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Vďaka úspešnému pro-
jektu Komárna a Komáromu 
začne premávať moderná 
a k životnému prostrediu 
šetrná autobusová linka. 
V rámci projektu bude obno-
vená aj centrálna autobusová 
stanica. Pribudnú aj „smart“ 
zastávky. 

– Hodnota projektu je 
999 780 eur, z čoho 85 % tvo-
rí finančná podpora z fondov 
Euróspkej únie, 10% je štátna 
spoluúčasť a 5 % prispeje mesto 
– uviedol viceprimátor Béla 
Keszegh. 

Projekt vznikal v časoch, 
keď bolo mesto ešte na čiernej 
listine nelegálnych zamestná-
vateľov. Spolupracovali na ňom 
Comorra Servis a autobusová 
spoločnosť z Komáromu.

Vďaka nemu bude me-
dzi autobusovými stanicami 
medzi Komárnom a Komá-

romom premávať elektrobus 
a na jednotlivých autobuso-
vých zastávkach pribudnú 
takzvané „smart“ panely s 
GPS signálom, ktoré spoločne 
s mobilnými aplikáciami uľah-
čia orientáciu. Fasáda budovy 
autobusovej stanice v Komár-

ne bola taktiež z projektových 
peňazí opravená, za takmer 93 
tisíc eur, minulý rok.

Vďaka úspešnému pro-
jektu bude pokračovať rekon-
štrukcia jej interiéru, obnoví 
sa osvetlenie, sociálne miest-
nosti. Na autobusovej stani-

ci pribudnú aj nové lavičky, 
smetné nádoby, čo prispeje 
k pohodliu cestujúcich. Roz-
počet príspevkovej mestskej 
organizácie Comorra Servis 
v projekte je 214 570 eur. 
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Komárno získalo miliónovú verejnú súťaž

Očakávajú záujemcov o nové pracovné miesta 
Spoločnosť ZF Slovakia začala s napĺňaním pracovných 

miest v Komárne. Jeden z najväčších dodávateľov v oblasti au-
tomobilového priemyslu začne v budúcnosti výrobu halách 
niekdajšieho Doprastavu na Hadovskej ceste. Tie budú podľa 
plánov naďalej rozširované. Skupina administratívnych pra-
covníkov začne už v lete,  operátorov výroby budú zaúčať na 
jeseň. Hrubá mzda by mala dosiahnuť 1100 eur, okrem toho 
firma ponúka ďalšie benefity, vrátane 13. a 14. platu. Viac in-
formácií na: www.profesia.sk/praca/zf/O3404388

Mestská vodárenská spo-
ločnosť KOMVaK investuje 
485 tisíc eur na plánované 
výkony na infraštruktúre 
majetku mesta. Tá zahŕ-
ňa okrem iného aj čistenie 
a opravu dažďových vpustov, 
ale aj rozšírenie a výstavbu 
vodovodnej siete. 

- V tomto roku sa zrealizu-
je 11 rôznych opráv a investí-
cií. Navrhli sme také kroky, 
ktoré v minulosti spôsobovali 
množstvo problémov najmä 
z pohľadu obyvateľov. Okrem 
opatrení, ktoré by mali zabrá-

niť vytápaniu mesta počas ná-
valových dažďov, bude dôležitá 
investícia aj pri záhradách na 
Harčáši, na 7. sídlisku, ale aj 
v Pevnosti či v Novej Osade – 
uviedol Patrik Ruman, riaditeľ 
spoločnosti KOMVaK. 

Súpis plánovaných výkonov 
na infraštruktúrnom majetku 
mesta Komárno v roku 2018:

1. Čistenie dažďových vpustov – 
100 000 eur
2. Oprava dažďových vpustov –  
10 000 eur
3. Výmena neopraviteľných daž-
ďových vpustov – 15 000 eur

Zastupiteľstvo rozhodlo o fi-
nančnom balíčku vo výške 249 tisíc 
eur určenom na rozvoj, ktorého cie-
ľom je v prvom rade zlepšenie život-
ných podmienok v meste. Realizácia 
sa v najbližších mesiacoch dotkne 
viacerých oblastí. 

