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Všeobecná nemocnica 
Komárno, ktorú prevádzkuje 
nezisková organizácia FOR-
LIFE, manažérsky riadená 
spoločnosťou AGEL SK, zre-
konštruovala rádiodiagnos-
tické  pracovisko za takmer 
150  000 eur. Investícia do 
zakúpenia nového RTG skia-
grafického prístroja predsta-
vuje viac ako 117-tisíc eur.

Celková modernizácia 
sa podpíše pod skvalitnenie 
diagnostiky a zvýšenie bez-
pečnosti pacienta. Postupné 
napĺňanie investičných záme-
rov smeruje zdravotnícke za-
riadenie do podoby význam-

ného centra pre poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti na 
južnom Slovensku.

Nový RTG prístroj Fujifilm 
Shimadzu Radspeed s dvomi 
zabudovanými detektormi 
funguje na princípe priamej 
digitalizácie. Znamená to, že 
röntgenové žiarenie je na de-
tektore priamo konvertované 
na elektrický signál a digitálny 
obraz vzniká už o niekoľko se-
kúnd po expozícii. Záznam je 
veľmi kvalitný, s vysokým roz-
líšením a v prípade potreby je 
možné ho následne upraviť.

,,Vďaka novému digitálne-
mu röntgenu sa zníži ožiarenie 

pacienta a zrýchli sa samotné 
vyšetrenie, pretože spracovanie 
RTG obrazu je oveľa rýchlejšie. 
Pracovisko je vybavené auto-
matizovaným systémom DQC 
(Dose Quality Control), ktorý 
zabezpečuje sledovanie ožiare-
nia pacientov. Jednotlivé pra-
coviská sú navzájom digitálne 
prepojené pomocou systému 
PACS (Picture Archiving And 
Communication Systém - ob-
rázkový archivačný a komuni-
kačný systém),“ popísal primár 
rádiodiagnostického pracovis-
ka MUDr. Tamás Hollósy.

,,Obrazovú dokumentáciu 
z rádiologických vyšetrení ar-
chivujeme v PACS (v dátovom 
archíve), kde je kedykoľvek 
prístupný v nezmenenej kva-
lite k porovnávaniu nálezov v 
rôznych časových obdobiach, 
a je taktiež prístupný ostatným 
užívateľom na jednotlivých od-
deleniach ako aj na odborných 
ambulanciách našej nemocni-
ce. Navyše je naše RTG praco-
visko súčasťou T3C komuni-
kačného centra, čo umožňuje 
konzultácie a výmenu obrazo-
vej dokumentácie s ostatnými 
odbornými zdravotníckymi 
zariadeniami v rámci celej re-
publiky. Denne vyšetríme na 
našom pracovisku 90 až 100 
pacientov, mesačne okolo 2500 
pacientov,“ dodal MUDr. Ta-
más Hollósy.

Aj vďaka tomu poskytuje 
nemocnica špičkovú zdra-

votnú starostlivosť nielen pre 
obyvateľov mesta, ale pre celý 
Komárňanský okres so spádo-
vou oblasťou približne 103 000 
obyvateľov. 

,,V súčasnosti prechádza 
komárňanská nemocnica veľ-
kými zmenami. Každý štvrťrok 
zverejňujeme informácie o  mo-
dernizáciách, rekonštrukciách 
a  realizovaných investičných 
zámeroch. Meníme komuniká-
ciu, záleží nám na prosperite a  
poskytovaní kvalitnej zdravot-
nej starostlivosti pre obyvateľov 
južného Slovenska. Otvorenie 
nanovo vybudovaného RDG 
pracoviska posúva zdravotníc-
ke zariadenie na vyššiu kvalita-
tívnu úroveň,“ uviedol riaditeľ 
Všeobecnej nemocnice Ko-
márno Mgr. Miroslav Jaška.

Rádiodiagnostické oddele-
nie je zamerané na diagnostiku 
ochorení pomocou zobrazo-
vacích metód, ktoré zobrazujú 

štruktúru ľudského tela a cho-
robné procesy. Na oddelení 
sa využívajú metódy, ktoré sú 
založené na princípe rtg žia-
renia (X-lúčov) a ultrazvuku. 
Súčasná moderná technika 
umožňuje kvalitnú a  včasnú 
diagnostiku. Vznik oddelenia 
sa spája so samotným založe-
ním nemocnice v Komárne. 
Medzníky vývoja nadväzujú 
najmä na nové modality ako 
ultrasonografia, ktorá sa datuje 
k  80-tým rokom 20. storočia. 
Počítačová tomografia prišla 
do zdravotníckeho zariadenia 
v  90-tych rokoch 20. storočia. 

