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Bezdomovcom pomáha mesto,
organizácie i podnikatelia

Nezisková organizácia Charitas v novembri začína so zbierkou teplého ošatenia, ktoré
potom rozdáva v zimnom období
V našom meste žijú
bezdomovci na viacerých
miestach. Odbor sociálnych
vecí Mestského úradu v Komárne momentálne evidujú
zhruba 20 až 22 ľudí. Medzi
nimi sú aj takí, ktorí nemajú
záujem o miesto v ubytovni, keďže tam je nevyhnutné
dodržiavať určitý poriadok.
Z času na čas je u nich prob-

lémom práve alkohol, ktorý
je na ubytovni zakázaný,
V Komárne je ubytovňa pre 28 bezdomovcov a 8
ďalších ľudí z ulice môže noc
prežiť v nocľahárni. Ľuďom
s ťažkým osudom pomáha
samospráva. Ako uviedol viceprimátor Béla Keszegh, sociálni pracovníci mestského úradu
neustále monitorujú ľudí bez

domova, či už žijú v ubytovni,
alebo pod holým nebom. Zabezpečujú pre nich jedlo, ošatenie a hygienické pomôcky.
Okrem toho im mesto poskytuje aj priestor na hygienu, či
vypranie bielizne.
Charite sa venujú aj miestne občianske združenia, cirkvi
a tunajší podnikatelia. Pred
piatimi rokmi vznikla nezis-

ková organizácia Charitas.
Pravidelne pomáha 20 až 25
bezdomovcom, ktorí sa nedostanú, alebo ani nechcú dostať
do ubytovne či nocľahárne.
- V novembri začíname so
zbierkou teplého ošatenia, ktoré potom rozdávame v zimno
období. V obchodoch s potravinami sme zaviedli zbierku
trvanlivých potravín, aby sme
v prípade, ak sa teplá strava neujde každému, mohli pripraviť
balíčky z tejto zbierky na rozdávanie. A treťou, najdôležitejšou vecou je rozdávanie teplého jedla a organizovanie tejto
činnosti. Teplé jedlo ľuďom
bez domova rozdávame trikrát
do týždňa – v pondelok, stredu a piatok. A vytvorila sa aj
ďalšia skupina, jej členovia sa
chopili rozdávania teplého jedla v nedeľu, - povedal Zoltán
Kollár, koordinátor neziskovej
organizácie Charita.
V tomto roku sa k výzve
dobrovoľníkov z Charitas pripojilo 14 komárňanských reštaurácií, ktoré nezištne poskytujú teplé jedlo ľuďom, ktorí sú
na to odkázaní.
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Už nebude problém pozvať prezidentov aj k nám
„Vďaka dobrovoľníkom
budeme mať o chvíľku nové
sedenie ako v moderných divadlách, už nebude problém
pozvať prezidentov aj sem
k nám,” – vyjadruje nadšenie riaditeľ Domu Matice
slovenskej v Komárne Jozef
Černek.
Dom Matice slovenskej
v Komárne si prešiel viacerými
krízami, začiatkom minulého
roka dokonca musel s prasknutým potrubím pomôcť aj
predseda vlády, inak hrozila
úplná odstávka budovy. Postupne sa však vzmáha, najmä
vďaka dobrovoľníkom a práci
folkloristov a divadelníkov.
Budova bola postavená
v päťdesiatych rokoch a vyžaduje svoju údržbu. Jej vlastník, Matica slovenská, hľadá
všemožné riešenia a postupne
investuje. Budova v Komárne
však nie je ani zďaleka jediná
nehnuteľnosť, ktorá potrebuje
údržbu, preto je situácia zložitá. Zdá sa však, že v Komárne

svitá na lepšie časy.
Komárňanskí matičiari sú
v poslednom období známi
najmä vďaka činnosti dvoch
súborov. Folklórny súbor Slovenskí rebeli a Dramatický
krúžok. Premiéry ich predstavení si v minulosti nenechal
ujsť ani prezident SR Ivan Gašparovič.
– Práve kvôli pánovi prezidentovi sme premiéry našich

predstavení robili v mestskom
kultúrnom stredisku, predsa
len je väčšie a modernejšie. Ale
potom nám to bolo ľúto. Naše
divadielko si s nami preskákalo
všetky skúšky a ďalších 20 repríz, len prezidentskú premiéru
nie. Na najbližšiu premiéru konečne hrdo pozveme prezidentov k nám. Súčasného a bývalého, - vysvetľuje Jozef Černek,
(Pokračovanie na 2. strane)

