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Štyridsať rokov tvori-
vej činnosti je dlhý čas aj v 
ľudskom živote. Práve toľko 
rokov 18. mája 2018 oslávil 
aj Mestský klub dôchodcov 
od svojho založenia. Za ten 
čas sme spoločne členovia 
klubu, seniori mesta spolu 
prežili mnoho pekných chvíľ, 
niekedy aj smutných, keď nás 
opustil niektorý člen, ale väč-
šinou to boli chvíle krásne, 
prežité v spoločnosti priate-
ľov a v dobrom kolektíve.

V klube sa chvíle samoty 
vyplnili spevom, smiechom, 
mnohými zážitkami a dobrým 
pocitom, že sme ešte potrební 
a ešte pre spoločnosť vieme 
byť užitoční.

Preto by sme sa chceli tou-

to cestou poďakovať všetkým, 
ktorí sa pričinili, aby toto za-
riadenie existovalo a slúžilo 
seniorom. Ďakujeme vedeniu 
Mestského úradu (od roku 
1978), vedúcim a pracovníkom 
oddelenia sociálnych vecí.

Mestský klub dôchodcov 
poznajú nielen v Komárne, 
ale vážia si ho aj na naši štátni 
predstavitelia, čo bolo zrejmé z 
pozdravného listu pána prezi-
denta Andreja Kisku, štátneho 
tajomníka Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Ivana 
Švejnu, z návštevy podpredse-
du Nitrianskeho samospráv-
neho kraja a osobného daru 
pána predsedu Mateja Belicu a 
prednostu Okresného úradu v 
Nitre pána Borika. 

Na našej oslave nás nav-
štívili priatelia dôchodcovia z 
Maďarska a družobného klubu 
z Blanska, ako aj členovia Zvä-
zu Maďarov žijúcich v Česku 
a na Morave a mnoho vzác-
nych osobností. Toto všetko sa 
uskutočnilo dôstojne a v prí-
jemnej atmosfére. Ďakujeme 
v prvom rade vedúcej odboru 
sociálnych vecí Mestského 
úradu v Komárne Ing. Adria-
ne Bírovej, ktorá vložila srdce 
do tohto podujatia spolu s Ing. 
Adrianou Konczovou. Ďakuje-
me vedeniu Mestského úradu 
v Komárne, oddeleniu kultúry 
a všetkým pracovníkom, ktorí 
nám pomohli. Ďakujeme sta-
rostovi obce Svätý Peter, ktorý 
ani teraz na nás nezabudol, 

obchodnému domu Tesco, pe-
kárni Csicsó a pánu Földesovi, 
pracovníkom Comorra Servis 
a hotela Panoráma.

Ďakujeme aj vystupujúcim 
- Kristine Szeredy Mamičkám 
od Dunaja, poslankyni Tímei 
Szénási a zvlášť ďakujeme na-
šim chlapcom hudobníkom za 
dobrú muziku. Ďakujeme aj 
všetkým našim členom, ktorí 
dobrotami prispeli na spoloč-
ný stôl.

Veríme, že Mestský klub 
dôchodcov v Komárne bude 
naďalej takto dobre prospero-
vať v prospech všetkých seni-
orov a šíriť dobré meno nášho 
mesta. 

Magdaléna Kravcová
vedúca Klubu dôchodcov    

Nemocnica Komárno, člen 
skupiny AGEL, spoluorgani-
zovala medzinárodnú kon-
ferenciu klinickej farmácie. 
Podujatie zvýraznilo potreby 
farmaceutov priamo v regió-
ne, do pozornosti sa dostali i 
problémy týkajúce sa každo-
dennej praxe.

Odborné stretnutie lekárni-
kov a lekárov pripravili Sekcia 
klinickej farmácie Slovenskej 
farmaceutickej spoločnosti, o. z., 
Slovenská lekárska spoločnosť, 
Slovenská lekárnická komora, 
Slovenská lekárska komora, Far-
maceutická fakulta Univerzity 
Komenského v  Bratislave a Slo-
venská zdravotnícka univerzita.

Hlavným cieľom podujatia 
bola  výmena priamych skúse-
ností farmakoterapeutických 
problémov liekov ovplyvňujú-
cich krvné zrážanie.