Prvý CT prístroj v komárňan-
skej nemocnici bol daný do 
prevádzky v roku 1995.

Všeobecná nemocnica 
Komárno je jedným z naj-
významnejších poskytovate-
ľov zdravotnej starostlivosti v 
regióne. Odbornú zdravotnú 
starostlivosť poskytuje pa-
cientom na 11 lôžkových od-
deleniach, 3 jednotkách in-
tenzívnej starostlivosti (JIS), v 
23 ambulanciách a 10 oddele-
niach spoločných liečebných a 
vyšetrovacích zložiek.

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

Nemocnica otvorila nanovo vybudované rádiodiagnostické pracovisko

S príchodom jarného po-
časia pokračuje obnova ciest. 
Rekonštruovať sa budú aj 
plynové a kanalizačné rozvo-
dy. Pamiatkari v centre mesta 
určili podmienky. 

Po nezvyčajne chladnom 
začiatku marca pokračujú 
práce. V prípade ciest stroje 
po zimnej prestávke opätov-
ne budú pokračovať v  práci 
na začiatku Eötvösovej ulici – 

od Špitálskej po Záhradnícku 
ulicu. Po odstránení vrchnej 
časti vozovky plynári vymenia 
vedenia, až potom, približne 
v polovici apríla, príde na rad 
asfaltovanie cesty a chodní-

kov. 
Ďalšia spojená rekonštruk-

cia sa dotýka Jókaiho ulice, kde 
pamiatkový úrad určil, aby 
boli čiastočne použité aj histo-
rické dlaždice, ktoré budú po-
čas prác odokryté spod vrstvy 
asfaltu. Okrem toho v rámci 
prác na kanalizačnej sieti bude 
potrebné vytvoriť dve nové 
šachty. Tie budú pravdepo-
dobne vybudované v polovici 
apríla, rovnako ako rekon-
štrukcia chodníkov či verejné-
ho osvetlenia. Na chodníkoch 
pribudne zámková dlažba. 

– V dôsledku vlaňajšieho 
sklzu správcov verejných sie-
tí, sa prípravné práce teraz 
začali skôr a mesto stanovilo 
prísnejšie podmienky. V prí-
pade Jókaiho ulice sa zrodila 
už aj projektová dokumentá-
cia. Obnova ciest sa dotýka aj 

dvoch dôležitých úsekov chod-
níkov, ale zároveň pokračuje aj 
program na obnovu chodníkov, 
na ktoré zastupiteľstvo v tomto 
roku vyčlenilo ďalších 150 tisíc 
eur. Zoznam chodníkov urče-
ných na rekonštrukciu v tomto 
roku aktualizovali poslanci, te-
raz začne verejné obstarávanie 
a vzápätí práca – uviedol vice-
primátor Béla Keszegh. 

V zmysle prijatého roz-
hodnutia budú obnovené 
nasledovné úseky: Tržničné 
námestie, okolie Štefánikovho 
parku (Župná ulica), pokračo-
vanie Palatínovej ulice ( v sme-
re na Kúpeľnú), ako aj okolie 
Lehárovho parku. Začiatkom 
jari bude dokončený chodník 
aj na Družstevnej ulici. 

– Aj v prípade chodníkov je 
potrebné spolupracovať s pred-
staviteľmi ochrany pamiatok.   

A práve z toho dôvodu sa na 
viacerých miestach na chod-
níkoch zjavia dlažobné kocky, 
respektíve zámková dlažba, 
vďaka čomu sa čiastočne ob-
noví niekdajší ráz Komárna. Aj 
keď použitie tohto materiálu je 
podstatne drahšie, má aj svoje 
výhody:  v prípade neskorších 
opráv a rekonštrukcií je tento 
povrch ľahšie rekonštruovateľ-
ný – dodal Béla Keszegh. 

Po ukončení týchto prác 
sa v priebehu jeden a pol roka 
obnovia vozovky ciest na 15-
tich uliciach, v celkovej dĺžke 
7 kilometrov. V prípade chod-
níkov sa môžeme tešiť na 4 
kilometre obnovených ciest 
pre peších. Program na obno-
vu chodníkov v našom meste 
je realizovaný už tretí rok z 
mestského rozpočtu.

dm

Pokračuje obnova ciest a chodníkov

Pozývame na výstavu
Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Komárno vás 

srdečne pozýva na výstavu s  názvom „Zdravotná a sociálna 
starostlivosť v  dejinách Komárna“, ktorá bude v apríli 2018 
inštalovaná v   priestoroch archívu na adrese: MV SR, Štátny 
archív v   Nitre, pracovisko Archív Komárno, Hradná 2, 945 
01 Komárno. Vopred nahláseným skupinám poskytneme vý-
klad v slovenskom alebo maďarskom jazyku.

