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Riaditeľ spoločnosti 
KOMVaK Patrik Ruman spo-
lu s vedením mesta, primáto-
rom László Stubendekom, 
viceprimátorom Bélom Kes-
zeghom na tlačovej besede 
informovali verejnosť ohľa-
dom činnosti spoločnosti za 
predošlých jeden a pol roka. 
Hlavnou témou bola hĺbková 
kontrola – Due Dilligance.

Riaditeľ spoločnosti pre-
zentoval, že správa o hĺbkovej 
kontrole bola zverejnená pre 
širokú verejnosť, dá sa stiah-
nuť z webovej stránky mesta. 
Anonymizované boli len tie 
časti správy, ktoré za považujú 
za obchodné tajomstvo.

Personálne otázky
l	Personálne zmeny na čele 
spoločnosti a dozornej rade 
spoločnosti
l	Zlúčenie funkcie riaditeľa 
spoločnosti a predsedu pred-
stavenstva – presné stanovenie 
zodpovednosti
l	Personálna zmena na poste 
hospodárskeho riaditeľa spo-
ločnosti
Racionalizácia pracovnej sily
l	Zmena pohľadu na riadenie 
spoločnosti
l	Transparentné a korektné fi-
nancovanie vedenia spoločnosti
l	Sprehľadnenie hospodáre-
nia spoločnosti – prezentácia 

reality
Racionalizácia nákladov

l	Vypovedanie nevýhodných 
zmlúv a vysúťaženie nových 
služieb
l	Hĺbková kontrola – Due 
Dilligence
l	Podanie trestných oznáme-
ní na polícii
l	Etický kódex
Postavenie nových základov 

hospodárenia spoločnosti
l	Funkčné cash-flow, včasné 
splácanie dlžôb
l	Odstránenie nebezpečen-
stva hroziaceho stratou majet-
ku spoločnosti – vyrovnanie 
záložného práva

l	Zmena pôvodnej pôžičky 
na výhodnú bankovú pôžičku, 
zníženie 3,5 % úroku na 0,68-
percentný, čo znamená ušetre-
nie 775 197 eur.

Zmeny 
v partnerských vzťahoch

l	Zmeny v spolupráci s oko-
litými obcami – nové prevádz-
kové zmluvy
l	Nové účinné spojenie s 
vedením mesta, vyhotovenie 
prevádzkovej zmluvy
l	Aktívna spolupráca s pred-
staviteľmi samosprávy a mest-
ského úradu
Uprednostnenie obyvateľov 

mesta Komárno

l	Značné investície do ma-
jetku vodného hospodárstva 
– namiesto nájomného in-
vestície vo výške 485 000 eur 
do rozvoja
l	Zlepšenie služieb týkajú-
cich sa obyvateľov, aktívna ko-
munikácia
l	Sociálna angažovanosť 
– podpora súťaží v školách, 
ochladzovacie brány v centre, 
dávkovače vody
l	Čistenie vpustí dažďovej 
vody, aktívna spoluúčasť pri 
opravách v školských zariade-
niach
l	Nová webová stránka spo-
ločnosti www.komvak.sk

Každému je prístupná hĺbková kontrola KOMVaK-u

Záber z tlačovej besedy: Béla Keszegh viceprimátor, László Stubendek primátor a Ru-
man Patrik, riaditeľ spoločnosti KOMVaK.                                  Zdroj: komaromonline.sk

Voľby budú 10. novembra
Jeseň prinesie aj ďalšie komunálne voľby. Počet poslan-

cov mestského zastupiteľstva zostáva nemenný, a tak v nad-
chádzajúcich 4 rokoch budú o osude mesta rozhodovať aj 
naďalej 25 volení zástupcovia.

Voliči budú môcť 10. novembra odovzdať svoje hlasy vo 
volebných miestnostiach na území mesta od 7. do 22. hodiny. 
Voliť poslancov a primátora Komárna môžu všetci, ktorí naj-
neskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov a majú trvalé bydlisko 
v Komárne.

Kandidátom na poslanca sa môže stať ktokoľvek, kto 
dovŕšil 18 rokov a má trvalé bydlisko v Komárne, v prípade 
kandidatúry na post primátora je veková hranica 25 rokov. 
Kandidáti na poslancov, ktorí sa o priazeň voličov uchádzajú 
ako nezávislí, musia zozbierať 500 podpisov, ktoré podporia 
ich kandidatúru. 

