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Nastal čas bilancovať vý-
sledky volebného obdobia 
2010 – 2014. V tomto čísle Ko-
márňanských listov predkla-
dám prvú časť informácií o in-
vestíciách podľa jednotlivých 
oblastí ich realizovania.

Námestie Kossutha - V 
roku 2011 prebiehala realizácia 
„Revitalizácie centrálnej mest-
skej časti“ – Námestia Kossutha, 
na ktoré Mesto získalo peniaze 
ešte v r. 2010. Cieľom bola re-
konštrukcia územia v centrálnej 
časti mesta, ktorá má slúžiť ako 
parkovisko a na oddych v prí-
jemnom a upravenom prostredí. 
Vybudoval sa moderný park a 
po obidvoch stranách námestia 
parkoviská s kapacitou 87 a 70 
parkovacích miest. Okrem toho 
boli vysadené stromy a kríky, 
vybudovaná fontána a verejné 
osvetlenie. Stavba bola finan-
covaná: 95% z eurofondov a 5% 
z vlastných zdrojov mesta. Do-
končená a skolaudovaná bola v 
r. 2012 (1.700.221 €).

Športová hala - V r. 2011 
bolo dofinancovanie rekon-
štrukcie športovej haly. Stavba 
bola realizovaná v dvoch čas-
tiach, časť A bola skolaudova-
ná a daná do užívania v roku 
2010 a časť B bola dokončená 
v roku 2011. Časť B v hodnote 
325.368 eur bola realizovaná 
v roku 2011 a v plnej výške bola 
hradená z vlastných zdrojov 
mesta Komárno. Táto etapa ob-
sahovala  práce na zabezpečenie 
bezpečnosti a pohodlia návštev-
níkov, prefarbenie hracej plo-
chy,výmenu radiátorov , montáž 
výdajného okienka na predaj 
vstupeniek , montáž sklopných 
okien v kanceláriách športovej 
haly, elektronické prídavné ta-
bule atď.

Mŕtve rameno Váhu - Od r. 
2011 až do r. 2013 boli postupne 
vykonávané revitalizačné práce 
okolo celého Mŕtveho rame-
na Váhu. Rekreačný priestor a 
brehy boli vyčistené od náleto-
vých drevín a padnutých stro-
mov, skultúrnilo sa prostredie 
umiestnením altánkov a ohnísk, 
postupne boli umiestňované aj 
nové lavičky, odpadové nádo-
by a bolo vybudované plážové 
volejbalové ihrisko, toalety a 10 
stĺpov osvetlenia. Tieto akcie 
boli financované čiastočne z 
dotácií, z vlastných zdrojov 
a sponzormi.

Doprava - V r. 2012 bola re-
alizovaná výstavba rekonštruk-
cie svetelného signalizačného 
zariadenia“ na križovatke ulíc 
Pohraničná - Záhradnícka. Na 
svetelnom signalizačnom zaria-
dení boli vymenené stĺpy s ná-
vestidlami, osadený nový radič, 
namontovaný nový kamerový 

systém a nové káblové rozvody. 
Rekonštrukciou sa dosiahla vý-
mena zastaralého zariadenia a 
zvýšenie bezpečnostnej situácie 
v tejto križovatke. V r. 2013 boli 
vykonané dokončovacie práce - 
káblové podzemné prepojenie 
signalizačných stĺpov a stavebné 
úpravy chodníkov, s prihliad-
nutím na zrakovo postihnutých 
občanov (77.255 €).

Športoviská - V r. 2012 bolo 
premiestnené viacúčelové ihris-
ko na Sídlisku Bašty, kde je viac 
využívané ako na pôvodnom 
mieste. Okrem toho boli po-
skytnuté financie do združenej 
investície na vybudovanie lezec-
kej steny vo volejbalovej hale.
V r. 2013 boli realizova-

né tieto investície:
Stavebné úpravy na Hrad-

nej ulici – Realizovalo sa  roz-
šírenie komunikácie zrušením 
parkoviska so šikmým radením 
a vytvorenie obojsmernej pre-
mávky na úseku od križovatky 
s ulicou Vnútorná okružná po 
výjazd od Univerzity J. Selyeho. 
Došlo k čiastočnej rekonštruk-
cii vozovky na nevyhnutných 
miestach, dotknutých plánova-
nou stavbou, s doplnením častí 
vozovky a chodníkov s povr-
chom z asfaltového betónu. V 
rámci výstavby boli reorgani-
zované šírky jazdných pruhov s 
pozdĺžnym parkovaním a osa-
dené nové dopravné značenia 
(23.008 €).

Verejné osvetlenie na Har-
čáši – bolo realizované ako no-
vostavba v úseku od odbočky 
zo štátnej cesty po objekty soci-
álnych bytoviek. Vybudovalo sa 
vzdušné vedenie s umiestnením 
25 stĺpov a vzdušných káblov s 
meraním. Cieľom bolo dosiah-
nuť väčšiu bezpečnosť v uvede-
nej lokalite (23.354 €).

Rozšírenie verejného osvet-
lenia na Ulici Roľníckej školy - 
vzniklo osadením 9 elektrických 
stĺpov a uložením podzemného 
káblového vedenia s napojením 
na jestvujúci rozvod a jestvujú-
ce meranie. Investícia zlepšila aj 
prístup obyvateľov sociálnych 
bytov v tejto lokalite (22.916 €).