Pozor na zlodejov!
K  vreckovým krádežiam a  krádežiam osobných vecí 

počas nákupov dochádza v  tomto období vo zvýšenej miere 
z  dôvodu, že v obchodných centrách a  supermarketoch sa 
pohybuje oveľa viac ľudí ako počas bežného roka. V  tomto 
období ľudia nosia pri sebe väčšiu finančnú hotovosť, čo sa 
snažia využiť páchatelia pohybujúci sa v obchodoch, kde si 
vytipujú svoje obete a následne využijú chvíľku ich nepozor-
nosti a  častokrát ich okradnú o  značnú finančnú hotovosť 
alebo o  hodnotné osobné veci.

Z  tohto dôvodu by sme chceli upozorniť občanov, aby 
v  tomto predveľkonočnom období počas nákupov venovali 
zvýšenú pozornosť svojim osobným veciam a  finančnej ho-
tovosti, a  to tým, že si nebudú odkladať do nákupných vozí-
kov a  košíkov kabelky a  príručné tašky, ale mali by ich mať 
pri sebe alebo pod dohľadom, čím znemožnia páchateľom, 
aby ich okradli.

pplk. Mgr. Dušan Dragúň
riaditeľ Okresného riaditeľstva
Policajného zboru v Komárne
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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.

Kto sme?
Združenie ELEKOS bolo založené v roku 2007 a v súčas-

nosti pôsobí ako organizácia zodpovednosti výrobcov v zmys-
le zákona č.  79/2015 Z.z. o odpadoch. OZV ELEKOS v rámci 
triedeného systému jednotlivých zložiek komunálnych odpa-
dov (obalových a neobalových výrobkov) zastupuje svojich 
členov- výrobcov vyhradených výrobkov, jednoduchým, trans-
parentným a ekonomicky efektívnym spôsob riešenia legisla-
tívnych povinností na úseku odpadového hospodárstvaa to 
so zreteľom na základný cieľ – ekologické a environmentálne 
šetrné nakladanie s odpadom zo zákonom ustanovených vy-
hradených výrobkov (zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch). OZV 
ELEKOS v spolupráci so svojimi zmluvnými partnermi finan-
cuje, prevádzkuje a udržiava triedený zber oddelene zbiera-
ných zložiek komunálnych odpadov (papier, sklo, plasty, kovy 
a VKM na báze lepenky) v meste Komárno (v ktorom zodpo-
vedá za vyhradené prúdy triedených odpadov). 

Čo je to OZV 
(organizácie zodpovednosti výrobcov)?

Organizácia zodpovednosti výrobcov je právnická osoba 
so sídlom v Slovenskej republike založená, vlastnená a pre-
vádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov. Orga-
nizácia zodpovednosti výrobcov, v súlade s udelenou autori-
záciou, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených 
povinností plnenie vyhradených povinností za zastúpených 
výrobcov vyhradeného výrobku. Od 1. 7. 2016 náklady na trie-
dený zber komunálnych odpadov nie sú súčasťou miestneho 
poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad, ktorý platí 
občan v meste Komárno, ale tieto náklady znášajú výrobco-
via vyhradených výrobkov v rámci ich tzv. rozšírenej zodpo-
vednosti výrobcov. V predošlom období obce a mestá znášali 
všetky náklady spojené s triedením všetkých zložiek komunál-
neho odpadu, teda aj jeho triedených zložiek - papiera, plastov, 
obalov z kovov, skla a VKM. Aktuálne platným zákonom o od-
padoch sa zodpovednosť za nakladanie s týmito vytriedenými 
zložkami komunálneho odpadu preniesla z miestnych samo-
správ (mesta Komárno) na výrobcov v zmysle ich rozšírenej 
zodpovednosti. Tu bol aplikovaný princíp:

„znečisťovateľ životného prostredia platí“
Mesto Komárno tak v súčasnosti znáša len náklady spojené so 
zabezpečením zberu „nevytriedeného komunálneho odpadu 
a bioodpadu“. O vytriedené zložky komunálneho odpadu sa 
tak postarajú ich výrobcovia (resp. distribútori), a to tak, že 
prostredníctvom svojej OZV budú zabezpečovať financovanie 
triedeného zberu komunálnych odpadov. OZV pritom na zá-
klade vyzbieraných prostriedkov od svojich zastúpených čle-
nov – výrobcov vyhradených výrobkov bude financovať a za-
bezpečovať systém triedeného zberu komunálnych odpadov (v 
spolupráci so svojimi zazmluvnenými partnermi). 