Poslanci na poslednom zasadnutí zastupiteľstva rozhodli 
o tom, že sa nebude meniť ani počet poslancov, ba ani počet 
volebných obvodov. A tak v novembri budú obyvatelia voliť 
25 kandidátov na obsadenie poslaneckých stoličiek miestnej 
samosprávy, spomedzi ktorých jeden bude zastupovať Novú 
Stráž a zvyšných 12 a 12 bude obhajovať záujmy dvoch ko-
márňanských obvodov.

KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., 
v priebehu roka 2018 realizoval projekt osadenia pitných 
fontán na viacerých základných a stredných školách v Ko-
márne. Cieľom projektu je zabezpečenie pitného režimu pre 
žiakov a  študentov a súčasne budovanie pozitívneho vzťahu 
detí a  mládeže k pitnej vode ako k nápoju, ktorý je pre ľud-
ské telo nevyhnutný a najprirodzenejší. Jedna z  posledných 
pitných fontán bola dodaná do rekonštruovanej telocvične 
Gymnázia Ľ. J. Šuleka v Komárne..

Tento rok sa konali už IX. 
Majstrovstvá Európy vo vý-
razových tancoch. Každoroč-
ne sa konajú v inom meste a v 
roku 2018 sa súťažilo v Bra-
šove v Rumunsku. Na maj-
strovstvá Európy vedie dlhá 
cesta. Najprv musíte prejsť 
regionálnym a celoštátnym 
kolom, kde je potrebné na 
kvalifikáciu získať dostatoč-

ný počet bodov na postup na 
majstrovstvá Európy. 

„Nie každý, kto sa umiestni 
na prvých miestach na sloven-
skom kole, automaticky postu-
puje na majstrovstvá Európy, 
dôležitý je počet bodov. Súťaží 
sa v rôznych tanečných štýloch, 
vekových a výkonnostných 
kategóriách. Každý rok sa na 
tomto podujatí stretne viac ako 

2000 tanečníkov. Konkuren-
cia je silná, a preto je pre deti 
a aj pre nás pedagógov veľkou 
výzvou zúčastniť sa tejto súťa-
že“– uviedla Mgr. Petra Pavlo-
vičová.

Na súťaži sa zúčastnili aj 
žiačky Základnej umeleckej 
školy v Komárne pod vedením 
učiteliek Mgr. Petry Pavlovi-
čovej v tanečnom zoskupení 

Glamour Dance a Veroniky 
Vargovej DiS.art. v tanečnom 
zoskupení Harmónia. Súťažili 
v juniorskej vekovej kategórii 
a vo vekovej kategórii dospelí.

Glamour Dance súťaži-
li v javiskových výrazových 
tancoch, kde za choreografiu 
,,Requiem za život“ získali 
Zlaté umiestnenie a Špeciálnu 
cenu poroty za choreografiu. V 
kategórii Contemporary dan-
ce za duo choregrafiu ,,Kráčaj 
vedľa mňa“ získali 2. miesto, 
kde tancovali Hana Kajanová 
a Dominika Mečárová.

Harmónia súťažila v Mo-
derných tancoch, kde získali 
za choreografiu ,,Demóna“ 
Zlaté umiestenie. V kategó-
rii Open za sólo choreografiu 
,,Pýcha“ 1. miesto v prevedení 
Veroniky Košackej.

Súťažiacim môžeme len 
poďakovať za úspešné repre-
zentovanie Slovenka a mesta 
Komárna.                            dm

Komárňanskí tanečníci vyhrali Majstrovstvá Európy

Deň Dunaja oslovil rodiny
Dňa 29. júna na nábreží Veľkodunajská 1. sa uskutoč-

nil VI. ročník Medzinárodného dňa Dunaja. Napriek nie 
celkom priaznivému počasiu, pestrý a rôznorodý program 
s hlavnou atrakciou - 45-minútovou vyhliadkovou plavbou, 
ktorú zabezpečil Slovenský vodohospodársky podnik, bol 
skutočne príťažlivý, lebo dokázal zmobilizovať približne tisíc 
návštevníkov.