Prepojenie ulíc Budovateľ-
ská a Hviezdoslavova - vzniklo 
vybudovaním komunikácie me-
dzi týmito ulicami, a to prestav-
bou jestvujúcej jednopruhovej 
komunikácie na dvojpruhovú 
obojsmernú s jednostranným 
chodníkom pre peších. Boli 
spevnené plochy pri kontajne-
rových stanovištiach, plochy 
pre parkovanie, ďalej odvedenie 
dažďových vôd z komunikácie a 
priľahlých spevnených plôch do 
verejnej kanalizácie prostred-
níctvom novovybudovanej daž-
ďovej kanalizácie (76.203 €).

Rozšírenie parkovísk na 
uliciach Hviezdoslavova a 
Meštianska - na Hviezdoslavo-
vej ulici vzniklo 13 parkovacích 
miest a na Meštianskej 12. Státia 
sú kolmé a sú vytvorené státia 
aj pre osoby so zdravotným po-
stihnutím. Okrem toho bol na 
Meštianskej ulici premiestne-
ný aj stĺp verejného osvetlenia 
(45.015 €).

Park Anglia, detský park – 
vybudovaný chodník k pomní-
ku, v detskom parku umiestnené 
dve nové veľké drevené prelie-
začky, rekonštruované staré pre-
liezačky a osadená nová brána 
pri vstupe do detského parku. 
Časť investícií bola vďaka spon-
zorskej pomoci (23.060 €).

Spomaľovacie prahy na 
Alžbetinom ostrove – boli vy-
budované na dvoch miestach na 
Platanovej aleji, pri I. a II. Prieč-
nej, pri stavbách sú umiestnené 
aj zvislé dopravné značenia, čo 
prispelo k zvýšeniu bezpečnosti 
dopravy (5.991 €).

Rozšírenie kamerového 
systému v meste – z dotácie 
bolo zakúpených 8 kamier a 
bolo realizované premiestnenie 
celého monitorovacieho systé-
mu v rámci budovy Mestskej 
polícii (49.865 €).
V r. 2014 boli realizova-

né tieto investície:
Digitalizácia vysielania 

Mestskej televízie (Com-me-
dia) – prechod na novú digitál-
nu technológiu (36.480 €).

Cyklotrasa Komárno-Ko-
lárovo – bola realizovaná v 
rámci združených investícií s fi-
nančnou podporou európskych 
zdrojov, vďaka úspešnému pro-
jektu Pons Danubii EGTC – pri-
mátor Komárna je predsedom 
Správnej rady. Celková cena in-
vestície trasy dlhej 17,3 km bola 
2,1 milióna eur, z toho Komárno 
prispelo sumou 80.460 €. 

Cyklotrasa Komárno–Kra-
vany dlhá 28 km stála 2,5 milió-
na eur a Komárno na ňu prispe-
lo čiastkou 40.000 €. Trasa bola 
vybudovaná formou využitia 
finančnej podpory EÚ s doplne-
ním vlastných zdrojov dotknu-
tých obcí.

Pohraničná ulica – rekon-
štrukcia chodníka pred Gym-
náziom Šuleka, nové podložie s 
prihliadnutím na ochranu stro-
mov, súvislá zámková dlažba 
(23.417 €).

Budovanie parkovísk:
Palatínova ulica - výstavba 

37 kolmých státí pre osobné au-
tomobily s prístupovou komu-
nikáciou (36.000 €).

Košická ulica - výstavba 22 
kolmých státí pre osobné auto-
mobily a výstavbu chodníka pri 
základnej škole (17.850 €). Na 

žiadosť obyvateľov bolo vybudo-
vaných ďalších 30 parkovacích 
miest, a to z vlastných zdrojov 
a s pomocou sponzorov.

Parkovacie plochy - na uli-
ciach Budovateľská, E.B.Lukáča 
a Pri Panoráme bolo vybudova-
ných 27 parkovacích miest a rie-
šilo sa aj odvádzanie dažďovej 
vody (24.750 €).

Zváračská ulica – bolo 
vybudovaných 8 parkovacích 
miest (6.000 €).

Sídlisko Bašty – vytvore-
ných nových 25 miest na parko-
vanie (27.357 €).

Kapitánova ulica - čiastoč-
ná rekonštrukcia, osadený nový 
asfaltobetónový koberec na časť 
ulice o výmere 340 m2, v súla-
de s finančnými možnosťami 
(14.970 €).

Kontajnerové stanovištia 
– 2 vybudované na Dunajskom 
nábreží, kde na pôvodných 
miestach boli vytvorené parko-
viská (20.000 €), na Zváračskej 
ulici vzniklo jedno kontajne-
rové stanovište a zároveň boli 
upravené priľahlé parkoviská 
(2.977 €).

Petőfiho ulica – komplet-
ná rekonštrukcia komunikácie 
(235.590 €).

Ďalšie investície:
Nová Stráž – rozsiahla 

úprava terénu vedľa cintorína, 
oplotenie cintorína, vybudo-
vanie parkoviska pre viac ako 
50 áut a vyčistenie zhruba 200 
metrov prístupového chodní-
ka. Vďaka brigádnikom z Novej 
Stráže a sponzorom sa podarilo 
ušetriť zhruba 20.000 €.

