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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

Láska k výtvarnému ume-
niu rozvíja osobnosť človeka, 
jeho cítenie, vnímanie, intuí-
ciu, fantáziu, obrazotvornosť 
a analytické myslenie. Vý-
tvarné činnosti predstavujú 
zároveň poznávanie umenia 
a chápanie jeho zmyslu. Je to 
tvorivý proces, má schopnosť 
vyjadrovaciu, interpretačnú, 
výchovnú i vzdelávaciu. Rôz-
nymi výtvarnými technikami 
môžeme vyjadriť svoje pred-
stavy a pocity.

Aj preto Národné osve-
tové centrum v Bratislave už 
po 55. krát vyhlásilo celoštátnu 
postupovú súťaž a prehliad-
ku neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby Výtvarné spektrum. 
Jej okresné kolo Komárňan-
ské ART Spektrum 2018 Re-
gionálne osvetové stredisko 
v Komárne otvorilo 2. febru-

ára v Zichyho paláci Podunaj-
ského múzea vďaka finančnej 
podpore Mesta Komárno.

Lásku na prvé začmára-
nie dokazuje 56 výtvarníkov, 
ktorí do tejto prestížnej súťaže 
prihlásili spolu 147 diel. Nás 
veľmi teší, že ich počet z roka 
na rok rastie.

V kategórii najmladších vo 
veku od 15 do 25 rokov bolo 
prihlásených 25 autorov so 40 
dielami. V druhej kategórii od 
25 do 60 rokov bolo prihláse-
ných 19 autorov so 64 diela-
mi. V tretej kategórii autorov 
nad 60 rokov sa prihlásilo 5 
výtvarníkov a prispeli do sú-
ťaže 25 dielami. A do posled-
nej kategórie špecifikovaného 
výtvarného prejavu – insitné 
umenie, art brut, naivné ume-
nie, umenie outsiderov a pod. 
sa prihlásilo 7 autorov, ktorí 

predložili 18 diel.
Odborná porota v zlože-

ní Mgr. Soňa Csontosová – 
predsedníčka poroty, Mgr. art. 
Emőke Szilva a Mgr. Richard 
Aradský – členovia poroty, ne-
mala ani tento rok ľahkú úlohu, 
no nakoniec po konštruktívnej 
diskusii udelila 4 prvé, 4 druhé 
a 4 tretie miesta a 11 čestných 
uznaní a jednu cenu udelila aj 
riaditeľka Regionálneho osve-
tového strediska v Komárne 
Mgr. Viera Vlčková.

Vo výstavnej sále Zichyho 
paláca bude do 27. februára 
vystavených 83 najlepších vý-
tvarných diel od 56 autorov. 
Do krajskej súťaže, ktorá sa 
uskutoční 25. apríla v Nových 
Zámkoch, postupuje 37 oce-
nených diel od 24 autorov.

Ocenení: Kategória A - 
autori vo veku od 15 do 25 

Štát prostredníctvom 
Štátneho fondu rozvoja bý-
vania v roku 2017 finančne 
podporil projekty na celko-
vú obnovu bytových domov 
v našom meste vo výške 1,45 
milióna eur. Prostriedky 
sú poskytnuté kumulovane 
z Regionálneho operačného 
programu Európskej únie a 
z vlastných zdrojov fondu.

Program obnovy z týchto 
zdrojov umožňuje zateplenie 
bytového domu, odstránenie 
systémových porúch, výmenu 
alebo modernizáciu výťahu, 
výmenu spoločných rozvodov  
plynu, elektriny, kanalizácie, 
vody a tepla v bytovom dome 
a inú modernizáciu. Pod inou 
modernizáciou sú zahrnu-
té všeobecné rekonštrukčné 
práce na dome ako maľovanie, 
obnova vstupných priestorov, 

schodíšť a schodov. Výber jed-
notlivých účelov závisí od po-
trieb a požiadaviek žiadateľa.

