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Komárno, mesto pri Du-
naji, navštevuje z roka na rok 
veľa turistov i ďalších záu-
jemcov nielen zo Slovenska, 
ale aj zo zahraničia, najmä 
z Maďarska, Česka, Poľska, 
Rakúska, Nemecka i z ďalších 
štátov. Putujú k nám za lieči-
vými prameňmi termálnych 
kúpalísk Komárna a Komá-
romu v Maďarsku i neďaleko 
rekreačného areálu v Patin-
ciach. 

Teší nás veľký záujem aj o 
pamiatky mesta národnú kul-
túrnu pamiatku Starú a Novú 
pevnosť, kde je aj stála expozí-
cia v obnovenom muničnom 
sklade o výstavbe a o využití 
pevnosti, ako aj o baštový sys-
tém, o rôzne sochy, napr. Lehá-
ra a Jókaiho, Csokonaiho, Sely-
eho, kráľa Ladislava V., kostoly 
a mnohé ďalšie zaujímavosti. 

Veľa zaujímavého ponúka-
jú návštevníkom aj jednotlivé 
expozície Podunajského mú-
zea v Komárne v rázovitých 
historických budovách nielen v 
Komárne, ale aj v Martovciach, 
kde je zaujímavá expozícia ľu-
dovej architektúry a bývania v 
obci pri sútoku Nitry a Žitavy, 

18 km od Komárna. Keď mám 
možnosť sprevádzať turistov a 
návštevníkov po meste, vždy 
ma poteší, ak sa pochvalne 
vyjadria návštevníci Komárna 
o našom meste a jeho pozoru-
hodnostiach. 

Od jari do jesene (je tu veľ-
mi pekné a zaujímavé historic-
ké prostredie) každého, kto o 
to prejaví záujem (a tých náv-
števníkov je veľa) doprovodím 

do obnovenej najväčšej VI. 
bašty v Komárne, ktorá je zau-
jímavou fortifikačnou stavbou 
z 19. storočia, kde okrem iných 
zariadení, jej v prednom juž-
nom rondeli je od roku 1993 
zariadená stála expozícia Rím-
ske lapidárium Podunajského 
múzea v Komárne. Často som 
počul od návštevníkov hlavne 
zo zahraničia „Ľudia vy ani 
neviete čo tu v Komárne máte, 

veď tak bohato a zaujímavo in-
štalované lapidárium sme ešte 
nikde nevideli v strednej Eu-
rópe. Volajte sem návštevníkov, 
na vašu expozíciu vždy budete 
počuť len pochvalu.“

Ako som sa dozvedel od 
Ing. Jozefa Csütörtökyho, CSc. 
riaditeľa Podunajského múzea, 
od 1. septembra po prechádza-
júcom požiadaní o návštevu 

Rímske lapidárium v Komárne
Stredoeurópska atrakcia Komárna pre turistov a návštevníkov

Skupina AGEL, najväčší 
súkromný poskytovateľ zdra-
votnej starostlivosti v stred-
nej Európe, získala ocenenie 
za projekt Komplexného 
onkologického centra v Ne-
mocnici Komárno v celoslo-
venskej ankete TOP inovácie 
v zdravotníctve 2018. 

Cenu za prínos k inováci-
ám v slovenskej medicíne pre-
vzal počas konferencie Sloven-
ské zdravotníctvo vo štvrtok 
20. septembra riaditeľ Nemoc-
nice Komárno Mgr. Miroslav 
Jaška, MPH, a námestník pre 
lekársku starostlivosť MUDr. 
Rudolf Pelikán, MPH. 

„Moderná onkologická 
liečba je dnes celosvetová vý-
zva. Novodobý prístup k civili-
začným onkologickým ochore-
niam, ktorý získajú pacienti už 
i v regióne,  je pre nás záväz-
kom. Komplexné onkologické 
centrum zabezpečí najmoder-
nejšiu liečbu, ktorá postupne 
nahradí dosiaľ používané me-
tódy. Ocenenie nás veľmi teší, 
je pre nás cťou a zároveň moti-
váciou do ďalšej práce“ uviedol 
riaditeľ Nemocnice Komárno 
Mgr. Miroslav Jaška, MPH.

„Veľká vďaka patrí i orga-
nizátorom ukázať verejnosti, 
že aj na Slovensku sú špičkové 
zdravotnícke pracoviská, ktoré 
zabezpečujú pacientom inova-
tívne formy liečby a zavádzajú 
technologické trendy do kaž-

dodenného života v nemocni-
ciach,“ dodal Mgr. Miroslav 
Jaška, MPH.  

