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Prezident Slovenskej re-
publiky Andrej Kiska zavítal 
do Komárna už po druhý-
krát. Stretol sa so študentmi 
univerzity, následne rokoval 
s vedením mesta. Pri pre-
chádzke mestom sa zastavili 
aj na zmrzlinu. 

Komárno patrí medzi jed-
no z mála miest, do ktorých 
prezident Andrej Kiska zavítal 
už po druhýkrát. Ako sa vy-
jadril, pri návšteve pred tro-
mi rokmi mal z nášho mesta 
veľmi dobrý pocit, milí ľudia, 
otvorení a množstvo pamäti-
hodností. So záujmom sledo-
val zmeny, ktoré sa odvtedy 
v Komárne udiali. 

Prezident sa predpolud-
ním zúčastnil ukážky proti-
teroristického zásahu Atlas a 
popoludní sa stretol so štu-
dentmi Selyeho univerzity 
v Dôstojníckom pavilóne. Po 
prednáške dostali priestor aj 
študentské otázky. 

Návšteva pokračovala na 
radnici, kde sedemčlenná pre-
zidentská návšteva rokovala 
s vedením mesta, rektorom 
univerzity a vedúcimi jednot-

livých odborov úradu mesta. 
Andrej Kiska sa zaujímal aj 
o ekonomické a hospodárske 
otázky mesta. Primátor László 
Stubendek upriamil pozornosť 

prezidenta na Komárňanskú 
pevnosť, v ktorej sa neustále 
dejú obnovy. Mesto síce na 
tento účel získalo za posledné 

Prezident Andrej Kiska v Komárne

(Pokračovanie na 3. strane)
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Novorodenci
Zsofia Belovecová zo Zlatnej na Ostrove, Roman Koleno z Ko-

márna, Peter Ilon z Hurbanova, Lara Eugénia Háziová z Okoličnej 
na Ostrove, Alex Václavík z Baky, Kristóf Zsolnai z Kolárova, Karin 
Kucsora z Kolárova, Benett Židel z Kolárova, Oliver Tóth z Komár-
na, Márton Osváth z Komárna, Emma Csintalan zo Svätého Petra, 
Vivien Lakatošová z Moče, Anna Dóra Czibor zo Svätého Petra, Ke-
rim Mário Fábik z Novej Stráže, Dávid Lakatos z Marcelovej, Imre 
Takács z Kameničnej, Thomas Lakatoš z Hurbanova, Adela Poláko-
vá z Veľkého Harčáša, Liza Šebedonová z Imeľa, Zétény Pintér z Bá-
bolny, Dominika Góthová z Marcelovej, Bálint Porubszky z Mužle

Sľúbili si vernosť
Csaba Hegedűs a Regina Lelovicsová, Ivan Kottra a Lucia Fűri-

ová, Attila Madarász a Patrícia Šudák

Opustili nás
73-ročná Éva Németh z Kavy, 63-ročný Mikuláš Gerendás z 

Komárna, 79-ročný Mikuláš Vass z Komárna, 79-ročný Ing. Štefan 
Bartakovics z Komárna, 90-ročná Magda Pekárková z Komárna, 
81-ročný Štefan Leboda z Patiniec, 93-ročná Judita Dilingaiová z 
Dediny Mládeže, 75-ročný János Hullman z Komárna, 79-ročný 
JUDr. Czirul Eugen z Komárna, 64-ročný Tibor Beke z Čalovca, 
82-ročný István Halász z Búču, 74-ročná Alžbeta Csicsóová z Ko-
márna, 92-ročný Anton Kemény z Čalovca, 87-ročná Margita Kolá-
riková z Komárna, 63-ročný Gyula Ferenczy z Novej Stráže

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 Kúpim garzónku na Ul. Ko-
menského alebo Lodná. Tel.: 
0908/761 373. 
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 Dám do prenájmu garzón-
ku. Mesačne: 250,- eur s réžiou 
(+ kaucia za 1 mesiac). Tel.: 
0908/761 373. 

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 Vŕtanie studní. Tel.: 0948/424 
805.
l	Prezlátenie, striebrenie a čis-
tenie náhrobných kameňov. Tel.: 
0904/374 273.
l Elektrikár. Tel.: 0908/415 
657.