Úspora na spotrebe tepla 
v obnovených domoch sa blíži 
ku 40 % , čo pocítia vlastníci 

bytov vo svojich peňaženkách 
pri najbližšom vyúčtovaní. 
Zvyšuje sa štandard bývania, 
tepelná pohoda počas letných 
horúčav aj v zime. Stúpnu aj 
trhové ceny bytov v obno-

vených bytových domoch. 
Bytové domy majú v súlade 
so svojimi požiadavkami ob-
novené a zateplené strechy, 
obvodový plášť, vymenené 

Výzva pre odberateľov Mesta Komárno 
a jeho mestských častí 

Nová Stráž, Robotnícka štvrť, Hadovce a Ďulov Dvor
S cieľom zvýšenia ochrany životného prostredia, ako 

i komfortu bývania obyvateľov Komárna a jeho mestských 
častí bola vybudovaná kanalizácia vrátane kanalizačných 
odbočiek k jednotlivým nehnuteľnostiam. 

Výstavba bola ukončená kolaudačným konaním v roku 
2009, avšak k dnešnému dňu táto možnosť a zároveň povinnosť 
napojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu nebola na va-
šom odbernom mieste využitá.

Z uvedeného dôvodu KOMVaK, a. s., Komárno vyzýva ne-
napojených vlastníkov k pripojeniu sa na verejnú kanalizáciu 
podľa § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodo-
vodoch a verejných kanalizáciách. Podľa § 40 ods. 1 písm. e) 
zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách v platnom znení sa za priestupok považuje nepri-
pojenie nehnuteľnosti, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľ-
nosť nachádza, je verejná kanalizácia zriadená, a to s možným 
sankčným postihom. Napojenie nehnuteľností je nutné zabez-
pečiť do konca roka 2018.

Ak vlastník nehnuteľnosti nesplní povinnosť uvedenú v 
§ 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch 
a verejných kanalizáciách v platnom znení, bude naša spoločnosť 
predkladať podnety na nepripojených vlastníkov nehnuteľnos-
tí na Okresný úrad - odbor starostlivosti o životné prostredie, 
ktorý má vo svojej kompetencii prejednávať priestupky a ukla-
dať pokuty. Pokuty môžu byť uložené opakovane, pokiaľ prie-
stupok naďalej trvá. Informácie o postupe napojenia na verejnú 
kanalizáciu vám poskytneme na telefónnych číslach 035/321 40 
08, 035/321 40 09 – technický úsek. Riešenie  pripojenia nehnu-
teľnosti  na verejnú kanalizáciu v prípade potreby konzultujte 
s majstrom kanalizácie – Tibor Burgel 0905/413 825.

Zároveň upozorňujeme na zákaz odvádzania zrážkových 
vôd do verejnej kanalizácie a prečerpávania odpadových vôd 
zo žumpy do verejnej kanalizácie.

Mgr. Patrik Ruman, 
generálny riaditeľ, KOMVaK, a. s., Komárno

Naše mesto získalo prostriedky na obnovu bytových domov

Láska na prvé začmáranie, to je Komárňanské ART Spektrum

Stredná priemyselná ško-
la v Komárnevo štvrtok 22. 
februára o 18. hodine opäť 
otvorí svoje brány dokorán 
všetkým, ktorí by do nej radi 
nakukli či už preto, že majú 
záujem o štúdijné odbory 
našej školy, alebo preto, aby 
sa presvedčili, že sa v našich 
priestoroch naozaj nedá za-
blúdiť, alebo preto, aby si 
nostalgicky zaspomínali ob-
zerajúc si staré tablá v sprie-
vode svojich detí či vnúčat.

„V roku 2015 sme zogani-
zovali prvú Noc na priemyslov-
ke, potom tú druhú hneď o rok 
na to – obe sa nám vydarili,” 
vyjadril sa riaditeľ školy Ing. 