Toto populárne tradičné podujatie čoraz jasnejšie naberá 
rodinný charakter a dáva možnosť viac vplývať na ekologické 
vedomia ľudí a na formovanie ich pozitívneho vzťahu k Du-
naju, k prírode a životnému prostrediu. Aj VI. ročník Dňa 
Dunaja sa uskutočnil pod záštitou vedúceho Poslaneckého 
klubu občianskej strany Most-Híd Tibora Bastrnáka.       dm

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy 
oznamuje všetkým záujemcom, že

DODATOČNÝ ZÁPIS
na školský rok 2018 – 2019 na hudobný, tanečný a výtvarný 
odbor bude v dňoch 4. až 13. septembra 2018 v čase od 14.00 
do 17.30 v priestoroch ZUŠ-MAI na Letnej  ulici 12 v Komár-
ne. Každého srdečne očakávame ! 
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Mesto Komárno v zmysle §4 ods. 1 zákona č. 596/2003 
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon 

č. 596/2003 Z. z.), v znení neskorších predpisov a v nadväznosti 
§5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, 
v znení neskorších predpisov
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa 

Materskej školy Ul. mieru č. 16, 945 01 Komárno,
predpokladaný termín nástupu do práce november 2018.

I. Kvalifikačné predpoklady: 
a) vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických za-
mestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 317/2009 Z. z.) a vyhlášky 
MŠ SR č. 437/2009 Z . z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné pred-
poklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategó-
rie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, 
b) vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle záko-
na č. 317/2009 Z. z., 
c) najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa §3 ods. 5 zákona 
č. 596/2003 Z. z. 

II. Iné kritériá a požiadavky 
a) občianska bezúhonnosť podľa §6 ods. 1 písm. b/ a §9 zákona č. 
317/2009 Z. z.,
b) zdravotná spôsobilosť podľa §6 ods. 1 písm. c/ a §10 zákona č. 
317/2009 Z. z.,
c) ovládanie štátneho jazyka podľa §6 ods. 1 písm. d/ a §11 zákona 
č. 317/2009 Z. z.,
d) znalosť problematiky financovania školstva, znalosť zákonov, 
týkajúcich sa obecného zriadenia, rozpočtového hospodárenia, 
výkonu práce vo verejnom záujme, štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve, 
e) osobnostné a morálne predpoklady,
f) organizačné a riadiace schopnosti.

III. Zoznam požadovaných dokladov 
a) písomná prihláška do výberového konania, 
b) overené doklady o najvyššom ukončenom vzdelaní, o 1. 
atestácii alebo jej náhradnej formy a o ovládaní štátneho jazyka v 
zmysle zákona č. 317/2009 Z. z., 
c) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 
d) doklad o dĺžke pedagogickej praxe, 
e) potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – telesná a duševná spôso-
bilosť pedagogického zamestnanca, potrebná na výkon pedagogic-
kej činnosti, nie staršie ako 3 mesiace,
f) profesijný životopis (vrátane písomného a telefonického kon-
taktu), 
g) písomný návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia, 
h) písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre po-
treby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v 
znení neskorších predpisov,
i) čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov, uvádzaných 
v prílohe prihlášky.

IV. Hodnotenie kritéria 
Pri rozhodovaní bude výberová komisia hodnotiť predovšetkým 
podľa bodov I. – III. a pri rozhodovaní o víťazovi prihliadne na 
odbornú úroveň koncepcie rozvoja a riadenia školského zariade-
nia - bod III. g) a na znalosť problematiky, uvedenej v bode II. d). 

V. Dátum a miesto podania žiadostí o účasť na výberovom 
konaní
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v uzatvorenej 
obálke s označením: „Výberové konanie - riaditeľ MŠ Ul. mieru 
16, Komárno – NEOTVÁRAŤ!“ poštou na adresu Mestský úrad 
Komárno, Nám. gen. Klapku, 945 01 Komárno – poštová zásielka 
má byť doručená najneskôr do dňa 10. 09. 2018  alebo je možné 
ju odovzdať osobne do podateľne Mestského úradu v Komárne, 
Kancelária prvého kontaktu, Nám. gen. Klapku – najneskôr do 
dňa 10. 09. 2018, do 12 00 hod.  

Ing. László Stubendek, primátor mesta

Komárňanské organové koncerty
Bazilika sv. Ondreja

9. septembra 2018., nedeľa – 19.00
TÓKA ÁGOSTON – Maďarsko

23. septembra 2018., nedeľa – 19.00
ANDREAS LIEBIG – Švajčiarsko

7. októbra 2018., nedeľa – 19.00
IMRE SzABÓ – Slovensko

Koncerty sú pod záštitou primátora mesta Komárna László Stubendeka

Predstavili 15-člennú 
skupinu, ktorá sa bude uchá-
dzať o priazeň voličov v nad-
chádzajúcich komunálnych 
voľbách v novembri. Na jej 
čele stojí kandidátka na post 
primátora Ágnes Héder. Na 
nominačnom zozname stra-
ny Most – Híd sú lekári, eko-
nómovia, majster sveta i pe-
dagógovia.

