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Do pozornosti politickým strán 
a nezávislých kandidátov 

kandidujúcim v spojených voľbách
Redakcia Komárňanských listov ponúka kandidátom vo 

voľbách do samosprávy obcí a samosprávy krajov platenú 
politickú reklamu, aby mohli širokej verejnosti predstaviť 
svoj program a predstavy. Komárňanské listy vyjdú do vo-
lieb dvakrát: 7. októbra a 21. októbra. Reklamný priestor 
bude k dispozícii podľa poradia, preto prosíme všetkých 
záujemcov, aby svoje reklamné zámery zaslali včas na ad-
resu kl@komarno.sk. V novinách je možné uverejniť klasic-
kú politickú reklamu alebo PR článok. Ďalšie informácie o 
podmienkach uverejňovania politickej reklamy a platbách 
získate na telefónnom čísle 0908 787 173.

Cenník politickej reklamy
1/1 strana rozmer: 273x365 mm cena 520 €
1/2 strana rozmer: 273x180 mm cena 260 €
1/4 strana rozmer: 134x180 mm cena 130 €
1/8 strana rozmer: 134x88 mm cena 70 €
Ostatné plochy
41x88 mm alebo 88x41 mm cena 30 €
41x180 mm alebo 180x41 mm cena 60 €
88x88 mm cena 60 €
88x180 mm alebo 180x88 mm cena 120 €
88x365 mm alebo 365x88 mm cena 240 €

Uvedené ceny sú spolu s DPH. Podrobnejšie informácie 
vám poskytneme na tel. čísle 0908 787 173.

September patrí školá-
kom. Spýtali sme sa vicepri-
mátora Ondreja GAJDÁČA, 
ako sú materské a základné 
školy pripravené na nový 
školský rok.

– Myslím si, že všetci sa 
zhodneme na tom, že úvod 
tohto školského roka môže-
me hodnotiť vysoko pozitív-
ne hlavne z toho pohľadu, že 
sme školský rok začali bez 
obmedzení. Takže dúfajme, 
že je pred nami štandardný 
školský rok tak ako sme boli 
zvyknutí, že budeme chodiť 
do školy. To je najpodstatnej-
šie. Myslím si, že školy sú po 
technickej stránke priprave-
né. Počas tohto volebného 
obdobia bolo urobených 
veľa investícií. Začalo sa to 
rekonštrukciami kuchýň vo 
všetkých základných ško-
lách. Potom boli na rade 
telocvične, vonkajšie ihriská 
a zrealizovali sme mnohé 
rekonštrukcie a vynovenia 
vnútorných priestorov škôl, 
takže po tejto stránke sú ško-
ly naozaj pripravené.

V médiách sa objavila 
správa, že v školách chýbajú 
pedagógovia a asistenti uči-
teľov. Aká situácia je v ko-
márňanských školách?

– Áno, toto je veľmi vážny 
problém na celom Slovensku. 
Podľa najnovších informácií 

z augusta ministerstvo škol-
stva hlásilo, že v regionál-
nom školstve chýba viac ako 
1200 učiteľov v materských, 
základných a stredných ško-
lách. Najviac ich chýba v Bra-
tislave. V Komárne, môžem 
povedať, sme na tom celkom 

dobre, pretože podľa našich 
informácií chýba iba jeden 
učiteľ informatiky a jeden 
učiteľ geografie. Personálne 
máme výchovno-vzdelávací 
proces pokrytý, samozrejme 
niektoré výchovné pred-

Dúfajme, že je pred nami štandardný školský rok

Zdá sa, že Dramaťák, 
študentské divadlo, ktoré 
zastrešuje Dom matice Slo-
venskej a Šulekovo gymná-
zium, už vyrástol z detských 
nohavíc. V priebehu takmer 
dvoch desaťročí má na kon-
te množstvo predstavení. 
Riešenie dilemy kam sa po-
sunúť, je už na obzore – tvr-
dí Jozef ČERNEK, režisér a 
zakladateľ prvého profesio-
nálneho divadla v Komárne.

„Pokúšame sa posúvať do 
sféry profesionálna, to zna-
mená, že toto leto sme zalo-
žili profesionálny súbor. Ešte 
nemáme vybratý názov, ale 
chceme opustiť Dramaťák, 
aby to nebolo také študent-
ské, možno to bude Teátrum 
Kamarum, podľa nášho mes-

ta. Oslovili sme 18 ľudí, ktorí 
s nami začínali, alebo ktorí 
s nami doteraz fungujú. Vy-
berali sme ľudí podľa toho, 
ako sa nám hodia, či zvláda-
jú aj tanec, aj spev a najdô-
ležitejšie je taká tá profesio-
nálna zodpovednosť.“

Dramaťák bude samo-
zrejme plynule pokračovať 
– v závislosti od záujmu štu-
dentov venovať sa divadlu. 
A tak dvanásti z oslovených 
bývalých Dramaťákov už 
začali denne skúšať, aby si 
zarobili svojimi predstave-
niami. 