János Vetter. „Sledovali sme 
tým dve veci: chceli sme po pra-
covnom čase v priestoroch na-
šich dielní, odborných učební, 
laboratórií predviesť činnosti, 
ktoré sa tu uskutočňujú, zá-
roveň na viac ako dvadsiatich 
miestach sa mohli záujemcovia 
stretnú s niečím, čo môžu vidieť 
len vto výnimočných prípadoch 
– zorganizovali sme rozhovory, 
výstavy, aj učitelia všeobec-
novzdelávacích predmetov 
pripravili pre návštevníkov zá-
bavné úlohy, resp. záujemcovia 
mohli nahliadnuť aj do verej-
ných skúšok divadelných krúž-
kov pracujúcich na škole. Tento 

rokov: 1. miesto Réka Polena, 
2. miesto Rebeka Kováčová, 3. 
miesto Sára Matyisová, Čestné 
uznanie - Tímea Ősziová, Ve-
ronika Szabó, Letícia Renáta 
Markusek. Kategória B - autori 
vo veku od 25 do 60 rokov: 1. 
miesto Michal Bózsa, 2. miesto 
Ondrej Miško, 3. miesto Zden-
ka Kováčová, Čestné uznanie -  
Katarína Vas, Melinda Záležá-
ková, Mgr. Pavol Kováč, Cena 
riaditeľky ROS - Réka Kiss. 
Kategória C - autori vo veku 
nad 60 rokov: 1. miesto Mar-
ta Králiková, 2. miesto Mgr. 
Mária Mátyusová, 3. miesto 
Helena Zsoldosová. Čestné 
uznanie - Anna Stojanovová, 
Helena Zacharová. Kategória 
D - autori nad 15 rokov (vý-
tvarne neškolení) špecifického 
výtvarného prejavu – insit-
né umenie, art brut, naivné 
umenie, umenie outsiderov 
a pod.: 1. miesto Mikuláš Vass, 
2. miesto Tibor Kiss, 3. miesto 
Peter Beke, Čestné uznanie - 
Ladislav Takáč, Jozef Birkuš, 
Július Déži.                           dm

Opäť bude Noc na priemyslovke

(Pokračovanie na 2. strane)

(Pokračovanie na 2. strane)
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Pre všetkých, ktorí radi tancujú!
Regionálne osvetové stredisko v Komárne vyhlasuje prvý ročník okresnej postupovej súťa-

že moderného a módneho tanca COM-DANCE, ktorá sa bude konať 16. marca 2018 v priesto-
roch Domu Matice slovenskej v Komárne.

COM-DANCE je súťažou pre vekové kategórie materské školy, základné školy, stredné školy 
a dospelí s nadväznosťou na krajskú a následne celoštátnu súťaž. Je určená pre kluby, krúžky, skupi-
ny, kolektívy a sólistov moderného a módneho tanca okresu Komárno, ktorí nie sú členmi v žiadnej 
z tanečných organizácií ako je SZTŠ, IDO, SUTTS, AmaS.

Uzávierka prihlášok je 23. februára 2018. Viac informácií o súťaži, propozície a prihlášky nájde-
te tu: https://www.ros-komarno.sk/products/okresna-sutaz-com-dance-16-3-20181/

Mesto Komárno ako zriaďovateľ v zmysle § 4 zákona č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samo-
správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov  v nadväznosti na  § 5 zákona č. 
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v zne-

ní neskorších predpisov 
vyhlasuje výberové konanie 

na obsadenie funkcie riaditeľa
Materskej školy s vjm, Eötvösova ul. 48, Komárno 

Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Komárom
Materskej školy s vjm, Handlovská ul. 4, Komárno 

Handlová Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Komárom
Materskej školy s vjm, Dlhá ul. 1, Komárno – Nová Stráž 

Hosszú Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Komárom - Őrsújfalu
Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola, 