„Najväčšia časť  – 182 tisíc eur – je 
z investičného základu, avšak poslan-
ci odsúhlasili aj 59 tisíc eur zo svojich 
rezerv – uviedol viceprimátor Béla 
Keszegh. 

Investovať sa bude do detských 
ihrísk, parkovísk, stojok pre veľko-
kapacitné kontajnery na komunálny 
odpad, jesennú výsadbu stromov, ale 
vznikne aj fitness park a priestor na 
rekonštrukciu fontány na Kossutho-
vom námestí. 

Detské ihrisko Žihadiel-
ko, ktoré mesto získalo vďaka 
hlasovaniu ľudí, bude oficiál-
ne odovzdané v sobotu, 7. júla 
o 10. hodine na Mederčskej 
ulici v Komárne. Symbolic-
ký kľúč investície za takmer 
70 tisíc eur odovzdá zástupca 
obchodnej siete primátorovi 
mesta László Stubendekovi. 

V priebehu dňa je pre zá-
ujemcov pripravený bohatý 
program – nebudú chýbať rôzne 
súťaže, remeselné práce pre deti, 
maľovanie na tvár, obrovský 

nafukovací hrad, trampolína, 
nebude chýbať ani cukrová vata 
a iné občerstvenie. K dispozícii 
bude aj prebaľovací stôl pre ro-
diny s najmladšími deťmi. Deti 
sa môžu fotiť pred plagátom so 
Včielkou Majou, ale aj s figúrkou 
tejto rozprávkovej postavičky až 
do šiestej večer. 

V susedstve nového detské-
ho ihriska  bude obnovený asfal-
tový povrch futbalového ihriska. 
Poslanci na tento účel schválili 
12-tisíc eur. 
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V sobotu odovzdajú 
nové detské ihrisko

Pacienti, či už detskí ale-
bo dospelí, ju budú môcť vy-
užiť počas pracovných dní od 
16.00 už len do 22.00 hodiny. 
Počas víkendov a sviatkov to 
bude od siedmej ráno taktiež 
len do 22. hodiny. 

Priestory pohotovosti 
v Komárne na Petőfiho ulici 
sa od 1. júla taktiež stanú mi-
nulosťou.  Ambulancie nových 
pohotovostí – zvlášť pre deti 
a dospelých od 1. júla budú 
fungovať nasledovne: pohoto-

vosť pre deti bude v priesto-
roch nemocnice, neďaleko 
vrátnice a dospelí nájdu poho-
tovostného lekára na poscho-
dí niekdajšieho Zdravcentra, 
súčasného Semmelweisovho 
zdravotného strediska. 

Minulosťou sa stanú aj 
výjazdy k pacientom, tie sú 
od júla zrušené. Pacienti tak 
po 22. hodine môžu vyhľadať 
v prípad potreby urgentné 
príjmy, alebo si zavolať rýchlu 
zdravotnú pomoc.