„Tam je ten veľký rozdiel 
v tom, že keď ten študent 
ochorie, alebo nepríde, tak 
sa predstavenie zruší a ne-
strieľa sa z toho. Pri profesi-

onálnom súbore musí niesť 
ten človek zodpovednosť, aj 
zmluvne, aj všelijak.“

Založiť profesionálne di-
vadlo v súčasnej dobe plnej 
neistôt, navyše v Dome Ma-
tice slovenskej a v Komárne, 
sa javí prinajmenšom ako 
čudáctvo.

„Momentálne táto budo-
va, nie je to žiadne tajom-
stvo, existuje len vďaka divá-
kom. My keď sme sa obrátili 
kamkoľvek, nikde sme ne-
boli úspešní, pomohli nám 
len naši diváci a sponzori. 
Pomoc od štátu neprichá-
dzala a už ani nepríde, nemá 
význam sa nad tým zamýšľať. 
Prirodzenou súčasťou nášho 
myslenia je, že sa chceme 
divákom odvďačiť.“

Aj preto sa vrátili k divác-
ky úspešnému predstaveniu 
Čaj o piatej, ktoré nestihli 
zahrať toľkokrát, aký bol zá-
ujem, keďže študenti-herci 
sa rozpŕchli na vysoké školy 
a do práce.

„A keďže toto dielko je, 
myslím si, veľmi hodnotné, 
je to mimochodom 5 príbe-
hov Komárňanov, ako sa zo-
známili, tak som ho trocha 
upravil na dospelejšie. Do-
konca s tým, že Julke, mojej 
manželke, sa podarilo, že 
5 skladieb z toho bude hrať 
naživo. Čiže nebudeme len 
spievať naživo.“

Sponzorsky zohnali pe-
niaze na prvé honoráre a te-
raz čakajú, ako to príjmu 
diváci. Tí doposiaľ na pred-
stavenia Dramaťáku prispie-
vali dobrovoľným vstupným.

„Riešime to, ale pravde-
podobne to spravíme tak, že 
bude to veľmi rozumné, ale 
už nie dobrovoľné vstupné, 
to znamená, že nebudeme 
zatiaľ hrať tak ako profesio-
náli za 20 eur, ale skúsime 
nájsť takú rozumnú cenu.“

Prvé predstavenie vyno-
veného Čaju o piatej – pro-
fipremiéra – je naplánovaná 
už na 21. október!

„Čiže ak majú záujem 
vidieť naše antré do profe-
sionálneho sveta, tak už si 
treba začať rezervovať lístky. 
Ak by to bolo čo i len trošku 
tak, ako to majú Rebeli, ale-
bo ako to má pôvodný Dra-
maťák, tak bude dosť prob-
lém zohnať lístky. Tak nech 
sa už hlásia“!

Máme prvé slovenské profesionálne divadlo v Komárne

Prvé predstavenie vynoveného Čaju o piatej je naplánovaná už na 21. október.

(Pokračovanie na 2. strane)

Nemocnica AGEL Ko-
márno má vďaka nezištnej 
pomoci dobrovoľným dar-
com krvi, ktorí prišli v sobotu 
mimoriadne darovať krv zá-
soby pre tých pacientov, kto-
rí majú pred sebou náročné 
operácie, alebo ktorí utrpeli 
vážne úrazy. Hematologic-
ko-transfúziologické odde-
lenie zorganizovalo sobot-
né darovanie už po tretíkrát 
v tomto roku. Tieto odbery 
sú organizované pre darcov 
krvi, ktorí pracujú mimo 
mesto a nevedia prísť daro-
vať krv  v pracovných dňoch, 
alebo pre tých, ktorým tento 
deň viacej vyhovuje pre ich 
každodenné pracovné po-
vinnosti.

V sobotu 10. septembra 
prišlo na Hematologicko-
transfúziologické oddelenie 
Nemocnice AGEL Komárno 
darovať krv 20 dobrovoľných 
darcov. Každý jeden musel 
absolvovať vyšetrenie krvi 
a zistenie aktuálneho zdra-
votného stavu. Nemocnica si 
tak doplnila zásoby krvi pre 
najbližšie obdobie. 

„Pre našu nemocnicu je 
každý jeden bezpríspevkový  
darca dôležitý. Zdravotníci 
si uvedomujú mimoriadnu 
potrebu transfúznych liekov, 
preto aj naši zamestnanci sú 
ochotní hoci aj vo voľnom 
čase prísť vyšetriť darcov, 
odoberať krv a následne vy-
robiť potrebné transfúzne 
prípravky, aby sme mali 
dostatočné zásoby krvi pre 
našu aj pre okolité nemoc-
nice. Úloha ľudskej krvi je 
nezastupiteľná, preto si ce-
níme každú pomoc,“ pove-

dala primárka Oddelenia he-
matológie a transfuziológie 
MUDr. Enikő Radi.

