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V sobotu 17. marca 2018 
organizuje ŠKB Spartak Ko-
márno už po štvrtýkrát me-
dzinárodné boxerské podu-
jatie pod názvom First Ring.

Cieľom týchto podujatí je 
a v budúcnosti bude zabezpe-
čiť boxerom, ktorí sa zúčastnia 
týchto podujat,í medzinárod-
nú konfrontáciu v ringu. V so-
botu sa v špeciálnej športovej 
hale pre box, klubu ŠKB Spar-
tak Komárno, predstavia v rin-
gu boxeri a boxerky z Česka, 
Maďarska, Talianska, Ukrajiny 
a Slovenska. Boxovať sa bude 
podľa pravidiel AIBA a súťaž-
ného poriadku SBF.

Aj touto cestou by sme 
radi pozvali divákov, aby pri-
šli podporiť našich boxerov. 
Farby ŠKB Spartak Komárno 
budú hájiť Patrik Halász, Ro-
land Krepelka, Róbert Kulin, 
Alex Tóth, Jozef Görcs, Kris-

tián Vajzer, Andreas Kusala, 
Tomáš Polák, Vladimír Ďur-
čovič.

Podujatie sa začína o 15.30 
a na programe bude 25 až 30 
boxerských stretnutí vo ve-
kových kategóriách mladších 
a starších dorastencov, mu-
žov a žien. Fanúšikovia boxu 
si sobotňajší First Ring IV 
budú môcť pozrieť aj naživo 
prostredníctvom našich strá-
nok na YouTube a na Facebo-
ok stránke ŠKB Spartak.
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Naše mesto udržuje tra-
díciu a každý rok vyhodno-
cuje a oceňuje najlepších 
športovcov. Primátor mesta 
László Stubendek a predse-
da športovej komisie pri za-
stupiteľstve Konštantín Glič 
pozdravili v úvode podujatia 
najlepších športovcov roka 
2017.

Galavečer otváral súbor 
žiakov umeleckej školy, ktorí 
potom ešte niekoľkokrát uká-
zali svoje veľké umenie. Počas 
večera prítomní v športovej 
hale videli vystúpenia v ak-
robatickom tanci, produkciu 
tanečnej dvojice, svoju športo-
vú zručnosť preukázali mladí 
basketbalisti z klubu BK junior 
a aj niekoľko hráčov basketba-
lového družstva MBK Rieker 
Com-therm Komárno pred-
viedlo ukážky a basketbalové 
triky zo svojho profesionálne-

ho umenia. Plakety a diplomy 
odovzdávali primátor mesta 
László Stubendek a viceprimá-
tor mesta Béla Keszegh spolu 
s pozvanými čestnými špor-
tovcami. Na akte sa zúčastnili 
stolnotenistka Eva Ódorová, 
kajakár Attila Szabó, tréner 
Tibor Soós a futbalista Tamás 
Priskin.

Na začiatku boli hodnote-
ní športovci v neolympijských 
športoch. V štafetovom qu-
adratlone titul majstra sveta 
získali Miriam Szászová, Mar-
ko Újvári a Bibiana Grolmu-
sová. Za úspechy boli odme-
není v kempe Bence Schiller, 
a za úpešnosť v plavbe a kaja-
ku Mihály Szabó a Anita Ko-
nečná. V olympijských špor-
toch medzi mládežou prevzali 
ocenenia vodnopólistka Mo-
nika Sedláková, kanoista Dá-
vid Koczkás,  stolnotenistka 

Alexandra Poláková, zápas-
ník Imre Lakatos a plavky-
ňa Miriam Szászová. Medzi 
hodnotenými družstvami boli 
volejbalisti Gymnázia Sely-
eho, mladí zápasníci mladší 
a starší žiaci klubu Sparta-
kus, mládežnícke družstvo 
Kajak-kenu klubu za úspechy 
na domácej a medzinárodnej 
scéne a futbalisti KFC Ko-
márno v kategórii U-13, ktorí 
v minulom roku senzačne re-
prezentovali naše mesto, keď 
sa stali víťazmi druholigovej 
súťaže.

