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Centrum pre poruchy 
rovnováhy komárňanskej ne-
mocnice je dva roky po otvo-
rení jedným z dvoch vysoko 
špecializovaných zariadení 
poskytujúcich kompletnú di-
agnostiku závratových prob-
lémov s adekvátnym vybave-
ním v rámci celej Slovenskej 
republiky. Centrum pre 
poruchy rovnováhy vedené 
MUDr. Ivetou Csekesovou je 
súčasťou Všeobecnej nemoc-
nice Komárno.

Prvé špecializované praco-
visko v Nitrianskom kraji a zá-
roveň jedno z dvoch takýchto 
pracovísk na Slovensku už 
dva roky navštevujú pacienti 
zo všetkých kútov Slovenska. 
Centrum pre poruchy rovno-
váhy lokalizované v moderne 
zrenovovaných priestoroch 
pavilónu K disponuje kom-
plexným prístrojovým vybave-
ním potrebným na vyšetrenie 
celého rovnovážneho systému. 
Toto špecializované centrum 
sprístupňuje širokému spektru 
svojich pacientov komplexné 
vyšetrenie sluchu a rovnováž-
neho aparátu. 

– Najvýraznejším zname-
ním úspechu nášho pracoviska 
je skutočnosť, že si nás našlo 
množstvo pacientov z celého 
Slovenska. Sme veľmi radi, že 
máme možnosť poskytnúť špe-
cializovanú pomoc tým, ktorí 
to najviac potrebujú, a to nie-
len v blízkom okolí, - povedal 
Mgr. Miroslav Jaška, riaditeľ 
komárňanskej nemocnice.

Pracovisko otorinolaryn-
gologickej a otoneurologickej 
ambulancie poskytuje dia-
gnostiku a liečbu závratových 
stavov a rôznych  porúch rov-
nováhy. Závraty sú po boles-
tiach hlavy druhým najčastej-
ším subjektívnym príznakom 

v medicíne. Často sa ako prí-
čina týchto príznakov uvádza-
jú choroby vnútorného ucha, 
vnútorné choroby, neurolo-
gické choroby, či psychiatrické 
choroby. Toto špecializované 
pracovisko je vybavené naj-
modernejším prístrojovým 
vybavením na najvyššej úrov-
ni a aj samotný personál bol 
vyškolený na renomovaných 
pracoviskách v odbore otone-
urológia.

– Pomocou prístrojov, kto-
rými disponujeme, je možné 
vykonať dokonalú diagnosti-
ku a diferenciálnu diagnotiku 
závratových stavov na úrovni 
najvyspelejších krajín EU, po-
tvrdiť otogénnu, resp. neurolo-
gickú príčinu ich vzniku, a tak 
neliečiť iba príznaky, ale sa-
motnú príčinu ochorenia. Ako 
jediné pracovisko na Slovensku 
ponúkame pacientom možnosť 
nemedikamentóznej liečby 
formou individuálneho cviče-
nia - vestibulárneho tréningu, 
ktorý je celosvetovým trendom 
v rehabilitácii pacientov s po-
ruchou rovnováhy, - uviedla 
MUDr. Iveta Csekesová, vedú-
ca lekárka Centra pre poruchy 
rovnováhy.

Centrum v úzkej spolu-
práci s ďalšími medicínskymi 
odbormi ponúka komplexný 
program zdravotnej starostli-
vosti zahrňujúci diagnostiku, 
farmakoterapiu, ORL liečbu, 
individualizovaný rehabilitač-
ný program a dispenzarizáciu. 
Pracovisko bolo priestorovo 
nadštandardne pripravené tak, 
aby bolo možné naraz posky-
tovať viaceré služby svojim 
pacientom vrátane infúznej 
liečby vo forme stacionára na-
príklad pacientov s chronický-
mi ochoreniami.

Komárňanské Vínne kor-
zo oslávi v tomto roku 10. 
ročník, skvelá bodka za Ko-
márňanským letom opäť pri-
náša do ulíc koncerty, chutné 
vína a jedlá od štvrtka 14. do 
soboty 16. septembra. 