Snahou organizátorov je 
poukázať na pracoviská, výko-
ny, operácie, či implementáciu 
technológií, ktoré sú jedineč-
né, a ktoré výrazne zvyšujú 
úroveň zdravotnej starostli-
vosti poskytovanej pacientom 
na Slovenku. Laická verejnosť 
a odborníci dostali taktiež 
možnosť zapojiť sa do on-line 
hlasovania počas letných me-
siacov. 

Onkologické centrum sa 
buduje pre 500 tisíc obyvate-
ľov zo spádovej oblasti južné-
ho a stredného Slovenska. V 
súčasnosti sa dokončuje  prvá 
etapa výstavby, ktorá si vyžia-
da investície v hodnote štyri 
milióny eur. Tá zahrňuje tak-
tiež obstarávanie moderného 
lineárneho urýchľovača s CT 
simulátorom. 

Komplexné onkologické 
centrum je jedinečný a ino-
vatívny projekt, ktorý zvýši 
dostupnosť zdravotnej starost-
livosti nielen pre obyvateľov 
Nitrianskeho kraja, ale aj oko-
litých krajov. S otvorením no-
vého  pracoviska - oddelenia 
radiačnej onkológie, ktoré je 
súčasťou prvej časti projektu, 
by mala nemocnica začať po-
skytovať zdravotnú starostli-
vosť  už v decembri 2018.

dm

Komplexné onkologické centrum 
patrí medzi TOP inovácie 
v zdravotníctve

Pozor! Celoplošná deratizácia verejnej kanalizácie
KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. 

oznamuje, že v termíne od 18.10. do 31.10.2018 bude vyko-
naná celoplošná deratizácia verejnej kanalizácie na území 
mesta Komárna. Upozorňujeme majiteľ domácich a spolo-
čenských zvierat, aby v čase vykonávania deratizácie zvýšili 
kontrolu ich pohybu a zabránili kontaktu zvierať s návnada-
mi v okolí kanalizačných šácht.

Mgr. Patrik Ruman, generálny riaditeľ spoločnosti

Podunajské múzeum v Komárne. Časť Lapidária v Bašte VI.         Foto©László Szabó, AFIAP

(Pokračovanie na 2. strane)

Každý rok sa žiaci jed-
notlivých škôl zapájajú do 
množstva postupových sú-
ťaží, v rámci ktorých si štu-
denti preveria nielen svoje 

zručnosti, ale majú šancu po-
rovnať sa navzájom s roves-
níkmi z iných škôl. Výsled-
kom týchto zápolení je potom 
udelenie bodov jednotlivým 

Sme jedni z najlepších
SPŠ strojnícka a elektrotechnická umiestňuje na popredných miestach

školám za dosiahnuté úspe-
chy, a tak každoročne vznik-
ne poradie škôl na základe 
výsledkov našich žiakov na 
postupových súťažiach. 

V tomto poradí sa Stredná 
priemyselná škola strojnícka 
a elektrotechnická už pravi-
delne od školského roku 2011 
- 2012 umiestňuje na popred-
ných miestach. I v predošlom 
školskom roku sme skončili na 
veľmi peknom 2. mieste. 

Pod tento výsledok sa 
podpísala predovšetkým sna-
ha našich žiakov, ich iniciatíva 
a taktiež ochota pedagógov 
našej školy pomôcť a podporiť 
nadaných žiakov. Pod vynika-
júce umiestnenie sa najvýraz-
nejšie podpísali nasledovné 

úspechy: Peter Ozsvald zo IV. 
C, ktorý skončil na 1. mieste 
v celoslovenskom kole súťaže 
Zenit v strojárstve v kategórii 
A, 2. miesto na celoslovenskom 
kole v súťaži Enersol 2018, na 
ktorom obstál Benjamín Ko-
vács z III. F, ako aj     2. miesto 
na celoslovenskom kole stre-
doškolskej odbornej činnosti 
v odbore strojárstvo, ktoré zís-
kal Adrián Papp zo IV. C.

Všetkým, ktorí k tomuto 
úspechu prispeli, patrí obrov-
ská vďaka a nezostáva nám 
iné, ako zaželať podobne šťast-
ný vietor do plachiet aj v tom-
to školskom roku!