Od 1. júla sa mení fungovanie 
Lekárskej služby prvej pomoci

Realizácia investícií za štvrť milióna eur
Súčasť investičného balíčka (EUR)
Revitalizácia fitness parku pred tremálnym kúpaliskom 30 000
Vybudovanie parkovísk na Komenského a Vodnej ulici 13 000
Detské ihriská na Ulici Selyeho a Klapkovom sídlisku 20 000
Vybudovanie parkovísk na Klinčekovej ulici 30 000
Spojovací projekt Elektrárenskej cesty a Hlbokej ulice  10 000
Oprava stojky na kontajnery na Špitálskej uici 10 000
Oprava chodníka medzi ulicami E. B. Lukáča a Slobody 20 000
Výstavba detského ihriska na Dvorskej ulici 10 000
Výstavba detského ihriska na Ulici E. B. Lukáča 10 000
Budovanie vpustov pre dažďovú vodu na Lesnej ulici 12 000
Vybudovanie časti chodníka v Novej Stráži 10 000
Doplnenie sumy na zateplenie budovy MŠ v Novej Stráži 7 000
Oprava mestských detských ihrísk 20 000
Oprava fontány na Kossuthovom námestí 8 000
Oprava chodníka na Petőfiho ulici 10 000
Výsadba stromov 7 000
Oprava asfaltového povrchu priestranstva vedľa ihriska Žihadielko 12 000
Vymedzenie parkovísk na Seressovej ulici 2 000
Osvetlenie telocvične ZŠ na Pohraničnej ulici 8 000

Takmer pol milióna eur na rozvoj
4. Zabezpečenie deratizácie ka-
nalizačnej siete, objektov na nej 
a ČOV Komárno – 10 000 eur
5. Odvedenie dažďových vôd  
na Košickej ulici – 4 000 eur
6. Oprava verejného vodovodu 
Ul. Seresa, časť Hviezdna a časť 
Dunajské nábrežie v celkovej 
dĺžke 700 m, DN 100 – 85 000 
eur
7. Sanácia skeletu drapákovej 
mačky ČS Váh – 30 000 eur
8. Oprava stavítok výtlačnej ga-
lérie ČOV Komárno – 50 000 
eur
9. Výstavba verejného vodo-
vodu – Harčáš v celkovej dĺžke 

(890+270)160 m z materiálu PE 
DN 90 – 130 000 eur 
10. Rozšírenie vodovodnej siete 
vo vnútri Pevnosti v dĺžke cca 
60 m – 15 000 eur
11. Prívod vody do MČ Nová 
Osada I. etapa (DN 150, materi-
ál PE) – 36 000 eur

Výška jednotlivých činnos-
tí podľa predloženého súpisu 
plánovaných výkonov môže byť 
v priebehu roka upravovaná 
v zmysle aktuálnych cenových 
relácií potrebného materiálu a 
poskytovaných služieb s tým sú-
visiacich a aktuálnych potrieb 
prevádzkovateľa.

Primátor Komárna na stretnutí premiérov
V Budapešti sa uskutočnilo stretnutie premiérov Sloven-

skej republiky a Maďarska, pozvanie na účasť na ňom prija-
li aj primátori Komárna a Komáromu László Stubendek a  
Molnár Attila. Na stretnutí sa v prítomnosti premiérov Vik-
tora Orbána a Petra Pellegriniho naskytla príležitosť hovoriť 
o aktuálnych projektoch dotýkajúcich sa Komárna, výstavby 
štadióna, materskej školy a nového mosta cez Dunaj. Primá-
tor László Stubendek poďakoval za veľkorysý príspevok od 
maďarského štátu na rozvoj Komárna a tým aj priľahlého re-
giónu. Stretnutie sa uskutočnilo v príjemnej atmosfére. 
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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

Mesto Komárno
Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno

vyhlasuje výberové prijímacie konanie do pracovného pomeru 
na obsadenie pracovnej pozície