V kategórii dospelých me-
dzi ženami boli ocenené naše 
dve mimoriadne úspešné fit-
nesky, Nikoleta Porinová, 
Marta Deák Rajterová a v 
súťažnom tanci Ágnes Zakar.  
Medzi mužmi si ocenenia za-
slúžil pretekár na rýchlostnom 
člne Miroslav Bazinský mlad-

ší, capoerista Tomáš Latino 
Vu Thant, Tibor Szabó Iron-
man a Robert Szayka - tréne, 
a majster sveta v kempe. Kaja-
kárAdam Botek svoj najväč-
ší športový úspech dosiahol 
vlani, keď v K2 spolu s Petrom 
Gellem na majstovstvách sveta 
vybojovali striebro.

V kategórii veteránov boli 
ocenení kajakár Gabriel Zir-
kelbach a Miroslav Bazin-
ský starší, pretekár na rých-
lostnom člne. Za dlhoročnú 
úspešnú trénerskú prácu boli 
ocenení futbalový tréner Is-
tván Hajdók a Oliver Kocz-
kás, tréner Kajaka-kanoe klu-
bu. Z významných športových 
osobností boli ocenení Jozef 
Paulík, manažér basketbalo-
vého klubu, trénerka kajaká-
rov Kristína Medovčíková 
a Béla Szüllő, vicenprezident 
klubu KFC Komárno.           kg

Ocenili najúspešnejších športovcov

Základná umelecká škola Komárno
vás srdečne pozýva na tradičný

Koncert pedagógov,
ktorý sa uskutoční v utorok 27. marca 2018

o 17. hodine vo veľkej sále Dôstojníckeho pavilónu.

Pozývame na box

V tomto roku opäť vzrást-
la suma, ktorú samospráva 
vyčlenila z rozpočtu na šport. 
Okrem doterajšej položky 
v tomto roku pribudli penia-
ze na opravu športových za-
riadení a osobitným cieľom 
je podporia komárňanských 
športovcov. 

Na prvom zasadnutí mest-
ského zastupiteľstva rozhodli 
poslanci o finančnej podpore 
pre šport. Na tento cieľ vyčle-
nili 268 tisíc eur, uchádzalo 
sa o ne 33 športových klubov 
a 18 organizátorov športových 
podujatí. V tomto roku po-
slanci odhlasovali aj čiastku 

vo výške 200 tisíc eur, ktorá 
pôjde na obnovu športovísk, 
aby Komárňanom, ktorí chcú 
športovať, vytvorili lepšie pod-
mienky.

– Okrem klubov dostali vý-
razný priestor na investovanie 
aj školy pre svoje telocvične, 
keďže práve školské telocvične 
sú určené nielen pre 2700 ško-
lákov, ale súčasne sú priestorom 
na pohyb pre mnohé amatérske 
športové združenia – uviedol 
viceprimátor Béla Keszegh 

Schválené položky:
Rekonštrukcia veľkého 

bazénu termálneho kúpaliska 
67 091 eur,

Futbalový klub TJ DYNA-
MO Nová Stráž – rekonštruk-
cia šatní a hľadiska, oprava 
strechy hlavnej budovy fut-
balového ihriska, maľovanie 
telocvične 15 394 eur,

Futbalový klub KFC – šat-
ne a sociálne miestnosti juni-
orských futbalistov 5 621 eur,

Tenisový klub Spartak Ko-
márom – oprava ochranných 
sietí 15 700 eur,

Zápasnícky klub Spartacus 
– kompletná výmena vykuro-
vacieho systému v telocvični 
klubu 12 114 eur,

Základná škola na Ulici 
práce – izolácia strechy malej 

telocvične, výmena osvetlenia, 
a maľovanie telocvične 31 200 
eur,

Základná škola na Roz-
marínovej ulici – izolácia te-
locvične, výmena palubovky 
26 133 eur,

Základná škola na Komen-
ského ulici – výmena okien na 
malej telocvični 14 373 eur, 

Základná škola na Eötvö-
sovej ulici – výmena ochran-
nej vrstvy na malej telocvični, 
oprava vstupných schodov, 
výmena vchodových dverí 
12 374 eur.