Darovanie krvi je pre-
javom solidarity. Nezištne 
darovaná krv vracia nádej 
a život miliónom ľudí na 
svete. Neoceniteľným prí-
nosom bezpríspevkového 
darcovstva je zabezpečenie 
zdravotníckych zariadení 
dostatočným množstvom 
transfúznych liekov. Dar-
covstvo krvi je v prvom rade 
humanitárny čin, darca chce 
pomôcť chorému, veľakrát aj 
rodine, blízkym, ktorí sú od-
kázaní  na túto liečbu. Záro-
veň ale má možnosť si skon-
trolovať svoj zdravotný stav a 
nakoniec po odbere zisťuje, 
že sa cíti veľmi dobre.

Mnohí vedci tvrdia, že 
pravidelní darcovia krvi sú 
zdravší ako „nedarcovia“. 
Spôsobuje to práve fakt, že 
sa organizmus  regeneruje  
rýchlejšie  po odbere krvi, je 
to ako znovuzrodenie.

Mgr. Martina Pavliková
hovorkyňa skupiny AGEL 

Nemocnica AGEL Komárno 
umožnila darovanie krvi v sobotu
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mety – hudobnú výchovu 
alebo výtvarnú výchovu vo 
viacerých školách vyučujú 
panie vychovávateľky, ale to 
vôbec neznamená, že tá kva-
lita nie je dodržaná, skôr na-
opak. Veľmi dôležitou súčas-
ťou pedagogického kolektívu 
sú asistenti učiteľov v základ-
ných školách. Vo viacerých 
z nich je pokrytie čiastočné, 
pretože z projektov získali 
niektoré školy financie na 
štyroch – piatich asistentov 
učiteľa. Najviac asistentov je 
v Základnej škole Komenské-
ho, je ich 6 plus jeden psy-
chológ. Ostatné školy majú 
štyroch – piatich. Je jedna 
škola, kde nemajú ani jed-
ného asistenta učiteľa a tam 
tento nedostatok pokrývajú 
prácou vychovávateliek škol-
ského klubu. Čo sa týka tohto 
počtu asistentov učiteľa, tak 
je to stále nedostatok. Školy 
aj v tomto roku žiadali finan-
cie od ministerstva školstva, 
ale nedostali ich, preto neve-
deli zvýšiť počet asistentov.

Na celom Slovensku a 
nielen v školách je veľkým 
problémom cena energií. 
Mesto Komárno je zriaďova-
teľom materských a základ-
ných škôl, preto sme sa spý-
tali, ako to bude riešiť.

– Vzhľadom na to, že fi-
nancovanie základných škôl 
je také, aké je, teda sčasti je 
to normatívne financovanie 
od štátu a sčasti z podielo-
vých daní mesta, tie rozpočty 
sú dané. Teda z tohto nášho 
rozpočtu by školy mali vysta-
čiť do konca kalendárneho 
roku aj s energiami. Ale pri 
súčasnom náraste cien ener-
gií nikto nevie povedať, ako 
to dopadne. Samozrejme, že 
sa budeme snažiť urobiť ma-
ximálne opatrenia v mater-
ských a základných školách 
tak, aby spotreba energií bola 
čo najnižšia. Ale myslím si, 
že tento problém v takomto 
rozmere bude musieť riešiť 
ministerstvo školstva a štát.

Zhovárala sa 
Ľubica Balková

Úspešný 21. ročník celo-
slovenskej súťaže IPM Stu-
dent Award opäť potvrdil, 
že spolupráca priemyslu so 
školou je dôležitá pre obe 
strany. 

Súťaže sa zúčastnili traja 
študenti Strednej priemysel-
nej školy strojníckej a elek-
trotechnickej v Komárne 
Danis Balázs, Forró Dániel 
a Csomor Dániel, všetci zo 
IV.C. Skvelé druhé miesto 
dosiahol Danis Balázs (na 
fotke) projektom Fotoaparát 
CANON EOS 700D a štvrté 
miesto Forró Dániel kon-
štrukciou vodného čerpadla 
Sigma. Návrhy sa realizova-
li vo forme 3D vizualizácie 
v programe CREO 8. Tech-
nické riešenia zahŕňali vyho-
tovenie zostavného modelu 
a modely jednotlivých kom-
ponentov. 

Naši budúci strojári oce-
nili predovšetkým priamu 
skúsenosť s významným 
konštrukčným softvérom 
CREO 8 a možnosť vyskúšať 
si prepojenie svojej kreativi-
ty, odbornosti a technickej 
zdatnosti s praxou. Na hod-

notení sa okrem pracovníkov 
Štátneho inštitútu odborné-
ho vzdelávania zúčastnili aj 
majitelia renomovanej kon-
štrukčnej spoločnosti IPM 
Solutions. Zloženie poroty 
zabezpečilo, že hodnotenie 
sa nezameriavalo len jed-
nostranne, ale zohľadňovalo 
všetky kritériá – od technic-
kých a konštrukčných riešení 
cez originalitu až po samot-
ný dizajn. Slávnostné vy-
hodnotenie súťaže sa usku-
točnilo v rámci technickej 
konferencie ProTEK 2022 
v Gbeľanoch.