Ako odznelo na tlačovke, 
každý z kandidátov už pre-
ukázal svoje schopnosti vo 
svojej profesionálnej oblasti, 
vďaka čomu sa voliči môžu na 
nich spoľahnúť. Spomedzi 15 

kandidátov sú dvaja členovia 
strany Most – Híd a dvaja sú 
členovia Maďarskej kresťan-
skodemokratickej aliancie. 
Ostatní sú nezávislí kandidáti 
bez partajnej príslušnosti. 

Kandidátka na miesto 
primátora, Ágnes Héder bola 
členkou pracovnej skupiny, 
ktorá vybudovala z Komárna 
univerzitné mesto. 11 rokov 
pracovala ako riaditeľka kniž-
nice univerzity Jánosa Selyeho 
a táto rodená Komárňanka sa 
v súčasnosti venuje oblasti rie-
šenia problémov a spracúva-
nia konfliktov, čo bezpochyby 

dokáže aplikovať aj pri vedení 
mesta. Kandidátom prvého 
volebného obvodu je Marián 
Molnár, ktorý považuje rozvoj 
mestskej časti Nová Stráž za 
svoju srdcovú záležitosť. 

O poslanecké stoličky za 
druhý obvod sa budú uchá-
dzať Gábor Weszelovszky, 
niekdajší vedúci odboru škol-
stva a kultúry Mestského úra-
du a člen vedenia komárňan-
ského basketbalového klubu. 
Ekonóm Zsolt Fördös, mana-
žér významnej spoločnosti ve-
nujúcej sa poľnohospodárstvu. 
György Batta, novinár a ria-

diteľ spoločnosti zastrešujúcej 
Komárňanské listy a Mestskú 
televíziu. Imre Andruskó, 
riaditeľ Selyeho gymnázia. 
Stavebný inžinier Konštantín 
Glič, zakladajúci člen komár-
ňanského vodnopólového 
družstva. 

Tretí volebný obvod majú 
záujem zastupovať Zsolt Sebő, 
ktorý pracoval ako gynekoló-
g-pôrodník v komárňanskej 
nemocnici. Ekonómka Alžbe-
ta Jágerská, niekdajšia vedúca 
pobočky Sociálnej poisťovne 
v Komárne. Viktor Demin, 
majster sveta v rýchlostnej 
kanoistike, ekonóm, ktorý 
v roku 2013 získal titul Špor-
tovec roka. Márta Horecká sa 
venuje mentálne postihnutým 
dospelým. Tibor Fonód je 
pedagóg a zástupca riaditeľa 
Selyeho gymnázia. Ágnes Hé-
der, pedagogička, niekdajšia 
riaditeľka knižnice univerzity 
Selyeho. Z dôvodu pracovnej 
cesty sa tlačovky nemohli zú-
častniť právnik a jazykovedec 
Csaba Cúth, podnikateľka 
Anikó Szeles a elektroinži-
nier Imre Dubány, niekdajší 
manažér nitrianskeho centra 
Slovenského plynárenského 
priemyslu. 

-bu-

Predstavili sa kandidáti strany Most – Híd

Horná Zlatná je malinká 
osada s možno 50 dušami. 
Vraví sa, že ak vlak smerujúci 
z Komárna do Bratislavy za-
staví uprostred poľa, zastal 
práve tam. Dedinku tvorí 
jediná ulica, na konci ktorej 
nájdete neveľký, ale kedysi 
nádherný park s kaštieľom.

Pôvodný majiteľ ho opustil 
pred druhou svetovou vojnou. 
Tradovalo sa, že pred útekom 
tu niekde zakopal poklad. 
Ten sa dodnes nenašiel. Zato 
tu však objavili sarkofág s 
malou záhadou. Zvláštnym, 
ručne vydlabaným otvorom s 
priemerom 8 cm a škrabanca-

mi po celej dĺžke. Sarkofág je 
vystavený v komárňanskom 
lapidáriu. A každý obyvateľ 
Hornej Zlatnej vám záhadu 
bez problémom objasní. Nejde 
o žiadnu mystiku alebo rituál 
čarodejníc. Činorodý mláde-
nec našiel sarkofág a využil ho 
na napájanie dobytka. Diera 
slúžila na odtok vody a škra-
bance sú dôsledkom ťahania 
tohto napájadla na pastvu za 
dobytkom.