Na šport pôjde podstatne viac peňazí

(Pokračovanie na 2. strane)

Vážení priaznivci Gymnázia Ľ. J. Šuleka v Komárne!
Rodičovské združenie pri Gymnáziu Ľ. J. Šuleka ozna-

muje verejnosti, že aj tento rok je registrované v Notárskom 
centrálnom registri ako Občianske združenie na priamu 
podporu školy a je poberateľom 2 % zaplatenej dane z príj-
mov fyzických a právnických osôb. Budeme radi, ak takým-
to spôsobom pomôžete našej škole. Takto získané finančné 
prostriedky budú použité účelne, čo sa každoročne prejavuje 
v zlepšení podmienok výchovy a vzdelávania.

Údaje o prijímateľovi: IČO: 37862219. Právna forma: 
Občianske združenie. Obchodné meno: Rodičovské združe-
nie pri Gymnáziu Ľ. J. Šuleka. Sídlo: Ulica Pohraničná, číslo 
10. PSČ:  945 01. Obec: Komárno.

Ďalšie informácie a tlačivá na: www.gljs.sk.
Za Vaše kladné rozhodnutie a ochotu pomôcť Vám v 

mene všetkých žiakov školy ďakujem.
Mgr. Ondrej Gajdáč, riaditeľ

Lekáreň pri nemocnici 
získala finančný príspevok 
z grantového programu Dô-
vera pomáha diabetikom, 
ktorý vyhlásila zdravotná 
poisťovňa Dôvera v spolu-
práci s Nadáciou pre deti Slo-
venska.

Cieľom projektu je zabez-
pečenie primárneho skríningu 
pre-diabetického a diabetic-
kého stavu u našich pacientov 
i klientov. V praxi to znamená, 
že sa budú vykonávať skrínin-
gové vyšetrenia biochemic-

kých parametrov. Verejnosť 
môže využiť bezplatné pre-
ventívne meranie hladiny glu-
kózy, cholesterolu a triacylgly-
cerolov.

Lekárnici chcú upozorniť 
na hrozbu rizikových faktorov 
a napomôcť pri dodržiavaní 
režimových opatrení. Za úlo-
hu si predsavzali motivovať 
ľudí k dodržiavaniu i zlepše-
niu ich zdravotného stavu aj 
prostredníctvom vykonáva-
ných vyšetrení.
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Lekárnici v komárňanskej nemocnici 
zabezpečia merania hladiny cukru a cholesterolu
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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 na-
sledovnom termíne:

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)

Práca v školských jedálniach
Hľadáme vyučené aj nevyučené kuchárky do školských je-

dální komárňanských základných škôl. Podmienkou je platný 
zdravotný preukaz, v prípade nevyučených kuchárok platný 
doklad o odbornej spôsobilosti. Žiadosti so životopisom pro-
síme odovzdať v podateľni Mestského úradu v Komárne.

Jarné čistenie mesta
Mesto Komárno oznamuje všetkým občanom, že v 
období od 16. marca do 9. apríla 2018 sa uskutoční 
jarné čistenie mesta.Odpad môžu obyvatelia ukla-
dať do veľkorozmerných kontajnerov, ktoré budú 
rozmiestnené na verejných priestranstvách a v blíz-

kosti záhradkárskych osád. Na vytypovaných miestach budú 
umiestnené aj kontajnery výlučne na zelený odpad. Čistenie 
mesta sa uskutoční v dvoch etapách:

V termíne od 16. marca 2018 do 19. marca 2018
Zastavaná časť mesta: Selyeho ul., Ul. gen. Klapku, nám. Rozá-
lie, Damjanichova ul., Vnútorná okružná ul., Ul. stavbárov, Ja-
zerná ul., Veľká jarková ul., Robotnícka ul., Ul. M. Čáka , Hlboká 
ul., Ul. mládeže, Gazdovská ul., Ul. 29. augusta , Košická ul., Me-
derčská ul.,  Okružná ul., Staničná ul., Ul. mieru, Ul. odborárov, 
Ul. budovateľská, Priemyselná ul., Ul. slobody, Handlovská ul., 
Prowazekova ul., Ul. zlatého muža, Ul. R. Seressa, Eötvösová ul., 
Ul. pohraničná, Dunajské nábrežie, Hradná ul., Potočná ul., Ul. 
G.Czuczora, Nová Stráž, Kava, Ďulov Dvor, Hadovce

