali zloženie a 

vplyv kozmetických príprav-
kov a biokozmetiky,
- hodiny biológie venova-
li rozpoznávaniu byliniek 
v školskej bylinkovej špirále 
a významu včiel pre život na 
Zemi,
- na technickej a výtvarnej 
výchove vyhotovili bylinkovú 
mapu a pracovné listy,
- v čitateľskej gramotnosti 
sa zdokonaľovali na hodine 
literatúry vyhľadávaním a čí-
taním príbehov o bylinkách 
a včelách, výsledkom čoho 
bola tajnička pre mladších žia-
kov,
- v rámci etickej výchovy sa 
s najmladšími žiakmi zahrali 
hru Kráľovstvo včiel,
- na hodinách informatiky 
zostavili video a fotoprezentá-
cie o príprave biokozmetiky,

-  v školskej Babičkinej ku-
chynke „uvarili“ nechtíkové 
mastičky a prírodné mydlá.

Všetky získané poznatky 
využili pri rovesníckom vzde-
lávaní v rámci Dňa otvorených 
dverí na blokovej dvojhodi-
novke v 2.B triede. V remesel-
níckych pracovných skupinách 
rozprávkarov, včelárov, by-
linkárov, mastičkárov a myd-
liarov prechádzali Potulkami 
medzi darmi prírody, tak sa 
totiž projekt nazýval. Druháci 
sa pod vedením deviatakov 
nielen vzdelávali: čítali prí-
beh, vypĺňali tajničku, riešili 
matematické zadania, spozná-
vali bylinky a život včiel, ale aj 
hľadali a lúštili indície, hádali 
názvy remesiel, tvorili rýmo-
vačky a predvádzali prácu 
obyvateľov úľa. V triede, v pia-

tich improvizovaných reme-
selníckych dielňach, vyrábali 
spolu biokozmetiku: mastič-
ky a mydlá, voskové sviečky, 
bylinkové nápoje a šaláty. Na 
otvorenej hodine sa zúčastnili 
aj ich rodičia a niekoľko pred-
školákov so svojimi rodičmi, 
ktorí sa nielen dozvedeli veľa 
nových vecí, ale sa aj  rady za-
pojili do jednotlivých aktivít. 

Živica, ako aj realizátori 
projektu : žiaci 9.A triedy pod 
vedením pedagógov Kataríny 
Bugáňovej, Mgr. Kataríny Vaj-
kai a RNDr. Márie Hamrano-
vej odkazujú: Inšpirujte sa a 
pridajte sa k environmentál-
nym expertom! 

Katarína Bugáňová 
realizátorka projektu

foto: archív 
ZŠ Pohraničná Komárno

Pribudol ďalší 
letný tábor s animátormi

Enviroexperti 2017 zo ZŠ na Pohraničnej

Začali sa stavebné práce nového mosta cez Dunaj

tografie, mapy, grafiky a videá 
o priebehu realizácie stavby. 
V blízkej budúcnosti bude 
taktiež vytvorená elektronická 
mailová schránka pre verej-
nosť, prostredníctvom ktorej 
obyvatelia môžu poslať reali-
zátorom svoje postrehy.

– Urobíme všetko preto, aby 
stavba bola zrealizovaná bez 
problémov - povedal primá-
tor László Stubendek.  –Ako 
je známe, spoločnosť Hídépítő 
Zrt. je jednou z najväčších spo-
ločností v Maďarsku a taktiež 
v regióne strednej a východnej 
Európy, ktorá má odbornú his-
tóriu v oblasti stavby mostov. 
Spoločnosť postavila most pri 
Mederi, ktorý je trikrát dlhší 

ako pri Komárne, impozantný 
most Kőröshegyi völgyhíd (via-
dukt), alebo diaľničný most cez 
Nitru. Nová pýcha Komárna je 
v najlepších možných rukách.