Letná ul. 12, Komárno
Predpokladaný termín nástupu do práce - apríl 2018
Požadované kvalifikačné predpoklady:
a) odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre príslušný druh 
a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamest-
nancoch 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 ustanovujú kvalifikačné predpoklady a oso-
bitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických 
zamestnancov a odborných zamestnancov,
b) vykonaná I. atestácia alebo jej náhradná forma podľa §61 ods. 7  zá-
kona č. 317/2009 Z .z.,
c) najmenej päť rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods.5  zákona č. 
596/2003 Z. z..
Iné požiadavky:
a) občianska bezúhonnosť podľa §6 ods.1 písm. b/ a §9 zákona   
č.317/2009 Z .z.,
b) zdravotná spôsobilosť podľa §6 ods.1 písm. c/ a §10 zákona 
č.317/2009 Z. z.,
c) ovládanie štátneho jazyka podľa §6 ods.1 písm. d/  a §11 zákona 
č.317/2009 Z. z., 
d) znalosť a orientácia v školskej a pracovnoprávnej legislatíve,
e) osobnostné a morálne predpoklady,
f) 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 me-
siace,
- doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – telesná a duševná spôsobilosť 
pedagogického zamestnanca potrebná na výkon pedagogickej činnosti 
nie staršie ako 3 mesiace,
- profesijný životopis,
- písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja  danej 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 niektorých zákonov,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe 
prihlášky.

Prihlášku a  požadované doklady zasielajte v zalepenej obálke 
s označením „Výberové konanie – Názov školy – Neotvárať!“ najneskôr 
do 2. marca 2018 poštou na adresu: Mestský úrad v Komárne, Nám. gen. 
Klapku č.1,  945 01 Komárno alebo môžete odovzdať osobne do poda-
teľne Mestského úradu v Komárne, Kancelária prvého kontaktu, Nám. 
gen. Klapku, Komárno  najneskôr do 02. marca 2018 do 12.00 hod. 

Uchádzača, ktorý spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady 
a osobitné kvalifikačné požiadavky vyhláseného výberového konania 
výberová komisia pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred 
jeho začatím s uvedením miesta, dátumu a hodiny výberového kona-
nia.

Ing. László Stubendek, primátor mesta

Posledné vlaňajšie prete-
ky žiakov v halovej atletike 
sa konali koncom decembra 
2017 v Bratislave v športo-
vej hale Elán pod názvom 
„Zo škôl do atletických klu-
bov“. Atléti z rôznych škôl 
a v rôznom veku súťažili 
v bežeckých disciplínach.

Športový atletický klub 
ŠAK z Komárna reprezento-
vali siedmi žiaci Základnej 
školy Komenského. Výborný 
výkon podali všetci zúčastne-
ní. V jednotlivých kategóriách 
mali skvelé umiestnenia. Naše 
eso Ninka Masárová po ne-
šťastnom páde po štarte nebo-
la hodnotená.

Výsledky: Sofia Masá-
rová 1. miesto - beh na 300 

m. Radko Sirotek 1.miesto - 
beh na 300 m, Radko Sirotek 
1 .miesto - beh na 600 m, Sam-
ko Kubík 2. miesto - beh na 
300 m, Samko Kubík 3. miesto 

8-ročné štúdium v gymnáziu má viacero predností a výhod

všetky okná a dvere na spo-
ločných priestoroch a niekto-
ré aj vymenené rozvody.

Takáto obnova 
z prostriedkov poskytnutých 
v roku 2017 bola alebo bude 
zrealizovaná v Komárne na 
uliciach Lodnej, Hviezdnej, 
Gazdovskej, Vodnej, Eötvösa 

a tiež v Kolárove na Brnen-
skom námestí. Celkove ide 
o 309 bytov v 7 podporených 
bytových domoch.

Financovanie obnovy by-
tových domov zo ŠFRB má 
nasledovné výhody: výška 
úrokovej sadzby od 0,00 %; 
garancia fixného úroku počas 
celej lehoty splácania; popla-

tok za zriadenie účtu 0,00 eur; 
mesačný poplatok za vedenie 
účtu 0,00 eur; dostupnosť 
a dostatok finančných zdro-
jov; kontrola realizácie, dodr-
žiavanie technických noriem 
a postupov; možnosť až 100-
percentného financovania 
obstarávacej ceny pri účele 
zateplenie a výmena výťahu.

Využitím týchto progra-
mov ponúka štát možnosti 
ako ušetriť na energiách a bý-
vať krajšie a vo vyššom štan-
darde.