V termíne od 6. apríla 2018 do 9. apríla 2018
Záhradkárske osady mesta: Nová Stráž - záhradky, Pavel, Čer-
hát, Vadaš , Nová Osada, Harčáš, Šištag, Tehelňa, Ižianska cesta 
, Mŕtve rameno, Bašta IV.V.VI., Bratislavská cesta - záhradky, 
Selyeho ul.- záhradky, Orechový rad - záhradky, záhradky za 
Doprastavom, Malá Iža, Alžbetin ostrov
Odpad je možné uložiť aj v zberovom dvore na Harčášskej ces-
te. Prevádzková doba zberového dvora: pracovné dni okrem 
pondelka 10.00-18.00 hod., v sobotu 8.00-12.00 hod.
Umiestnenie odpadu mimo veľkorozmerných kontajnerov 
je zakázané a trestné! Do kontajnerov na zelený odpad je 
umiestnenie iného odpadu ako zeleného odpadu prísne za-
kázané!
Kontakty: MsÚ Komárno, tel. 035/2851 362; Clean City s.r.o, 
tel. 035/771 30 91.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie o začatí prerokovania 

„Návrhu Územného plánu mesta Komárno“
Mesto Komárno, ako obstarávateľ územnoplánova-
cej dokumentácie, v zmysle 22 zákona č.50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v zne-
ní neskorších predpisov, oznamuje dotknutým ob-
ciam, dotknutým orgánom a organizáciám, dotknu-

tému samosprávnemu kraju,  fyzickým a právnickým osobám 
a ostatnej verejnosti, že v dňoch od 8. marca 2018 do 6. aprí-
la2018 prebieha prerokovanie Návrhu Územného plánu mesta 
Komárno 

Kompletná dokumentácia návrhu ÚPN Mesta Komárno je 
vystavená na nahliadnutie v pracovných dňoch na Mestskom 
úrade Komárno, Odbor rozvoja, Oddelenie výstavby, územného 
plánu a investícií, Pevnostný rad 3, 1.poschodie, (južné krídlo 
Dôstojníckeho pavilónu), a na internetovej stránke:
 http://www.komarno.sk/sk/novy-uzemny-plan-mesta-komar-
no---navrh_4507.html

Spracovateľom dokumentácie je AUREX, s.r.o., so sídlom 
Ľubľanská 1, 831 02 Bratislava. Odborne spôsobilá osoba na ob-
starávanie je Ing. arch. Katalin Besse, Zlieváreňská 9, Komárno, 
registračné číslo spôsobilosti: 322.

Verejnosť sa môže ku konceptu vyjadriť v zákonnej lehote 
do 30 dní odo dňa zverejnenia, a to do 6. apríla 2018. Dotknuté 
orgány a dotknuté obce podľa § 22 stavebného zákona sú povin-
né oznámiť svoje stanovisko k Návrhu Územného plánu mesta 
Komárno najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia, 
kedy lehota na prerokovanie končí. Na stanoviská doručené po 
uplynutí lehoty sa nebude prihliadať.

Doručovanie stanovísk je možné písomnou formou do po-
dateľne Mestského úradu Komárno, alebo poštou na adresu: 
Mestský úrad Komárno, Odbor rozvoja, Oddelenie výstavby, 
územného plánu a investícií, Pevnostný rad 3, 945 01 Komár-
no. Za deň doručenia sa považuje deň podania na pošte alebo 
v podateľni mesta.

Kontaktná osoba: Ing. arch. Katalin Besse, tel.: 035 2851 375, 
0903 493 233, e-mailová adresa:  katalin.besse@komarno.sk

Ing. László Stubendek, primátor mesta

K dopravnej nehode do-
šlo vo štvrtok 8. marca 2018 
krátko po šiestej hodine v Ko-
márne na Rákocziho ulici pred 
Vážskym mostom. Osem-
desiatročný vodič osobného 
motorového vozidla BMW 
X3 z doposiaľ presne neziste-
ných príčin zrazil na priecho-
de pre chodcov dve chodkyne 
vo veku 60 a 44 rokov. Obidve 
ženy boli s ťažkými zranenia-
mi prevezené do nemocnice, 
kde zraneniam podľahli. Vodič 
sa podrobil dychovej skúške 
na alkohol s negatívnym vý-
sledkom. Presnú príčinu, okol-
nosti ako aj mieru zavinenia 
polícia vyšetruje ako prečin 
usmrtenia.  K vyšetrovaniu 
dopravnej nehody bude pri-
bratý znalec z odboru cestnej 
dopravy. 