Mestské kultúrne stredis-
ko - rekonštrukcia hygienických 
zariadení (20.000 €).

Kava - rekonštrukcia ko-
tolne v miestnom Kultúrnom 
dome (5.680 €), každoročné 
terénne úpravy brehu a okolia 
jazera.

Ďulov Dvor – vyčistenie 
a príprava terénu na zriadenie 
nového detského parku a ihris-
ka, oplotenie a osadenie novej 
brány. Vďaka vlastným zdrojom 
a pomoci sponzorov sa podarilo 
vytvoriť hodnotu cca 20.000 €.

Komárno - vyznačenie par-
kovísk a oddelenie parkoviska 
od chodníka na Cintorínskom 
rade (4.722 €), úpravy detských 
ihrísk na niektorých sídliskách 
mesta.

Investície do objektov spra-
vovaných mestskou príspevko-
vou organizáciou COMORRA 
SERVIS:

Termálne kúpalisko – re-
konštrukcia bazénov (6.876 €), 
rozšírenie plynofikácie (8.559 
€), elektroinštalačné práce 
(5.324 €), rekonštrukcia sauny 
(2.500 €), výmena vchodových 

dverí (5.884 €), zriadenie bu-
fetov (21.100 €), rekonštrukcia 
bazénov - rekreačného (3.000 
€), detského (6.229 €), plavecké-
ho (14.174 €), výukového (3.346 
€), zriadenie novej pokladne 
(2.490 €), rekonštrukcia termál-
neho prameňa (15.146 €), re-
konštrukcia bazénov (26.870 €), 
automatizácia ohrevu bazénov 
(9.678 €). Spolu 131.176 €.

Krytá plaváreň – rekon-
štrukcia bazénov (3.120 €), 
prvá fáza rekonštrukcie strechy 
(37.000 €), rekonštrukcia vzdu-
chotechniky (13.000 €), dru-
há fáza rekonštrukcie strechy 
(21.350 €). Spolu 74.470 €.

Zimný štadión – rekon-
štrukcia kotolne (5.311 €), opra-
va chodníkov (2.042 €), rolba 
(4.248 €). Spolu 11.601 €.

Volejbalová hala – re-
konštrukcia toaliet a vestibu-
lu (12.386 €), stavebné práce 
(1.989 €).

Futbalový štadión – re-
konštrukcia prezliekarne KFC 
(1.973 €).

Budova vodného motoriz-
mu Danubius – rekonštrukcia 
strechy (3.000 €).

Hotel Panoráma – plynofi-
kácia (3.592 €), stavebné a ma-
liarske práce v autocampingu 
(6.640 €).

SAD – rekonštrukcia pre-
dajných priestorov (2.760 €) a 
kotolne (28.288 €).

Stredisko služieb – rekon-
štrukcia budovy (47.594 €).

Nákup traktorovej kosačky 
(9.880 €) a auta na rozvoz stravy 
+ príves (3.200 €).

Investície do vodovodu 
a kanalizácie spravovaných 
mestskou firmou KOMVaK:

Čerpacia stanica na Váhu – 
nevyhnutná výmena zariadenia 
na stieranie hrubých nečistôt 
(211.321 €).

Alžbetin ostrov – druhá 
etapa kanalizácie, bolo vybudo-

vaných 4 158 metrov tlakovej ka-
nalizácie a 120 tlakových kana-
lizačných prípojok a domových 
čerpacích staníc pre jednotlivé 
nehnuteľnosti (1.583.120 €), vy-
budovanie 3 989 metrov vodo-
vodného vedenia pre možnosť 
napojenia jednotlivých nehnu-
teľností na Alžbetinom ostrove, 
zokruhovanie vodovodnej siete 
za účelom zabezpečenia kvality 
dodávanej vody (43.208 €).

Čistička odpadových vôd 
– keďže pri rekonštrukcii ČOV 
bol použitý nevhodný materiál 
rúrového vedenia vyhnívacej 
nádrže, bolo nutné tento mate-
riál vymeniť, aby bola funkčná 
vyhnívacia nádrž a kal stabilizo-
vaný (27.948 €). 

Od 30. júna 2014 sa začal re-
alizovať projekt rozšírenia a in-
tenzifikácie ČOV z eurofondov 
v hodnote 5,4 milióna eur s 5% 
spoluúčasťou, ktorú v hodno-
te 257.000 eur uhradilo mesto 
Komárno. Práce potrvajú do 31. 
augusta 2015.

Prívod vody v Ďulovom 
Dvore a Kave – vybudovanie 
prívodného potrubia v dĺžke 6 
889 metrov, ktorým sa zabezpe-
čila dodávka vody pre mestskú 
časť Zámocká pusta, Lándor a 
Kava z vodného zdroja Komár-
no a zabezpečila sa dodávka 
vody pre obyvateľov Zámockej 
pusty, nekontrolovaného vod-
ného zdroja Lándor a vyradil sa 
z prevádzky nevyhovujúci vod-
ný zdroj Kava (1.412.207 eur).

Vážení občania! V nasledu-
júcom vydaní Komárňanských 
listov, ktoré vychádzajú 29. 
októbra, predložím ďalšie in-
formácie o investíciách nášho 
mesta vo volebnom období 
2010 – 2014.