Ing. Tivadar Kányai

Dúfajme, že je pred nami 
štandardný školský rok
(Dokončenie z 1. strany)

To, čo dokázal Maroš 
Kudlík z Komárna, je obdi-
vuhodné a pre bežného smr-
teľníka niečo neskutočné. 
Napriek tomu, že má ampu-
tovanú nohu, dokázal doslo-
va vyliezť na Gerlachovský 
štít vo Vysokých Tatrách, 
ktorý má 2655 metrov a je 
to najvyššie miesto na Slo-
vensku. Tento športovec ab-
solvuje rok čo rok mnoho 
vytrvalostných pretekov a 
tentokrát si trúfol na Tatry. 
Logicky prvá otázka bola – 
prečo?

„Možno preto, že odjak-
živa mám rád výzvy, zbož-
ňujem ich a dá sa povedať, 
že ich vyhľadávam. Keď som 
na sociálnych sieťach videl 
rôzne fotky ľudí z ich turisti-
ky v horách a každý z nich sa 
fotil na Lomnickom štíte na 
vyhliadkovej veži, tak som 
si povedal, že aj ja chcem 
zažiť takýto výhľad. Nechcel 
som to zažiť na Lomnickom 
štíte, ale na najvyššom vr-
chole na Slovensku, teda na 
Gerlachovskom štíte, lebo ja 
si vždy dávam tie najvyššie 
méty.“

Vystúpiť na Gerlachovský 
štít – to nie je iba tak. Nikto 
tam nemôže ísť sám.

„Samozrejme som to ab-
solvoval s horským vodcom, 
čo je pri výstupe na Gerlach 
povinné. So mnou bol ešte 
môj kamarát, kondičný tré-
ner Marián Rybár z Nových 
Zámkov. Tešil sa na túto vý-
zvu a vyslovene si zažiadal, 
aby šiel so mnou mohol mi 
pomôcť.“

Musel si rátať s tým, že 
výstup na Gerlachovský štít 
potrvá určitý čas a k tomu 
treba pripočítať ďalšie hodi-
ny na zostup.

„Ráno o 5:30 sme vyštar-
tovali na chatu Sliezsky dom 
miestnym minibusom a krát-
ko po šiestej začal náš vý-
stup na Gerlach. Išli sme po 
trase, ktorú vybral náš hor-
ský vodca, lebo bol skúsený, 
preto sme to nechali na ňom. 
Bola to cesta popri Batizov-
skom plese cez jedno miesto 
takzvanú Batizovskú próbu, 
kadiaľ sa zvyčajne zostupu-
je z Gerlachu, ale my sme 
tadiaľ aj vyšli na Gerlach. 
Bola to síce dlhšia trasa, ale 
sprievodca povedal, že je 
pre mňa schodnejšia.“

Bežný človek používa na 
výstup dve ruky a dve nohy. 
Ale ty si bol odkázaný na 
jednu nohu a v rukách držal 

barly.
„Keďže som viac tréno-

vanejší ako bežný človek, čo 
len konštatujem a nechcem 
tým nikoho uraziť, tak som si 
trúfal na túto výzvu a zhru-
ba som mal predstavu, ako 
budem postupovať pri tých 
ťažko dostupných miestach 
pri výstupe a zostupe z Ger-
lachu. Dopredu ma upo-
zorňovali, že na niektorých 
miestach budem musieť liezť 
štvornožky, presnejšie v mo-
jom prípade trojnožky. Teda 
na toto som bol pripravený a 
zvyknem to trénovať.“

Mal si počas výstupu ne-
jaký kritický moment, alebo 
si či dokonca uvažoval, že 
nedokončíš výstup a vrátiš 
sa.

„Takýto moment, kedy by 
som rozmýšľal, že by som sa 
vrátil späť, alebo že by som 
sa dokonca bál niečoho, tak 
taký moment nebol vôbec, 
pretože tam bolo prekrásne 
prostredie, krásna príroda a 
pokoj, že som sito naplno 
vychutnával a prežíval som 
ten moment.“

Vystúpil si na Gerlachov-
ský štít vysoký 2655 metrov 
za 4 hodiny 40 minút. Ale 
ešte ťa čakal zostup a to bolo 

niečo celkom iné – iná tech-
nika a iné riziko.