samostatný odborný referent – Odbor správy majetku, Oddele-
nie správy majetku Mestského úradu Komárno
miesto výkonu práce – Komárno
platové podmienky v zmysle zák. č. 553/2003 Z .z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, 
Príloha č. 3, základná stupnica platových taríf zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme, platová trieda 9 zákl. plat od 
517,-€
Kvalifikačné predpoklady:
stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa (vzdelanie v odbore ekonomika, resp. 
stavebníctvo)
znalosť právnych predpisov v oblasti správy majetku samosprávy 
obcí
predpoklady na vykonávanie práce vo verejnom záujme ( § 3 zá-
kona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov)
Ostatné požiadavky:
Znalosť SJ (C1) – najmä v písomnom prejave
Microsoft Word – pokročilý 
Microsoft Excel – pokročilý 
Osobnostné predpoklady a zručnosti:
znalosť právnych predpisov upravujúcich činnosti samosprávy 
znalosť účtovníctva a schopnosť čítania účtovných výkazov
znalosť právnych predpisov o katastri nehnuteľností 
skúsenosti v štátnej/verejnej správe resp. v oblasti geodetických 
a kartografických
bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, 
odolnosť voči stresu
Náplň práce na pozícii:
Majetkovoprávne usporiadanie, delimitácia nehnuteľnosti mesta, 
vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
Zabezpečovanie identifikácie pre majetkovoprávne usporiadanie 
nehnuteľnosti
Vypracovanie delimitačného protokolu a zápisov do katastra 
nehnuteľnosti
Úkony spojené s prevodom a prenájmom nehnuteľností
Príprava zmlúv k prevodom vlastníctva, k nájomnému vzťahu, 
k výpožičkám pozemkov a nebytových priestorov
Zabezpečenie LV pre majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľ-
ností
Zabezpečenie geodetických prác, znaleckých posudkov
Vybavovanie bežnej korešpondencie 
Príprava materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva
Termín odovzdania prihlášok:
Životopis a žiadosť do prijatie do pracovného pomeru poslať elek-
tronicky do 10. júla 2018 na adresu prednosta@komarno.sk  alebo 
osobne / poštou do podateľne MsÚ.
Bližšie informácie o podmienkach výberového konania poskytne 
sekretariát prednostu MsÚ Komárno: e-mail: prednosta@komar-
no.sk
Uchádzača, ktorý spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady 
a požiadavky vyhláseného výberového prijímacieho konania, po-
zveme na ústny pohovor najmenej sedem dní pred jeho konaním 
s uvedením miesta, dátumu a hodiny.

Ing. László Stubendek, primátor mesta
v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, 

zástupca primátora na základe písomného poverenia

l REKOM – kompletná 
rekonštrukcia bytov. Tel.: 
0905/450 570, 0948/622 051.
l Dám do prenájmu 1-iz-
bový nezariadený byt. Tel.: 
0917 534 209.
l Predám 8á záhradu s dre-
venou chatou, so súpisným 
číslom (25 m2+2 m2), elek-
trina, voda-studňa-čerpadlo, 
WC – žumpa, ovocné stromy, 
trávnatá plocha, lokalita – Ko-
márno – Harčáš, pri koňoch, 
bezpečná lokalita. Cena: 17 
000 Eur, tel.: 0915/343 149.
l Predám 12á záhradu, 

vybudovaná betónová zá-
kladová doska pre chatu + 
stavebné povolenie, ovocné 
stromy, trávnatá plocha, lo-
kalita – Komárno – Harčáš, 
pri koňoch, bezpečná loka-
lita. Cena: 15 000 Eur, tel.: 
0915/343 149.
l Vŕtanie studní. 0948/424 
805.
l Prezlátenie, striebrenie a 
čistenie náhrobných kame-
ňov. Tel.: 0904/374 273.
l Elektrikár. Tel.: 0908/415 
657.

Presne rok trvá výstavba 
novej telocvične Gymnázia 
Ľ. J. Šuleka v Komárne. Po 
dlhých rokoch sa konečne 
študenti gymnázia dočkajú 
telocvične, ktorá nahradí už 
roky nevyhovujúcu malú te-
locvičňu s rozmermi 10 x 20 
metrov.

Podľa vyjadrenia riaditeľa 
školy Mgr. Ondreja Gajdá-
ča, nová moderná telocvič-
ňa, vyhovujúca požiadavkám 
doby, bude mať rozmery 18 x 
30 metrov s regulérnym bas-
ketbalovým a volejbalovým 
ihriskom, ihriskom na hádza-
nú, halový futbal a florbal. 