Vyzývame všetkých účast-
níkov cestnej premávky k mi-
moriadnej opatrnosti na ces-
tách. Na vodičov apelujeme, 
aby vždy prispôsobili jazdu 
stavu a povahe vozovky, po-
veternostným podmien-
kam i svojim schopnostiam 
a zručnostiam. Dôležité je 
jazdiť vždy opatrne, dodržia-
vať  medzi vozidlami bezpeč-
nú vzdialenosť,  brzdiť uváže-
ne a včas. 

Každý účastník cestnej 
premávky, vodič vozidla, cyk-
lista aj chodec, by si mal uve-
domiť svoju zodpovednosť, 
ktorú na seba berie, ak sa po-
hybuje po cestách. Prostried-
kom je zodpovedné dodržia-
vanie predpisov, ohľaduplnosť, 
tolerantnosť a nepreceňovanie 
svojich schopností.

Tragická dopravná nehoda

Poslanci odobrili z ďal-
ších zdrojov aj 26 500 eur na 
rekonštrukciu okolia veľkého 
bazéna termálneho kúpaliska. 
Kajakársky klub dostal jedno-
razový príspevok vo výške 10 
tisíc eur na nákup motorového 
vozidla, s ktorým vozia deti na 
tréningy a súťaže. 

Mesto okrem toho inves-
tuje do športu aj ďalšie penia-
ze. Napríklad prostredníctvom 
mestskej rozpočtovej orga-

nizácie Comorra Servis bolo 
vlani vyčlenených na mestské  
športoviská 457 tisíc eur – pla-
váreň (147 tisíc), športová hala 
(138 tisíc), futbalový štadión 
(32 tisíc), kajak – kanoe klub 
( 69 tisíc) umelá ľadová plo-
cha (71 tisíc) – vo výraznej 
miere ich fungovanie dotova-
lo mesto, keďže príjem pokryl 
len časť výdavkov. 

Existujú kluby, ktorých 
tréneri sú platení cez Centrum 
voľného času, ale napríklad aj 

plavci, či vodní pólisti platia za 
prenájom krytej plavárne ma-
ximálne 15 % zo svojich dotá-
cií, čo je skutočne symbolická 
suma. 

Počas uplynulých rokov 
mesto investovalo do obnovy 
krytej plavárne 312 tisíc eur, 
na zimnom štadióne boli vy-
konané obnovy za 30 tisíc eur. 

– Šport je dobrou investí-
ciou, keďže prispieva nielen 
k zdravému spôsobu života, 
ale aj k socializácii, sebadis-

ciplíne a výdrži a samozrejme 
úspechy športovcov šíria dobré 
meno mesta doma aj v zahra-
ničí. A súčasne je potrebné nájsť 
vhodný pomer medzi výdavka-
mi na školstvo, sociálnu oblasť 
a kultúru, pričom nesieme 
zabúdať na rozvojové investí-
cie. Rovnako dôležité je, aby 
mestské peniaze podporili naj-
mä Komárňanov, aby sa ich čo 
najviac hýbalo – myslí si Béla 
Keszegh.

dm

(Pokračovanie z 1. strany)

Občianske združenie pre 
umelecký a kultúrny roz-
voj Podunajska PRO ARTE 
DANUBII a Slovensáj otvori-
li v Limes Galérii veľmi zaují-
mavú a podnetnú výstavu.

Po kultúrnom programe, 
v ktorom vystúpili Pfeiferlik 
Tamás a Kisjakab József, sa 
ujala slova hostiteľka výstavy, 
historička umenia Veronika 
Farkas. Vyjadrila radosť nad 
tým, že takáto zaujímavá vý-
stava diel vyše 30 umelcov zo 
Slovenska sa koná práve tu 
v Limes Galérii. Zároveň vy-
jadrila presvedčeni, že mnoho 
nádejných mladých umelcov 
z Komárna a okolia zavítajú na 
túto hodnotnú výstavu.