„Áno, zostup je trošku 
iný ako výstup. Zvolil som 
najbezpečnejšiu techniku, 
aká je v takom prípade naj-
vhodnejšia, a síce dole som 
išiel doslova po zadku a stá-
le som sa oň opieral, keď to 
bolo možné. Ale toto bolo 
veľmi náročné na ruky, keď-
že som sa stále istil rukami. 
Predpokladal som, že zostup 
z Gerlachu bude takýmto 
spôsobom rýchlejší, ale ne-
bol a bol aj celkom ťažký aj 
vzhľadom na to, že mi už 
dochádzali sily.

Tento tvoj výkon bol vý-
nimočný, obdivuhodný a 
ojedinelý. Čo bude ďalej?

„Čo sa týka výstupov na 
rôzne vrcholy, tak nemám 
v pláne zdolať Everest, lebo 
už viem, že na to nemám a 
ani to nechcem absolvovať. 
Nemám rád zimu a  ani by 
som sa nepustil do takých-
to extrémnych podmienok. 
Takže žiadne výstupy na štíty 
neplánujem, možno prejdem 
nejaké turistické túry po le-
soch vo Vysokých či Nízkych 
Tatrách a podobne.“

Zhovárala sa 
Ľubica Balková

Vystúpil na Gerlachovský štít
Športovec Maroš Kudlík: Ja si vždy dávam tie najvyššie méty

Západoslovenská distribučná
oznamuje prerušenie distribúcie elektriny

v pondelok 10. októbra 2022 od 8.00 do 15.30 ulice 
Bottova, Pokojná, Ľaliová,
v utorok 11. októbra 2022 od 8.00 do 15.30 
Družstevná ulica,
v stredu 12. októbra 2022 od 8.00 do 15.30 ulice 
Slnečná, Pokojná, Roľníckej školy, Staudta M., Ľaliová.

Študenti priemyslovky získali ocenenia

Vynikajúce umiestnenia na medzinárodných a svetových súťažiach
V sídle komárňanského 

kajak - kanoe klubu priví-
talo vedenie nášho mesta 
najúspešnejších pretekárov 
uplynulého obdobia, ktorí 
dosiahli pódiové umiestne-
nia na pretekoch olympij-
ských nádejí v rýchlostnej 
kanoistike v Bratislave a na 
Majstrovstvách sveta v ma-
ďarskom Szegede.

„Predovšetkým by som 
chcel spomenúť skutočnosť, 
že na tohtoročných maj-
strovstvách sveta sme mali 
rekordný počet súťažiacich. 
Na majstrovstvách sveta v 
Szegede súťažilo viac ako 
osem našich pretekárov. Po-
darilo sa nám získať medailu 
aj v kategórii juniorov. Náš 
klub nezískal medailu na 
majstrovstvách sveta od roku 
2011, ale tento rok sa nám 
podarilo skončiť so striebor-
nou medailou,“ - povedal 

Viktor Demin, predseda Ka-
jak – kanoe klubu Komárno.

Réka Bugár z Komárna 
získala striebornú medailu 
na majstrovstvách sveta v ka-
tegórii K2 na 500 m spolu so 
Biankou Sidó zo Šamorína.

„Išla som tam vlastne s 
očakávaním, že v K2-ke by 
sme mohli postúpiť do finá-
le, možno do prvej trojky. 
Ale keď sme už tam boli a 
išli sme do cieľa, tak sme bo-
jovali o to prvé miesto, ktoré 
nám veľmi tesne ušlo. Ale aj 
tak sme boli veľmi šťastné a 
bol to úžasný zážitok. Atmo-
sféra celkovo bola úžasná. 
Bolo tam veľmi veľa ľudí, 
ktorí veľmi aktívne podpo-
rovali na tribúne. Naozaj z 
každej krajiny bol tam niekto 
a fandil svojim pretekárom. 
Tak isto aj zo Slovenska tam 
boli ľudia, ktorí nám fandili 
a to nám veľmi pomohlo. Z 

každej krajiny tam bol v kaž-
dej kategórii len jeden pre-
tekár, takže už len dostať sa 
tam znamenalo niečo veľké 
a bol to úžasný pocit prete-
kať s ľuďmi, ktorí to chcú ro-
biť profesionálne, a porovnať 
sa s nimi. Som veľmi vďačná 
za možnosť, že som sa toho 
mohla zúčastniť,“ - povedala 
Réka Bugár..

V súťaži Olympijských 
nádejí získal Dominik Dok-
torík bronz v K1 na 200 m a 
zlato v K2 na 1000 m. Máté 
Marsal, Máté Lépi a Laura 
Őri sa vrátili domov s bron-
zovými medailami.