Čo sa týka vín, okrem 
skvelých domácich vinárov sa 
predstavia aj vinárstva z Ma-
ďarska. Svoje vína prídu do 
Komárna predstaviť Péter 
Hengerics z Kamenice pri Svä-
tom Petre, rodinné vinárstvo 
Kasnyikovcov zo Strekova,  
rodinné vinárstvo Georgina 
z Kolárova a vinárstvo  Ami-
cius z Bátorových Kosíh, ale 
samozrejme nebudú chýbať 
ani vína Frigyesa Botta, ochut-
nať ich môžete v Bottéke na 
hlavnom námestí. Slovenské 
vína bude zastupovať pivnica 
Elesko z Modry. 

– Vínne korzo je okrem 
skvelej zábavy výbornou príle-
žitosťou ukázať gastronomické 
špeciality nášho regiónu. Ko-
márňanskí vinári sú známi už 
aj v najlepších reštauráciách 
a je pre mňa  osobitným po-
tešením, že v ich šľapajach sa 

vydávajú už aj ich potomkovia. 
Popri príjemných  kamarát-
skych stretnutiach a počúvaní 
dobrej hudby bude skvelé vy-
chutnať si ich ponuku – uviedol 
primátor László Stubendek. 

Spomedzi hostí zo zahra-
ničia nebudú chýbať vinári 
z oblasti Villány: JEKL, Polgár, 
Gere Attila, MAUL, Csillagvöl-
gy a vinárstvo Mokos.  

Vo štvrtok, v deň otvorenia 
Vínneho korza, sa na pódiu 
predstaví Elán Forever a Ra-
dics Gigi. V piatok sa o dob-
rú náladu postarajú hudobná 
skupina Frees a Zuzana Sma-
tanová. V sobotu bude javisko 
patriť domácim hudobníkom 
– vystúpi LGT Revival Band 
a ARIZÓNA Z Dunajskej 
Stredy. 

K dokonalému gastro-
nomickému zážitku festivalu 
patrí aj súťaž vo varení Jóka-
iho fazuľovej polievky. Variť 
sa bude pod holým nebom, 
na tradičnom mieste v Anglia 
parku, v sobotu 16. septem-
bra od 9-tej hodiny. A v okolí 
Klapkovho námestia si môžu 
návštevníci Vínneho korza 
vychutnať tradičné špeciality 
– pečenú klobásu, cigánsku 
pečienku, trdelník, posúchy 
a širokú ponuku syrov, ktoré 
sú skvelým doplnkom ochut-
návky vín. 

– Prichystajme sa na je-
seň, avšak predtým oslávme 
spoločne koniec leta! Skôr než 
lístie opadá, zahrejme si srd-
cia  - dušu skvelými vínami, 
výbornými chuťami, dobrou 
hudbou a radosťou zo spoločne 
strávených chvíľ – dodal László 
Stubendek. 

Podrobnejšie informácie 
o podujatí nájdete na strán-
ke www.komarno.sk/korzo, 
alebo na Facebooku - www.
facebook.com/Knkorzo. 

dm

Na Vínnom korze vystúpi Zuzana Smatanová aj Radics Gigi

Komárno sa opäť zapojí 
do Týždňa mobility. V piatok 
22. septembra bude cesto-
vanie mestskými autobusmi 
zadarmo. Mesto postupne 
plánuje rozvoj v oblasti hro-
madnej dopravy. A nebude 
chýbať ani cyklopochod. 

Európsky týždeň mobility 
(ETM) sa koná každý rok od 
16. do 22. septembra s cie-
ľom povzbudiť samosprávy, 
aby zaviedli a podporovali 

opatrenia udržateľnej mestskej 
mobility, aby vyzvali svojich 
obyvateľov, aby namiesto auto-
mobilov využili iné možnosti 
dopravy. 

V piatok 22. septembra 
môžu Komárňania celý deň 
cestovať mestskými autobusmi 
zadarmo. Vedenie mesta pra-
cuje na zlepšení podmienok 
mestskej hromadnej dopravy.

– V súčasnosti pracujeme 
na oprave budovy centrálnej 

autobusovej stanice a prostred-
níctvom ďalšej súťaže by sme 
chceli dať do poriadku interiér 
čakárne, ako aj samotnú au-
tobusovú stanicu. V projekte 
figuruje aj inštalácia digitál-
nych panelov na jednotlivých 
nástupištiach, zavedenie linky 
elektrobusu medzi Komárnom 
a Komáromom, vyvinutie mo-
bilnej aplikácie, vďaka ktorej 
cestujúci získa kompletný pre-
hľad presných informácií o ces-

tovnom poriadku mestskej do-
pravy. Okrem toho plánujeme 
opraviť aj jednotlivé autobu-
sové zastávky, to by sme chceli 
riešiť prostredníctvom ponuky 
spolupráce s reklamnými agen-
túrami. Za prenajatie konkrét-
nej reklamnej plochy prevezmú 
na seba náklady na opravu za-
stávky – uviedol viceprimátor 
Béla Keszegh. 