Mgr. Eva Kossárová
Stredná priemyselná škola

strojnícka a elektrotechnická 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov 
pre voľby primátora mesta Komárno 

a zoznam zaregistrovaných kandidátov 
pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Komárne 

nájdete na strane číslo 5.

Aj takto by sa dala cha-
rakterizovať 9. celoštátna 
prehliadka seniorských spe-
váckych zborov, ktorá sa ten-
toraz konala v našom meste.

Prehliadku odštartovalo 
vystúpenie spevokolu z domá-
ceho, usporiadateľského klubu 
dôchodcov – pôvabné a nad-
šené dámy zo zboru Čakan-
ka, ktorá už 15 rokov prináša 
radosť svojimi vystúpeniami 
nielen doma, ale aj v zahraničí. 

Ich výkon naposledy ocenili 
v Budapešti Zlatým pásmom.

Účastníkov prehliadky 
privítal aj primátor László 
Stubendek, ktorý okrem iného 
hovoril aj o bohatej hudobnej 
histórii nášho mesta, a násled-
ne sa v mene predsedu Nit-
rianskeho kraja Milana Belicu 
prihovoril zúčastneným jeho 
zástupca Igor Éder a kyticou 
pozdravil aj Magdiku Kravco-
vú.             batta

Cestovanie do regiónov našej krajiny
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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

Päťdňová rybačka
Mŕtve rameno Váhu hostilo takmer 6 desiatok rybárov 

celých 7 dní. Účastníci 3. ročníka teamových pretekov v love 
kaprov a amúrov Apáli Carp Cup 2018 mali 120 hodín na to, 
aby dokázali, že sú tí najlepší. 

Loviť sa začalo v sobotu 22. septembra, na poludnie. Bo-
dovanou rybou bol kapor a amúr od 2,5 kg. Organizátori 
pred pretekmi Mŕtve rameno zarybnili takmer jeden a pol 
tonou rýb s váhou od 3 do 9 kg. Udomácnení krásavci nad 
10 kilogramov sa háčikom pretekárov vyhýbali – do piatku 
rána ich chytili len tri, podarilo sa im vyloviť takmer 700 
kilogramov rýb. Organizátori pri prezentácií vítali účastní-
kov  chutnými raňajkami a na záver pre nich chystali pečené 
prasiatko a guláš. 

Študenti sa zúčastnili verejnej zbierky
Verejná zbierka na podporu ľudí s ťažkým zrakovým po-

stihnutím Biela pastelka sa uskutočnila 21. septembra aj v 
uliciach Komárna. Nakoľko Gymnázium Hansa Selyeho sa 
každý rok zúčastňuje na verejných finančných zbierkach, aj 
tento rok medzi dobrovoľníkmi boli naši študenti. Podarilo 
sa im vyzbierať 224,19 eura. Poďakovanie patrí Únii nevi-
diacich a slabozrakých v Komárne, ktorá umožnila našim 
študentom aspoň na chvíľu sa pozrieť do sveta nevidiacich 
a takýmto spôsobom im podať pomocnú ruku. Taktiež po-
ďakovanie patrí vedeniu školy a všetkým pedagógom, ktorí 
uvoľnili z vyučovacích hodín potrebný počet študentov- 
dobrovoľníkov.                     PaedDr. Annamária Komárová

ŠKB Spartak Komárno 
sa zúčastnil v dňoch 29. a 30. 
septembra 2018 medzinárod-
ného turnaja v boxe „XVIII. 
Testvérvárosok kupája és a 
Pofonparti" v maďarskom 
Kiskunhalasi.

Na tomto podujatí sa zú-
častnili boxeri zo Srbska, Slo-
venska a z Maďarska, na tur-
naji štartovalo 190 boxerov z 
33 klubov. Farby ŠKB Spartak 
hájili Jozef Görcs, Kristián 
Vajzer, Tomáš Polák a Andreas 
Kusala.

Ako prvý nastúpil do ringu 
v sobotu Jozef Görcs v kategó-
rii do 64 kg Jozef Görcs. Jeho 
súperom bol Horváth Márk z 
Maďarska. Náš borec bol od 
začiatku zápasu jasne lepší a 
po výbornom výkone zvíťazil 
na body pomerom 2:1. Získal 
tak pre náš klub 1. miesto a 
zlatú medailu.