„Za tému konferencie kli-
nickej farmácie sme si zvolili 
aktuálnu tému, nakoľko veľa 
pacientov užíva lieky, ktoré 
ovplyvňujú zrážanie krvi. Liečba 
prináša benefity pre pacientov, 
ale má aj svoje riziká. Neustále 
získavanie nových informácií v 
tejto problematike vedie bezpeč-
nej terapii pre pacientov, pre kto-
rých je nevyhnutná liečba, ktorá 
ovplyvňuje zrážanie krvi,“ uvie-
dla PharmDr. Mária Göböová, 

PhD., klinická farmaceutka.
,,Racionálna farmakoterapia 

týmito liečivami, ku ktorej môžu 
prispieť klinickí farmaceuti v 
spolupráci s lekármi, môže zní-
žiť prejavy nežiaducich účinkov 
liekov ako je krvácanie alebo za-
brániť tromboembolizmu. Poteši-
la ma podpora rozvoja klinickej 
farmácie manažmentom komár-
ňanskej nemocnice, čo môže byť 
vzorom pre nemocnice pri hľa-
daní možnosti spolupráce klinic-
kých farmaceutov s lekármi pri 
zabezpečení účinnej, bezpečnej a 
ekonomicky únosnej terapie pre 
pacientov,“ dodala prof. RNDr. 
Magdaléna Kuželová, CSc. z 
Farmaceutickej fakulty Univer-
zity Komenského v Bratislave. 

Účastníci ocenili zvolenú 
formu organizácie podujatia 
v podobe otvorených konfron-
tácií a workshopu, kedy výmena 
skúseností a podrobnejšie roz-
diskutovanie niektorých problé-
mov prinášajú hlbší prienik do 
celej problematiky.

,,Veľmi pozitívne hodnotím, 
že okrem lekárnikov prišli aj 
lekári, sestry a študenti farma-
ceutických fakúlt,“ doplnila na 
záver vedúca farmaceutka v Ne-
mocnici Komárno PharmDr. 
Hajnalka Komjáthy, PhD

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

Janka a Tomáš Šebovci, 
predstavitelia jednej z najpo-
pulárnejších televíznych relá-
cií RTVS pre deti – Zázračný 
ateliér, navštívili našu Rozma-
rínku. Žiaci 2. A triedy zažili s 
nimi deň plný prekvapení, zá-
bavy a kreativity.

Príjemne strávený deň s 
Jankou a Tomášom bol výhrou v 
kreatívnej súťaži knižného klu-
bu Fragment, do ktorého sa naši 
druháci zapojili a poslali svoje 
výtvory. Janka a Tomáš boli oča-
rení našimi kresbami, výtvormi 
a prácami žiakov, ktoré máme 
v našom výtvarnom ateléri 
Rozmarínky. Som rada, že moji 

žiaci majú nezabudnuteľný zá-
žitok a pamiatkou na tento deň 
bude aj vlastnoručne podpísaná 
kniha od Janky a Tomáša. Kniž-
ka je plná skvelých nápadov a 
návodov na to, ako si vyrobiť 
hračky, bábky, dobrôtky na je-
denie a všelijaké krásne veci, 
ktoré môžu poslúžiť aj ako milý 
vlastnoručný darček. Tešíme sa 
na ďalšie vysielanie Zázračné-
ho ateliéru, ktorý nepochybne 
sledujú a zbožňujú aj vaše deti. 
Nedeľu čo nedeľu si ráno sadajú 
k obrazovkám zvedavé, čo zasa 
ten Tomáš s Jankou vymysleli.

Mgr. Marta Kecskésová
triedna učiteľka 2. A

Obnovená kajakáreň 
Sídlo komárňanského Kajak-kanoe klubu prešlo ob-

novou. Športový klub sa ako jediné združenie s úspechom 
uchádzalo, vďaka iniciatíve parlamentného poslanca Tibora 
Baštrnáka, o grant ministerstva školstva, vďaka ktorému zís-
kalo 60 tisíc eurovú podporu na rekonštrukciu budovy klu-
bu, ku ktorým priložili 3-tisíc eur z vlastných zdrojov. Vďaka 
tomu bola obnovená fasáda budovy, desať izieb pre hostí, 
kam pribudli nové sprchy, podlahy, klíma a obnovené boli aj 
balkóny a na lodenici boli vymenené okná a dvere. 

Mestský klub dôchodcov oslávil 40 rokov pôsobnosti

Deň s Jankou a Tomášom zo Zázračného ateliéru

Farmaceuti upozorňujú na lieky 
súvisiace so zrážanlivosťou krvi

Deň vyučovania v príro-
de je názov celosvetovej kam-
pane, do ktorej je zapojených 
vyše 100 krajín. V tomto roku 
sa k nim pridalo aj Slovensko. 
Medzi prvými školami u nás 
je aj Základná škola na Po-
hraničnej ulici v Komárne.