MUDr. Anton Marek
primátor Komárna

Investície Komárna počas volebného obdobia 2010 – 2014 (I. časť)

Nasledujúce číslo Komárňanských listov 
vydávame 29. októbra (uzávierka bude 24. októbra)

Ondrejský jarmok
24-26 októbra

Takmer každé mesto na Slovensku má svoj jarmok a ani 
mesto Komárno nie je výnimkou. Mesto je pyšné na túto uda-
losť, lebo mnohí ľudia ju majú zapísanú vo svojom kalendári 
hrubými písmenami. Tento rok sa koná Ondrejský jarmok opäť 
o niečo skôr. Termín ovplyvnili sviatky, voľby a jarmoky, ktoré 
sa konajú v okolitých mestách. Záujemcovia môžu prihlášky 
zasielať mailom (jarmok@komarno.sk) alebo osobne (Mestský 
úrad, Pevnostný rad, budova Dôstojnícky pavilón, poschodie 
vpravo dvere č.12.). Kontaktné telefónne čísla na vybavenie 
prihlášok na predaj počas akcie „Ondrejský jarmok“ v 2014: 

Tel.: 0948 376 553 (od 12.00 do 15.00 ), alebo 0948 376 551 
(od 8.00 do 15.00), remeselníci – Tel.: 035 2851 262, 0948 376 
551 (od 8.00 do 15.00)

Uzávierka prihlášok na jarmok: 21. októbra 2014 
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Mesto Komárno oznamuje, že v období
od 24. októbra do 10. novembra

sa uskutoční

jesenné čistenie mesta
Odpad môžu obyvatelia ukladať do veľkorozmerných kontaj-
nerov, ktoré budú rozmiestnené na verejných priestranstvách a 
v  blízkosti záhradkárskych osád. Čistenie mesta sa uskutoční 
v dvoch etapách:

od 24. do 27. októbra
Zastavaná časť mesta: Selyeho, Gen. Klapku, Komenského, 
Damjanichova, Vnútorná okružná, Stavbárov, Jazerná, Veľká 
jarková, Robotnícka, M. Čáka, Hlboká, Mládeže, Gazdovská, 
Ul. 29. augusta, Košická, Mederčská, Okružná, Staničná, Mie-
ru, Odborárov, Budovateľská, Priemyselná, Slobody, Handlov-
ská, Prowazekova, Zlatého muža, Seressa, Eötvösa, Pohraničná, 
Dunajské nábr., Hradná, Potočná, Czuczora, Nová Stráž, Ha-
dovce, Kava, Ďulov Dvor.

od 7. do 10. novembra
Záhradkárske osady mesta: Nová Stráž - záhradky, Pavel, Čer-
hát, Vadaš, Nová Osada, Harčáš, Šištag, Tehelňa, Ižianská cesta, 
Mŕtve rameno, Bašta IV., V., VI., Bratislavská cesta - záhradky, 
Selyeho ul.- záhradky, Orechový rad - záhradky, záhradky za 
Doprastavom, Malá Iža, Alžbetin ostrov.
Odpad je možné uložiť aj v zberovom dvore na Harčášskej ceste 
počas pracovných dní okrem pondelka od 10. do 18. hodiny, v 
sobotu od 8. do 12. hodiny.
Umiestnenie odpadu mimo veľkorozmerných kontajnerov je zakázané!
Kontakt: MsÚ Komárno: Ing.Sólymos, tel. 2851 362, Clean 
City s.r.o. : p. Potáchová, tel. 771 30 91.

Stredná priemyselná škola v Komárne
pozýva na Dni otvorených dverí 

23. až 25. októbra 2014
V rámci tohto podujatia srdečne očakávame žiakov 8. a 9. 

ročníkov ZŠ, ctených rodičov a každého záujemcu. Počas tých-
to dní našim návštevníkom poskytujeme informácie o jednotli-
vých študijných odboroch, o prijímacom konaní na školský rok 
2015 - 2016 a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v našom výučbo-
vom programe v minulých rokoch.

Návštevníci pod vedením našich pedagógov môžu absol-
vovať „okružnú cestu“ po škole a majú možnosť nahliadnuť do 
tried, odborných učební, laboratórií a dielní. Pripravili sme aj 
zaujímavú výstavu prác našich žiakov. Záujemcov očakávame 
počas trvania akcie od 8.30 do 13. hodiny. V prípade záujmu 
prijímame návštevy aj v popoludňajších hodinách. Chceli by 
sme vyzdvihnúť, že aj počas posledného dňa, t.j. V sobotu 25. 
októbra taktiež očakávame návštevníkov v uvedenom čase.

S radosťou privítame každého záujemcu počas Dní otvore-
ných dverí 2014 na SPŠ v Komárne!

Riaditeľstvo Strednej priemyselnej školy stavebnej 
v Hurbanove srdečne pozýva všetkých žiakov 

8. a 9. ročníkov ZŠ, ako aj ich rodičov a učiteľov na

Dni otvorených dverí
v piatok 24. októbra a v sobotu 25. októbra. 