V najbližších mesiacoch sa 

Centrum pre poruchy rovnováhy 
komárňanskej nemocnice je jedným z dvoch 
špecializovaných pracovísk na Slovensku
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Zavítajte do reštaurácie hotela Panoráma,
ktorá je prispôsobená na celoročné organizovanie rôznych kultúrno-spoločenských podujatí, svadieb, 

rodinných osláv, pracovných stretnutí a pod. Prijímame objednávky aj na studené misy.
Hotelový bar s celodennou obsluhou ponúka široký sortiment alkoholických a nealkoholických nápojov. 

V letných mesiacoch si určite vychutnáte posedenie na hotelovej terase.

S cieľom podpory miest-
nych producentov sa na dvoj-
dňovej konferencii v Búči 
stretli primátori, starostovia, 
zástupcovia neziskoviek a 
podnikatelia z cezhranič-
ného regiónu Podunajsko. 
Podujatie finančne podporil 
Nitriansky samosprávny kraj 
dotáciou na spoluprácu LE-
ADERovských skupín.

Okrem odborných pred-
nášok bolo na programe aj 
zasadnutie historicky prvej 
certifikačnej komisie pre no-
vovytvorenú regionálnu znač-
ku kvality PODUNAJSKO..

Po schválení prijatých 9 
žiadostí o udelenie znaku kva-
lity PODUNAJSKO prítomní 
podnikatelia z regiónu pred-
stavili svoje produkty: mäso-
vé produkty Zalán Csizmadia 
– ZALIWAY z Tône, špaldová 
múka Oto Farkas – PD SO-
KOLCE, produkty z maku Ing. 
Bálint Pém – PEMAK Patince, 
víno Ing. Ján Karkó – Búč, syry 
z Farmy GEORGINA Mgr. 
Veronika Nagy – Kolárovo, 
ovocné šťavy Ing. Gejza Varga 
– Kravany nad Dunajom, kon-
zervované produkty z ovocia 
a zeleniny František Duka – 
Kravany nad Dunajom, med 

Zoltán Németh – Iža, Včelár-
stvo Lőgörpuszta – Zemian-
ska Olča a sušená zelenina Ing. 
Helena Kucseraová – Okoč.

MAS ZDŽO plánuje v bu-
dúcnosti koordinovať subjekty 
tak, aby výrobky miestnych 
boli v správnom čase na správ-
nom mieste. Teda na miestach 
navštevovaných turistami, kto-
rých záujem o náš región ne-
ustále rastie. A zároveň k dis-
pozícii domácim obyvateľom 
a firmám, ktorí tieto produkty 
môžu v rámci reprezentácie 
rozdať, resp. darovať priate-
ľom. Nitriansky samosprávny 
kraj plánuje od budúceho roka 
podporovať dotáciou jednotli-
vých držiteľov značky kvality.

Okrem toho by sa mala 
MAS ZDŽO začiatkom sep-
tembra dozvedieť výsledky 
hodnotenia svojej žiadosti o 
financovanie Stratégie CLLD 
(komunitne vedený miestny 
rozvoj) vo výške 2,7 milióna 
eur podanej na Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR. Peniaze by v prí-
pade úspešnej žiadosti boli 
rozdelené na projekty obcí, 
podnikateľov a neziskoviek na 
území 33 členských obcí do 
roku 2023.

Udelili 10 značiek kvality 
PODUNAJSKO

Ponúkame denne aj menu 
vo forme švédskych stolov 

a samozrejme vám ponúkame 
chutné jedlá 

aj počas víkendu

Otvorená je denne: 8.00 – 20.00

Od 20. augusta do 3. sep-
tembra v krásnom prostredí 
prírody na ranči Bokros pri 
Iži sa konalo už tretíkrát me-
dzinárodné sympózium 18 
výtvarníkov.