Okrem parku, postavené-
ho pre štyri ročné obdobia, tu 
nájdete aj viac ako storočný 
bazén. O všetko sa kedysi spo-
ločne starali obyvatelia obce. 

Dnes je to súkromný majetok 
v rekonštrukcii. Súdržnosť 
obyvateľov dedinky bola však 
inšpiráciou pre inú zaujíma-
vosť. Koná sa tu asi najmenší 
festival na Slovensku.

Pred rokmi sem začali 
chodiť na sústredenia a ná-
cvik programu mladí ľudia z 
Dramaťáku, teda nadšení di-
vadelníci pod krídlami Domu 
Matice slovenskej v Komárne 
a tunajšieho Gymnázia Šuleka. 
Postupne si staré maštale pre-
rábali na nácvikový priestor. 
Za ústretovosť a pohostinnosť 
dedinčanov sa chceli odvďačiť 
predstavením. Jeden deň mu-

zikálom a ďalší deň folklór-
nym pásmom. Podarilo sa a 
to dokonca v neuveriteľnej 
atmosfére.

Ďalší rok rozšírili pódium 
a miestne tety na festival po-
zvali aj deti a vnúčence z celé-
ho sveta. A počtom obyvateľov 
tejto dedinky počas festivalu 
niekoľkonásobne narástol.

Ani tento rok nebol vý-
nimkou. Folklórom inšpiro-
vaný súbor Slovenskí rebeli 
tu 4. augusta uviedli folklórnu 
komédiu NA ROVÁŠ! Príbeh 
richtára, ktorý obecný majetok 
prepil a dcéru vydať nevedel.

Jozef Černek

Najmenší festival na Slovensku už má svoju históriu
Dedinka na južnom Slovensku nemá svoj kostol, poštu, 
dokonca ani krčmu, má však vlastný festival

Po prudkých dažďoch, 
spoločnosť žiada aj o infor-
máciu od obyvateľov o tom, 
v ktorých častiach alebo lo-
kalitách mesta zaznamenali 
znova naplavený odpad do 
vpustov. Spoločnosť musí 
priebežne realizovať čistenie 
viac ako 2500 vpustov, ktoré 
sa znova a znova upchávajú. V 
predošlých rokoch bolo toto 
čistenie zanedbávané, takže aj 
ich údržba trvá dlhšie.

Väčším problémom sú tie 
časti, ktoré nepatria pod mesto 

a o ich údržbu sa nestará naša 
spoločnosť a práve tieto sú 
príčinou najväčších problé-
mov. Dobrým príkladom sú 
na to štátne cesty - Bratislav-
ská cesta, Mederčská ulica, Rá-
kócziho ulica, alebo parkovis-
ko pri Bille, ktoré sú v správe 
štátnych organizácií, resp. v 
súkromnom vlastníctve, a pre-
to ich čistenie by mali zabez-
pečovať vlastníci. Mesto už vo 
viacerých prípadoch vyzývalo 
majiteľov nehnuteľností a pre-
bieha aj sústavné rokovanie so 

správcom ciest.
„KOMVaK  tento rok kla-

die zvýšený dôraz na čistenie 
dažďových vpustov, avšak sú 
lokality, kde sa  upchatie daž-
ďových vpustov opakuje. V prí-
pade väčších zrážok sú prob-
lémom listy, konáre stromov, 
tráva, ktoré zanášajú dažďové 
vpusty a znižujú ich odtokovú 
schopnosť. Z uvedeného dô-
vodu vyzývame obyvateľov k 
väčšej pozornosti k tomu, čo 
sa dostáva do odtoku. Oča-
kávame vaše oznámenia, kde 

sa nachádzajú upchaté vpus-
ty, aby sme ich vedeli vyčistiť. 
Sme toho názoru, že vzájomná 
spolupráca a pomoc vedie k 
zníženiu problémov s odtokom 
vody pri intenzívnych zrážkach 
a tým i k zabráneniu väčších 
škôd" - uviedol Patrik Ruman, 
generálny riaditeľ spoločnosti 
KOMVaK.

Vaše podnety očakáva-
me prostredníctvom webovej 
stránky ( www.komvak.sk ) 
alebo t. č. 035/77 22 277 , ale-
bo 035/3214 161.