Prehliadka areálu školy so slovenským sprievodným slovom sa 
uskutoční v skupinách o 8:30 a o 10:30. Škola ponúka všetkým 
žiakom 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2015/2016 možnosť štú-
dia v prosperujúcom štvorročnom študijnom odbore s maturi-
tou STAVITEĽSTVO (3650 M). Po úspešnom ukončení štúdia 
absolventi môžu pracovať ako:
l projektanti, kresliči v projekčných kanceláriách l stavby-
vedúci, majstri l l odborní pracovníci pri výrobe a spra-
covaní stavebných materiálov l technický dozor na stavbe 
l technickí referenti a investori l rozpočtári – prípravári 
l manažéri, geodeti l pracovníci ekologických odborov l 
vodohospodárski zamestnanci čistiacich staníc l odborníci 
na ochranu proti povodniam l marketingoví pracovníci
prípadne môžu pokračovať v univerzitnom štúdiu  (cca 80 
- 85%  končiacich absolventov pokračuje v štúdiách na VŠ a 
univerzitách predovšetkým v stavebných, ale aj príbuzných 
odboroch). Ukončené štúdium umožňuje ďalšie špecializo-
vané vzdelávanie v oblasti bytovej architektúry, realitného 
maklérstva a oceňovania stavieb.
Kontakt: SPŠ stavebná, 94701 Hurbanovo, Konkolyho 8, tel.: 
035/760 2507, fax: 035/760 2133, e-mail: skola@spsstav.edu.sk, 
web: www.spsstav.edu.sk.

Základná škola Rozmarí-
nová ul.1 Komárno je jednou 
zo 7  pilotných škôl v rámci 
NSK zapojených do národné-
ho projektu ŠIOV „Podpora 
profesijnej orientácie žiakov 
základnej školy na odbor-
né vzdelávanie a prípravu 
prostredníctvom rozvoja poly-
technickej výchovy zameranej 
na rozvoj pracovných zručnos-
tí a práca s talentami“ so vše-
obecne zaužívaným skráteným 
názvom DIELNE.

Vďaka vybaveniu troch od-
borných učební modernými 
učebnými pomôckami v hod-
note zhruba 100 000 eur, ktoré 
škola z tohto projektu doteraz 
získala je pre nás začiatok škol-
ského roka 2014/2015 výni-
močný. Pre riaditeľa je otvára-
nie školského roka s takýmto 
vybavením chvíľou, keď sa jeho 
vízie stávajú realitou a pre uči-
teľov aj ostatných zamestnancov 
školy je to silný motivačný sti-
mul, ktorý robí ich prácu oveľa 
zmysluplnejšou. Už pri prvých 
dodávkach učebných pomôcok 
z projektu sme zaznamenali ne-
obyčajný záujem žiakov o nové 
„hračky“ a ich chuť s nimi ma-
nipulovať. Nás zamestnancov 
zase motivovali k tomu, aby sme 
novým pomôckam vybudovali 
prostredie, ktoré ich účinok na 
žiakov ešte znásobí. Od januára 
a tiež počas prázdnin žila touto 
činnosťou celá škola a na úpra-
ve nových učební sa ochotne 
spolupodieľali aj rodičia. Škola 
z vlastných zdrojov s prispením 
rodičovského združenia dobu-
dovala učebne za ďalších bezmá-

la 5 000 eur. Zo strany učiteľov, 
ktorí v nových učebniach začali 
v septembri vyučovať, dostáva-
me spätnú väzbu o ústupe prob-
lémov s disciplínou a zvýšenom 
záujme o vzdelávanie.

Nové odborné učebne na 
ROZMARÍNKE sme slávnostne 
pokrstili 25. septembra za prí-
tomnosti manažérky projektu 
Ing. Gabriely Horeckej, primá-
tora mesta MUDr. Antona Ma-
reka aj ďalších koordinátorov 
projektu a zástupcov zriaďovate-
ľa školy mesta Komárna, členov 
rady školy a rady rodičovského 
združenia, riaditeľov mater-
ských, základných aj stredných 
škôl v Komárne a miestnych 
médií. Krstnými rodičmi sa stali 
tí najpovolanejší. Rodičia - od-
borníci v danom odvetví a ich 
deti -žiaci našej školy. Z vy-
jadrení všetkých zúčastnených 
hostí bolo zrejmé, že projekt 
DIELNE je zmysluplný a mal by 

sa rozšíriť aj na ďalšie školy.
Som presvedčená, že po ob-

dobí zameranom na vybavova-
nie škôl IKT technikou, výučbu 
cudzích jazykov a kontinuálne 
vzdelávanie učiteľov je práve 
toto cesta k zmysluplnému vyu-
žívaniu finančných prostriedkov 
na vzdelávanie, lebo finančne 
poddimenzované verejné školy 
nemajú možnosť zabezpečiť si 
takéto nákladné učebné pomôc-
ky z vlastného rozpočtu.

Učiť v takto vybavenej od-
bornej učebni je snom každého 
nadšeného učiteľa. Nášmu čer-
stvému absolventovi, začínajú-
cemu učiteľovi biológie a ché-
mie Mgr. Marekovi Tóthovi, 
ktorý od júna triedil, skladal, 
označoval pomôcky a zariaďo-
val učebne, hoci do práce nastú-
pil až v septembri,  sa už splnil, 
ale zaslúžia si ho aj ďalší. Kto 
vie? Možno sa tým zmiernia aj 
iné problémy, ktoré školstvo su-

žujú, ako je nezáujem o učiteľské 
povolanie, nespokojní učitelia 
či neuspokojivé výsledky na-
šich žiakov v medzinárodných 
testovaniach. Dúfam, že uče-
nie prostredníctvom vlastného 
zážitku s využitím všetkých 
zmyslov pri manipulácii s no-
vými učebnými pomôckami sa 
už čoskoro pozitívne odzrkadlí 
aj na vyučovacích výsledkoch 
našich žiakov. 