Telocvičňa bude samozrej-
me slúžiť aj na gymnastiku, 
bedminton a mnohé ďalšie 

športové aktivity. Súčasťou 
telocvične budú aj štyri šatne 
s príslušenstvom.

Podľa vyjadrenia investo-

ra, ktorým je Nitriansky sa-
mosprávny kraj, a zhotoviteľa, 
stavbu v hodnote viac ako 1 
milión eur dostanú študenti 

do užívania už v septembri 
tohto roka.
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Gymnazisti sa majú na čo tešiť!semafor na Komenského ulici bude prestavený
Na sklonku uplynulého roka bol vybudovaný a odo-

vzdaný do užívania odbočovací jazdný pruh na križovatke 
z Komenského ulice. Súčasťou tohto projektu za 148 tisíc 
eur bola aj obnova semaforov. Ich režim bude potrené, na 
základe štatistík a spätnej väzby od obyvateľov, preinštalovať. 
Vzhľadom na množiace sa pripomienky ohľadom času svie-
tenia zeleného svetla na semafore, boli na jar vykonané rôz-
ne merania, aby sa zvýšila plynulosť a bezpečnosť premávky. 
Zelené svetlo bude krátko pred prepnutím tento časový úsek 
signalizovať trojitým bliknutím.  

Ďakujeme za ochotu pomáhať nám
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne ďakuje 

za usporiadanie slávnostného koncertu detských speváckych zborov Cirkev-
nému zboru ECAV v Komárne, farárke ECAV CZ v Komárne Mgr. Jane Kači-
covej Horňákovej, Regionálnemu osvetovému stredisku v Komárne, Mgr. Eve 
Kerepeckej, organizátorke podujatia, Jane Mačicovej, moderátorke podujatia, 
pedagógom, detským speváckym zborom, speváckemu zboru KANTANTÍNA 
a evanjelickému cirkevnému zboru AGAPÉ z Nesvad, sólistom B. Borsányimu 
a F. Markovicsovej.

Slávnostný koncert sa konal dňa 13. júna 2018 o 17. hodine v Evanjelic-
kom kostole na Ulici františkánov v Komárne. Osobitné poďakovanie a úcta 
patrí všetkým vzácnym ľuďom, ktorí svojou účasťou na slávnostnom koncerte 
preukázali ochotu pomáhať ľuďom s neľahkým osudom, v prospech ktorých je 
koncert každoročne usporiadaný.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
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Noel Berényi z Chotína, Alisha Bkandzsic z Kolárova, Marcel 
Tóth zo Štúrova, Hana Kapusňáková z Komárna, Cyntia Glaserová 
z Komárna, Luis Lévai z Hurbanova, Adam Vanko zo Zlatnej na 
Ostrove, Maximilián Szabó z Čičova, Martin Marcel Eliašovsky z 
Veľkého Medera, Karin Bekeová zo Zemianskej Olče, Alex Vörös 
z Duloviec, Emma Jakab zo Zlatnej na Ostrove, Hanna Madarász z 
Vrbovej nad Váhom, Amira Antal z Horných Túroviec, Alex Macz-
kó z Nových Zámkov, Léda Engelová zo Štúrova, Máté Szabó z 
Nových Zámkov, Kevin Kovács z Komárna, Natália Pasztoreková 
z Imeľa, Donathan Dobi z Nesvád, Adél Nagy z Komárna, Adam 
Ambrus z Komárna, Dávid László z Komárna, János Imre Szénási z 
Novej Stráže, Tomáš Smolík z Okoličnej na Ostrove, Teodor Vese-
lý z Komárna, Zara Molnárová z Veľkého Ostrova, Olivér Ferencz 
z Kolárova, Le Thanh Peter z Kamenína, René Mátyus z Nesvád, 
Balázs Varga zo Zlatnej na Ostrove, Csaba László Rácz zo Zlatnej 
na Ostrove, Emma Rigóová z Holiarov, Dominika Kürtiová z Ko-
lárova, Zsombor Vojtek zo Salky, Áron Fekete z Búču, Paulína Sty-
ková z Úľan nad Žitvou, Denis Erős z Hurbanova, Tereza Komová 
z Trávnice 