KOMVaK priebežne vykonáva čistenie dažďových vpustov
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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 SPOMIENKA
„Nič viac Ti už nemôžeme dať, 
 len kvet na hrob 
a s láskou spomínať.“

Dňa 27. júla uplynulo 8 rokov od úmrtia 
drahého manžela, otca, dedka a pradedka

Emila HATINU.
Tí, ktorí ste ho poznali venujte mu s nami prosím tichú 

spomienku.
Smútiaca rodina 

SPOMIENKA
na hodinára 

p. Stanislava Poláka
„Čas plynie, smútok zostáva 
tá strata bolieť neprestáva.“

Dňa 17. júla 2018 sme si pripomenuli druhé smutné vý-
ročie. Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí naňho 
nezabudli.

S láskou a bolesťou v srdci spomína manželka,
dcéry s rodinami a sestry s rodinami    

Novorodenci
Dániel Kalocsányi z Komárna, Erika Hanna Szeifová z Komár-

na, Márk Takács z Kolárova, Sofia Káplócká z Imeľa, Márk Sátek z 
Komárna, Márton Magyarics z Kolárova, Kristóf Nágel zo Štúrova, 
Goran Tomič z Komárna, Noel Kiszely zo Zalaby, Mátyás Mikus zo 
Svodína, Kevin Biskupič z Kavy, Marko Hencz z Komárna, Aurél 
Zoltán Zsitnyan z Komárna, Enikő Török z Bátorových Kosíh, Le-
onardo Roberto Jacob z Kolárova, Marcela Csóková z Marcelovej, 
Marcell Izsák z Komárna, Markó Nagy z Kolárova, Marianna Ma-
renčíková z Nových Zámkov, Mia Holecová zo Svätého Petra, Ti-
bor Várady z Bátorových Kosíh, Roland Szenczhi z Modrán, Adam 
Nagy zo Zemného, Alexander Csicsó z Modrán, Máté Zsolt Jakab 
z Kameničnej, Bella Szofia Rigóová z Komárna, Zoé Mikolaiová z 
Gabčíkova, Benjamin Ruben z Komárna, Peter Kovács z Komárna, 
Olivér Chren z Marcelovej, Nathaniel Mácsodi z Komárna, Zoé Pál 
z Kolárova, Timon Števár z Mojzesova, Nikolas Urbán z Nových 
Zámkov, Alex Prónik z Komárna, Filip Tóth z Nových Zámkov, Pál 
Vas z Hurbanova, Zoé Dudášová z Patiniec, Sebastián Szelčáni z 
Kolárova, Norbert Varga z Nových Zámkov, Ladislav Mészáros z 
Komárna 

Sľúbili si vernosť
Timotej Bodzás a Miriam Mazanová, Ladislav Chrén a Silvia 

Szegiová, František Kovács a Lorieta Šebőková, Ing. Jozef Atkáry a 
Katarína Háziová, Tomáš Halász a Erika Csölleová, Törg Nestler a 
Eva Rigóová

Opustili nás
78-ročný František Szabó z Modrán, 87-ročný Mihály Fehér z 

Komárna, 64-ročný Milan Botka z Komárna, 82-ročná Alžbeta Ho-
lišová z Komárna, 73-ročná Otília Gálová, 80-ročný Róbert Lohner 
z Komárna, 67-ročný Ing. Ladislav Vörös z Kolárova, 51-ročný Laj-
os Gyűrősi z Čalovca, 70-ročný Milan Škuliba z Komárna, 88-ročná 
Mária Szabóová z Kolárova, 58-ročný Rudolf Rafael z Kameničnej, 
92-ročná Zuzana Puskelová z Dediny Mládeže, 76-ročný Vilmos 
Bartek z Komárna, 86-ročný Ladislav Varga z Kolárova, 83-ročná 
Irena Špacírová z Komárna, 76-ročná Mária Barczi z Bátorových 
Kosíh, 74-ročný Kelko László st. zo Svätého Petra, 81-ročná Oľga 
Šišolinová z Komárna, 67-ročný László Cserge z Hurbanova, 80-
ročný László Csóka zo Zlatnej na Ostrove, 75-ročný Ing. Imrich 
Božik z Komárna, 55-ročná Mária Hutter z Komárna, 83-ročný 
Géza Kele z Moče, 74-ročná Irén Bathó z Búču, 72-ročná Erzsébet 
Emmer z Komárna, 78-ročná Ilona Polovicz z Marcelovej, 72-ročná 
Erzsébet Kiss z Komárna

Hľadáme výpomoc od 1.10 do30.11.2018 na dva mesiace, 
výpomoc do domácnosti a ošetrovanie po operácii bedrového 
kl´bu do Nemecka. Odvoz je zabezpečený, vyžaduje sa znalosť 
dobrých základov nemčiny. Plat dohodou, informácie na tel. 
čísle 0915 734 097.