Nemôžeme chcieť, aby sa 
naše deti vrátili z virtuálneho 
sveta do toho reálneho, keď to, 
čo vidia na internete je také 
vzrušujúce, moderné a lákavé 
a to, s čím sa denne stretáva-
jú v škole je nefunkčné, nudné 
a zastarané. Projekt DIELNE 
umožnil našim žiakom aj uči-
teľom k sebe tieto dva svety 
priblížiť a účinok je neprehliad-
nuteľný.

Náš projekt pokračuje a my 
sa  už teraz tešíme na ďalšie po-
môcky, ktoré ešte dostaneme.

Od tohto školského roku 
rozbiehame na ROZMARÍNKE 
ďalší projekt, tentoraz náš vlast-
ný pre malých žiakov primár-
neho vzdelávania, ktorý sme 
nazvali DIELNIČKY.

Na záver sa chcem poďa-
kovať všetkým učiteľom Roz-
marínky za ich ochotu prijímať 
takéto výzvy, pretože nové od-
borné učebne sú darom najmä 
pre žiakov. Pre učiteľa predsta-
vujú predovšetkým množstvo 
práce pri úprave pedagogickej 
dokumentácie, študovaní ma-
nuálov k pomôckam a náročnej 
príprave vyučovacích hodín. 
Naši pedagógovia dávajú den-
ne najavo, že to so vzdelávaním 
svojich zverencov myslia vážne.

Mgr. Helena Weszelovszká 
riaditeľka ZŠ Rozmarínová

Naša vízia sa stala realitou

V Mestskom kultúrnom stredisku 
sa v priebehu uplynulých dvoch me-
siacov udiali viaceré inovácie. Nový 
šat získala kaviareň na prízemí, jej 
súčasný prenajímateľ sa totiž rozho-
dol viac priblížiť kultúre – vo vyno-
vených priestoroch bude pravidelne 
usporadúvať stretnutia so spisovateľ-
mi, hudobné večery i výstavy. 

„Aj ďalšie investície súvisia s kul-
túrou, presnejšie povedané s kultúr-
nosťou“ – uviedla na slávnostnom 
odovzdávaní riaditeľka strediska Anna 
Vargová, ktorá takto poukázala na ob-
novené sociálne zariadenia. „Často sa 
vyjadrujeme, že ak máme zhodnotiť 
čistotu akéhokoľvek miesta na svete, 

či doma, ak si chceme utvoriť obraz 
o usporiadanosti inštitúcií alebo rôz-
nych budov, stačí navštíviť sociálne 
zariadenie. My sme teraz s podporou 
miestnej samosprávy vo výške 20-ti-
síc eur urobili prvý krok – podarilo sa 
nám obnoviť dámsku časť sociálnych 
zariadení, a veríme, že z budúcoročné-
ho rozpočtu sa nám podarí pokračovať 
v rekonštrukciách.“ 

Mesto má povinnosť podporovať 
kultúru aj takýmto spôsobom, keďže 
pri rôznych podujatiach navštívi túto 
ustanovizeň skutočne množstvo ľudí 
– uviedol primátor Komárna Anton 
Marek. Rekonštrukčné práce vykonala 
spoločnosť Komwerk.

V Mestskom kultúrnom stredisku inovovali Regionálne osvetové stredisko 
vás srdečne pozýva 

na výstavu absolventov projektu 

Škola vítvarňjeho 
umeňja

Výstava vo vestibule Domu Mati-
ce slovenskej je výsledkom akti-
vít účastníkov projektu, ktorý je 
venovaný 200. výročiu narodenia 
politika a národovca Ľudovíta Štúra 
a pocte jeho životu i dielu.
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Drobná inzercia

Mestské kultúrne stredisko v Komárne
21. októbra 2014 o 19. hodine

HANA ZAGOROVÁ
koncert

Hosť: Petr Rezek
Sprevádza skupina Jiřího Dvořáka.

Vstupné: 20 Eur.

Novorodenci
Kristóf Hegedűs z Komárna, Natalie Riszdorferová z Komárna, 

Matej Chovanec z Úľan nad Žitavou, Ákos Rechtoris z Komárna, 
Lilien Máková z Jesenského, Anna Lengyelová zo Zlatnej na Ostro-
ve, Emma Untermayerová z Hadoviec, Alex Molnár z Nesvád, Pan-
ka Saláth z Komárna, Ricardo Stojka z Kolárova, Roman Šálek z 
Palárikova, Lia Szalaiová z Kolárova, Estera Tomová z Komárna, 
Sarolta Biskupičová z Lándora, Adrián Pšenák z Hurbanova, Valen-
tína Jeneiová z Nových Zámkov, Sára Farkas z Komárna, Sofia Pin-
térová z Kamenína, Fanni Vankó z Komárna, Matúš Branko Louč- 
ka z Partizánskeho, Anna Sára Deák z Búču, Áron Kürti z Kolárova, 
Lara Mikešová z Dvorov nad Žitavou

Sľúbili si vernosť
Július Horváth a Ing. Veronika Kóšová, Tomáš Semenei a Ing. 