„Na súťaži olympijských 
nádejí v Bratislave sa po-
čas štyroch dní zúčastni-
lo 40 krajín s viac ako 900 
súťažiacimi. Ešte nikdy sa v 
súťaži olympijských nádejí 
nezúčastnil taký veľký počet 
krajín. Musím tiež dodať, že 

v porovnaní s tradičnými ka-
jakárskymi súťažami sme tu 
mali dvoch pretekárov z kaž-
dej krajiny, a preto sme vide-
li podujatie na veľmi vysokej 
úrovni a vysoký počet štartov, 
s veľkým počtom pretekárov 
vďaka zdvojeným kategóri-
ám, takže každá získaná me-
daila a umiestnenie sa môže 
počítať takmer dvojnásobne. 
Slovensko získalo päť medai-
lí, z toho jedna zlatá sa viaže 
ku Komárnu, pričom štyri z 
piatich medailí vybojovali 
športovci Komárna,“ - uvie-
dol Viktor Demin.

Tento výsledok svedčí o 
tom, že členovia komárňan-
ského klubu odvádzajú skve-
lú prácu. S mladými ľuďmi 
pracujú vynikajúci odborníci 
a tréneri, ktorí ich dôveru a 
podporu odmeňujú výsled-
kami a medailami na súťa-
žiach.
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Drobná inzercia

TRIEDIME ODPAD!
Vážení občania, Mesto Komárno vám oznamuje, že 

triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu 
(papier, plasty+kovy+VKM, sklo, odpad zo záhrad) pokra-
čuje v rodinnej zástavbe v nasledovných termínoch:

od 3. októbra - do 7. októbra 2022 
(papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad) 4 vrecia

od 17. októbra - do 21. októbra 2022 
(POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!) 1 vrece

Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou ná-
dobou (do ktorej ukladáte zmesový komunálny odpad) 
v hore uvedenom termíne v obvyklý deň odvozu komu-
nálneho odpadu vo vašej lokalite. Zber odpadu zo zber-
ných 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 me-

sačne  (v závislosti od počtu vyložených naplnených vriec). 
Podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno 
č. 9/2016 o odpadoch sa odpad zo záhrad prednostne 
kompostuje na mieste vzniku! Vzniknutý kompost je pou-
žiteľný na prihnojovanie trávnikov a záhrad.

Veľká sála Dôstojníckeho pavilónu

Dokonalé miesto pre svadby, plesy a konfe-

rencie.Komplexné zabezpečenie podujatí - pre-

nájom priestorov, catering a dekorácia. Bližšie 

informácie: info@mskskomarno.sk

l Pedikúra aj v pohod-
lí Vášho domova. Tel.: 
0908/761 373.
l REKOM rekonštrukcia by-

tov. Tel.: 0948/622 051.
l Dám do prenájmu ga-
ráž na Ulici odborárov. Tel.: 
0908 123 583.

Hľadáte si prácu?
Neváhajte využiť možnosť a skúste si vyhľadať  voľné 

pracovné miesta nielen v našom okrese, ale aj v rámci ce-

lej Slovenskej republiky, na online portáli práce www.istp.

sk. Portál www.istp.sk je Váš internetový sprievodca tr-

hom práce, ktorý pomáha spájať ľudí a zamestnávateľov. 

Na www.istp.sk nájdete aktuálne voľné pracovné miesta 

s miestom výkonu práce v okrese Komárno.

Pri každej pracovnej ponuke nájdete kontakt 

priamo na zamestnávateľa, ktorého môžete 

kontaktovať a dohodnúť si pracovný pohovor.

Oznamujeme našim občanom, že Mestský úrad Komár-
no v októbri a novembri 2022 zabezpečí bezplatný odvoz 
biologického (zeleného) odpadu a veľkoobjemného odpa-
du (starý nábytok, koberce, kreslá, skrine, stoličky, postele, 
matrace ...) zbernými vozidlami. Ďalej zabezpečíme aj od-
voz ELEKTROODPADU.

Jesenné upratovanie nezahŕňa zber vyseparovaného 
odpadu (papier, sklo, plasty – kovy – VKM), nebezpečný 
odpad, batérie a akumulátory, oleje, lieky, farby, pneuma-
tiky, drobný stavebný odpad. Tento typ odpadu NEBUDE 
odvezený!

Harmonogram odvozov z rodinnej zástavby mesta:
Biologický odpad aj veľkoobjemný odpad je potrebné 

vyložiť pred rodinný dom (v určený deň odvozu) najneskôr 
do 8,00 hod., aby bol k nemu bezprostredný prístup, nie 
však na vozovku, aby odpad neprekážal v plynulosti a bez-
pečnosti cestnej premávky. Listy zo stromov a pokosenú trá-
vu vložiť do 110- až 120-litrových zaťahovacích plastových 
vriec a konáre s priemerom max. 5 cm zo stromov a krov 
zviazať do zväzku max. na dĺžku 1 metra. Zberné vozidlo 
bude každou ulicou prechádzať iba raz. Žiadame občanov, 
aby boli nápomocní pri nakladaní odpadu na zberné vo-
zidlo. Zároveň žiadame občanov, aby si vyložený odpad 
ustrážili pred vykrádačmi (každý je zodpovedný za svoj od-
pad pred domom). Počas a po jesennom upratovaní je po-
trebné neodvezený odpad (odpad ktorý nie je zahrnutý do 
jesenného čistenia mesta) odstrániť z verejného priestran-
stva. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním čistoty a poriad-
ku na verejnom priestranstve budú vykonávať príslušníci 
Mestskej polície mesta Komárno.