Ďakujem za starostlivosť
Vyjadrujem úprimné poďakovanie MUDr. Gabriele Gulyá-

sovej a celému kolektívu Očnej kliniky FOVEA na Ulici práce v 
Komárne za ošetrenie a vzornú starostlivosť.

Štefan Fülöp

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne
pozýva všetky dobré deti

na DIVADELNÝ REBRINIAK
23. augusta od 10.00 do 16.00 v detskom parku

Vás bude baviť Divadlo z domčeka
Vstup zdarma

Uvidíte 3 divadelné predstavenia, školu žonglovania 
a pripravené sú hry a atrakcie od výmyslu sveta.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý 
je hlavným partnerom projektu. Podujatie je sprievodným programom 
Letného čitateľského tábora. 

l HĽADÁME profesionálny 
vodičov, strojníkov a staveb-
ných pracovníkov. Podmienkou 
prijatia do pracovného pomeru 
je prax, ovládanie maďarského 
a slovenského jazyka, vodičský 
preukaz typu B, C+E. Životopisy 
prosím zaslať na e-mailovú ad-
resu komarno@korekt.sk
l REKOM & EvyTom– kom-
pletná rekonštrukcia bytov. 
Tel.: 0905/450 570, 0948/622 
051.
l Dám do prenájmu 1-izbový 
nezariadený byt. Tel.: 0917 534 
209.
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, vy-
budovaná betónová základová 
doska pre chatu + stavebné po-
volenie, ovocné stromy, trávna-
tá plocha, lokalita – Komárno 
– Harčáš, pri koňoch, bezpečná 
lokalita. Cena: 15 000 Eur, tel.: 
0915/343 149.
l Vŕtanie studní. Tel.: 0948/424 
805.
l Prezlátenie, striebrenie a 
čistenie náhrobných kameňov. 
Tel.: 0904/374 273.
l Elektrikár. Tel.: 0908/415 
657.

Budú čistiť vozovku, pozor na parkovanie
Mesto Komárno oznamuje,

že každý týždeň sa vykonáva čistenie vozovky
v utorok od 7.00 do 8.00 na Dunajskom nábreží v úseku od 
Hviezdnej ulice po Eötvösovu ulicu, 
v utorok od 8.00 do 9.00 na pravej strane miestnej komuni-
kácie na Eötvösovej ulici v úseku od Kúpeľnej po Tržničné 
námestie, 
v stredu od 7.00 do 8.00 na ľavej strane miestnej komunikácie 
na Eötvösovej v úseku od Špitálskej po Štúrovu (po Menház). 

Žiadame občanov, aby v uvedených intervaloch uvoľnili 
parkovacie miesta a rešpektovali umiestnené zvislé dopravné 
značenie „zákaz zastavenia“ s dodatkovou tabuľkou.

Mini olympiáda - 5 boj, 
ktorý organizoval ŠAK, sa 
niesla pod heslom klubu: BEŽ 
– HÁDŽ – SKÁČ. Partnermi 
boli ZŠ Komenského, ktorej 
bežecká tartanová dráha je pre 
dané podujatie jedinečná, a 
SAZ – Slovenský atletický zväz. 
Prima banka svojím sponzor-
ským darčekovým  balíčkom 
potešila každého účastníka 
Mini olympiády.

Zúčastnené boli zmiešané 
desaťčlenné družstvá chlapcov 
a dievčat z prvého stupňa zá-
kladných škôl v Komárne. Druž-
stvá súťažili v týchto disciplí-
nach: beh na 60 m, beh na 400 
m, skok do diaľky s rozbehom, 
hod kriketovou loptičkou a šta-
fetový prekážkový beh. Ten si 
s radosťou vyskúšali aj devia-
taci zo ZŠ Komenského, ktorí 
boli počas celej Mini olympiády 
všade nápomocní a skvelými 
i spravodlivými rozhodcami pri 
každej disciplíne.