Potom už kurátorka výsta-
vy Bohunka Zamecová okrem 
iného ppovedala, že súťažná 

prehliadka úžitkového umenia 
a dizajnu 6 Bienále pod ná-
zvom FORMA bola otvorená 
v októbri v Bratislave a teraz ju 
prezentujú v krásnych priesto-
roch Limes Galérie v Komár-
ne. Na tejto celoštátnej výstave 
vyše 30 umelcov tu prezen-

Pozvánka do Limes Galérie na výstavu FORMA 6. Bienále

tuje svoje najlepšie práce. Sú 
tu krásne diela - šperky, sklo, 
textil, umelecká fotografia, 
keramika až po dizajn stavieb 
a interiérov, či malú architek-
túru. Sú tu aj ojedinelé diela, 
napríklad zvonice zo stavebné-
ho odpadu. Kurátorka upozor-
nila na víťazné práce Martina 
Rosenbergera, ktorého dielo 
„Welcome“ z modelovaného 
porcelánu získalo 1. miesto, či 
šperky Ľubomíra Déčiho oce-
nené tiež 1. miestom. Potom sa 
ujal slova Pavol Král, predseda 
Slovenskej výtvarnej únie, 
ktorý povedal, že radi chodia 
na výstavu do krásnych 
priestorov Limes Galérie, kde 
je ozaj záujem o výtvarne 

umenie. Zároveň vyjadril ra-
dosť nad tým, že pred výsta-
vou v priestoroch Monarchia 
Café na Nádvorí Európy sa 
mohol stretnúť s výtvarník-
mi a architektmi z Komárna 
a zo Slovenska, kde si vymenili 
aktuálne informácie z kultúr-
nej politiky. Keď som potom 
po vernisáži prešiel sálou, 
kde sú vystavené nádherné 
keramiky, koberce, predmety 
zo skla, detské hry, umelecké 
fotografie, diela architektov 
a iné, mal som z toho veľký 
zážitok. Kto si chce pozrieť tie-
to krásne diela, nech navštívi 
do 18. marca 2018 Limes Galé-
riu v Komárne.

PaedDr. Štefan Bende

Pre piatakov základných škôl
Vážení rodičia, milí žiaci !

Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka v Komárne 
otvára aj v školskom roku 2018/2019 triedu 1. ročníka 
8-ročného štúdia. Prihlásiť sa môžu žiaci 5. ročníka zá-
kladných škôl. 

Termín podania prihlášky je 10. apríl 2018.
Ďalšie informácie vám poskytneme na tel.č. 035/77 31 

316, 0905 583 777, slovgym@gljs.sk a www.gljs.sk.

Na šport pôjde podstatne viac peňazí
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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

Poskytujem poradenstvo
 v oblasti užívania, nájmu a predaja 

poľnohospodárskych pozemkov v okrese Komárno
Neviete, kde máte pozemky, kto ich používa a akú majú hodno-
tu? Potrebujete podať žiadosť o uzavretie podnájomnej zmluvy 
podľa §12a zákona č.504/2003 Z.z., a neviete ako? Poradenstvo, 

vypracovanie žiadosti a zmlúv vo veci užívania a predaja pozemkov poskytujem 
v kancelárii na Palatínovej č. 4 v Komárne.

Termín si dohodnite telefonicky na čísle 0918 454 454

Ing. Tibor DOROTOVIČ, MPH

l REKOM – kompletná rekon-
štrukcia bytov. Tel.: 0905/450 570, 
0948/622 051.
l Hľadáme obsluhu do novoo-
tvorenej nefajčiarskej pivárne a baru 
v centre Komárna. Máme záujem 
o motivovaných ľudí s príjemným vy-
stupovaním. Ponúkame nadpriemerné 
finančné ohodnotenie. Životopisy za-

sielajte na: info@kormoran.pub. Tel.: 
0915/404 867.
l Logistický sklad v Rakúsku 
bez znalosti jazyka. info@hgw-logis-
tics.at, tel.: 0909/131 925. 
l Elektrikár. Tel.: 0908/415 657.
l Záhradník – rez ovocných stro-
mov a viniča. Tel.: 0905 214 810