Oznámenie žiadateľom o prenájom mestského bytu

Oznamujeme všetkým žiadateľom o prenájom mestského bytu, že v zmysle § 2 ods. 4 Všeobecne záväzného
nariadenia Mesta Komárno č. 6/2011 o prenajímaní bytov
vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov povinnosťou žiadateľa je aktualizovať svoju žiadosť
na predpísanom tlačive „Aktualizácia žiadosti o prenájmu
bytu“ každý rok, a to do 15. februára príslušného roka.

Na tlačovej konferencii (zľava) Tibora Bastrnák, poslanec
NR SR, László Stubendek, primátor mesta Komárna, a Vladimír Matejička poslanec NR SR.
Foto: www.komaromonline.sk

Mesto dostalo zelenú

Spolupráca medzi vedením mesta a parlamentnými
poslancami je dobrá – odznelo na spoločnej tlačovke
parlamentných
poslancov
Tibora Bastrnáka, Vladimíra Matejičku a predstaviteľov mesta. Ako je už známe,
mesto už nefiguruje na tzv.
čiernej listine úradu práce,
na ktorú sa dostalo kvôli zanedbaniu povinností počas
predchádzajúceho vedenia
mesta.
– V prvom rade patrí poďakovanie poslancovi Matejičkovi,
úspech na 80 percent závisel naňom, keďže kompetentní, ktorí
pripravovali danú novelu zákona, patria do úradu pod pôsobnosťou strany Smer. Rovnako
dôležité je pochváliť aj samotné
mesto, keďže sa snažilo hľadať
možnosti v rámci medzí zákona, a tak sa snažilo získavať
financie či už zo štátnych, alebo úniových zdrojov prostredníctvom mestských podnikov
či občianskych organizácií, –
zdôraznil parlamentný poslanec Tibor Bastrnák.

– Teraz už závisí od mesta,
akých možností sa chopí do budúcna, a poslanci môžu napomôcť v prípade potrebnej lobby
– dodal Vladimír Matejička.
– Podmienkou mnohých
investícií bolo, aby mesto Komárno už nefigurovalo na čiernej listine – uviedol primátor
László Stubendek. Ako zdôraznil, spolupráca s parlamentnými poslancami bola účinná aj
v iných oblastiach. Jej výsledkom je napríklad pokračovanie obnovy pevnosti, výmena
okien a dverí Mestského kultúrneho strediska, stavanie
protipovodňových hrádzí, ale
podarilo sa vyriešiť aj viaceré
pozemkové záležitosti, vďaka
čomu narastá majetok mesta.
– Mesto pripravilo viacero
projektov, ktorých podanie je
takto už reálne. Medzi inými
sa budeme uchádzať o financie
na zateplenie budov materských škôl, Centra voľného času,
ale aj budovy mestskej polície. Chceme získať peniaze aj
na revitalizáciu sídlisk a teraz
(Pokračovanie na 2. strane)

Hlasovaním vyhrajme ihrisko!
Mesto Komárno aj tento rok sa zapojilo do projektu Lidl detské ihrisko.