Kto je to výrobca vyhradeného výrobku 
a aká je jeho rozšírená zodpovednosť?

Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca elek-
trozariadení, výrobca batérií a akumulátorov, výrobca obalov, 
výrobca vozidiel, výrobca pneumatík a výrobca neobalového 
výrobku. Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny 

výrobkov upravenej v ustanoveniach zákona č. 79/2015 Z.z. 
o odpadoch, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť vý-
robcu. Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinností 
výrobcu vyhradeného výrobku, (v zmysle zákona č. 79/2015 
Z.z.  o odpadoch a ním súvisiacich osobitných predpisov) 
vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného 
cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z vy-
hradeného výrobku a posilnenie opätovného použitia, recyk-
lácie alebo iného zhodnotenia tohto prúdu odpadu. V praxi to 
teda znamená, že každý výrobca resp. distribútor vyhradeného 
výrobku musí zabezpečiť aj jeho zhodnotenie resp. zneškodne-
nie. V súčasnosti sa to realizuje tak, že výrobca resp. distribútor 
platí poplatky priamo OZV, ktorá následne (v spolupráci so 
svojimi zmluvnými partnermi) zabezpečuje triedený zber jed-
notlivých komodít komunálneho odpadu v tom ktorom meste 
alebo obci. 
Čo pre vaše mesto zabezpečuje OZV ELEKOS 

v spolupráci so svoji partnermi?
OZV ELEKOS na základe zmluvnej spolupráce so svojimi 

partnermi prevádzkuje financuje a udržiava systém združe-
ného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu podľa § 27 
zákona o odpadoch. Jedná sa o zber triedených zložiek ko-
munálnych odpadov a ich následné zhodnotenie (prostred-
níctvom oprávnených organizácií). Priamo v meste Komárno 
OZV teda zabezpečuje triedený zber nasledovných komodít – 
triedených zložiek komunálnych odpadov: Papier, plasty, sklo, 
kovy resp. kovové obaly, VKM – viackombinované kompozit-
né materiály

Čo je to triedený zber komunálnych odpadov 
a prečo je potrebné odpady triediť?

Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, ka-
tegórií alebo iných kritérií alebo oddeľovanie zložiek odpadov, 
ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpa-
dov. Triedený zber je zber vytriedených odpadov (t.j. konkrét-
ne pre mesto Komárno – papier, plasty, sklo, VKM a kovy).

Nie sú žiadne závažné dôvody, prečo by sme nemali triediť 
odpad. Všeobecne je možné konštatovať, že triedením komu-
nálneho odpadu pomôžeme nielen životnému prostrediu, ale v 
konečnom dôsledku spoločnosti, čo prinesie výhody vo forme 
environmentálnych, ekonomických ale aj sociálnych pozitív a 
benefitov. Možno z nich spomenúť nasledovné:  
Environmentálne výhody triedenia odpadu
l	triedeným zberom je možné vracať druhotné suroviny späť 
do výrobného procesu t.j. ťažiť a získavať menej prvotných 
surovín (ich náhrada alternatívnymi – z procesov recyklácie 
a pod.), 
l	menej znečisťovať prostredie zo spracovania surovín a vý-
roby nových, 
l	budovať menej skládok a spaľovní odpadov (z toho vyplýva 
menšie znečistenie prostredia), 
l	spotrebovávať menšie množstvo energie.
Ekonomické výhody triedenia odpadu
l	triedeným zberom je možné výhodnejšie a lacnejšie vyrá-
bať určitú skupinu výrobkov
l	šetrí sa spotreba energie a vstupných materiálov, čo má za 

následok zníženie nákladov na vstupy
l	zlacnenie procesu výroby ako aj celkovej ceny vyrobených 
výrobkov 
l	menšie investície do foriem zneškodňovania odpadov ako 
aj l	 infraštruktúry ohľadom zneškodňovania odpadov
l	menšie, resp. žiadne poplatky za skládkovanie resp. iné 
zneškodňovanie = znečisťovanie životného prostredia.
Sociálne výhody triedenia odpadu
l	pomocou systému triedeného zberua jeho nadväzujúcej in-
fraštruktúry je možné zvyšovať zamestnanosť v regiónoch,
l	zabezpečením triedeného zberu sa neustále bude zlepšo-
vať kvalita životného prostredia pre ľudí a to vo všetkých jeho 
zložkách (voda, pôda, ovzdušie a organizmy)
l	zabezpečenie lepšieho a kvalitnejšieho života ako aj život-
ného prostredia pre naše budúce generácie
l	triedením a zberom komunálnych odpadov súčasne do-
chádza k environmentálnej výchove občanov  