Ako som sa dozvedel od 
hlavného organizátora, aka-
demického maliara Györgya 
Dolána, výtvarníci z Mexika, 
Iránu, Francúzska, Maďar-
ska, Rakúska a zo Slovenska 
žili v družnej komunite a spo-
ločne popri pestrom spoločen-
skom živote tvorili nádherné 
výtvarné diela. Bolo to krásne 
podujatie – uviedol György 
Dolán. 

Na záver  sympózia Ob-
čianske združenie pre ume-

lecký a kultúrny rozvoj Podu-
najska PRO ARTE DANUBIÍ 
pripravilo prezentáciu týchto 
výtvarných diel 3. septembra 
na milej rodinnej slávnosti za 
účasti vyše sto návštevníkov.

Účastníkov pozdravila hos-
titeľka PhDr. Veronika Farkas, 
riaditeľka Galérie Limes, ktorá 
povedala, že je veľmi rada, že 
tento družný medzinárodný 
kolektív opäť vystavuje svoje 
pekné práce v ich galérii pre 
radosť širokej verejnosti.

Potom Sámsonová Gizela, 
bez hudobného doprovodu 
zaspievala krásne ľudové pies-
ne, ktoré prispeli k slávnost-
nej atmosfére. Výstavu potom 
otvorila historička umenia Ka-

talin T. Nagy z Budapešti. Vy-
jadrila svoju radosť, že môže 
predstaviť moderné výtvarné 
diela troch generácií, ktorých 
štýl je moderné umenie, kde 
každý tvorí podľa svojej fantá-
zie. Sú to krajiny, kvety, stromy, 
krásy prírody, ľudia v rôznych 
dimenziách života.

To, čo tu vidíme na tejto 
výstave – povedala – sú diela 
bez daných kritérií, lebo každý 
umelec v tej istej situácii videl 
niečo iné, ale pekné, čo v nás 
vytvára krásne pocity. Každý 
niečo prežil počas sympózia a 
svojim obrazom vdýchol život. 
Želám tejto peknej výtvarnej 
medzinárodnej komunite ešte 
veľa rokov, aby sa stretávali 

a tvorili často ľudské aj mystic-
ké obrazy svojich pocitov.

Na výstave prezentujú svo-
je diela: Uta Heinecke - Ra-
kúsko, Jozef Tihanyi, Petrla 
Ferenc Seňor, Jana Černá 
Verstraetenová, Filip Černý 
Barancelli, György Dolán, 
Csémyi Éva Szőke – Sloven-
sko, Stano Černý, Daniela 
Jauregui – Mexiko, Shahpari 
Bezadi, Ali Soltani, Pooneh 
Jafarinejad – Irán, Nagy Ár-
pád, Takács Antal, Takács 
Antalné a Nagy István – Ma-
ďarsko, Nagy Niké, Julien 
Bocchi – Francúzsko.

Dr. Štefan Bende
Foto: Ildikó Polák

Rozhodne krásne výtvarné diela 
z Bokros sympózia v Galérii Limes

– Naše centrum spomedzi 
služieb poskytuje pacientom 
aj audiometrické a tympano-
metrické vyšetrenie, vyšetrenie 
stredoušných reflexov, vyšet-
renie závratov, možnosti nad-
štandardného ošetrenia a liečby 
formou ambulantnej infúznej 
vazoaktívnej liečby vrátane in-
fúznej vazoaktívnej liečby pri 
akútnej a chronickej poruche 
sluchu. Okrem diagnostických 
služieb je možné využiť aj rea-
lizáciu terapeutických poloho-
vých manévrov, rehabilitáciu 
závratových stavov, či operačné 

zákroky v odbore ORL  - doda-
la MUDr. Iveta Csekesová.

Centrum pre poruchy 
rovnováhy sa okrem vysokej 
kvality poskytovaných služieb 
pacientom venuje aj odbornej 
činnosti.  V tomto roku pr-
výkrát pripravili sympózium 
zamerané na diagnostiku a 
liečbu závratových stavov ur-
čené lekárom ORL, neuroló-
gom a všeobecným lekárom 
s názvom VERTIGO SYMPÓ-
ZIUM FORLIFE. 

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

bude rozhodovať o budúcnosti 
hromadnej dopravy v nadchá-
dzajúcich 10 rokoch. 