Zuzana Vargová, Zoltán Psota a Kristína Jávorková, Mgr. Pavel 
Vincze a Mgr. Rita Simcsík, JUDr. Adam Szűcs a JUDr. Katarína 
Bugyiová, Tibor Csepy a Viktória Vendéghová, Vojtech Holderik a 
Monika Horváthová

Opustili nás
54-ročný Jozef Gurányi z Kavy, 82-ročná Irena Nesvadbová z 

Komárna, 90-ročná Helena Hromadová z Bohatej, 72-ročný József 
Melcsók z Komárna, 60-ročný Vojtech Valko rod. Chren z Komár-
na, 75-ročná Judit Nagy rod. Csjernyik z Kolárova, 86-ročný Gejza 
Csente z Kolárova, 68-ročný Miklós Győri z Komárna, 76-ročná 
Julianna Husvéth z Kolárova, 81-ročná Mária Hegyi z Komárna, 
81-ročný János Dömény zo Sokoliec,  52-ročný Miroslav Kollár z 
Bajču 

SPOMIENKA
„Tá rana v srdci veľmi bolí
a nikdy sa nezahojí.
Aj keď nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ s nami.“
Uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustila 
naša milovaná mamička

Jurinka FARKAŠOVÁ.
S láskou na Teba spomíname.

Deti s rodinami

l AKCIOVÁ pôžička. Tel.: 
0949/226 661.
l ELEKTRIKÁR. Tel.: 0908 
415 657. 
l Pôžičky. Tel.: 0910/666 427.
l Doučím matematiku ZŠ, 
ročníky 5.-9. dobre a rada. Tel.: 
0918/038 805.
l Zemné, vrtacie a výkopové 
práce s UNC strojom.  Úprava 
a čistenie terénu. Búracie práce 
HRK. Dlhoročné skúsenosti, 
spoľahlivosť. Cena dohodou. 
Tel.: 0903/438 872.
l Odťahové služby,  preprava 
stavebných strojov, stavebného 
paletového materiálu.Cena do-

hodou. Tel. 0903/438 872.
l Prenajmem 3-izbový byt na 
sídlisku Bašta. Tel.: 0907/739 
389.
l Dám do prenájmu 2-izbo-
vý byt študentom v centre Ko-
márna M.R. Štefánika 16. Tel: 
0905/100 505. 
l Kompletná ponuka nehnu-
teľností na www.bluechipreality.
sk. Tel.: 0902/202 951.
l Chcete sa dať ostrihať a 
upraviť vlasy pohodlne? Prídem 
k Vám domov. Tel.: 0907/271 
670. 
l Schudnite zdravo www.
chudnete.sk/benefit

Komárňanskú pevnosť 
ročne navštívi takmer 10-tisíc 
turistov, veď je to najväčšia 
pevnosť v strednej Európe. Sa-
mozrejme návštevníci od nás 
i z ďalekého zahraničia pre-
javujú záujme aj o pamiatky 
mesta, o jeho slávnych rodá-
kov Franza Lehára, Móra Jó-
kaiho, veľký záujem je aj o ex-
ponáty Podunajského múzea, 
termálneho kúpaliska, Nádvo-
rie Európy, Rímske lapidárium 
v bašte č. VI. a o iné zaujíma-
vosti.

Nedávno mi jeden zahranič-
ný turista povedal, že centrum 
mesta Komárna je nádherný 
klenot, ktorý musíte zveľaďovať 
a neustále zviditeľňovať. V záuj-
me ďalšieho rozvoja cestovného 
ruchu zorganizovalo Oddelenie 
zahraničných vzťahov, infor-
mačnej kancelárie a správy pa-
miatok Mestského úradu v Ko-
márne konferenciu pod názvom 
„Súčasný stav cestovného ruchu 
a ďalšie možnosti spolupráce 
Komárna a Komáromu, ktorá sa 
v našom meste konala 26. sep-
tembra 2014. 

Zúčastnili sa pracovníci 
rôznych inštitúcii cestovného 
ruchu, poslanci mesta, zástup-
covia múzeí a galérií, špeciali-
zovaných organizácií, jazdiar-
ní, termálnych kúpalísk oboch 

miest a Veľkého Mederu a mno-
hí ďalší. Konferencia sa konala 
v obnovenom muničnom skla-
de Novej pevnosti, kde je inšta-
lovaná stála výstava o rozvoji 
a využívaní Komárňanskej pev-
nosti v minulosti. Konferenciu 
viedol Zoltán Bara, riaditeľ Pons 
Danubii EGTC v Komárne, kto-
rý v úvode pozdravil aj primá-
tora Komárna MUDr. Antona 
Mareka a všetkých účastníkov 
tejto zaujímavej konferencie.

V úvodnom pozdravnom 
príhovore primátor MUDr. An-
ton Marek vyjadril radosť, že 
môže pozdraviť účastníkov kon-
ferencie z oboch brehov Dunaja 
a vyslovil presvedčenie, že ce-
zhraničná spolupráca Maďarska 
a Slovenska zameraná na sprí-
stupnenie kazemát pevnostného 
systému Komárna a Komáromu 
posunú ďalej rozvoj cestovného 
ruchu v oboch mestách.