Hlasovanie prebieha od 15.01.2018 do 28.02.2018,
a to prostredníctvom webovej stránky www.zihadielko.sk .
Každý registrovaný účastník môže hlasovať za svoje mesto každý deň, jeden hlas
navyše môže získať hlasujúci prostredníctvom zapojenia sa do online hry.
Zapojte sa aj vy do hlasovania a pomôžte získať detské ihrisko pre naše deti
a zároveň si skrášliť svoje okolie!
Mestký úrad Komárno
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31. januára 2018
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 nasledovnom termíne:

od 26. februára 2018 do 2. marca 2018
od 26. marca 2018 do 30. marca 2018

Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou nádobou (do ktorej
ukladáte zmesový komunálny odpad) v hore uvedenom 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 prihnojovanie trávnikov
a záhrad. Triedené zložky komunálneho odpadu je možné bezplatne
odovzdať aj na zberovom dvore na Harčášskej ceste (otváracia doba:
Ut–Pi 10.00-18.00, So 8.00-12.00, Po, Ne-zatvorené)

Mesto dostalo zelenú
(Pokračovanie z 1. strany)

pripravujeme projekt na získanie financií na vybudovanie
mestskej kompostárne. Peniaze
môžeme získať aj na sociálnych
pracovníkov a rómske hliadky,
vďaka čomu by mohla byť dôslednejšie a efektívnejšie rieše-

ná situácia v problematických
štvrtiach mesta – dodal viceprimátor Béla Keszegh. Mesto
sa snaží využiť každú možnosť,
prípravu projektov sleduje na
úrade osobitný zamestnanec.
dm

Poďakovanie

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v
Komárne touto cestou vyslovuje svoje úprimné poďakovanie
Mestskému úradu v Komárne, lekárni ALBA-ALBAKOM, s.r.o.
v Komárne, spoločnosti SWISS NATURAL, Regionálnemu osvetovému stredisku v Komárne, spoločnosti FLORIPLAST, s.r.o. v
Komárne, Rehabilitačnému stredisku RE-MED, s.r.o. v Komárne,
Obci Iža, členom motorkárskeho klubu Children of heaven, ZŠ
na Rozmarínovej ulici v Komárne, Centru pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Komárne, ktorí nezištne a s
láskou prispeli k radostnej oslave Vianoc pre všetkých zdravotne
znevýhodnených členov nášho občianskeho združenia.
ZPMP, Ulica priateľstva 2, Komárno

Priemyslovka sa dostala do celoštátneho finále!
18. januára 2018 sa konali
majstrovstvá kraja v halovom
futbale, ktorých sa družstvo
Strednej priemyselnej školy
zúčastnilo ako majster okresu. S nádejou na dôstojnú
reprezentáciu sme vyrazili
skoro ráno, ale v kútiku duše
sme dúfali v nejaký menší
úspech.
Po losovaní sme sa dozvedeli, že naša škola sa dostala
do skupiny s víťazmi Nitrianskeho, Levického a Novozámockého okresu. Prvý zápas
sme hrali s Nitranmi. V ňom
sme po počiatoční oťukávaní
skončili porazení.
Po tomto zápase však začali chlapci obrovský pochod
vpred. Levickú školu sme porazili 5:2 a majstra Novozámockého okresu zdolali 1:0,
a tak ako druhí zo skupiny

Práca v školských jedálniach

Hľadáme vyučené aj nevyučené kuchárky do školských jedální komárňanských základných škôl. Podmienkou je platný
zdravotný preukaz, v prípade nevyučených kuchárok platný
doklad o odbornej spôsobilosti. Žiadosti so životopisom prosíme odovzdať v podateľni Mestského úradu v Komárne.

ring, 27 m2 v trojpodlažnej bytovke
na Pávej ulici. Byt je slnečný, má
plastové okná, tichý susedia. Cena:
23 500 eur, prípadne prenájom. Tel.:
0944/386 483, e-mail: roman.grajciar@gmail.com
l Opatrím Vám na dlhšiu dobu
psíka v domácich podmienkach, poprípade jednorázovo. 0944/743 491.