Informácie poskytuje 
Mestský úrad Komárno, re-
ferát Štátneho fondu rozvoja 
bývania, Ing. Dana Szabóo-
vá, tel. 035/2851 373.

rok bude aj medzi zábavnými 
sprievodnými programami no-
vinka – opäť si na svoje prídu 
návštevníci každej vekovej ka-
tegórie.”

Aj v roku 2018 môžete na-
kuknúť na viac ako 25 miest 
a spoznať tak zákutia odbornej 
práce, napr. okrem vizuálne 
veľmi atraktívneho 3D mode-
lovania a sústruženia na CNC 
strojoch si bude možné vy-
skúšať aj dizajnérsky program 
LabWiev. Hosťami tohtoroč-
nej Kaviarne na priemyslovke 

budú naši absolventi, spevák 
Tamás Mészáros a herec Attila 
Matusek. Novinkou je aj ukáž-
ka bojového umenia kempo, 
ako aj iniciatíva „Bol raz jeden 
pedagogický zbor…”, v rámci 
ktorého do školy opäť zavítajú 
niedkajší učitelia priemyslov-
ky, aby sa aj s nimi stretli naši 
absolventi. Podrobný program 
si môžete prečítať na webovej 
stránke školy,ako aj na face-
bookovej stránke spomínanej 
udalosti.

Čakáme i Vás! Príď aj Ty!
Boglárka Petheő

Opäť bude Noc na priemyslovke
(Pokračovanie z 1. strany)

Elán nám v športe nechýba

Naše mesto získalo prostriedky na obnovu bytových domov
(Pokračovanie z 1. strany)

- beh na 150 m, Peter Noe Kol-
larovič - 5. miesto beh na 150 
m, Sofia Masárová 5. miesto 
- beh na 600 m, Laura Laky-
ová 7.miesto - Beh na 600 m, 

Pripravení na začiatok pretekov, zľava Nina Masárová, Laura Karová, Radko Sirotek, Noe 
Kollarovič, Sofia Masárová, Laura Lakyová, Samko Kubík a dole Katarína Sirotková.

Laura Karová 17. miesto - beh 
na 150 m

Atléti aj počas zimy pod 
vedením trénerky Kataríny 
Sirotkovej usilovne trénujú, 
zlepšujú sa, pomáhajú si na-
vzájom, a to nie len v klasic-
kých atletických disciplínach, 
ale tréning im nedávno oko-
renil aj Mário boxom, ktorý si 
žiaci užili. Takto sa pripravujú 
na Majstrovstvá krajov západ-
ného Slovenska, ktoré sa budú 
konať vo februári 2018 v Ban-
skej Bystrici. 

kas

8-ročná forma štúdia 
existuje v Gymnáziu Ľ. J. Šu-
leka v Komárne nepretržite 
viac ako 20 rokov a má via-
cero výhod a predností. Do 
8-ročného štúdia môžu podať 
žiaci 5. ročníka základných 
škôl prihlášku najneskôr do 
10. apríla 2018. 

Žiaci, ktorí sú prijatí do 
8-ročného štúdia, sú už na 
strednej škole a v neskoršom 
období nie sú vystavení stre-
som z prijímacích skúšok. 
V triedach sú kompaktné ko-
lektívy, do veľkej miery veľmi 
dobrých a talentovaných žia-
kov. 

Kvalifikovaní pedagógovia 

pracujú so žiakmi osem ro-
kov, môžu ich lepšie spoznať 
a rozvíjať ich talent. Dôkazom 
sú vynikajúce výsledky v pred-
metových olympiádach, kde 
dosahujeme pekné umiest-
nenia v okresných, krajských 
a často aj v celoslovenských 
kolách. 

V 8-ročnom štúdiu je po-
silnená výuka cudzích jazykov, 
naši maturanti veľmi dob-
re ovládajú 2 cudzie jazyky: 
anglický, ktorý sa učia všetci, 
a druhý cudzí jazyk si volia 
podľa záujmu nemecký alebo 
španielsky. 