Pedagógovia školy pri-
pravili pre žiakov outdooro-
vé vzdelávanie (v prírode) 
z rôznych oblastí: matemati-
ka, biológia, slovenský jazyk, 
angličtina, ekológia, technické 
vyučovanie, výtvarná a hu-
dobná výchova, telesná a do-
pravná výchova. Vyučovanie 

prebiehalo na rôznych sta-
novištiach v zelenom areály 
školy vo vekovo zmiešaných 
skupinách. Vonkajší priestor 
poskytol aktivity, ktoré u detí 
rozvíjajú kreativitu, flexibili-
tu, originalitu, napríklad pri 
tvorbe plagátu o biodiverzite 
a  landartového obrazu, alebo 
pri rozpoznávaní hudobných 
ukážok.

Kritické a hodnotiace 
myslenie bolo súčasťou ne-
zvyčajnej čitateľskej aktivity 
v predzáhradnej čitárni. Ze-
lený trávnik v tieni stromu 

ZŠ Pohraničná 
v celosvetovej kampani

(Pokračovanie na 2. strane)

Takmer 100 000 eur stála 
rekonštrukcia veľkého bazé-
na (33,3m x 19m) termálne-
ho kúpaliska a jeho okolia.

Od začiatku júna očakáva 
toto miesto svojich návštevní-
kov s najprijateľnejšou cenou 
vstupného v regióne, s bez-
pečným prostredím  a novými  
reštauračnými službami.

Začiatkom roka schválili 
poslanci mestského zastupiteľ-
stva z rozpočtu mesta Komár-
no sumu 93 316 eur na rekon-
štrukciu veľkého bazéna a jeho 
okolia. Okrem rekonštrukcie 
mestská organizácia Comorra 
Servis vymenila sprchy a ich 
príslušenstvo a k dispozícii je 
aj 33 nových lehátok na opaľo-
vanie a 30 lavičiek, všetko slú-
žiace pohodliu návštevníkov.

Na kúpalisku bolo spre-
vádzkované aj bezpečné od-

plyňovacie zariadenie šetrné 
k životnému prostrediu. Ter-
málne kúpalisko má osem 
bazénov, trojpásmovú šmyk-
ľavku a svojich návštevníkov 
bude vítať už od júna v čase od 

9.30 do 20.30.
V júli budú otváracie ho-

diny od 9.00 do 20.00. Aj keď 
cena vstupného oproti vlaňajš-
ku mierne vzrástla, ešte stále je 
to jedna z najlacnejších prí-

ležitostí na kúpanie a relax v 
regióne. Deti do 3 rokov majú 
vstup voľný, dôchodcom a ro-
dinám s deťmi poskytuje pre-
vádzkovateľ zľavy.

dm

Odovzdali zrekonštruovaný bazén

Moment slávnostného prestrihnutia pásky (zľava doprava) Nagy Tamás, riaditeľ spoloč-
nosti Comorra Servis, primátor László Stubendek a Béla Keszegh, viceprimátor 
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EKOLOGICKÁ SÚŤAŽ
Uhádni množstvo odpadu odstráneného 

mesačne z verejnej kanalizácie
Spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Ko-

márna, a. s., vyhlasuje súťaž, ktorej cieľom je upriamiť pozor-
nosť na ochranu  životného prostredia, ktorého neoddeliteľnou 
súčasťou je voda ako podmienka pre existenciu všetkých foriem 
života na Zemi. K ochrane povrchových, podzemných vôd a ži-
votného prostredia sa snaží motivovať prostredníctvom osvety 
obyvateľov spádového regiónu.

Cieľom súťaže je znížiť množstvo odpadu nachádzajúceho 
sa v kanalizácii a predchádzať tak jej upchávaniu. Najväčším 
problémom súčasnosti sú vlhčené utierky, 
hygienické vložky a plienky, ktorých spla-
chovanie spôsobuje upchávanie kanalizácie.
Nesplachuj ale ZAHOĎ !!
Záchod NIE JE odpadkový kôš!

Do súťaže sa môžu od 1. júna do 31. júla 2018 zapojiť 
občania, ktorí správne odpovedia na súťažnú otázku:

„ KOĽKO KG ODPADU ODSTRÁNIME MESAČNE 
Z VEREJNEJ KANALIZÁCIE?“

a pošlú svoj tip, spolu s kontaktnými údajmi mailom na sutaz@
komvak.sk, alebo písomne na adresu: E. B. Lukáča 25, 945 01 
Komárno .