Ďakujeme za podporu
V detskom domove v parku pre deti za dva dni vyrás-

tol krásny, zelený trávnik vďaka firme BORA-LUK, s. r .o., 
Komárno. Majiteľ firmy Ján Jankovič sa rozhodol, že miesto 
plánovanej lacnejšej výsadby trávnika, ktorú sme si po vy-
hodnotení prieskumu trhu objednali v jeho firme, zrealizu-
je za rovnakých podmienok položenie trávového koberca. 
Oslovil zopár správnych ľudí, ktorí ochotne pomohli.

Veľké poďakovanie patrí štedrým darcom Mgr. Patrikovi 
Rumanovi z Komárna, Františkovi Szalaymu z Moče a spo-
ločnosti Ever Green SK, s. r. o., z Radvane nad Dunajom, 
za pomoci ktorých sa podarilo zakúpiť potrebných 280m2 
trávového koberca. Dopravu trávového koberca do detského 
domova bezplatne zabezpečil Zalán Marcsa z Búču.

K dielu prispela aj Stredná priemyselná škola strojnícka 
a elektrotechnická v Komárne pod vedením riaditeľa Ing. 
Jánosa Vettera, ktorá každoročne organizuje zbierku hračiek 
pre náš detský domov. Tentoraz študenti ochotne pomohli s 
kladením trávového koberca. 

Zelený trávnik nie je len pastvou pre oči, ale určite bude 
aj miestom na veselú a bezpečnú hru našich detí.  

Touto cestou chceme poďakovať v mene našich detičiek 
a zamestnancov detského domova realizátorom a sponzo-
rom za štedrý dar. 

Mgr. Viera Sáková

Vďaka príspevkom ľudí sa 
podarilo zakúpiť a umiestniť 
automatický defibrilátor do 
priestorov vestibulu Domu 
Matice slovenskej. Vďaka 
nemu aj laik môže zachrániť 
život. Vo svete každý deň ná-
hle zomrie 2 000 ľudí. Z toho 
60 až 80 % týchto prípadov sa 
stane mimo nemocničného 
prostredia. Až v 80 % je príči-
nou úmrtia porucha srdcové-
ho rytmu, ktorá je liečiteľná 
elektrickým výbojom (defib-
rilácia).

Ako vysvetlil profesionál-
ny záchranár Adrián Hráček, 
vďaka tomuto prístroju môže 
každý z nás pomôcť prežiť pri 
akútnej zástave srdca alebo 
defibrilácii srdca. 

„Aj v Nitrianskom kraji 
najčastejšie umierame na kar-
diovaskulárne ochorenia. Podľa 
štatistík sa trend už desať rokov 
nemení. Ide najmä o chronic-
kú ischemickú chorobu srdca 
a akútny infarkt myokardu. 
Máme veľký pocit zodpoved-
nosti voči našim nájomníkom 
a návštevníkom, preto sme hľa-
dali spôsob, ako zakúpiť tento 
prístroj,“ vysvetlil prítomným 
novinárom Jozef Černek, ria-
diteľ DMS Komárno.

Prístroj AED je k dispo-
zícii nielen pre návštevníkov 

domu, ale vďaka jeho regis-
trácii u záchranných zložiek je 
pripravený na použitie, ak by 
sa v okolí čokoľvek stalo.

Dôležité sú prvé minúty 
Podľa záchranárov kle-

sá šanca na úspešnú liečbu  
o 10 % s každou minútou, od-
kedy sa zastavil krvný obeh 
a človek upadol do bezvedo-
mia. Ak záchranca - laik koná 
do príchodu záchranky a pou-
žije AED, tak šance postihnu-
tého môžu byť až 75 %. S pou-
žitím AED sú šance na prežitie 
podstatne väčšie. Veľkú mieru 
tu zohráva aj psychika  zá-

chrancu. „Je nesmierne náročné 
presvedčiť seba samého, že som 
to práve ja, kto musí okamžite 
pomôcť a privolať záchranku 
nestačí. Prístroj vydáva pokyny 
a je teda akousi poistkou, že to, 
čo robím, je správne,“ vysvet-
ľuje Jozef Černek pri názornej 
ukážke. 

Prístroj matičiari inštalo-
vali do vestibulu domu, teda 
na najdostupnejšie miesto. S 
nákupom prístroja nám po-
mohli ľudia, ktorým ľudský 
život nie je ľahostajný.

„Za všetkých si dovolím 
osobne poďakovať aspoň Petro-

vi Šimonovi a Patrikovi Ruma-
novi. Práve ich príspevky nás 
posunuli do stavu, kedy sme si 
mohli dovoliť prístroj zakúpiť“ 
dodal Jozef Černek

„Pred rokmi presne takto 
zomrela moja mamička, aj pre-
to som sa rozhodol pomôcť,“ 
vysvetlil Patrik Ruman, jeden 
z darcov. 