V hmotnosti do 69 kg sa vo 
farbách ŠKB predstavil Kristi-
án Vajzer, jeho súperom bol 
Joó László z Maďarska. Kristi-

án predviedol výborný výkon 
a nad svoíim súperom zvíťazil 
jednoznačne na body. 

V hmotnosti do 91 kg na-
stúpil náš Tomáš Polák proti 
Hodajovi Dritonovi zo Srbska. 
Tomáš zvíťazil KO v 2. kole a 
postúpil do finále, do ktoré-
ho však nenastúpil kvôli zra-
neniu. Získal tak pre klub 2. 
miesto. V hmotnosti do 75 kg 
nastúpil Andreas Kusala. Jeho 
súperom bol Madarász Csaba 
z Maďarska. Andreas prehral 
po tesnom súboji na body a 
získal pre klub ďalšie striebro.

Poďakovanie patrí našim 
boxerom za to, že prispeli svo-
jimi vystúpeniami k skvelej 
reprezentácii nášho klubu na 
medzinárodnej scéne. Rov-
nako poďakovanie patrí aj 
trénerovi Jánovi Sárközimu a 
vedúcemu mužstva Tiborovi 
Benkóczkimu za skvelú prí-
pravu borcov na turnaj.

Roderik Győrfi
predseda 

ŠKB Spartak Komárno

(tel.: 035 77 31 476, www.mu-
zeum.sk) odborní pracovníci 
múzea zasvätia záujemcov 
do tajov rímskych pamiatok. 
Naša expozícia v sugestívnom 
prostredí Bašty VI. je zostave-
ná v chronologickom slede (II-
IV stor. n. l.), jednotlivé rímske 
náhrobné kamene alebo ich 
fragmenty, oltárne kamene a 
sarkofágy, portréty sú na plo-
che 358 m². Naše vystavené ex-
ponáty pochádzajú z rímskych 
hraničných opevnení Brigetio 
a Celemantia vybudovaných 
oproti sebe na oboch brehoch 
Dunaja, neďaleko od Komárna 
i z ďalších pamiatok na pobyt 
Rimanov na Slovensku. Me-
dzi najzaujímavejšie exponáty 
lapidária patrí torzo reliéfu s 
mytologickým motívom Fa-
idrina láska k Hyppolitovi. 
Tieto kamene pri príprave na-
šej novej expozície boli opäť 
spojené po 1500 rokov. Ďalej 
je to Endymiona, symbol več-
nej mladosti, portrét cisára 
Commoda, oltár zasvätený 
Jupiterovi, nápis vojakov z r. 
179/180 na skale v Trenčíne, 
ako pamiatka na oslavu víťaz-
stva Rimanov v Laugaríciu. Je 
tu aj reliefna doska s Daida-
lom a Ikarom z Gerullátu pri 

Bratislave, či rímsky míľnik z 
neďalekých obcí Virt-Radvaň 
nad Dunajom a mnohé ďalšie 
exponáty.

Od roku 2002 ponúkame 
našim návštevníkom fotogra-
fiami bohato ilustrovanú viac-
jazyčnú publikáciu, ktorá je 
zaujímavým sprievodcom ce-
lou expozíciou s priliehavým 
názvom „Tu hovoria kamene“. 
Kto pozorne počúva hovoria-
ce kamene, zistí, že umelecká 
tvorba a myslenie ľudí z pred 
takmer 2 tisíc rokov veru má 
čo povedať i dnešnému člo-
vekovi. Autormi publikácie 
sú Friderika Harl z Viedne a 
Barnabás Lőrincz z Budapešti, 
pri vydaní publikácie nám vý-
datne pomáhal aj Dr. Ortolf z 
Viedne. Za realizáciu Lapidá-
ria a pamiatkovú obnovu Baš-
ty VI. v roku 1994 sme dostali 
prestížne medzinárodné oce-
nenie EUROPA NOSTRA.

„Srdečne k nám každého 
pozývam – povedal na záver 
riaditeľ múzea Jozef Csütörtö-
ky: Kto do Bašty VI., ktorá sa 
nachádza na Okružnej ceste 
v Komárne, zavíta a pozrie si 
našu expozíciu rímskeho lapi-
dária, určite neoľutuje. Čo tu 
vidí, je úžasné, prosto krásne.“

Dr. Štefan Bende

Rímske lapidárium v Komárne
Stredoeurópska atrakcia Komárna 
pre turistov a návštevníkov
(Pokračovanie z 1. strany)

Učenie priamo v prírode 
je učenie mimo školských la-
víc, ktorého cieľom je umoc-
niť preberané učivo, upevniť 
získané vedomosti a podpo-
riť zážitkovú formu učenia.