Od 3. do 07. októbra 2022 
Letecké pole a Robotnícka štvrť:

3. októbra – pondelok: 
- Ul. gen. Klapku, Lesná, Hríbová, Ul. Gy. Berecza, Selyeho 
10,
- Prowazekova, Tolstého, B. Němcovej, J. Baranyaiho, Bot-
tova, Tajovského, Slnečné nám., Ľaliová.
4. októbra – utorok:
- Ul. 29. augusta, Nová, Poľovnícka, Holubárov, Šípková, 
Tichá, Stredná, Topoľová, 
- Pokojná, M. Staudta, I. Kultsára, Listová, Muškátová, Javo-
rová, Krymská, Nitrianska, Zvolenská, Ružová, Orgováno-
vá, Fialková, Šalviová.
5. októbra – streda:
- Komáromi Kacza, Úzka, Tesárska, Požiarnická, Kvetná, 
Kováčska, Konvalinková, Vrbová,
- Slobody, Roľníckej školy, G. Czuczora, Dolná, Nezábud-
ková, Čajakova, Bažantia, Robotnícka.
6. októbra – štvrtok:
- Okružná cesta, M. Urbana, Lipová, Bočná, Bernolákova, 
Apalská, Víťazstva, 
- Topoľčianska, Prievidzská, Alapyho, S. Takátsa, Murgašo-
va, J. Tubu, Handlovská, Mateja Bela, Rožná, Pri Panoráme.
7. októbra – piatok:
- Baštová, J. Szinnyeiho, J. Péczeliho, Hrušková, Zlievaren-
ská, Krivá, Skalná, Rovná, 
- Družstevná, Priemyselná, Orechový rad, Odborárov, Mlá-
deže, Gútsky rad, Potočná, Plynárenská.

Od 10. do 14. októbra 2022 
centrum a mestská časť Nová Stráž

10. októbra – pondelok: 
- Ul. zlatého muža, Rozmarínová, Špitálska, Rybárska, Klo-
bučnícka, Senný trh, Biskupa Királya, Eötvösova, Palatíno-
va,

- Hlavná, Krížna, Podzáhradná, Vnútorná.
11. októbra – utorok: 
- Kapitánova, Pohraničná, Župná, Jókaiho, Valchovnícka, 
Lehárova, Svätoondrejská, Dunajské nábrežie, Dunajská, 
Pevnostný rad, Elektrárenská cesta,
- Kostolná, Dlhá, Dunajský rad.
12. októbra – streda:
- Nádvorie Európy, Letná, Františkánov, J. Husa, M. Čáka, K. 
Thalyho, Zámoryho, Gombaiho, Majstrovská, Csokonaiho,
 - Školská, Darányiho, Móra Krausza, K. Harmosa, Strážna, 
Zámočnícka.
13. októbra – štvrtok:
 - Vnútorná okružná, Jazerná, Beöthyho, Nám. sv. Rozálie, 
Hlboká, Malá jarková, Veľká jarková, Práce,
- Ul. vtáčej záhrady, Obchodná, Jarabínková, Narcisová, 
Včelárska, Smrečinová, Jázmínová.
14. októbra – piatok:
- Zimná, Komárňanská, Mesačná, Slnečná, Lúčová, Veľký 
rad, Trstinová, Krátka,
- Agátová, Levanduľová, Slnečnicová, Snežienková, Vadaš 
– rodinné domy

Od 17. októbra do 21. októbra 2022 
ostatné mestské časti

17. októbra – pondelok: Malá Iža, Harčáš, Veľký Harčáš,
18. októbra – utorok: Ďulov Dvor, 
19. októbra – streda: Hadovce, Nová Osada,
20. októbra – štvrtok: Kava, Lándor,
21. októbra – piatok: Čerhát, Pavel, Alžbetin ostrov-veľko-
objemný odpad.

Harmonogram odvozov z bytovej zástavby mesta 
(sídliskové byty) :

Svoj záujem o službu odvozu veľkoobjemného odpadu 
zo sídliskových bytov je potrebné nahlásiť na Mestský úrad 
Komárno telefonicky na tel. čísle 035 2851 362, alebo    e-
mailom zp@komarno.sk v dňoch od 3. do 7. októbra 2022 
od 8.00 do 15.00. Nenahlásená požiadavka nebude vyba-
vená a bude považovaná za čiernu skládku.

17. októbra do 21. októbra 2022 – všetky sídliská
sídliská I., II., III., IV., V., VI., VII., sídlisko Bauring, sídlisko 
Bašty.