Výsledky súťaže budú zverejnené na stránke www.komvak.
sk 6. augusta 2018. Víťazom súťaže sa stáva ten, kto sa svojím 
tipom najviac priblíži k správnej odpovedi, resp. uhádne pres-
né množstvo odpadu. 

Výhrou v súťaži je darčeková poukážka 
v hodnote 200 € podľa vlastného výberu.

Vážení občania, prihová-
rame sa k vám touto cestou 
v čase nadchádzajúceho ob-
dobia zberu a skladovania 
obilovín, kedy i vzhľadom na 
teplé a suché počasie pretr-
váva veľké nebezpečenstvo 
vzniku požiarov a priaznivé 
podmienky na ich rýchle ší-
renie.

Povinnosti občanov pri 
predchádzaní požiarov sú 
upravené v právnych predpi-
soch o ochrane pred požiarmi 
a zaväzujú vás najmä:  
- nefajčiť a nepoužívať otvore-
ný oheň na miestach so zvýše-
ným nebezpečenstvom vzniku 
požiaru,

- nezakladať oheň v prírode, v 
priestoroch, kde môže dôjsť k 
jeho rozšíreniu a nevypaľovať 
porasty,
- dbať na zvýšenú opatrnosť 
pri zaobchádzaní s ohňom a 
požiarne nebezpečnými látka-
mi v čase zberu a skladovania 
úrody a v čase sucha,
- dodržiavať predpísané vzdia-
lenosti pri stohovaní sena, sla-
my a iných suchých rastlín.

Veríme, že si uvedomuje-
te, že len dôsledným dodržia-
vaním zásad protipožiarnej 
bezpečnosti sa podarí uchrá-
niť úrodu pred požiarmi, čo je 
záujmom každého z nás.

V dňoch od 7. do 10. 
júna sa v okolí Komárna po-
hybovali ľudia so zvláštny-
mi sieťkami. Vedzte, že išlo 
o odborníkov na blanokrídly 
hmyz, ktorí mali v Komárne 
konferenciu. Konkrétne išlo 
o 14. ročník stretnutia zame-
raného na tému „Blanokríd-
lovce v českých a slovenských 
zemiach“, ktoré organizovala 
Katedra zoológie Prírodove-
deckej fakulty Univerzity Ko-
menského v Bratislave.

Podujatie sa konalo na juž-
nom Slovensku, pretože sa tu 
nachádza množstvo unikát-
nych slanísk, mokradí a pies-
kových lokalít. Tieto tzv. ha-
bitaty predstavujú domov pre 
vzácne druhy samotárskych 
včiel, čmeliakov, mravcov, 
lumkov, piliarok a ďalšieho 
množstva hmyzu, ktoré unika-
jú našej pozornosti. Ich funk-
ciou v ekosystéme je napr. pre 
človeka životne dôležité opeľo-
vanie. Na druhej strane tvoria 
podstatnú zložku potravinovej 
pyramídy hmyzožravých dru-
hov živočíchov.

Počas konferencie odznelo 
16 príspevkov z rôznych oblas-
tí zameraných na blanokríd-
ly hmyz - ekológia mravcov, 
hniezdenie včiel v slimačích 
ulitách alebo vplyv piliarok 
na smrekové porasty. Jedna 
z tém sa zaoberala aj vplyvom 
včelárika zlatého na včelu me-
donosnú. Mnohé témy boli 

pre našu krajinu inšpiratívne, 
napr. sme sa dozvedeli, že ope-
ľovače sa nachádzajú aj v po-
rastoch diaľničných násypov 
v Česku. Ak vás témy zaujali, 
nech sa páči, všetky príspevky 
sú voľne prístupné na interne-
te (hymenoptera.wz.cz).