Rozdalo sa mnoho medai-
lí a diplomov, hodnotená bola 
každá jedna disciplína v kate-
górii chlapci a dievčatá. Niektorí 

jednotlivci si odniesli viac me-
dailí, ako napr. Kristóf Majscsak, 
Matúš Bárta, Réka Lilla Mikite, 
Oliver Semenkár, Lakatos Antó-
nio, Bartalos Bíborka a Riszdor-
ferová Sophia.

Nakoniec, po spočítaní bo-
dov za jednotlivé disciplíny, 
boli vyhodnotené samostatné 
družstvá a školy. Zlatý pohár si 
odniesla ZŠ Eötvösa. Celkové 
umiestnenie základných škôl:

1. miesto ZŠ Eötvösa, 2. 
miesto ZŠ Ulica práce, 3. miesto 
ZŠ J. A. Komenského, 4. miesto 
ZŠ Ul. rozmarínová, 5. miesto 
ZŠ Pohraničná, 6. miesto ZŠ M. 
Jókaiho.

Trénerka Katka zo ŠAK sa 
teší z úspechu žiakov zo všetkých 
základných škôl. Všimla si mno-
ho šikovných, nádejných atlétov, 
na ktorých si „brúsi zuby“ a rada 
by ich vo svojom klube trénova-
la. Nábor do ŠAK sa bude konať 
začiatkom septembra a infor-
mácie budú zverejnené na ofici-
álnom webe klubu, http://www.
atletikakomarno.sk/, ako aj na 
jeho FB stránke: ŠAK športový 
atletický klub Komárno.

Konala sa Mini olympiáda – 5 boj

Ďakujeme za spoluprácu 
pri získavaní archivného materiálu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny archív 
v Nitre pracovisko Archív Komárno srdečne ďakuje všetkým 
spoluobčanom, ktorí reagovali na výzvu archívu a v záujme 
zachovania pamätí na lodenice, jedného z najvýznamnejších 
podnikov pôsobiacich v našom regióne, a zo svojich osobných 
zbierok poskytli archívu dokumentačné materiály a predmety 
viažuce sa na činnosť lodeníc.

Jednou z úloh archívu je vyhľadávanie archívnych doku-
mentov vo vlastníctve fyzických osôb a právnických osôb. 

V záujme zachovania jedinečných informácií oslovujeme 
občanov Komárna a okolia a chceli by sme ich požiadať o spo-
luprácu. Ak máte prístup k relevantným dokumentom, tlačovi-
nám (noviny, časopisy, plagáty a letáky), obrazovému materiálu 
(pohľadnice, fotografie, kresby), aby ste  kontaktovali na tunajší 
archív - MVSR, Štátny archív v Nitre, pracovisko archív Komár-
no, Hradná 2, 945 01 Komárno, 035/7903931, archiv.nr.kn@
minv.sk. Táto pobočka archívu sa nachádza hneď vedľa Mest-
ského kultúrneho strediska v Komárne. Po skontaktovaní sa je 
možné dohodnúť viacero foriem spolupráce s cieľom uchova-
nia jedinečných a cenných informácií o konkrétnych dejinných 
udalostiach nášho regiónu.

Za vašu ochotu vám vopred čo najsrdečnejšie ďakujeme.
Štátny archív, pracovisko v Komárne

TRIEDIME ODPAD!
Vážení občania, Mesto Komárno Vám oznamuje, že triedený 
zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (papier, PET 
fľaše, sklo, odpad zo záhrad) pokračuje v rodinnej zástavbe 
v nasledovných termínoch:

od 27. augusta - do 31. augusta 2018
POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!

od 10. septembra - do 14. septembra 2018
papier, PET fľaše, sklo, bioodpad

od 24. septembra - do 28. septembra 2018
POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!

od 08. októbra - do 12. októbra 2018
papier, PET fľaše, sklo, bioodpad

od 22. októbra - do 26. októbra 2018
POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!

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 
lokalite. Zber odpadu zo zberných nádob a zber vriec s triede-
ným odpadom sa bude vykonávať osobitnými vozidlami spo-
ločnosti Clean City, s.,r.,o. Vyloženie vriec mimo dňa odvozu 
v hore uvedených intervaloch je zakázané!
Dôležité upozornenia: Každá domácnosť má nárok na max. 4 + 
1 vrecia mesačne  (v závislosti od počtu vyložených naplnených 
vriec). Podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno 
č. 9/2016 o odpadoch sa odpad zo záhrad prednostne kompos-
tuje na mieste vzniku! Vzniknutý kompost je použiteľný na pri-
hnojovanie 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). 