„To je prvýkrát v histórii, čo 
ďakujem za pomoc pri nákupe 
prístroja a dúfam, že ho nikdy 
nebudeme musieť použiť,“ uza-
tvoril tlačovú konferenciu Jo-
zef Černek.  

Jana Pipíšková

Dom Matice slovenskej zakúpil automatický defibrilátor

Slávnostné odovzdávanie defiblirátora. Zľava Peter Šimon, Jozef Černek a Patrik Ruman

V septembri zasadlo do 
školských lavíc základných 
škôl viac školákov ako pred 
rokom. Samospráva vyčleňu-
je na vzdelávanie čoraz väč-
šiu položku. A komárňanské 
školy patra ešte vždy medzi 
najlepšie v kraji. 

V porovnaní s vlaňajškom 
pribudlo do škôl o 65 žiakov 
viac, navyše ich celkový po-
čet sa za uplynulých 5 rokov 
neustále zvyšoval. Šesť zá-
kladných škôl, 3 slovenské a 3 
maďarské, ktorých zriaďova-
teľom je miestna samospráva, 
navštevuje 2551 žiakov, v cir-
kevnej škole Mariánum je 239 
žiakov, a tak je v Komárne od 
septembra celkom 2790 žia-
kov základných škôl, uviedla 
Tímea Szénássy, predsedníčka 
školskej a kultúrnej komisie 
pri MsZ. 

V prípade škôl sú zaují-
mavé aj počty I. a II. stupňa, 
ktoré sú dôkazom toho, že že 
v niektorých prípadoch nastá-
va pohyb žiakov aj medzi jed-
notlivými školami. Najväčšou 
aj naďalej zostáva Základná 
škola na Ulici práce, počet žia-
kov tu každoročne narastá. 

Množstvo detí navštevuje 
aj školské družiny, vychová-
vateľky sa v nich venujú 1083 
žiakom, pripomenula Tímea 

Szénássy. Je potrebné priebež-
ne oceniť aj tunajšiu podporu 
a počty detí, aby sa popolud-
ňajšia výchova mohla usku-
točňovať v čo najlepších pod-
mienkach. 

Čo sa týka materských 
škôl, momentálne ich pod sa-
mosprávu spadá 13. Spomedzi 
nich v budove škôlky v Novej 
Stráži fungujú dve – sloven-
ská a maďarská. V tejto oblasti 
je možné onedlho očakávať 
zmeny, keďže od budúceho 
roka samospráva odovzdá ma-
terskú školu v mestskej časti 
Bene pod správu reformova-
nej cirkvi, ktorá s finančou 
podporou maďarskej vlády 
postaví úplne novú škôlku 
v Bauringoch. Táto inštitúcia 
bude podľa plánov určená 
nielen pre škôlkarov, ale aj pre 
mladšie deti - jasličkárov, čo 
by mohlo odbremeniť mnohé 
mladé rodiny. Momentálne 
v 13 materských školách fun-
guje 40 skupín, v ktorých sa 
denne starajú o 742 detí. 

V uplynulých rokoch vý-
znamne vzrástla podpora ur-
čená školám. Každoročne sa 
zvyšuje suma určená na ob-
novu školských budov, ale aj 
v prípade materských škôl boli 
vykonané viaceré opravy a ob-
novy. Úplne novú fasádu do-

stala materská škola v Novej 
Stráži, a v Materskej škole Tu-
lipán na Vodnej ulici sa práve 
teraz uskutočňuje rekonštruk-
cia. Maďarská vláda finančne 
podporila miestnu samosprá-
vu na tento účel, a tak 208 tisíc 
eurová dotácia putovala na vý-
menu okien a dverí, zateplenie 
a obnovenie terás a vchodov. 
Spomenúť treba aj program na 
obnovu telocviční, z ktorého 
v tomto roku bolo opravených 
a obnovených viacero škol-
ských telocviční, vymenúva 
podrobnosti Tímea Szénássy. 
Podobné investície na obno-
vu bude potrebné zvyšovať aj 
v budúcnosti, keďže v minu-
losti boli tieto školské budovy 
pomerne zanedbávané, a preto 
viacero škôl nemôže efektívne 
fungovať, čo sa týka využitia 
energií, dodala predsedníčka 

odbornej komisie. 
Samospráva výrazne 

zvýšila rozpočet určený na 
prevádzku škôl, keďže až 40 
percent narastajúcich podie-
lových daní išlo práve na tento 
účel. Kým v roku 2014 vyčle-
nila samospráva na školstvo 3 
milióny eur, tak v tomto roku 
to bolo už o jeden a pol milió-
na viac, to jest 4,5 milióna eur, 
čo znamená, že práve v tomto 
segmente bolo jedno z najväč-
ších navýšení rozpočtu, zhr-
nula Tímea Szénássy. 