Okrem teórie sa konali 
terénne výjazdy pod vede-
ním ochranára Pavla Litteru 
z Bratislavského regionálne-
ho ochranárskeho združenia 
(BROZ). Účastníkov zaviedol 
na Bokrošské a Kamenínske 
slanisko, na Čenkovskú le-
sostep, Číčovské luhy, Veľko-
lélsky ostrov či pieskovú dunu 
v Radvani nad Dunajom. Úze-
mia patria do sústavy území 
európskeho významu ozna-

čovanej ako NATURA 2000. 
Vo všetkých týchto lokalitách 
prebieha snaha o ich zacho-
vanie formou pasenia v rámci 
LIFE projektov: Ochrana bre-
hule hnedej, rybárika riečneho 
a včelárika zlatého (LIFE12 
NAT/SK/001137) a Optimali-
zácia zaisťovania manažmentu 
lokalít sústavy NATURA 2000 
v pôsobnosti Juhočeského 
kraja a na južnom Slovensku 
(LIFE16 NAT/CZ/000001). 
Viac info aj o ďalších aktivi-
tách BROZ nájdete na stránke 
broz.sk.

Aj keď je pre verejnosť 
prítomnosť včely medonosnej 
(ako opeľovača) dostačujúca, 
je dôležité poukazovať na širo-
kú škálu ďalších druhov vysky-

tujúcich sa vo voľnej prírode. 
Človek pri vytváraní „mest-
ských džunglí“ často zabúda 
na životne dôležité potreby 
hmyzu ako sú napr. remízky, 
lúčne biotopy, prítomnosť stro-
mov, medonosných záhonov, 
prípadne tieto návrhy zostanú 
len na papieri. Odborníci na 
blanokrídly hmyz preto sna-
hy BROZ hodnotili ako veľmi 
pozitívne nie len pre zvieratá, 
ale aj pre celú krajinu. Veríme, 
že sa odborníci v budúcnos-
ti budú radi vracať do oblasti 
južného Slovenska a tým pria-
mo podporia nielen výskum, 
ale aj lokálny cestovný ruch.

Katarína Goffová
Katedra zoológie 

PRIF UK v Bratislave

Spoločne chráňme 
úrodu pred požiarmi

Jednou z odberových metód blanokrídleho hmyzu je odchyt do entomologickej sieťky

Medzinárodná konferencia v Komárne zameraná na hmyz

Na hodine fyziky začali 
žiaci prezentovať svoje pro-
jekty. Témy si zvolili sami, 
alebo nám ich mali pridele-
né. Boli to napr. témy: Svet-
lo a slnečné žiarenie, Zbra-
ne a balistika, Čierne diery, 
Farby dúhy, Teória relativity, 
Prečo sú blesky nebezpečné, 
Prečo je obloha modrá a.p.

Ako prvý nás prekvapil 
Dávid, ktorý si pre nás pripra-
vil tému Zbrane a balistika. 
Priniesol si so sebou aj luk 
a šíp. Všetci sme boli zvedaví, 
čo si pripravil. V úvode svojej 
prezentácie nás oboznámil 

so zbraniami a balistikou. Na-
učil nás, že balistika je odbor 
mechaniky, ktorý sa zaoberá 
pohybom striel a rakiet. Ba-
listiku delíme na vnútornú 
a vonkajšiu. Niekedy sa z von-
kajšej a vnútornej balistiky 
vydeľuje prechodová balistika, 
ktorá skúma chovanie strely 
v malej vzdialenosti pred ús-
tim hlavne (do vzdialenosti 10 
až 20 kalibrov), kedy je strela 
výrazne ovplyvnená prúdom 
plynov s vysokou rýchlosťou, 
ktoré vylietajú z hlavne von 
zbrane. Cieľová balistika, kon-
cová balistika, terminálna ba-

listika tiež aj ranivá balistika 
sa zaoberá javmi pri dopade 
strely na cieľ a pri preniknutí 
do materiálu cieľu. Výsledný 
efekt dopadu a preniknutia 
strely strelnej zbrane do živé-
ho organizmu a rozsah takto 
vzniknutého poškodenia sa 
označuje aj termínom rani-
vosť. Po tomto referáte sme sa 
všetci premiestnili na školský 
dvor, kde Dávid vybalil svoj 
luk a šípy. Vysvetlil nám, ako 
máme luk správne zložiť a ako 
mieriť na terč tak, aby sme tra-
fili cieľ. Najprv strieľal Dávid 
a potom my všetci ostatní.