ZÁHRADKÁRSKE OBLASTI 
harmonogram odvozov 

miesta budú strážené Mestskou políciou a kamerou 
VÝLUČNE NA ZELENÝ ODPAD!

od 4. do 6. novembra 2022 – Budú rozmiestnené veľkoka-
pacitné kontajnery výlučne na zelený odpad:
Alžbetin ostrov (na 4 miestach - futbalové ihrisko, zimný 
štadión, trafostanica, Yacht club), Mŕtve rameno Váhu (na 2 
miestach - na veľkom parkovisku pri Apáli, posledná záhra-
da pri rieke Váh), Bašta VI. (na veľkom parkovisku), Nová 
Stráž – záhradky, Vadaš - bývalé dopravné ihrisko, Harčáš 
– záhradky, Teheľňa - záhradky, Ižianska cesta - záhradky, 
Bratislavská cesta – záhradky, Selyeho ul. – záhradky, Ore-
chový rad – záhradky, záhradky za Doprastavom.

Vyššie uvedený odpad je možné odovzdať celoročne aj 
na zbernom dvore Komárno na Harčášskej ceste. Prevádz-
kový čas zberného dvora v pracovných dňoch je od 8.00 do 
17.00, v sobotu od 8.00 - 12.00.

Žiadame občanov, aby využili túto možnosť a zamedzili 
tým vzniku a rozšíreniu čiernych skládok.

Ďakujeme občanom za spoluprácu!
Mesto Komárno

 JESENNÉ UPRATOVANIE  MESTA – OZNÁMENIE

Novorodenci
Kristóf Pšenák z Hurbanova, Roman Igrényi z Pribety, 

Bence Kulcsár z Komárna, Ondrej Vörös z Kameničnej, Ma-
roš Plavec z Dediny Mládeže, Emília Blaškovič z Iže, Nina 
Bazsó z Blatnej na Ostrove, Nélia Vargová z Komárna, Lotti 
Hegedűs z Vrbovej nad Váhom, Mira Léna Szűcs z Nesvád, 
Lora Gubien z Veľkého Medera, Maja Maroši z Kolárova, Csa-
ba Csütörtöki zo Žihárca, Áron Cseh z Veľkého Medera, Luca 
Szabó zo Svodína, Levente Zvoncsár z Pozby, Liana Leszková 
z Komárna, Tímea Simonová z Kameničnej, Lujza Pelikán z 
Nededa, Balázs Csízi a Barnabás Csízi z Komárna, Zoé Cse-
pregi z Patiniec, Samuel Horanský z Bratislavy, Lisien Laka-
tošová z Hurbanova, Léna Mátyás z Chotína, Theó Ihász z 
Kolárova, Zoárd Kelemen z Kolárova, Maximilián Keresztes z 
Kamenína, Lara Adamíková z Dunajskej Stredy, Ján Šánta zo 
Svätého Petra, Peter Markovič z Komárna, Bálint Nagy z Mar-
toviec, Richard Habenicht a Krisztofer Habenicht z Bajču, 
Marcel Persei z Bátorových Kosíh, Viktor Balogh z Bratislavy, 
Bianka Procházka z Modrán.

Sľúbili si vernosť
Dávid Balog a Ingrid Vargová, Tibor Szalai a Lenka Tótho-

vá, Jozef Supucz a Adriana Kaločaiová, Daniel Oslanec a 
Adriána Márkusová, Peter Benkoczki a Fanny Szabó, József 
Jaross a Tímea Némethová, György Losák a Alina Andropo-
va, Henrich Frák a Nikoleta Tehelová, Anton Farkas a Linda 
Molnárová.

Opustili nás
79-ročná Soňa Žišková z Komárna, 73-ročná Alžbeta Csic-

saiová z Okoličnej na Ostrove, 79-ročná Alžbeta Husličková 
z Komárna, 68-ročný Jozef Šiffel z Ďulovho Dvora, 70-ročný 
Juraj Papp z Radvane nad Dunajom.

SPOMIENKA
Dňa 28. septembra 2022 si pripomeniem 10. výročie 

smrti, kedy nás opustila naša drahá mamička
Magdaléna KLISENBAUEROVÁ.

„Odišla si náhle a priskoro,
avšak Tvoje veľké srdce,
Tvoj krásny úsmev a láska,
ktorú si nám rozdávala,
nás bude hriať navždy...“

S láskou spomínajú 
dcéry Deniska a Monika s rodinami, 

vnúčatá a pravnúčatá 

SPOMIENKA
Ave Mária...
a každý deň, za každý sen,
vďačíme Tebe len, mama,
všetko, čo v nás nezhasí čas,
od Teba máme, viem, mama...

Dňa 19. augusta 2020 nás navždy 
opustila naša drahá

Helena BURGELOVÁ
rod. Páterová

Odpočívaj v pokoji.
Spomínajú dcéry Marika a Helenka s rodinami.