Novorodenci

Máté Kristóf Nagy z Kolárova, Daniel Beško z Komárna, Adrián
Csonka z Kolárova, Noel Šemšei z Hurbanova, Liza Szabóová z Kolárova

Opustili nás

80-ročná Irena Madiová z Komárna, 75-ročný Ondrej Orosz z Kolárova, 62-ročný Štefan Szikonya z Marcelovej, 77-ročná Aranka Kurucz
z Iže, 82-ročná Ida Bíró z Chotína, 41-ročný Tibor Rónai z Komárna,
52-ročný András Kuczman z Komárna, 73-ročná Mária Szabóová z Kolárova, 65-ročný Ladislav Bartos z Hurbanova, 83-ročná Terézia Boncz
z Novej Stráže, 64-ročný Jozef Halász z Komárna, 87-ročná Alžbeta
Tárnoková z Malej Iže, 71-ročný Ladislav Szalai zo Zlatnej na Ostrove,
73-ročný František Fónod z Čalovca, 98-ročný Benő Szabó z Chotína,
80-ročný Ladislav Lengyel z Komárna, 79-ročný MUDr. Róbert Vallo z
Komárna, 86-ročná Otília Vargová z Komárna, 50-ročný Dénes Cseh
z Vadaša
Mestský dvojtýždenník. Vydáva COMMEDIA, spol. s r. o. Konateľ: Mgr. György
Batta. Redakcia: Peter Czékus, Iveta Šebedovská. Ekonómka: Gita
Deminger. Sídlo: Nám. generála Klapku 1, 945 01 Komárno. Poštová adresa:
Dôstojnícky pavilón, P. O. BOX 136, 945 01 Komárno. Telefón: 035/77 13
488. Telefax: 77 13 489. Rukopisy neuchovávame a nevraciame. ISSN 13398636. Registračné číslo: EV 4572/12. IČO: 36522309. Tlač: Petit Press, a. s.,
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už dlho čakala na taký športový úspech, ktorý sa teraz
chlapcom podarilo dosiahnuť: DOSTALI SA DO CELOŠTÁTNEHO FINÁLE, kde
budú reprezentovať nielen

našu školu, ale aj naše mesto,
okres a dokonca aj Nitriansky
kraj. Želáme im veľa úspechov,
veď na tejto úrovni, už NIČ
NIE JE NEMOŽNÉ.
dm

Už nebude problém pozvať prezidentov aj k nám
(Pokračovanie z 1. strany)

ktorý je zároveň režisérom
predstavení.
Komárňanskí
matičiari
sa rozhodli ísť nepolitickou
cestou a zdá sa, že sa im to
postupne vypláca. Jedným
z najväčších podporovateľov
ich činnosti je mesto KomárDrobná inzercia
no, s ktorým mali pred rokmi
l REKOM – kompletná rekon- tor.eu
najväčšie spory.
štrukcia bytov. Tel.: 0905/450 570, l Predám 1-izbový byt na VII.
– Venujeme sa najmä mlásídlisku, 3. poschodie, typ bytu Bau0948/622 051.
l Prijmeme administratívneho
pracovníka na prácu v e-shope:
vybavovanie objednávok, práca so
zákazníkmi, komunikácia s dodávateľmi atď. Požiadavky: ukončené
stredoškolské vzdelanie s maturitou,
výborná znalosť slovenského jazyka
(písmom aj slovom). Iné jazyky výhodou. Kontakt na info@kreativa-

hrali o postup do finále.
V semifinále sme sa stretli
s majstrom Topoľčianskeho
okresu, ich družstvo sa bez
chyby prebojovalo z vlastnej
skupiny. Naši chlapci zacítili
obrovskú šancu a s obrovským
nasadením porazili 3:0 svojho súpera. Prebojovali sa tak
do finále.
Naším súperom vo finále sa stalo družstvo majstrov
okresu Zlaté Moravce, ktoré
v semifinále poslalo domov
družstvo z Nitry. 0:1 – 1:1 – 1:2
– 2:2 – 3:2 – 4:2. Po odpískaní
naši chlapci skákali opojení víťazstvom. Podaril sa nám taký
úspech, na ktorý sme sa ani
neodvážili pomyslieť, ale zdal
sa nám stále väčšmi dosiahnuteľným a keď v niečo naozaj
Úspešné družstvo tvorili: Viktor Jóba, Imrich Sátor, Peter
veríme, nič nie je nemožné.
Hupian, Adrián Márton, Alex Péntek (IV.F), Tibor Németh
Stredná priemyselná škola (III.F), Ollé Nikolas (III.K), Rajtár Tamás (II.K), Nagy János
(I.D).