Tu sú reakcie niektorých 
žiakov:

Viki: Dávid nám predvie-
dol ako sa skladá luk ako strie-
ľa kráľ a ako poddaný. Potom 
nám ukázal ako vie strieľať 
z luku. Mohli sme si to vyskúšať 
aj my. Hodina takto spravená 
sa mi veľmi páčila. Krisztián: 
Páčila sa mi hodina fyziky, 
strieľali sme z luku, učili sme 
sa o balistike. Oliver: To bolo 
výborné, lebo som si vyskúšal 
streľbu z luku. Mário: Bolo to 
veľmi zaujímavé. Jakub: Bola 
to netradičná hodina. Marcela: 
Bola to najzábavnejšia hodina, 
aj keď niektorí netrafili terč, ale 
aspoň si to vyskúšali. Diana: 
Dávid mi povedal, že si ma asi 
zoberie na súťaže ako nosiča 
šípov. Alex: Streľba z luku nie 
je taká jednoduchá ako sa zdá. 
Nie je to ľahké naraz natiahnuť 
a namieriť na cieľ.

Hodina bola veľmi zaují-
mavá, oboznámili sme sa s no-
vými pojmami. Teším sa aj na 
ďalšie netradičné hodiny plné 
referátov a prekvapení zo stra-
ny žiakov.

Mgr. Ľubica Kováčová
ZŠ na Rozarínovej ulici

Nezvyčajná hodina fyziky na Rozmarínke

uľahčil cibrenie jazykových 
znalostí. Praktické skúsenosti 
a zručnosti nadobudli pri vý-
robe biomydla, spracovaní od-
padového papiera na ekotašky, 
naplánovaní a vymeriavaní vý-
sadby vo vyvýšenom záhone, 
rozpoznávaní semiačok, siatí 
a sadení, zakladaní komposté-
ra alebo pri maľovaní betóno-
vého plotu. Zdravie a imunitu 
posilňovali nielen samotným 
pobytom na čerstvom vzdu-
chu, ale aj pri pohybových ak-
tivitách na dopravnom ihris-

ku. Pri spolupráci so svojimi 
rovesníkmi rozvíjali sociálne 
a komunikačné zručnosti.

Outdoorovou formou 
vzdelávania chceli učitelia ZŠ 
na Pohraničnej ulici ukázať 
žiakom, že aj plnenie rôznych 
výziev má určité obmedzenia 
vrátane osobných limitov, že 
svoje hranice môžeme posúvať 
v rámci osobných možnost), 
že môžeme urobiť chybu a že 
je to úžasný pocit, keď si uve-
domíme, že sme niečo zvládli 
a posunuli sa ďalej.

dm

ZŠ Pohraničná 
v celosvetovej kampani
(Pokračovanie z 1. strany)
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Zavítajte do reštaurácie hotela Panoráma,
ktorá je prispôsobená na celoročné organizovanie rôznych kultúrno-spoločenských podujatí, svadieb, 

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

V letných mesiacoch si určite vychutnáte posedenie na hotelovej terase.

Ponúkame denne aj menu 
vo forme švédskych stolov 

a samozrejme vám ponúkame 
chutné jedlá 

aj počas víkendu

Otvorená je denne: 8.00 – 20.00

Výhodná reklama v Komárňanských listoch a Mestskej televízii
Za jednu reklamu zaplatíte, druhýkrát ju uverejníme alebo odvysielame zdarma.

Kontakt: 035 77 13 488

Vnútorná okružná 53, 945 01
Komárno

cleancitykomarno@gmail.com

Ponúkame
Vám kontajnerovú prepravu staveb-

ného a priemyselného odpadu
v 3 m3, 5,5 m3, 8 m3 kontajneroch
(cena obsahuje aj poplatok 

za legálnu skládku)

Konténeres hulladékszállítás,
építési törmelék és iparihulladék
3 m3, 5,5 m3 ,8 m3 konténerekben

(az ár tartalmazza nemcsak a fuvardíjat,
de a legális hulladéklarakó díját is)

Volajte na tel.č.: 
035 7713 003

Mobil: 0907 562 522

NAJLEPŠIE CENY V 
OKRESE KOMÁRNO!

Tel.: 090 562 522, 035 7713 003

RUčná aUtOUMyVáReň za trhoviskom

KÉZI aUtóMOsó a piac mögött

Každý zákazník dostane od nás 

Kávu zadarmo
minden ügyfelünknek 

ingyen Kávé

Komárno, Železničná 4, areál za trhoviskom
Komárom, Vasút utca 4, a piac mögötti tér

sme tu pre Vás každý deň, 7 dní týždni 
Po-so 7.00-18.00, ne 8.00-16.00

0903 887 980

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 16. júla 2018 do 20. júla 2018
od 13. augusta 2018 do 17. augusta 2018

od 10. septembra 2018 do 14. septembra 2018
Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou nádobou (do ktorej 

ukladáte zmesový komunálny odpad) v hore uvedenom termíne v ob-
vyklý deň odvozu komunálneho odpadu vo vašej lokalite. Zber odpadu 
zo zberných nádob a zber vriec s triedeným odpadom sa bude vykoná-
vať osobitnými vozidlami spoločnosti Clean City s.r.o. Vyloženie vriec 
mimo dňa odvozu v hore uvedených intervaloch je zakázané!