Prečo je dôležitá osveta, propagačné 
a vzdelávacie aktivity v oblasti triedeného 

zberu zložiek komunálnych odpadov v meste 
Komárna, ako ich chce OZV ELEKOS 

v spolupráci so svojimi partnermi realizovať?
OZV ELEKOS počas roka 2018, v spolupráci so svojimi 

partnermi,zabezpečujeriadnu osvetu v oblasti triedeného 
zberu komunálnych odpadov a to minimálne v rozsahu a za 
podmienok ustanovených zákonom o odpadoch a osobitných 
predpisov s ním súvisiacich. Predmetom informačnej osvety 
v Komárneje najmä:
l	poskytovanie základných informácii obyvateľom mesta o 
spôsobe zabezpečenia triedeného zberu odpadov z obalov a 
neobalových výrobkov – papier, plasty, sklo, VKM a kovy, 
l	poskytovanie informácií o postupoch a opatreniach po-
trebných pre zvyšovanie efektivity triedeného zberu, o význa-
me a prínosoch zhodnocovania a recyklácie komunálnych 
odpadov,
l	zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov 
mesta Komárno, so zameraním sa na našich najmenších –ma-
terské a základné školy,
l	poskytovaní relevantných a výstižných údajov priamo oby-
vateľom mesta Komárno a to so zameraním sa priamo na sys-
tém triedeného zberu, ktorý je v meste Komárno vybudovaný,
l	pravidelná (celoročná) osveta rôznymi formami ako napr. 
lokálnymi médiami, lokálnou tlačou, prostredníctvom webo-
vých portálov, miestneho rozhlasu a pod.

Osveta a propagačné aktivity v oblasti triedeného zberu 
komunálnych odpadov v meste Komárno je vedená v spolu-
práci s Mestom Komárno.

Partnermi OZV ELEKOS v oblasti triedeného zberu 
oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov t.j. - 
papier, sklo, plasty, kovy a VKM na báze lepenky v meste 
Komárno sú:

Viete, kto je v meste Komárno od roku 2018 partnerom 
v oblasti triedeného zberu komunálnych odpadov?

Pripravujeme letný tábor 
Pirátov z Karibiku – prihláste sa

Tento rok pripravujú Animátori KN letný tábor Piráti z 
Karibiku od 16. do 21. júla. Nesie sa myšlienkou ,,Nebuď prie-
mer! Chci viac!"

Na predošlých táboroch sme zažili mnoho dobrodruž-
stiev a ani tento rok nebude žiadnou výnimkou. Jeho súčas-
ťou budú aj naj atrakcie, výlety, záverečný festival rodín a detí. 
V minulých rokoch sme sa vznášali balónom, riadili sme loď, 
vlak a štvorkolky. Taktiež sme sa viezli na motorkách. Tento 
rok chýbať nebude ani táborové tričko, šiltovka a ešte aj špe-
ciálny darček pre každého člena. Tábor je pripravcený pre deti 
od 7 do 12 rokov a nad 13 rokov je možnosť zúčastniť sa ako 
dobrovoľník.

Prihlášky odovzdajte do 15. júna. Tešíme sa na vás v 
priestoroch ZŠ Rozmarínovej a ZŠ Eötvösovej. Prihlásiť sa dá 
na našej webovej stránke animatorikn.com, alebo na našej fa-
cebookovej stránke Animátori KN. Prihláste sa čím skôr, lebo 
záujem je veľký. Tešíme sa na vás.

Počas víkendu 17. a 18. 
marca 2018 sa konali jarné Maj-
strovstvá -Západoslovenskej 
oblasti v Nových Zámkoch, kto-
rých sa zúčastnili aj naši plavci 
Keve Patus, Richard Kardhordó, 
Max Kopčok, Tamara Berkeso-
vá, Karin Pénzes, Kristóf Maj-
csák, Branislav Čéry, Viktória 
Kraslanová a Ádám Varga.

Naši plavci sa presadili 
v konkurencii 18 klubov a do-
mov si odnášali 7 zlatých, 8 
strieborných a 5 bronzových 
medailí.