V lesoparku Berek sa naši 
prváci a tretiaci učili počúvať 
stromy, vnímať šum tečúcej 
rieky, sledovať, okolitú prí-
rodu, rozlišovať rôzne druhy 
stromov, rastlín, pomenovať 
domáce zvieratá a určiť voľne 
žijúce zvieratá v prírode. Úlo-
hy, ktoré  pripravili pani uči-
teľky, žiaci s veľkým záujmom 
riešili. Vnímavé oči našich žia-
kov našli aj nedostatky v lese 
a hneď na ne upozornili. Ne-
zodpovední turisti zanechali 
po sebe neporiadok, ale naši 
žiaci to hneď dali do poriadku 
– smeti vyzbierali. Rozmarín-
čatá si prírodu vážia aj chránia. 
Zodpovedný prístup k prírode 
a životnému prostrediu sa stá-
va pre nich samozrejmosťou. 
Navštívili sme aj vodný mlyn, 
ktorý je umiestnený na mŕt-
vom ramene Dunaja. Lodný 

mlyn v Kolárove je posled-
ným exemplárom plávajúceho 
mlyna a jediným lodným mly-
nom na Slovensku. V mlyne 
sídli Múzeum vodného mly-
nárstva, ktoré sme navštívili. 
Počasie nám vyšlo a vrátili 
sme sa plní zážitkov, nových 
vedomostí a skúseností. Veď 
ako povedal kedysi J. A. Ko-

Zážitkové učenie v prírode

menský – lepšie je raz vidieť 
ako stokrát počuť.

Ďakujeme prírode, že svo-
jou krásou, jednoduchosťou a 
skrytou múdrosťou môže byť 
našim príkladom a inšpirá-
ciou v každodennom živote. 

Deň strávený v prírode na 
čerstvom vzduchu je dobrá in-
vestícia pre zdravie. Chráňme 
ju a neubližujme jej!

Marta Kecskésová 
ZŠ Rozmarínová

Boxeri Jozef Görcs a  Kristián Vajzer 
vybojovali zlato

Rozmarínka sa opäť za-
pojila do Európskeho týždňa 
športu a ukázala, že našich 
žiakov šport baví.

Motivovať žiakov k pohy-
bu a zdravému životnému štý-
lu, to je hlavný cieľ tohto pod-
ujatia, ktoré bolo na Slovensku 
a v ďalších 37 krajinách Eu-
rópy od 23. do 30. septembra 
2018. 

Panie učiteľky si pripravili 
pre naše Rozmarínčatá rôzne 
prekážky, ktorých zdolanie 
nebolo také jednoduché, ale 
veľmi zábavné. Po výbornej 
tanečnej rozcvičke, ktorú pri-
pravila pani učiteľka Silvia 
Lengyelová z Centra voľného 

času, sa žiaci 1. – 4. ročníka 
zamestnali ďalšími aktivita-
mi v areáli školského dvora. 
Na jednotlivých stanovištiach 
sa venovali športovým čin-
nostiam zameraným na ich 
všestranný pohybový rozvoj. 
V popoludňajších hodinách 
ich ešte čakala príjemná turis-
tická vychádzka. Pobyt na čer-
stvom vzduchu je základom 
pevného zdravia. Ak sa spojí 
aj so samotným športovaním, 
zábavou, oddychom – spokoj-
nosť je zaručená...

Že je pohyb zdravý, vedia 
všetci žiaci Rozmarínky.

Mgr. Marta Kecskésová
ZŠ Rozmarínová

Hýb sa, Rozmarínka!
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Novorodenci
Máté Tóth z Kolárova, Adam Gombos z Kameničnej, András 

Suh z Chotína, Dorina Tóthová z Modrán, Félix Maksim z Komár-
na, Ondrej Černek z Komárna, Oliver Németh z Komárna, Kris-
tóf Alanyai z Komárna, Roland Németh zo Zemianskej Olče, Zoe 
Clark z Imeľa, Olivér Takács z Bátorových Kosíh, Sofia Sitkeyová 
z Komárna, Áron Molnár z Kolárova, Emma Sebők z Imeľa, Mi-
rella Sárköziová z Veľkého Harčáša, Botond Bajusz z Iže, Leonardo 
Kováč z Hurbanova, Maja Füri z Kolárova, Enikő Birkács z Moče, 
Daniel Bajtek z Kamenice nad Hronom, Bendegúz Štepník z Moče, 
Hugó Tóth z Tône, Máté Molnár zo Svätého Petra, Izabella Nováko-
vá zo Šrobárovej, Máté Pavlik z Okoča, Sára Hirošová z Kamenného 
Mosta, Viktória Gubricová z Nitry, Peter Csicsó z Marcelovej, Lucas 
Szabó z Kolárova, Hana Brezíková z Nových Zámkov, Béla Lakatos 
z Kolárova  