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)

SPOMIENKA
S neutíchajúcou láskou si pripomíname 

5. výročie úmrtia našej milovanej manžel-
ky, mamičky a babičky

Anny KOMŽIKOVEJ, 
rod. Malovej.

Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej 
tichú spomienku.

S láskou spomína rodina 

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli 18. mája rozlúčiť s na-

šim milovaným manželom, oteckom, dedom

Ing. Miroslavom SNÍTKOM,
ktorý nás navždy opustil vo veku 81 rokov.

Ďakujeme za kvetinové vence a prejavenú sústrasť.
Zároveň ďakujeme celému personálu chirurgického od-

delenia komárňanskej nemocnice za odbornú starostlivosť, 
láskavosť a pozornosť.

Smútiaca rodina

l PRIJMEME PRACOVNÚ 
SILU NA VÝROBU LÁNGOŠOV. 
Netto 3 eurá/h. Tel.: 0903/212 378, 
volajte po 14. hodine.
l REKOM – kompletná rekon-
štrukcia bytov. Tel.: 0905/450 
570, 0948/622 051.
l Predám 8á záhradu s dreve-
nou chatou, so súpisným číslom 
(25 m2+2 m2), elektrina, voda-
studňa-čerpadlo, WC – žumpa, 
ovocné stromy, trávnatá plocha, 
lokalita – Komárno – Harčáš, pri 
koňoch, bezpečná lokalita. Cena: 
17 000 eur, tel.: 0915/343 149.

l Predám 12á záhradu, vybudo-
vaná betónová základová doska 
pre chatu + stavebné povolenie, 
ovocné stromy, trávnatá plocha, 
lokalita – Komárno – Harčáš, pri 
koňoch, bezpečná lokalita. Cena: 
15 000 eur, tel.: 0915/343 149.
l Vŕtanie studní. 0948 424 805.
l Prezlátenie, striebrenie a čis-
tenie náhrobných kameňov. Tel.: 
0904/374 273.
l Elektrikár. Tel.: 0908/415 657.
l	Dám do prenájmu 1-izbový 
nezariadený byt. Tel.: 0917 534 
209.

Novorodenci
Enikő Nikolett Gubík z Levíc, Andrej Chudoba z Malých Vo-

zokanov, Nikolas Bakay z Kolárova, Dániel Lakatoš z Lándora, 
Kristóf Kovács-Szeverényi z Kravian nad Dunajom, Liza Cséfalvay 
z Komárna, Dominik Jančik z Marcelovej, Damjan Zsolt Ollé z Ko-
márna, Zsombor Mátyás z Novej Viesky, Dominika Kasanovská z 
Duloviec, Dominika Škulipová z Rovinky, Máté Hajdú z Komár-
na, Damian Szalai z Kolárova, Natália Mešinová z Mužle, Dominik 
Juhász z Búču, Mira Banziová z Marcelovej, Bendegúz Hengerics 
Komárna, Katarína Gellenová z Rybníka, Tobias Bôrik z Dvorov 
nad Žitavou, Szofia Berenteiová z Marcelovej, Dániel Bitter z Ko-
lárova, Léna Romada z Komárna, Veronika Kostolániová z Pribety, 
Mirella Kóšová zo Šaroviec, Tereza Kajanová z Iže, Lilien Bongya 
z Vajtavy, Nela Szabóová z Dunajskej Lužnej, Bálint Kovács z Ko-
márna, Zsófia Petrik z Komárna, Alexandra Jasenská z Hrkoviec, 
Zója Iványová z Nededa, Noel Farkas z Komárna, Patrícia Tóthová 
z Kolárova, Amanda Bihariová zo Selíc, Benett Miskovic z Nány, 
Nina Kovácsová z Kamenného Mosta, Máté Hegedűs z Marcelovej, 
Tristán Zolczer z Moče