Richard Kardhordó - 1x 1. 
miesto v disciplíne 200 m prsia 
, 6x 2. miesto v disciplínach 50, 

100 a 200 m voľný spôsob, 50 
a 100 m prsia, 100 m polohový 
pretek,

Max Kopčok - 5x 1. miesto 
v disciplínach 50, 100 a 200 m 
znak a 100 a 200 m voľný spô-
sob,

Keve Patus - 2x 2 .miesto 
v disciplíne 100 a 200 m voľný 
spôsob, 3x 3. miesto v disciplíne 
50 m voľný spôsob, 50 m znak 
a 100 m polohový pretek,

Tamara Berkesová - 1x 1. 
miesto v disciplíne 100 m prsia, 
2x 3. miesto v 50 a 200 m prsia.

Všetkým našim plavcom 
gratulujeme a želáme veľa ďal-
ších úspechov.                        dm

Úspech pre plavecký oddiel KOMKO Komárno
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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 23. apríla 2018 do 27. apríla 2018
od 21. mája 2018 do 25. mája 2018
od 18. júna 2018 do 22. júna 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).
Informácie: Mestský úrad Komárno, oddelenie komunálnych 
služieb, tel.: 035/28 51 362.

Obsah Komárňanských listov 
a relácie Mestskej televízie nájdete na stránke

www.tvkomarno.sk

BLAHOŽELANIE
Dňa 30. marca 2018 bude mať 1 rok 

Ladislav TOMA.
„Ako ten čas rýchlo letí,
na torte Ti rôčik svieti.
Prajeme Ti v tento deň,
nech máš život ako sen.
Nech Ti na tvári žiari úsmev maličký,
nech Ti očká svietia ako hviezdičky.“

Blahoželanie praje mamina, tato a celá rodinka

Detský domov vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu 

profesionály rodič.
Požadované vzdelanie: úplné stredné a certifikát 

o absolvovaní prípravy na profesionálne vykonávanie 
náhradnej starostlivosti.

Termín podania žiadostí je do 11. 04. 2018
Podrobné informácie nájdete na stránke 

www.detskydomovkomarno.sk – verejné dokumenty - iné 

l REKOM – kompletná rekon-
štrukcia bytov. Tel.: 0905/450 570, 
0948/622 051.
l Hľadáme obsluhu do novootvo-
renej nefajčiarskej pivárne a baru 
v centre Komárna. Máme záujem 
o motivovaných ľudí s príjemným 
vystupovaním. Ponúkame nadprie-
merné finančné ohodnotenie. Živo-

topisy zasielajte na: info@kormoran.
pub. Tel.: 0915/404 867.
l Logistický sklad v Rakúsku bez 
znalosti jazyka. info@hgw-logistics.
at, tel.: 0909/131 925. 
l Elektrikár. 0908 415 657.
l Vrtanie studní. Tel.: 0948 424 
805

Novorodenci
Barnabás Kurucz z Tvrdošoviec, Zoltán Győri z Komárna, 

Melissa Pšenáková z Hurbanova, Jazmina Lilla Godányová z Kos-
tolných Kračian, Noel Goth z Komárna, Izabella Kovácsová z Ko-
lárova, Christian Hrdý z Bátorových Kosíh, Matúš Mészáros z Ko-
márna, Annabella Horváthová z Bátorových Kosíh, Oliver Larson 
zo Štúrova, Miriam Kürthyová z Komárna, Katarína Kinczerová z 
Veľkého Harčáša, Nikolas Bulla z Nových Zámkov, Diana Faycaji-
gal z Komárna, Matúš Chovanec z Nových Zámkov, Adam Horváth 
z Imeľa, Olivér Čabajkó z Komárna, Dániel Gazdag z Komárna, 
Benett Šulák z Modrán, János Bugris z Marcelovej, Erik Mándli z 
Chľaby, Ladislav Percel z Komárna, Tomáš Beke z Čalovca, Szofia 
Krastenics z Búču, Teo Záborský z Chotína, Denis Stojka z Hur-
banova, Ema Ledeczká zo Zlatnej na Ostrove, Nikolett Világosi z 
Komárna, Zsófia Fekete z Bodze