László Stubendek taktiež 
vyjadril svoju požiadavku, aby 
sa na stavbe mohli podieľať aj 
miestni subdodávatelia. Aj v 
súčasnosti prebiehajú podob-
né rokovania, ale konkrétne 
informácie budú poskytnuté 
až po uzatváraní a podpísaní 
dohody. Primátor prisľúbil 
prípravu zoznamu ubytova-
cích možností, nakoľko stavba 
mostu bude mať aj takú etapu, 
keď na stavbe bude pracovať 
naraz až 100 pracovníkov.
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Novorodenci
Ágnes Czékus z Modrán, Hanna Filkó z Komárna, Márk Vont-

szemű z Veľkého Medera, Mateo Kovačic z Imeľa, Gere Tobias zo 
Šrobárovej, Dezider Lakatoš zo Štúrova, István Patócs z Čilizskej 
Radvane, Zoe Szabó z Komárna, Péter András zo Svätého Petra, 
Ádám Bodnár z Baloňa, Kristián Tacman z Nových Zámkov, Ákos 
Méri z Hrkoviec, Olivér Ledecký z Tône, Mohamed Döme z Mod-
rán, Lujza Káláziová z Nových Zámkov, Mário Stojka z Kolárova, 
Réka Molnár z Tvrdošoviec, Saliven Libarik z Novej Viesky, Matias 
Fides z Nových Zámkov, Zsolt Kováč z Marcelovej, Zselyke Orso-
lya Árgyusi z Kolárova, Ármin Csákvári z Chľaby, Zsófia Keszin z 
Komárna, Levente Márk Hudec z Chotína, Jenifer Stojková z Bajču, 
Dániel Mlynkovič z Okoličnej na Ostrove, Matúš Miško zo Šrobá-
rovej, Jázmin Čomorová z Kavy, Gergő Navrátil z Kolárova, Ivan 
Galbavý z Marcelovej     

Sľúbili si vernosť
Viktor Pálinkás a Lucia Mészárosová, Szilárd Potočka a Katarí-

na Brandová, Roland Szabó a Laura Andrea Marosi, Peter Horváth 
a Monika Bekeová, Igor Prokop a Vieroslava Prokopová, Imrich Il-
lés a Renáta Nagyová, Jozef Bozsaky a Zuzana Molnárová

Opustili nás
90-ročná Gizela Dékányová z Chotína, 66-ročná Helena Vödrö-

šová z Komárna, 78-ročná Éva Varjú z Komárna, 68-ročný Tibor 
Bodoki z Komárna, 56-ročný Sándor Fábrik z Modrán

l Záhradník – letný rez jadrovín, 
záhradnícke práce – údržba záhrad, 
kosenie, čistenie. Tel.: 0905/214 810.
l Záhradník – vykonávam 
ozdravný rez višní po vyschnutí le-
torastov, presvetľovanie a znižovanie 
korún. Iné záhradkárske práce. Tel.: 
0905/214 810.
l Predám Babetu. 0908 587 739.
l Predám dom vybavený na leká-
reň a ambulancie na Palatínovej uli-
ci č. 51, Komárno. Kontakt: 035/7710 
102. 
l Prijmeme šikovného čašníka/-
ku, kuchára/-ku, pomocnú silu do 
kuchyne s vodičským preukazom 
(na veku nezáleží) s možnosťou 
ubytovania. Tel.: 0915/892 788.

l Regionálne osvetové stredisko 
v Komárne hľadá do dlhodobého 
prenájmu murovanú garáž v meste 
Komárno. Tel.: 035/7603 783.
l Kúpim 2-izbový byt v pôvod-
nom stave. Platím v hotovosti. Tel.: 
0948/622 051.
l REKOM – Kompletná rekon-
štrukcia bytov. Tel.: 0948/622 051, 
0905/450 570.
l Elektrikár. Tel.: 0908/415-657.
l Rekonštrukcia bytov. Tel.: 
0905/450 570, 0948/622 051.
l Dám do prenájmu obchodný 
priestorv tržnici, 10 m2, prízemie 
č. dverí 48. Cena dohodou. Tel.: 
0911/911 713. 