Toto sú takpovediac naj-
lepšie investované peniaze, 
keďže nejde len o 3500 detí, 
ale aj o fakt, že komárňanské 
školy patria medzi najlepšie 
v kraji a preto si komárňanské 
deti zaslúžia najlepšie možné 
podmienky na vzdelávanie.

dm 

Počet školákov v Komárne sa opäť zvýšil

Úspešný víkend pre KoMKO Komárno
Plavci nášho klubu Max Kopčok, Patrik Czigle, Branislav 

Čéry, Kristóf Majcsák, Keve Patus, Karin Pénzes a Viktória 
Kraslanová sa pod vedením trénera Karola Bébera počas 
víkendu zúčastnili Jesenných majstrovstiev ZSO v Nových 
Zámkoch. Spolu sa im podarilo vybojovať 11zlatých, 3 strie-
borné a 3 bronzové medaily. Max Kopčok získal 11-krát 1. 
miesto a celkovo obsadil 2. miesto v rebríčku multimedai-
listov.  Patrik Czigle 2x 2. miesto a 2x 3. miesto, Keve Patus 
1x 2. miesto a Karin Penzes 1x 3. miesto. Všetci zaplávali 
svoje osobné rekordy a nestratili sa v konkurencii 20 klubov. 
Srdečne gratulujeme.                    dm
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Mgr. Ondrej GAJDÁČ
riaditeľ Gymnázia Ľ. J. Šuleka v Komárne

nezávislý kandidát

Komárno potrebuje poslancov, ktorí budú rozhodovať  
zodpovedne, odborne, slobodne v prospech občanov 
mesta, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, 

bez vplyvu veľkej politiky či straníckej disciplíny.
volebný obvod č. 2

č. 9

roky 2,6 miliónov eur z rôz-
nych fondov, ale potreby roz-
ľahlej pamiatky prekračujú sily 
mesta, na jej rekonštrukciu by 
bola potrebná väčšia štátna 
dotácia. 

Viceprimátor Béla Ke- 
szegh diskutoval s preziden-
tom o hospodárskych otáz-
kach. Kým v čase prezidento-
vej návštevy pred tromi rokmi 
bola v okrese ešte 17-percentná 
nezamestnanosť, teraz klesla 
už pod hranicu 5 percent. Do 
mesta pribudol aj investor, sil-
ná medzinárodná spoločnosť 
ponúka zaujímavé pracovné 

miesta. Na druhej strane je 
dôležité pribúdanie ďalších ta-
kých pracovných miest, ktoré 
ponúknu vyššie platy a lepšie 
podmienky, čím prilákajú späť 
do nášho mesta Komárňanov, 
ktorí odišli za prácou, respek-
tíve cestujú za ňou dodnes. 

Béla Keszegh hovoril aj 
o infraštruktúre v regióne, kri-
tickou bude otázka obchvatu 
po postavení nového mosta, 
respektíve obnova existujúceho 
Vážskeho mosta. Viceprimátor 
informoval prezidenta aj o štú-
dii realizovateľnosti, v ktorej 
spoločnosť Verejné prístavy, 
a. s., zvažuje revitalizáciu ko-

márňanského prístavu, ktorú 
by chcela uskutočniť zo zdro-
jov Európskej únie. Rektor Se- 
lyeho univerzity György Juhász 
zdôraznil skvelú spoluprácu 
mesta a univerzity, a poďako-
val aj za podporu prezidenta, 
ktorý uviedol, že považuje za 
dôležité, aby sa študenti mohli 
vzdelávať vo svojom materin-
skom jazyku. 

Po stretnutí sa  prezident 
prešiel uličkami Komárna, 
dokonca sa pristavil aj na jed-
nu zmrzlinu. V priebehu pre-
chádzky sa na slovíčko zastavil 
s viacerými okoloidúcimi. 

dm

Prezident Andrej Kiska v Komárne
(Pokračovanie z 1. strany)