Sľúbili si vernosť
Ladislav Kubik a Annamária Klimentová, Peter Gál a Viktória 

Hajtman, Matúš Benko a Simona Mikulášeková

Opustili nás
87-ročná Helena Balabánová z Komárna, 84-ročná Ibolya 

Činčarová z Patiniec, 64-ročný Imrich Moravčík z Marcelovej, 71-
ročný Zoltán Mészáros z Komárna, 79-ročná Uhrin Erzsébet, rod. 
Németh z Komárna, 68-ročný Gabriel Szabó z Kolárova, 55-ročný 
Peter Gőgh zo Zlatnej na Ostrove, 95-ročná Ida Cserepes z Búču, 
81-ročná Edit Bozsóky z Komárna, 97-ročná Jolana Horváthová z 
Komárna, 78-ročný Miklós Medgyes z Patiniec, 87-ročný Robert 
Tóth z Komárna, 88-ročný Karol Szabó z Marcelovej, 84-ročná Má-
ria Lakiová z Modrán, 29-ročný Viktor Csicsai z Čalovca, 72-ročný 
Alexander Ivanics z Ďulovho Dvora

SPOMIENKA
So smútkom v srdci a s nikdy neubuda-

júcou láskou sme si spomenuli na 1. výročie 
úmrtia našej drahej manželky, mamičky a 
babičky

SKULIBA Piroska.
Kto ste ju poznali a mali radi, spomínajte na ňu s nami 

v tomto smutnom výročí.

V  roku 2018 uplynie 120 rokov od začatia opravárenskej a  
postupne aj lodnej výroby v   Komárne. Lodenice prešli počas 
120 rokov búrlivým vývojom, od nesmelých začiatkov cez ob-
dobie veľkého rozmachu a  prosperity až po dnešný útlm. Počas 
celého obdobia boli lodenice úzko späté s  obyvateľmi okresu 
Komárno. Lodenice postupom rokov poskytovali čoraz viac pra-
covných príležitostí pre obyvateľov mesta a jeho širšieho okolia. 
Po roku 1945 sa stali hlavným zamestnávateľom v  našom regi-
óne. Lodeničiarov, a  nezriedka aj niekoľkých, sme našli takmer 
v každej rodine.

Lodenice sa stali podnikom celoštátneho významu a výrazne 
prispeli k rozvoju Komárňanského okresu. Pozitívne ovplyvnili 
aj život mnohých Komárňanov. Na dlhé desaťročia sa stali výraz-
ným symbolom Komárna.

V  záujme zachovania pamäti na tento významný podnik a 
najmä na časy jeho rozkvetu si vás, vážené lodeničiarky, váže-
ní lodeničiari, dovoľujeme osloviť a  požiadať vás o  spoluprácu. 
Apelujúc na vašu hrdosť a  príslušnosť do veľkej rodiny lode-
ničiarov, obraciame sa na vás v   nádeji, že sa nám spoločným 
úsilím podarí uchovať čo najviac informácií o  lodeniciach pre 
budúce generácie.

Dovoľujeme si obrátiť sa na vás s   prosbou, ak máte prístup 
k dokumentom, tlačovinám (noviny, časopisy, plagáty, letáky), 
obrazovému materiálu (pohľadnice, fotografie, albumy, kresby), 
výrobkom s logom alebo symbolom lodeníc (kalendáre, diáre, 
plakety, vlajočky, vyznamenania, perá, poháre, atď.) výrobkom 
šikovných a  zručných pracovníkov aj bez loga, alebo symbo-
lu lodeníc, ktoré boli vyrobené v  komárňanských lodeniciach 
(svietniky, popolníky, stojany na vianočný stromček a  iné) a  tiež 
vám záleží na uchovaní histórie komárňanských lodeníc a  tým 
aj histórie mesta Komárno, kontaktujte prosím komárňanský ar-
chív.

V  prípade vášho záujmu má archív možnosť v  záujme za-
chovania jedinečných a  cenných informácií ponúknuť vám nie-
koľko foriem spolupráce.

Ďakujeme vám za pochopenie a   spoluprácu.
Kontakt: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny 

archív v  Nitre, pracovisko Archív Komárno, Hradná 2, 945 05 
Komárno. Tel.: 035/79 039 31, 035/79   039 32, 035/79   039 33. 
Fax: 035/79 039 39. Email: archiv.nr.kn@minv.sk