POďAkOvANIE
Ďakujeme všetkým príbuzným, suse-

dom, bývalým kolegom a známym, ktorí 
odprevadili na poslednej ceste 15. 8. 2017 
našu milovanú manželku a mamičku

Marienku UČNÍkOvÚ, 
rod. Fučekovú,

ktorá zomrela 12. 8. 2017 po krátkej a zákernej chorobe vo  
veku 61 rokov.

Ďakujeme za kvetinové dary a úprimné slová sústrasti.
Manžel Miro, synovia Štefan a Andrej s rodinou

SPOMIENkA
So zármutkom v srdci sme si spomenuli a spomíname

dňa 14. augusta 2017 na 10. výročie úmrtia 

kolomana SZÉNÁSIHO
(Komárom)

a 
dňa 30. augusta 2017 na 4. výročie úmrtia jeho dcéry

RNDr. Marty TÖRÖkOvEJ 
rod. Szénásiovej

(Nový Zéland)
S láskou a úctou spomína celá naša rodina

Touto cestou sa chceme poďakovať onkologickému odde-
leniu Nemocnice v Komárne pod vedením MUDr. Oľgy Ro-
sinskej za starostlivosť, ktorú dlhých 5 rokov poskytovali našej 
drahej mamičke Viere Ľudmile Hudecovej.

Rodina Langschadlová a Kostolanská

POďAkOvANIE
S hlbokým zármutkom oznamujeme 

všetkým priateľom a známym, že nás dňa 
22. júla 2017 navždy opustila naša drahá ma-
mička, babička a sestra

Mgr. viera Ľudmila 
Hudecová.

Pietna rozlúčka sa konala 25. 7. 2017 v Krematóriu v Nových 
Zámkoch. Kto ste ju mali radi, venujte jej tichú spomienku.

Smútiaca rodina

ďAkUJEME!
Poďakovanie Domovu dôchod-

cov na Špitálskej ulici v Komárne pani 
riaditeľke, sociálnej a hlavnej sestre a 
celému zdravotníckemu personálu. 

V hlbokom žiali vám srdečne 
ĎAKUJEME za opateru našej ma-
minky Kataríny Musilovej, za príklad-
nú starostlivosť, citlivý prístup a prejavenú pozornosť. Sme vám 
povďační za váš profesionálny a láskavý prístup v jej najťažších 
chvíľach. Vysoko si vážime vašu náročnú prácu, ktorá sa odráža 
v spokojnosti klientov a ich príbuzných.

Ďakujeme, že maminke strávené posledné tri roky života 
ste dopriali, aby mala pocit domova a tolerovali jej veci a zvyky. 
S obdivom a úctou sa skláňame nad vašou trpezlivosťou a pre-
javovanou láskou k ťažko chorým pacientom. Vaše zariadenie je 
príkladne udržiavané, esteticky upravované a vytvorené kľudné 
prostredie. Môžeme o vašom Domove d ôchodcov hovoriť kaž-
dému len to najlepšie. 

Veľká vďaka!

Hľadáme odborného zástupcu 
pre ADOS na plný úväzok

Požiadavky:
l ukončené vysokoškolské vzdelanie II.  stupňa 
 v odbore ošetrovateľstvo
l 5-ročná prax v zdravotníctve
l špecializácia v odbore 
 ošetrovateľská starostlivosť v komunite

Info:  0915  793  920
Lokalita: Komárno, okres Komárno 

Stratený fotoaparát
Dňa 4. augusta 2017 

som stratil v Komár-
ne digitálny fotoaparát 
CAMEDIA Olympus 
C 5050. Je poškodený a 
zlepovaný, ale najväčšiu 
hodnotu má pre mňa 
jeho obsah, fotografie z 
celotýždennej dovolenky 
na bicykloch po Sloven-
sku. Prosím o informá-
ciu na email: jiri.riha@
cykloturista.cz, resp. tel: 
+420/603 233 665

VADAŠ s.r.o., Pri Vadaši 2, P. O. Box 20, 943 01 Štúrovo, IČO: 34 136 215

VYHLASUJE OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
(podľa § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obch. Z.)