Novorodenci
Zoltán Grežo zo Zemného, Tamara Bernáth z Keťa, Vince Po-

lácsek z Komárna, Réka Tornóczi z Marcelovej, Ádám Kollár z Ko-
márna, Viktor Manuel Rovács z Kavy, Oliver Vasi z Kolárova, Péter 
Noel Múcska z Marcelovej, Botond Lapos zo Zlatnej na Ostrove, 
Kristina Slatinová z Nových Zámkov, Bianka Gyöpös z Bátorových 
Kosíh, Linda Vachová z Dolného Ohaja, Viktor Remeš z Bajču, 
Henrich Opálka z Marcelovej, Laura Hegedűšová z Duloviec, Natá-
lia Dulová z Duloviec, Bella Majorošová z Veľkých Kapušian, Gréta 
Dombóvári z Komárna, Viktor Veľký z Kolárova, Denis Jávorka z 
Dubníka, Denis Horváth z Hurbanova, Ármin Erik Szabó z Búču, 
Ádám Szőcs z Veľkých Kosíh, Lea Le Anh z Nových Zámkov, Hanna 
Jalšovská z Chotína, Liliana Sláviková z Orechovej Potône, Leona 
Majerová z Kameničnej, Helena Biskupičová z Komárna-Lándor

Opustili nás
60-ročný Pavol Socha z Komárna, 82-ročná Terézia Jakušová 

z Komárna, 59-ročná Anna Baloghová z Komárna, 73-ročná Má-
ria Búdová z Búču, 91-ročná Lenke Lengyel z Marcelovej, 78-ročný 
Dezider Vas z Kolárova, 77-ročná Alžbeta Skoppová z Kolárova, 74-
ročná Krisztina Csinger z Komárna, 70-ročný Vojtech Csütörtöki 
z Komárna, 56-ročný Jozef Stanček z Hadoviec, 93-ročná Uzsák 
Erzsébet rod. Denke zo Svätého Petra, 54-ročná Borka Eszter Ju-
dit z Komárna, 67-ročný Ondrej Szűcs z Komárna, 73-ročný Peter 
Bendík z Komárna, 54-ročný Karol Zachar z Komárna, 59-ročný 
Oto Hornyák z Patiniec, 79-ročná Aranka Rehák z Patiniec, 93-roč-
ná Margit Borsos zo Zlatnej na Ostrove, 73-ročná Katarína Sopčá-
ková z Novej Stráže, 87-ročná Ganzer Piroska vdova z Komárna, 
67-ročný Jozef Varga z Komárna, 77-ročná Alžbeta Kálócziová 
z Komárna, 76-ročný František Nebehaj z Marcelovej, 86-ročná 
Irma Cziborová z Marcelovej, 82-ročný Mikuláš Kashalmi z Ko-
márna, 71-ročná Marta Hajtmanová z Komárna, 89-ročná Anna 
Farkasová z Komárna, 70-ročný Ernest Tóth z Marcelovej, 93-roč-
ná Bakács Béláné, rod. Ribáry Erzsébet z Komárna, 66-ročný Štefan 
Mackovič z Novej Stráže, 79-ročná Gizela Szabóová z Kolárova

SPOMIENKA
„Roky plynú, ubieha čas,
spomienky na Teba
zostávajú v nás.“

Dňa 29. marca uplynie 20 rokov, čo nás 
náhle opustil milovaný manžel, otec a dedko

Jozef KRASLAN.
S láskou spomína manželka, dcéry s rodinami a ostatná 

rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami! 

Najmä doterajšia slabá 
spolupráca bola dôvodom, 
prečo sa počas posledného 
februárového víkendu zišli 
zástupcovia subjektov pô-
sobiacich v turizme, rozvoji 
vidieka, ochrane prírodného 
a kultúrneho dedičstva envi-
ronmentálnej výchove či for-
movaní verejnej mienky.

Podunajské regionálne 
subjekty sa navzájom takmer 
nepoznajú, preto Regionálna 
rozvojová agentúra Komárno 
zorganizovala podujatie s fi-
nančnou podporou dotačné-
ho systému Úradu vlády SR na 
podporu rozvoja regiónov.

Cieľom bolo aktívne za-
pojiť účastníkov do aktivít 
spojených s budovaním NA-
TURPARKU na území Podu-
najska. Naturpark je spolu-
práca miestnych komunít 
s jedinečnými prírodnými, 
krajinnými historicko-kultúr-

nymi hodnotami, ktorej cie-
ľom je zachovanie prírodného 
a kultúrneho dedičstva, ich 
prezentácia a využitie v záuj-
me vidieckeho rozvoja.