deži, a preto si v žiadnom prípade nemôžeme dovoliť “pseudoproblémy” národnostného
charakteru. To, žiaľ, kedysi radi
vyvolávali politici. Preto my
do politiky nijak nezasahujeme
ani ju len nekomentujeme. Aj to
je dôvod, prečo nám ľudia veria
a nezištne pomáhajú, - odpovedá riaditeľ domu na otázku, ako presvedčil sponzorov
podporiť dom. Spomínaných

350 sedadiel totiž získali ako
sponzorský dar. Zakúpila ich
súkromná spoločnosť, s ich
dovozom a montážou pomáhajú dobrovoľníci. Ak by Dom
Matice slovenskej v Komárne
chcel zakúpiť a inštalovať nové
sedenie pre divákov, musel by
investovať viac ako 80 tisíc
eur. Takto matičiari nemuseli okrem práce investovať
takmer nič.

Poskytujem bezplatné poradenstvo

v oblasti užívania a nájmu poľnohospodárskych pozemkov
Dňa 1. septembra 2017 nadobudol účinnosť zákon podľa ktorého Rozhodnutia vydané podľa §15 zákona č.330/1991 Z.z., ktorými boli vlastníkom
vyčlenené pozemky do bezplatného náhradného užívania strácajú platnosť
Ing. Tibor Dorotovič MPH
31. decembra 2018. Novú žiadosť môžu podať vlastníci, ktorí spĺňajú zákonom stanovené podmienky v termíne do 28.februára 2018. Poradenstvo v tejto veci poskytujem v kancelárii na ul. Palatínova č. 4 v Komárne.

Termín si dohodnite telefonicky na čísle 0918 454 454

Nové sedadlá si budú môcť
komárňanskí diváci vyskúšať
už 17. februára, kedy Slovenskí
rebeli chystajú reprízu mimoriadne vydareného folklórneho muzikálu Na rováš! A už
na jar tohto roku plánujú sériu
predstavení, na ktoré by radi
pozvali prezidentov.
– Pán exprezident Ivan Gašparovič na naše predstavenia
chodil úprimné rád, nepochybujem, že príde, ak mu to práca
dovolí. Pozvánku samozrejme
pošleme aj do prezidentského
paláca prezidentovi Andrejovi
Kiskovi. Myslím, že práve on by
mohol oceniť našu apolitickosť,
ale najmä talenty našich detí.
Dôležité však bude hlavne nacvičiť dobré dielo, latka je dosť
vysoko a divák stále náročnejší, - dodal Jozef Černek.
dm

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.

Otvorená je denne: 8.00 – 20.00

Ponúkame denne aj menu
vo forme švédskych stolov
a samozrejme vám ponúkame
chutné jedlá
aj počas víkendu
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31. januára 2018

Príjemnejšie obytné prostredie
Bolo zrealizované rozšírenie križovatky na Komenského ulici, obnovené boli aj semafory. Na viacerých miestach – na uliciach Selyeho, Veľká jarková a Dvorská boli vybudované nové miesta na parkovanie a obnovené boli aj stojky na kontajnery pre komunálny
odpad. Okrem ciest boli obnovené v miestach výstavby aj inžinierske siete – plynové aj
elektrické. Mesto vymenilo aj časť vodovodnej siete v hodnote viac ako 330 tisíc eur, čo
nebolo realizované už mnoho rokov.