Sľúbili si vernosť
László Both a Lucie Drábková, Richard Szabó a Rita Vechtero-

vá, András Szuri a Renáta Vörös, Ján Horváth a Gabriela Motýlová, 
Tomáš Nagy a Andrea Lehotská, Štefan Tobolka a Klaudia Öllő-
sová, Norbert Varga a Helena Horváthová, Vojtech Czita a Diana 
Cseh, Miloš Pupák a Katarína Lászlóová

Opustili nás
97-ročná Eszter Czibor z Marcelovej, 66-ročný Ján Makoviczky 

z Vrbovej nad Váhom, 73-ročný Imre Hengerics z Komárna, 82-
ročný František Škorník z Komárna, 78-ročná Margita Tóthová z 
Kolárova, 89-ročná Gertrúda Juhász z Komárna, 58-ročná Matilda 
Plechová z Komárna, 88-ročná Erzsébet Tárnok z Komárna, 66-
ročná Mária Pint z Novej Stráže, 57-ročná Ilona Farkas z Komárna, 
69-ročný Alexander Pintér z Komárna, 66-ročný Juraj Lőrincz z 
Komárna, 66-ročný Kiss Péntek József z Komárna, 60-ročná Eva 
Kisová z Kolárova, 79-ročná Anna Harmanová z Komárna, 85-roč-
ný Ján Nagy z Komárna, 71-ročná Alžbeta Kianeková z Marcelovej, 
53-ročný Ladislav Ludva z Komárna

SPOMIENKA
Dňa 4. októbra 2018 uplynulo 5 rokov, čo 

nás navždy opustil náš milovaný

JUDr. SZŰCS Alexander
Spomienku si navždy uchová jeho rodina

l Hľadáme vyučeného kuchá-
ra/ku na trvalý pracovný pomer 
do zariadenia sociálnych služieb 
v Komárne. Nástupný plat: 700 
eur. Hlásiť sa na tel.: 0908/731 
444. 
l Predám sklo-laminátový čln, 
dĺžka 3 m, šírka 140 (vyrobený 
v rokoch 1970).Vhodný aj pre 
rybárov. Cena dohodou. Tel.: 
0918/173 339.
l Pedikúra aj v pohodlí domo-
va. Tel.: 0908/761 373.
l Na predaj 4á pozemok 300 m 
od Dunaja – stále obývaná, tichá 
a bezpečná lokalita (7 000 eur). 
Tel.: 0915/343 149.
l Prijmeme do pracovného po-
meru čašníka alebo čašníčku do 
novootvoreného baru v Komár-
ne. Požiadavky: aktívna znalosť 
slovenského a maďarského ja-
zyka. Viac info na tel.: 0915/404 
867 alebo info@kormoran.pub

l HĽADÁME profesionálnych 
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 dámsky bicykel gará-
žovaný, nepoužívaný, s doklad-
mi. Tel.: 0908/598 510. 
l Vŕtanie studní. Tel.: 0948/424 
805.
l Prezlátenie, striebrenie a čis-
tenie náhrobných kameňov. Tel.: 
0904/374 273.
l Elektrikár. Tel.: 0908/415 657.

Jesenné čistenie mesta
Mesto Komárno oznamuje všetkým občanom, že v obdo-

bí od 19. októbra  do 12. novembra 2018 sa uskutoční jesenné 
čistenie mesta. Odpad môžu obyvatelia ukladať do veľkoroz-
merných kontajnerov, ktoré budú rozmiestnené na verejných 
priestranstvách a v blízkosti záhradkárskych osád. Na vytypo-
vaných miestach budú umiestnené aj kontajnery výlučne na ze-
lený odpad. Čistenie mesta sa uskutoční v dvoch etapách:

V termíne od 19. do 22. októbra 2018
Zastavaná časť mesta: Selyeho, Gen. Klapku, Námestie Rozá-
lie, Damjanichova, Vnútorná okružná, Stavbárov, Jazerná, Veľká 
jarková, Robotnícka, M. Čáka, Hlboká, Mládeže, Gazdovská, 
29. augusta, Košická, Mederčská, Okružná, Staničná, Mieru, 
Odborárov, Budovateľská, Priemyselná, Slobody, Handlovská, 
Prowazekova, Zlatého muža, R. Seressa, Eötvösova, Pohraničná, 
Dunajské nábrežie, Hradná, Potočná, G. Czuczora, Nová Stráž, 
Kava, Ďulov Dvor, Hadovce.