– Názory a postrehy oby-
vateľov v spojitosti s autobu-
sovou dopravou sme sa snažili 
získať prostredníctvom online 
dotazníka, ale pripravuje sa aj 
komplexné vyhodnotenie a od-
borná štúdia, ktorá pomôže 
pri rozhodnutiach. Na základe 

toho sa koncom roka môže zro-
diť nové verejné obstarávanie 
v spojitosti s autobusmi mest-
skej hromadnej dopravy – do-
dal Béla Keszegh. 

Súčasťou kampane budú aj 
ďalšie podujatia. Cyklisti a ces-
tujúci v autobusoch sa môžu 
tešiť na drobné prekvapenia. 
Pod záštitou poslanca Zotlána 
Bujnu sa bude konať aj cyklo-
pochod, ktorý štartuje v piatok 

22. 9. o 17. hodine z Klapkov-
ho námestia. 

– V komárňanskom regió-
ne sa za uplynulé roky spravilo 
dosť pre cyklistov a v tomto by 
sme chceli pokračovať. V štádiu 
príprav je viacero projektových 
dokumentácií. Vlani boli inšta-
lované stojany pre bicykle na 
viac ako 20 miestach. V rámci 
rekonštrukcie ciest Komárna 
boli vyznačené aj cyklokorido-

ry, aby sme podporili bezpeč-
nosť cyklistov. Verím, že v bu-
dúcnosti si aj v Komárne čoraz 
viac ľudí zvolí tento zdravší 
spôsob dopravy – dodal primá-
tor László Stubendek. 

Od počiatku Európskeho 
týždňa mobility v roku 2002, 
jeho význam rastie z roka na 
rok. Vlani sa do kampane ofi-
ciálne zaregistrovalo viac ako 
2000 miest. 

Centrum pre poruchy rovnováhy 
komárňanskej nemocnice je jedným z dvoch 
špecializovaných pracovísk na Slovensku
(Pokračovanie z 1. strany)
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Obsah Komárňanských listov 
a relácie Mestskej televízie 

nájdete na stránke
www.tvkomarno.sk

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 

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

Novorodenci
Adela Berkulová z Veľkých Turoviec, Maxim Vajda zo Štúrova, 

Adela Machajová zo Štúrova, Viktor Valient zo Svodína, Dominik 
Kráľ z Nových Zámkov, Dominika Teroschkina z Ukrajiny (Nové 
Zámky), Jenifer Lakatošová z Hurbanova, Tiffany Lakatosová z Ka-
menína, Marianela Ďurišová z Cabaj - Čápora, Anna Murcinová 
z Duloviec, Jázmin Horváthová z Hornej Potône, Anna Krisztina 
Élesztős z Marcelovej, Szabolcs Bazsó z Kamenína, Aliz Albertus 
z Nových Zámkov, Lea Slančíková z Komárna, Ákos Sztehlík z 
Radvane nad Dunajom, Lucia Kuczmanová zo Selíc, András Ötvös 
zo Zlatnej na Ostrove, Nikol Celahóová zo Zalaby, Márk Beck z 
Iže, Tomáš Šoltés z Komárna, Sofia Reháková z Komárna, Gréta 
Zelman z Kolárova, Ela Krásna zo Šrobárovej, Kinga Heiszlerová z 
Moče, Aneta Csikós z Nových Zámkov, Hanna Horvtáhová z Kolá-
rova, Marcell Tibor Darida z Iže, Laura Szitás z Komárna, Benjamin 
Kubík z Mužle, Leó Horváth z Modrán, Nimród Gábor z Chotína, 
Alex Banda z Duloviec, Peter Lakatos z Komárna, Sára Lukács z 
Kližskej Nemej, Anna Rigóová zo Zlatnej na Ostrove, Áron Vida z 
Novej Stráže, Hanna Janouš z Komárna, Leonard Hruška z Dvorov 
na Žitavou, Amira Győri zo Svätého Petra, Adrián Hangya z Brút

Sľúbili si vernosť
Vivien Šebedovská a Ádám Nagy, Eduard Sárközi a Ágnes Ber-

tóková, Ivan Marko a Ingrid Marková, Zoltán Góth a Zsófia Ko-
vács

Opustili nás
46-ročný Ľudovít Birka z Bátorových Kosíh, 63-ročná Marta 

Tokárová z Kolárova, 84-ročná Kamocsai Margit rod. Ihar z Ko-
márna, 71-ročná Helena Farkasová z Komárna, 88-ročný Ondrej 
Viola z Komárna, 83-ročná Helena Kissová z Komárna, 75-ročný 
Emanuel Hugyec z Komárna, 83-ročný Imrich Terényi z Kravian 
nad Dunajom, 61-ročný Ladislav Scheck z Novej Stráže, 79-ročná 
Juliana Kusalová z Marcelovej