Viac peňazí na šport, kultúru a vzdelanie
Okrem 260 tisíc eur vo fonde na podporu športu boli do tohto odvetvia investované
ďalšie peniaze. Do rekonštrukcie bazéna krytej plavárne, podlahového kúrenia a cirkulácie vody bolo investovaných 228 tisíc eur putovalo. Okrem 75 tisíc eur vo fonde kultúry
sa investovalo do rekonštrukcie v Mestskom kultúrnom stredisku, za 120 tisíc eur boli
vymenené okná a dvere, väčšia časť tejto investície bola krytá z fondov. Z rozpočtu mesta
bolo použitých 200 tisíc eur na opravu školských ustanovizní a v tomto roku bola táto
suma
zvýšená na 300 tisíc.
V priebehu minulého roka sme zaznamenali významný posun vpred vo viacerých oblastiach, pracovalo sa v celom meste. Okrem zveľaďovaní strategického charakteru sa zmenili aj ekonomické ukazovatele. Výstavba si vyžaduje ďalšie
Podľa odbornej organizácie INEKO, Komárno je jedným z miest, ktoré zaznamenalo
investície, začalo sa s obnovou zanedbaných budov. Samospráva považovala za
dôležitú úlohu zlepšenie životného prostredia, ale rodiny sa potešili aj sociálnym, najvyššie zlepšenie ekonomickej situácie v priebehu roka 2016. Tento proces vlani povzdelávacím či športovým programom. Po dlhých rokoch došlo k zlomu aj v ponuke kračoval, zadlženosť mesta klesla v priebehu 3 rokov o 15 percent na 5,83 %. V rámci
nových pracovných miest, k ich nárastu môže prispieť aj budúci nový most a rozši- vlastného rozpočtu mesto vyčlenilo na investície viac ako milión eur, čo je vynikajúce
rujúce sa medzinárodné vzťahy. Prinášame vám prehľad udalostí z roku 2017 s naj- v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.
významnejšími medzníkmi uplynulého roka.

Zlepšujúce sa hospodárske ukazovatele

Súhrn roku 2017 – Rok výstavby
Obnovené cesty a chodníky
V uplynulom roku začal projekt veľkej obnovy ciest, ktorý sa dotkol 15 ulíc, kde bolo
opravených viac ako 7 kilometrov vozovky. Na jar tento projekt ukončí obnova cesty
a chodníkov na Jókaiho ulici. V meste bolo vlani obnovených viac ako 3,5 kilometra chodníkov. Na viacerých miestach pribudla dlažba. Takáto rozsiahla oprava ciest v Komárne
ešte nebola.

Rozširujúce sa možnosti v cestovnom ruchu
Aktívne začala pracovať Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Podunajsko,
ktorá si vzala po krídla aj mestskú turisticko-informačnú kanceláriu. V roku 2017 získali na
prevádzku už aj štátnu dotáciu vo výške viac ako 50 tisíc eur. Počet turistov navštevujúcich naše mesto rastie, zaujímajú sa najmä o našu pevnosť.

Viac pracovných miest, zlepšujúce sa možnosti
Po dlhých rokoch prichádza do Komárna významná investícia. Spoločnosť ZF Slovakia ponúka v prvom kole 150 pracovných miest, postupne plánuje tento počet zvyšovať.
Investícia je možnosťou pre ďalšie služby, dodávateľov. Za uplynulé 3 roky miera nezamestnanosti v našom okrese klesla o 10 percent.

Pokračuje obnova Župného domu
Vlani pokračovala rekonštrukcia jednej z dominánt centra. Pokročila nielen oprava
fasády Župného domu, ale nový šat dostane aj jeho interiér. Vďaka tomu narastie využiteľnosť tejto nehnuteľnosti.

Silnejúce občianske a sociálne väzby
Mesto rozširuje spoluprácu s občianskymi organizáciami. Zrodilo sa spoločenské centrum Zichy pont a vďaka práci dobrovoľníkov vznikli tradície festivalu pri príležitosti Dňa
detí a adventných slávností. V sociálnej oblasti bolo zrealizované rozšírenie nocľahárne
pre bezdomovcov. Mesto zamestnalo rómsku hliadku, vďaka čomu sa situácia s neprispôsobivými občanmi na druhom sídlisku citeľne zlepšila.

Komárno na medzinárodnej mape
Komárno si buduje aj medzinárodné vzťahy, prostredníctvom veľvyslanectiev, obchodnej komory sa vracia do medzinárodnej siete. Mesto je súčasťou medzinárodných
projektov, ktoré sa venujú otázkam rozvoja mesta, inšpirujúc sa príkladmi zo zahraničia.
Možnosti, ktoré poskytujeme, boli prezentované aj na medzinárodných konferenciách.