Sľúbili si vernosť
Andreas Graf a Katarína Szabó, Gabriel Garai a Nikoleta Nagy-

ová, Marián Halmo a Soňa Slabeňáková, Szabolcs Szallás a Monika 
Molnárová, Radim Mäsiar a Noémi Németh, Dušan Szabó a Anikó 
Zachar, Zsolt Kacz a Enikő Szapuová, Norbert Tureček a Katarína 
Nagyová, Erik Spátay a Renáta Répásiová, Roland Kovács a Tímea 
Németh

Opustili nás
70-ročný Štefan Nagy z Véka, 80-ročná Alžbeta Nagyová z Ko-

márna, 48-ročný Zoltán Vass z Komárna, 77-ročný Ladislav Buzás 
z Kameničnej, 77-ročný Dušan Gallo z Komárna, 61-ročná Katalin 
Opálka z Marcelovej, 81-ročná Juliana Odrobinyáková z Komár-
na, 60-ročný Tibor Sóos z Radvane nad Dunajom, 76-ročná Mária 
Kováčová zo Šrobárovej, 70-ročný Ľudovít Győrfy z Komárna, 38-
ročná Mária Fügedi z Komárna, 65-ročný Zoltán Lévai z Marcelo-
vej, 69-ročný Zoltán Markovics z Komárna, 76-ročná Magdaléna 
Szabóová z Kolárova, 77-ročný János Czompál z Bátorových Kosíh, 
68-ročný Dezider Koczkás zo Zlatnej na Ostrove, 78-ročný Tibor 
Szabó z Novej Stráže, 61-ročný Sándor Krastenics st. zo Sokoliec, 
98-ročný Juraj Mokoš z Chotína, 83-ročná Margita Leczkéšiová z 
Komárna, 76-ročná Irén Mórocz z Komárna, 66-ročná Zsuzsanna 
Csicsó z Iže

SPOMIENKA
Dňa 17. júla 2018 uplynie 5 rokov od 

smrti nášho drahého manžela, otca, dedka a 
kamaráta

Michala MEDOVARSKÉHO.
Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.

Spomína manželka s rodinou

V tunajšej pevnosti už 
bolo všeličo, v dávnej i nedáv-
nej minulosti, ale hudobný 
festival priamo medzi múrmi 
tejto pamiatky, tak ten tu ešte 
nebol. Platilo to až do vla-
ňajšieho roka, kedy sa partia 
mladých nadšencov pustila 
do zorganizovania prvého 
ročníka Hudobného festivalu 
Basement.

Jedným z nich je Komár-
ňan 26-ročný Matúš Kešiar. 
Študoval žurnalistiku v Brati-
slave, magisterský titul získal 
v odbore informační studia 
a knihovnictví na Masarykovej 
univerzite v Brne. Pracoval na 
viacerých festivaloch, v Česku 
organizoval fashion marke-
ty. Vo voľnom čase sa venuje 
stand up comedy. Má aj vlastné 
výstupy, no venuje sa aj orga-
nizácii stand-upov v angličti-
ne pod názvom Jokes on You 
v Bratislave, Brne aj Prahe. Fes-
tival Basement v komárňanskej 
pevnosti organizuje s občian-
skym združením KKBK. Matúš 
KEŠIAR:

- „Možno sa sami seba pý-
tate, čo je to za bláznivý nápad, 
usporiadať festival v pevnosti? 
A pýtate sa správne. Nápad to 
je vskutku bláznivý. Pevnosť 
má veľa nedostatkov a nieke-
dy aj úplne základných. Nie je 
tam voda, elektrina ba dokonca 

tam nie je ani osvetlenie. Pra-
coval som na viacerých festiva-
loch, napríklad na Coloursoch 
v Ostrave. Odjakživa ma to 
k tomu ťahalo. Mám strašne rád 
hudobné festivaly a od asi pät-
nástich chodím okolo pevnosti 
s hladnými očami a hovorím si: 
toto je fantastické miesto na fes-
tival. Normálne som sa triasol 
o to, aby to nikomu nenapadlo 
skôr ako mne. Nechcel som, aby 
nám to vyfúkli, lebo je to úžasné 
miesto. Nakoniec nie sme prví, 
kto sa o to pokúša, ale prví sme 
sa dostali tak ďaleko, že sme „vy-
tvorili“ festival. Myšlienka festi-
valu vznikla ako spôsob, ktorým 
chceme našej pevnosti pomôcť. 
Výťažok z predaja lístkov pôjde 
totiž aj na jej obnovu. 

Dôvod, prečo chceme Ko-
márnu pomôcť práve hudob-
ným festivalom, je veľmi prostý. 
Vieme to robiť. Rodičia nás po-
slali do sveta, aby sme sa niečo-
mu priučili a my sme sa naučili 
organizovať koncerty. Je to to, čo 
vieme, v čom sme dobrí a čo nás 
baví. Je to naše remeslo. Chceme 
pomôcť Komárnu, z ktorého od-
chádza čoraz viac mladých ľudí 
a málokto z nich sa ešte niekedy 
vráti. Napĺňa nás to smútkom, 
pretože Komárno je krásne a 
výnimočné miesto na tomto 
svete. 

Rovnako je aj naša pevnosť 

krásne a výnimočné miesto na 
hudobný festival. Nerobíme si na 
pevnosť žiaden nárok, patrí Ko-
márňanom, tak to je a tak to aj 
bude. Dokonca dúfame, že náš 
festival inšpiruje aj iných ľudí, 
aby zorganizovali v pevnosti 
svoje vlastné podujatie. Či už 
by to bol koncert, maratón ale-
bo airsoftový turnaj. V pevnosti 
je miesta dosť pre nás všetkých. 
Ako Komárňan mám k nej sen-
timentálny vzťah. Páči sa mi. 
Ja si myslím, že je to Eiffelova 
veža tohto mesta. Je to obrovský 
priestor a naozaj prenádher-
né miesto. Dobre, momentálne 
nevyzerá prenádherne, lebo sa 
v niektorých častiach rozpadá-
va, ale ja tam vidím veľa poten-
ciálu a možností na kultúrne 
vyžitie. Tam by mohla byť hoci 
aj univerzita, kasíno a hotel. 
Všetko spolu. Všetko by sa tam 
zmestilo. A ešte by tam ostalo 
miesto na ihrisko a bazén.“

Vlani chlapci zorganizovali 
prvý ročník a tento rok sa 13. 
až 15. júla v komárňanskej pev-

nosti bude konať druhý ročník 
multižánrového Hudobného 
festivalu Basement so zamera-
ním na modernú elektronickú 
hudbu. Netradičné a rozsiahle 
priestory pevnosti sľubujú náv-
števníkom unikátny zážitok, 
aký si z tradičného letiska len 
tak neodnesú.

Na Basement Festiva-
le bude hrať primárne drum 
and bass, ale v programe je aj 
mnoho iných žánrov a sprie-
vodné programy. Na stageoch 
bude aj reggae alebo jazzový 
jam. Okrem iného je v sprie-
vodnom programe aj divadlo, 
graffity jam, skateboardová 
dráha, stand up comedy, vzde-
lávacie prednášky a ešte aj DJ-
ský workshop. Pre každého sa 
nájde niečo. Poďte sa do pev-
nosti aspoň pozrieť a my vám 
garantujeme, že uvidíte niečo, 
čo tu v Komárne a vlastne ani 
nikde na Slovensku ešte nebo-
lo.

rs

Komárňanská pevnosť
je fantastické miesto na hudobný festival