Držíme krok s dobou aj 
v oblasti informatiky. Uvedo-

mujeme si, že ovládanie sveta 
počítačov je nevyhnutnosťou. 
Takisto si však uvedomujeme, 
že sedavý a pohodlný spôsob 
života je potrebné kompen-
zovať pohybom. Na rozdiel 
od mnohých iných škôl, u nás 
mali študenti vždy tri hodiny 
telesnej výchovy týždenne, 
a tak je to aj v súčasnosti. Aj 
v telesnej výchove zavádza-
me nové inovatívne metódy 
a podmienky na pohybové 
aktivity neustále vylepšujeme. 
Od septembra budú mať žiaci 
k dispozícii novú modernú 
telocvičňu, posilňovňu, dve 
miestnosti zariadené na stolný 

tenis, sálu s desiatimi trampo-
línami a multifunkčné ihrisko 
pokryté umelým trávnikom.

Dnešná mládež stále viac 
komunikuje SMS-kami a cez 
facebook. Z tohto dôvodu po-
važujeme predmet spoločen-
ská výchova, ktorý vyučujeme 
od triedy PRÍMA, za veľmi 
dôležitý a prospešný. Žiaci sa 
zdokonaľujú v komunikácii, 
učia sa formulovať a vyjadro-
vať svoje myšlienky, vystupo-
vať a tí šikovnejší hravo zvlá-
dajú aj malé javiskové formy.
Mgr. Ondrej Gajdáč, riaditeľ 

Gymnázia Ľ. J. Šuleka 
v Komárne

Ako na 8-ročné štúdium?
Rodičov a žiakov pozývame na deň otvorených dve-

rí, ktorý sa uskutoční dňa 22. februára 2018 od 14.00 do 
16.00 hod. Radi Vám poskytneme podrobné informá-
cie telefonicky alebo e-mailom a dohodneme osobné 
stretnutie.   

Kontakt: tel.: 035/77 31 316, 0905 583777
e-mail: slovgym@gljs.sk

BOXMARATÓN
SLOVENSKO - MAĎARSKO

v piatok 16. februára od 19. hodiny
v Športovej hale v Komárne

Akos Csáky, Viliam Timko, Viktor Kiss, Patrik Glezl, 
Mészáros Tibor, Ľubomír Rusnák, Rácz György, Andrej Moravek, Lakatos 

Károly, Krisztián Patkó, Jarko Ferencz, 
Vladimír Polakovic, Zsolt Tóth – Tozso, Mikulas Ferdinand, Szabó Titusz.
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Drobná inzercia

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.

Ponúkame denne aj menu 
vo forme švédskych stolov 

a samozrejme vám ponúkame 
chutné jedlá 

aj počas víkendu

Otvorená je denne: 8.00 – 20.00

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 na-
sledovnom 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 lokali-
te. 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 uve-
dených 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 prihnojova-
nie 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)

Kollárova č.1, Nové Zámky 

tel.: 035/64 02 863, 0903 540 739

CENTRUM HYPERBARICKEJ MEDICÍNY
Liečba diagnóz
diabetická noha

vred predkolenia

cievne mozgové príhody

ťažko sa hojace rany

úrazy mozgu a miechy

popáleniny

Parkinsonova choroba

sclerosis multiplex

POĎAKOVANIE
„Už za mnou neplačte, aj bez sĺz sa dá spomínať.
Na hrob kytičku mi dajte a nechajte ma tíško spať.“

Ďakujeme všetkým známym, priateľom, príbuzným a su-
sedom, ktorí sa prišli naposledy rozlúčiť s našou drahou ma-
mičkou, manželkou, babičkou, prababičkou a tetou

Etelou HAŠKOVOU
rod. Birkusovou

dňa 26. januára 2018 v rímsko-katolíckom cintoríne v Ko-
márne. Ďakujeme za slová útechy a za kvetinové dary pri urne 
zosnulej.