V termíne od 9. do  12. novembra 2018
Záhradkárske osady mesta: Nová Stráž - záhradky, Pavel, Čer-
hát, Vadaš , Nová Osada, Harčáš, Šištag, Teheľňa, Ižianska cesta, 
Mŕtve rameno, Bašta  IV.V.VI., Bratislavská cesta - záhradky, 
Selyeho - záhradky, Orechový rad - záhradky, záhradky za Do-
prastavom, Malá Iža, Alžbetin ostrov.

Odpad je možné uložiť aj na zberovom dvore na Harčášskej 
ceste. Prevádzková doba zberového dvora: pracovné dni okrem 
pondelka od 10.00 do 18.00, v sobotu od 8.00 do 12.00.

Umiestnenie odpadu mimo veľkorozmerných kontajne-
rov je zakázané a trestné! Do kontajnerov na zelený odpad 
je umiestnenie iného odpadu ako zeleného odpadu prísne 
zakázané!

Kontakty: MsÚ Komárno, tel. 035/2851 362, Clean City 
s.r.o., tel. 035/771 30 91

TRIEDIME ODPAD!
Vážení občania, Mesto Komárno Vám oznamuje, že trie-

dený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (papier, 
PET fľaše, sklo, odpad zo záhrad) pokračuje v rodinnej zástavbe 
v nasledovných termínoch:

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

od 05. novembra - do 09. novembra 2018 
(papier, PET fľaše, sklo, bioodpad)

od 19. novembra - do 23. novembra 2018 
(POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!)

od 03. decembra - do 07. decembra 2018 
(papier, PET fľaše, sklo, bioodpad)

od 31. decembra 2018 - do 04. januára 2019 
(papier, PET fľaše, sklo, bioodpad)

Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou nádobou 
(do ktorej ukladáte zmesový komunálny odpad) v hore uvede-
nom termíne v obvyklý deň odvozu komunálneho odpadu vo 
vašej lokalite. 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 uvedených intervaloch je zakázané!
Dôležité upozornenia:

Každá domácnosť má nárok na max. 4 + 1 vrecia mesačne  
(v závislosti od počtu vyložených naplnených vriec). Podľa Vše-
obecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 9/2016 o od-
padoch sa odpad zo záhrad prednostne kompostuje na mieste 
vzniku! Vzniknutý kompost je použiteľný na prihnojovanie 
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 o termínoch zberu nájdete aj na webovej stránke 

mesta (www.komarno.sk).

SPŠ strojnícka a elektrotechnická v Komárne
pozýva na Dni otvorených dverí

25. až 27. októbra 2018
V rámci tohto podujatia srdečne očakávame žiakov 8. 

a 9. ročníkov ZŠ, ctených rodičov a každého záujemcu. Po-
čas týchto dní našim návštevníkom poskytneme informácie 
o jednotlivých študijných odboroch, o prijímacom konaní 
na školský rok 2019 - 2020 a o zmenách, ktoré sa uskutočnili 
v našom výučbovom programe  v minulých rokoch.

Návštevníci môžu absolvovať „okružnú cestu“ po škole 
a majú možnosť nahliadnuť do tried, odborných učební, labora-
tórií a dielní. Pripravili sme aj zaujímavú výstavu z prác našich 
žiakov. Záujemcov očakávame počas trvania akcie od  8.30 do 
13.00 . V prípade záujmu prijímame návštevy aj v popoludňaj-
ších hodinách. Chceli by sme vyzdvihnúť, že aj počas posledné-
ho dňa, t.j. 27. októbra (v sobotu)  taktiež očakávame návštev-
níkov uvedenom čase! S radosťou privítame každého záujemcu 
počas Dní otvorených dverí 2018 na SPŠ strojníckej a elektro-
technickej v Komárne.