Sľúbili si vernosť
Ing. Martin Šustek a Ing. Katarína Felgerová, Tomáš Tóth a 

Eva Takácsová

Opustili nás
69-ročná Anna Dědičová z Komárna, 78-ročný Ondrej Szi z 

Hadoviec, 59-ročná Mgr. Eva Kimák z Komárna, 75-ročná Rozália 
Pepóová z Komárna, 87-ročná Anna Hengeričová z Komárna, 82-
ročná Erzsébet Illés z Kližskej Nemej, 67-ročný Tibor Horváth zo 
Zlatnej na Ostrove, 77-ročná Magdolna Szűcs z Modrán, 86-roč-
ná Irén Páczer z Kolárova, 82-ročná Oľga Taragelová z Komárna, 
69-ročný Štefan Fazekaš z Komárna, 65-ročná Alžbeta Egyedová 
z Komárna, 72-ročná Juliana Polláková z Komárna, 81-ročná He-
lena Szabóová z Komárna, 92-ročná Elena Lukáčová z Kolárova, 
84-ročný János Tarics z Ďulovho Dvora, 60-ročná Adela Mezeiová 
z Komárna, 32-ročný József Szarka z Čerhátu, 78-ročný Štefan Ky-
seľ z Komárna

SPOMIENKA
Dňa 5. júna sme si pripomenuli 8. výročie 

úmrtia nášho syna 19-ročného

Ladislava BARANA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spo-

mienku.
Navždy na Teba spomínajú 

rodičia, brat, starí rodičia a Veroni 

Zariadenie pre seniorov Komárno, Špitálska 16, 945 05 Komárno

Oznámenie o vyhlásení výberového konania
Informácia o pracovnom mieste

Funkcia: vedúca sociálneho úseku
Miesto práce: Zariadenie pre seniorov Komárno, Špitálska 16, 
Komárno 
Náplň práce: organizovanie, koordinovanie a kontrola poskytova-
nia sociálnej starostlivosti
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Platové podmienky: podľa Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov
Termín nástupu: 01. 08. 2018
Požiadavky na zamestnanca:
Kvalifikačné predpoklady –Vysokoškolské vzdelanie II. st. v odbore 
sociálna práca
Prax v zariadení sociálnych služieb je výhodou
Iné kritériá a požiadavky:
– bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony
– znalosť právnych predpisov z oblasti poskytovania a zabezpečo-
vania sociálnej starostlivosti a služieb
– pozitívny vzťah k zdravotne postihnutým a starším ľuďom
– ovládanie práce s PC na užívateľskej úrovni
– schopnosť viesť, riadiť a motivovať ľudí
– maďarský jazyk
Zoznam požadovaných dokladov:
– písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní
– doklad o dosiahnutom vzdelaní
– profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list
– doklad potvrdzujúci dĺžku praxe
– výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
– súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zá-
kona č. 18/2018 Z.z. ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov
Uzávierka prihlášok do výberového konania: 09.07. 2018
Termín a miesto výberového konania: Uchádzač, ktorý spĺňa 
predpoklady, bude pozvaný na výberové konanie najmenej sedem 
dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výbe-
rového konania.
Doručenie žiadosti: - Zariadenie pre seniorov Komárno, Špitálska 
16, 945 05 Komárno
Ďalšie informácie: na tel. 035/7731743, 0903 539 162,  e-mailová 
adresa: ddkomarno@gmail.com

ak môžete, pomôžte malej Piroske
FOND DOROTY KANTHOVEJ, n. f., a Obec Iža 

v čase od 13. júna 2018 do 12. augusta 2018 organizujú 
finančnú zbierku pre 4,5-ročnú Pirosku Csicsóovú z Iže. 

Je najmladšia z 11-tich súrodencov. Na Detskej kli-
nike hematológie a onkológie DFNsP v Bratislave 
je liečená na leukémiu. Čaká ju dlhodobá a nároč-
ná liečba.

Finančná zbierka sa uskutoční v obci Iža do troch stacionárnych 
pokladničiek umiestnených na Obecnom úrade Iža, v predajni 
Alfred Izsák FI FREDO, Iža 46,0 a v predajni potravín Štefan 
Szűcs, Iža č. 300.
Prispieť môžete aj na účet FONDU 
DOROTY KANTHOVEJ, číslo účtu: 
IBAN: SK44 1100 0000 0026 2884 
6182, HESLO: Piroska Csicsóová

Ak môžete, pomôžte... 
V mene Pirosky a jej rodiny 
ďakujeme za Vašu pomoc. 

Bližšie informácie: Klaudia Bulajcsí-
ková, tel. č. 0907 636 133, www.iza.sk, 
Mária Kanthová, tel. č. 0905 701 005, www.dorika.sk