Manžel Vlastimil, dcéry Alica a Marta s rodinou 

l REKOM – kompletná rekonštrukcia by-
tov. Tel.: 0905/450 570, 0948/622 051.
l Prijmeme administratívneho pracovní-
ka na prácu na e-shope: vybavovanie objed-
návok, práca so zákazníkmi, komunikácia 
s dodávateľmi atď. Požiadavky: ukončené 
stredoškolské vzdelanie s maturitou, výborná 
znalosť slovenského jazyka (písmom aj slo-
vom). Iné jazyky výhodou. Kontakt na info@
kreativator.eu  
l Prijmeme šikovného kuchára/-ku (na 
veku nezáleží – môže byť aj dôchodca) s mož-
nosťou ubytovania. Tel.: 0915/892 788.
l Prijmeme šikovného čašníka/-ku (na 
veku nezáleží) s možnosťou ubytovania. Tel.: 
0915/892 788.
l Prijmeme pomocnú silu do kuchyne (na 
veku nezáleží) s možnosťou ubytovania. Tel.: 
0915/892 788.
l	Elektrikár. Tel.: 0908 415 657

Novorodenci
Izabella Greschmerová z Komárna, Eszter Dorina Fűriová z 

Kolárova, Jakub Klári z Duloviec, Lilla Štefanka zo Svodína, Dia-
na Ipóthová z Kameničnej, Liza Zsóka Škulecz z Kolárova, Dávid 
Csontos z Kolárova, Bryan Csillag z Pacserok, Dorka Vargová z 
Imeľa, Oliver Asztalos zo Zemného, Zoé Illés z Radvane nad Du-
najom, Zalán Tóth z Imeľa, József Németh z Čalovca, Patrik Lucas 
Šomogyi z Búču, Jakub Lukáč z Hurbanova, Viktória Molnárová z 
Bohatej, Lea Mészárosová z Trnavy, Maxim Topolčányi z Komárna, 
Radoslav Tužinčin z Nových Zámkov, Rudolf Csicsó z Veľkých Ko-
síh, Vivien Deáková z Vlčian, Sofia Hengericsová z Nesvád, Kevin 
Bagin z Imeľa, Liza Bellányová z Kamenína, Bendegúz Sinka z Cho-
tína, Kristína Ecetiová z Dediny Mládeže, Maxim Bombicz z Imeľa, 
Kristián Zachar z Duloviec, Ivy Bilková z Komárna

Opustili nás
78-ročný Viliam Holecz zo Svätého Petra, 87-ročný Benjamin 

Bögi z Holiarov, 74-ročný Alexander Mocsi z Komárna, 62-ročná 
Mária Nagyová z Komárna, 64-ročný Lajos Broczky z Kolárova, 71-
ročná Magdolna Őszi z Pribety, 84-ročná Irena Lengyelová z Mar-
celovej, 73-ročný József Zilizi z Komárna, 72-ročná Mária Tücsök 
z Radvane nad Dunajom, 79-ročná Ibi Bóka z Komárna, 60-ročný 
Gyula Szolik z Okoličnej na Ostrove, 73-ročná Helena Révészová z 
Komárna, 77-ročný Ladislav Lelovics z Kameničnej, 87-ročná Jú-
lia Mézes z Martoviec, 88-ročná Ela Kanthová zo Zemianskej Olče, 
78-ročný Szajkó Béla st. z Patiniec, 82-ročný Ing. Ján Csémi z Ko-
márna

SPOMIENKA
Dňa 10. 2. 2018 uplynuli 4 roky, 

čo nás navždy opustila naša milovaná 
mamička, babička a svokra

Mária BIELIKOVÁ.
Za tichú spomienku ďakujú dcéry s rodinami

SPOMIENKA
So smútkom v srdci sme si 16. januá-

ra 2018 pripomenuli prvé výročie úmrtia 
nášho milovaného manžela, starého otca a 
prastarého otca

Tibora BENCSICSA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím,  tichú spomienku.

S láskou spomínajú manželka, dvaja synovia, 
štyria vnuci a traja pravnuci.Obsah 

Komárňanských listov 

a relácie Mestskej televízie 

nájdete na stránke

www.tvkomarno.sk