SPOMIENKA
„Osud vám nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budete navždy žiť.“

S bolesťou v srdci spomíname na 
10. výročie úmrtia

Evy HRABOVSKEJ
rodenej Steiner

a jej manžela, dobrého syna, otca 
a súrodenca

Ladislava 
HRABOVSKÉHO,

ktorý pred 10. rokmi odišiel z kruhu 
milujúcich.

Kto ste ich poznali a mali radi, venujte 
im tichú spomienku. Ich pamiatku si navždy 
uchováme.

Smútiaca rodina

l Predám záhradu o výmere 4,29 
ára v záhradkárskej lokalite Majak 
– Bašty 6 na Leteckom poli. Cena 
dohodou. Informácie na tel. Čísle: 
0944/439 944.
l Predám starší šijací stroj značky 
Lada. Cena dohodou. Informácia na 
tel. čísle 0944 439 944.
l Záhradník – vykonávam 
ozdravný rez višní po vyschnutí le-
torastov, presvetľovanie a znižovanie 
korún. Iné záhradkárske práce. Tel.: 
0905/214 810.
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 Elektrikár. Tel.: 0908/415-657.
l Rekonštrukcia bytov. Tel.: 
0905/450 570, 0948/622 051.
l	Prenajmem garáž oproti uhoľ-
ným skladom. Tel.: 0907 085 019

Ministerstvo vnútra 
Slovenskej republiky 
Štátny archív v Nitre 

pracovisko Archív Komárno
pozýva na

odborné sympózium

Sociálna a zdravotná 
starostlivosť  

v premenách čias
v dňoch 27. a 28. septembra

v budove 
Podunajského múzeuma 
na Palatínovej ulici 13

Komárňanské 
organové koncerty

v kostole sv. Ondreja
17. septembra 2017 

Kovács Szilárd (Maďarsko)

8. októbra 2017 
Willibald Guggenmos  (Švajčiarsko)

22.októbra 2017 
Imre Szabó (Slovensko)

Výstava o Bohorodičke len do 21. septembra
Pozývame vás na prehliad-

ku výstavy s názvom "Bohoro-
dička". Putovná výstava z Buda-
pešti  ponúka výtvarné diela 55 
súčasných umelcov z Karpatskej 
kotliny, ktorí z rôznych aspek-
tov predstavujú Bohorodičku 
- Pannu Máriu. Výstavu v pra-
chárni Novej pevnosti je mož-
né navštíviť do 21. septembra 
vrátane sviatku 15. septembra 
(okrem soboty 16. septembra) 
od 14. hodiny a následne každú 
polhodinu, posledná prehliadka 
sa koná o 17. hodine. Zraz náv-
števníkov je vždy pri hlavnej 
bráne Novej pevnosti (Leopol-
dova brána). Vstup na výstavu 
je bezplatný.

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.

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.

Veľká párty v Komárne
V sobotu 24. septembra sa uskutoční veľká narodeni-

nová párty! Oslavovať sa bude práve 5 rokov od založenia 
Animátorov KN. Navštívia nás všetky rozprávkové bytosti 
z našich minulých akcií. K dispozícii bude množstvo zaují-
mavých atrakcií, ako napríklad bodyzorbing, aquazorbing, 
airsoft, lezecká stena a mnoho ďalších!

Pre milovníkov futbalu je tu skvelá správa! Nebude 
chýbať ani futbalový turnaj, kde sa bude hrať o putovný 
pohár animátorov. Pripravujeme pre vás veľa hier, stano-
víšť a mnoho tancov. Môžete si pochutiť aj na guláši, kolá-
čoch a iných dobrotách. Ak prídete v kostýme z rozprávky, 
ako odmenu dostanete shrekolu zadarmo! Príďte s nami 
osláviť, pospomínať na uplynulé akcie a zúčastnite sa 
nášho veľkolepého pikniku 24. septembra 2017 od 14.30 
na dvore ZŠ na Rozmarínovej ulici!

Animátori Kn