Mgr. Oľga Kasalová, vedúca archívu

Vážené lodeničiarky, vážení lodeničiari! Informácie o pretekoch 
44. Medzinárodný pouličný beh Komárno–Komárom
Organizátor: Bežecký spolok Európa v Komárome (KEFE)
Dátum konania pretekov: 22. apríl 2018 (nedeľa)
Štart pretekov: o 12.00 od Športovej haly v Komárome (MR, 
Czuczor Gergely u. 65).
Dôležité je, aby ten, kto sa chce zúčastniť pretekov, čo najskôr 
podal elektronickú prihlášku a následne zaplatil štartovné. 
V tomto prípade zabezpečí pre seba bezproblémové prevzatie 
štartovného čísla a balíčka. Štartovné balíčky sa budú odo-
vzdávať 21. apríla 2018 medzi 12.00 a 16.00 a 22. apríla 2018 
medzi 8.00 a 10.00 v Športovej hale v Komárome (MR).
Registrácia na mieste je možná len v sobotu 21. apríla 2018 
medzi od 12.00 do 16.00 v Športovej hale v Komárome (MR). 
Tu je potrebné v hotovosti zaplatiť aj štartovné. V tomto prípa-
de však organizátori nemôžu poskytnúť tričko pre pretekára.
Elektronickú prihlášku môžete podať na stránke https://www.
darktiming.hu/kefe/login. V tomto roku od 10.00 sa uskutoč-
ní  aj "Mini KK" pre škôlkárov a žiakov ZŠ. Propozície súťaže 
nájdete aj na stránke Mesta Komárno www.komarno.sk

Jednou z  prioritných úloh, 
ktoré má plniť súčasná škola, 
je inovovať edukačný proces 
tak, aby škola vychovávala ľudí 
schopných aktívne uplatniť 
získané vedomosti, zručnosti a   
návyky v   bežnom živote, ako 
aj pri podnikaní.

JA Aplikovaná ekonómia je 
presne takýto predmet, podpo-
rovaný neziskovou organizáciou 
JA Slovensko. Je to predmet, 
ktorý poskytuje žiakom mož-
nosť na vlastnej koži si vyskúša,ť 
aké je to podnikať, viesť reálnu 
firmu, pracovať s reálnymi pe-
niazmi, vytvárať pracovné mies-
ta, obchodovať s  tovarom alebo 
službami, čeliť každodenným 
problémom firmy. Žiaci sa učia 
komunikovať, spolupracovať, 
prezentovať sa, tvorivo myslieť, 
čeliť rizikám a riešiť problémy  
tak ako v reálnom podnikateľ-
skom svete, ktoré vedia potom 
zúžitkovať po skončení školy 
napríklad pri založení vlastnej 
firmy.

Ide o  dvojročný program 
vyučovaný v  okrese Komárno 
len v Strednej odbornej škole 
obchodu a  služieb – Kereske-
delmi és Szolgáltaóipari Szak-
középiskola, na Budovateľskej 
ulici 32 v Komárne, a to v  2. a  
3. ročníku študijného odboru 
obchodné a informačné služ-
by - medzinárodné obchodné 
vzťahy.

Žiaci si založia vlastnú JA 
Firmu na  obdobie školského 

roka, ktorá pod vedením učite-
ľa a   konzultanta – podnikateľa, 
funguje ako ktorákoľvek iná fir-
ma na  trhu, volia si manažment, 
emisiou akcií získajú základné 
imanie, pripravujú podnika-
teľský plán a  realizujú výrobu,   
predaj výrobkov alebo služieb 
a  vedú finančnú evidenciu. Na 
záver roka svoju činnosť ukon-
čia likvidačným valným zhro-
maždením, vyplatia dividendy 
svojim akcionárom a JA Firmu 
zlikvidujú podľa platných pred-
pisov. Program sa realizuje len 
na  fiktívnej báze, ale žiaci pra-
cujú s   reálnymi peniazmi a po-
núkajú reálne výrobky a  služby.

Okrem predmetu JA Apli-
kovaná ekonómia, naši vyško-
lení žiaci - konzultanti, ktorí 
absolvovali JA firmu, navštevujú 
základné školy so vzdelávacím 
program JA Základy podnika-
nia. Je to voľnočasový program, 
v  duchu „žiaci žiakom“ pre 5. 
a  6. ročník základných škôl. 
Jeho cieľom je hravou formou 
poskytnúť žiakom praktické 
informácie, prispôsobené ich 
veku, o organizácii a  fungovaní 
podniku v  systéme slobodného 
podnikania. Päť hlavných tém je 
prezentovaných žiakom počas 
niekoľkých týždňov. Naši žiaci 
v rámci tohto programu už nav-
štívili ZŠ na Rozmarínovej ulici 
v   Komárne a  ZŠ v  Marcelovej, 
kde boli srdečne vítaní a  stretli 
sa s veľkým záujmom.

Zuzana Varga Podleiszek

Učíme žiakov podnikať