Realizácia stavieb s názvom 
Mobilné domy a Chatová osada v zadnej časti areálu

1.1. Spôsob získania súťažných podkladov
Súťaže sa môže zúčastniť len fyzická alebo právnická osoba – 
podnikateľ – ktorá si od vyhlasovateľa súťaže vyžiada mailom 
súťažné podklady na adrese sekretariat@vadas.sk Následne vy-
hlasovateľ zašle na uvedenú adresu súťažné podklady. Do mailu 
treba uviesť nasledovné údaje navrhovateľa:
pre fyzické osoby podnikateľa meno, priezvisko, IČO, DIČ, IČ 
DPH ak je platiteľom DPH,
pre právnické osoby obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH 
ak je platiteľom DPH. 
Za prípadné problémy s odosielaním a doručovaním mailov 
na strane navrhovateľa vyhlasovateľ neberie na seba zodpoved-
nosť. Navrhovateľ môže požiadať vyhlasovateľa o zaslanie sú-
ťažných podkladov do 6.9.2017.
1.2. Spôsob a lehota na podávanie súťažnej ponuky
Ponuky sa predkladajú v slovenskom, resp. českom jazyku do-
poručenou poštou, kuriérom, prípadne osobne na sekretariá-
te vyhlasovateľa súťaže na adrese VADAŠ s.r.o., Pri Vadaši 2, P. 
O. Box 20, 943 01 Štúrovo, budova hotela Thermal. Lehota na 
predkladanie ponúk: 22.9.2017 do 12. hodiny.

VADAŠ s.r.o., Pri Vadaši 2, P. O. Box 20, 943 01 Štúrovo, IČO: 34 136 215

VYHLASUJE OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
(podľa § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obch. Z.)

Realizácia stavieb s názvom 
Úprava priestranstva pred VADAŠ Thermal Resort 

a Zbúranie budovy Delvín a veľkoskladu Drink
1.1. Spôsob získania súťažných podkladov
Súťaže sa môže zúčastniť len fyzická alebo právnická osoba – 
podnikateľ – ktorá si od vyhlasovateľa súťaže vyžiada mailom 
súťažné podklady na adrese sekretariat@vadas.sk Následne vy-
hlasovateľ zašle na uvedenú adresu súťažné podklady. Do mailu 
treba uviesť nasledovné údaje navrhovateľa:
pre fyzické osoby podnikateľa meno, priezvisko, IČO, DIČ, IČ 
DPH ak je platiteľom DPH,
pre právnické osoby obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH 
ak je platiteľom DPH.
Za prípadné problémy s odosielaním a doručovaním mailov na 
strane navrhovateľa vyhlasovateľ neberie na seba zodpovednosť. 
Navrhovateľ môže požiadať vyhlasovateľa o zaslanie súťažných 
podkladov do 6.9.2017.
1.2. Spôsob a lehota na podávanie súťažnej ponuky
Ponuky sa predkladajú v slovenskom, resp. českom jazyku do-
poručenou poštou, kuriérom, prípadne osobne na sekretariá-
te vyhlasovateľa súťaže na adrese VADAŠ s.r.o., Pri Vadaši 2, P. 
O. Box 20, 943 01 Štúrovo, budova hotela Thermal. Lehota na 
predkladanie ponúk: 22.9.2017 do 12. hodiny.

5. Jubilejný Medový festival 
Komárno 2017

Komárňanskí včelári dávame na vedomie obyvate-

ľom Komárna a nášho regiónu, že v sobotu 16. septem-

bra 2017 sa bude konať 5. jubilejný Medový festival Ko-

márno 2017 v priestore pred športovou 

halou v Komárne a v jej vestibule v čase 

od 8. do 16. hodiny.