Pri organizovaní spolu-
pracovala Regionálna rozvojo-
vá agentúra (RRA) Komárno 
s Miestnou akčnou skupinou 
Združenie Dolný Žitný ostrov 
a Oblastnou organizáciou ces-
tovného ruchu Podunajsko. 
V odbornej časti programu 
boli prezentované príkla-
dy dobrej praxe z maďarskej 
strany Dunaja – Naturpar-
ky Gerecse a Szigetkoz, bola 
predstavená činnosť aktívnych 
subjektov, ako aj ich aktuálne 
realizované projekty v území 
Podunajska.

Výstupom boli konkrétne 
návrhy spolupráce s cieľom po-
silňovania spolupráce v rám- 
ci miestnych komunít. Ide 
o aktivity, ktoré nevyžadujú 

žiadne dodatočné finančné in-
vestície, len koordináciu čin-
ností jednotlivých subjektov.

Na zavedenie regionálnej 
značky je potrebné investovať 
veľké množstvo energie: Je ne-
vyhnutné, aby boli do procesu 
zapojení miestni ľudia, ktorí 
značku zoberú za svoju. Lo-
kálpatriotizmus týchto ľudí je 
nevyhnutným predpokladom 
úspechu regiónu v konkuren-
cii s ostatnými domácimi aj 
zahraničnými regiónmi. 

Energia vložená do bu-
dovania značky sa nevráti 
tomu, kto ju vynaložil, ale sa 
odrazí na kvalite života ľudí v 
dlhodobom horizonte. Preto 
sa na začiatku spojili nezis-
kové organizácie pôsobiace 
v Podunajsku a začali pro-
ces budovania značky kvality 
PODUNAJSKO oslovova-
ním miestnych podnikateľov 
ochotných venovať svoj čas 

a energiu. Prvýkrát bola znač-
ka kvality PODUNAJSKO 
udelená 10 miestnym výrob-
com v lete 2017 na podujatí 
v Búči a teraz 22. februára 
2018 sa počet držiteľov regio-
nálnej značky kvality rozrástol 
na 20.

Ďalší certifikovaní miestni 
producenti: produkty z pap-
riky Eduardo´s Chilli Farm 
z Komárna, na víno AMI-
CIUS, BORVIN, Dolník Pince 
z Bátorových Kosihy, Szegi Ti-
bor z Moče, tekvicové jadierka 
Nicolas Kajtár z Marcelovej,  
pekárske výrobky Pekáreň F&K 
z Komárna,  med, medové vý-
robky a včelí peľ Alexander Pa-
jor z Komárna, Marek Pastorek 
z Hurbanova a ovocné destiláty 
Fruit Distillery Coop z Marcelo-
vej.                                                      x

Podunajsko bude súdržnejšie, 
podnikatelia a subjekty sa spojili

S finančnou podporou Úradu vlády SR 
na podporu rozvoja regiónov

Z hľadiska nízkeho využitia spojov 
MHD na linke č.8 Komárno – Nová 
Stráž a späť(jedná sa o sobotu) a tým pá-
dom aj vyššej finančnej úhrady zo strany 
mesta za nevyužívané služby mestské 
zastupiteľstvo na návrh mestského úra-
du zrušilo tieto spoje na linke č.8 Ko-

márno – Nová Stráž a späť. Na podnet 
poslanca za 1. volebný obvod sa začalo 
hľadať riešenie. Vďaka tomu, že pracov-
níci podniku ARRIVA Nové Zámky a.s. 
organizačná jednotka Komárno Lýdia 
Rakovská a Alfréd Justyák iniciatívne 
pristupovali k riešeniu problému, v krát-

kom čase bol spracovaný a na zastávkach 
autobusových liniek v Novej Stráži vy-
vesený výňatok z cestovných poriadkov 
prímestských liniek, ktoré premávajú cez 
Novú Stráž. Na zjednodušenie orientácie 
cestujúcich uvedený cestovný poriadok 
zverejníme aj Komárňanských listoch.

Vysvetlivky:             x – ide v pracovné dni         S – ide v sobotu           N – ide v nedeľu           C– nepremáva počas školských prázdnin

Výhodná reklama 
v Komárňanských listoch 

a Mestskej televízii
Za jednu reklamu zaplatíte, 

druhýkrát 
ju uverejníme 

alebo odvysielame zdarma.

Kontakt:
035 77 13 488