Potom postupne odzne-
li prednášky Mihálya Máczu, 
predsedu komisie Mestského 
zastupiteľstva v Komárne pre 
medzinárodné vzťahy a cestov-
ný ruch, ktorý hovoril o tom, že 
komisia venuje neustále starost-
livosť rozvoju cestovného ruchu. 
Vedúca oddelenia zahraničných 
vzťahov, informačnej kancelárie 
a správy pamiatok Mestského 
úradu v Komárne Ing. Beáta 

Sebő oboznámila prítomných 
so záslužnou činnosťou Komár-
ňanskej informačnej kancelárie, 
ktorú ročne navštívili 7- až 8-ti-
síc návštevníkov, pre ktorých sú 
pripravené prehliadky mesta v 4 
jazykoch.

József Pohlmüllner, pred-
seda Turistického spolku v Ma-
ďarskom Komárome, hovoril 
o ich činnosti a o možnostiach 
spolupráce s Komárnom. Káro-
ly Kovács, riaditeľ Termálneho 
kúpaliska v Komárome, hovoril 
o vysokej návštevnosti kúpalis-
ka a jeho ďalšom rozvoji, kde 
napr. pripravujú pre návštevní-
kov rôzne zaujímavosti z dôb 
Rimanov na tunajšom území, 
napr. rímsku záhradu a iné pre-
kvapenia. Andrea Lencse, refe-
rentka neziskovej organizácie 
Monoštorská pevnosť v Maďar-
sku, hovorila o bohatej kultúrnej 
činnosti, ktorá denne prebieha 
už úplne v obnovenej pevnosti, 
kde je aj jediné divadlo na ko-
ňoch v Maďarsku.

Veľmi zaujímavá bola aj 
prednáška Pavla Molnára z Ob-
lastnej organizácie cestovného 
ruchu Žitný Ostrov, ktorý okrem 
iného predstavil aj veľký rozvoj 
termálneho kúpeľníctva vo Veľ-
kom Mederi a v Dunajskej Stre-
de, odkiaľ prichádza veľa náv-
števníkov aj do Komárna, aby 

spoznali historické pamiatky 
mesta. Ku všetkým odznelým 
prednáškam bola aj zaujímavá 
diskusia, kde sa načrtli ďalšie 
možnosti rozvoja cestovného 
ruchu v oboch mestách a v ich 
širokom okolí.

Vedúca oddelenia MsÚ v 
Komárne a projektová mana-
žérka cezhraničnej spolupráce 
Ing. Beáta Sebő zhrnula význam 
konferencie takto: Získali sme 
zaujímavé poznatky o možnos-
tiach ďalšieho rozvoja cestov-
ného ruchu a ubezpečili sme 
sa, že musíme spojiť všetky sily 
v záujme ďalšieho rozvoja. 

Na záver konferencie v rám-
ci slávnostného ukončenia pro-
jektu sa na cípe nádvoria Starej 
pevnosti uskutočnilo už v obno-
vených kazematách slávnostné 
odovzdanie novej expozície pod 
názvom „Slepý labyrint“. Je to 
netradičná expozícia pre vidia-
cich aj nevidiacich, ktorú môžu 
návštevníci prejsť v absolútnej 
tme, spoliehajúc sa okrem zraku 
len na zvyšné zmysly. Na ste-
nách sú sochy, reliéfy, kamenná 
panna a iné zaujímavosti. Nová 
expozícia zožala medzi účast-
níkmi konferencie veľký úspech 
a srdečne tu očakávajú aj náv-
števníkov Komárna.

Dr. Štefan Bende 
poslanec MsZ

Diskutovali o ďalšom rozvoji 
cestovného ruchu v Komárne a regióne

parkety, dvere, tapety
Mimoriadna AKCIA: Od 24. do 26. októbra  

u nás nakúpite tovar za veľkoobchodné ceny

ALTIERO, vedľa VÚB v budove Trend tel.: 0901 701 931

Dvere so zľavou 30% 
Tapety so zľavou 20%

Každý tretí 
balík akciových parkiet 
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V septembri sa v našom 
meste konal 2. ročník Medové-
ho festivalu včelích produktov. 
Výstava včelárstva obsahovala 
prezentáciu úľových zostáv 
posledných technických preve-
dení, vizuálne bola predstave-
ná liečba pacientov vzduchom 
obohateným včelami.

Predajné stoly včelárov po-
núkali všetky včelie produkty od 
včelárov z Komárna, Hurbano-
va a Nitry. Bol to bohatý výber a 
návštevníci podujatia si pochva-
ľovali možnosť nákupu. Okrem 
toho požadovali rady o užívaní 
produktov, medu, peľu, propoli-
su, materskej kašičky viacerých 
koncentrácii a komponentov 
v nich (peľ, propolis, med), 
medovín a ostatných výrobkov 
z včelích produktov. Vo vestibu-
le Domu Matice slovenskej bola 
ochutnávka a voľba najlepších 
včelích produktov komárňan-
ského regiónu. Ľudia sa tešili z 
tejto prezentácie včelárov. Víťazi 
súťaže boli ocenení diplomami.

O niekoľko dní po festivale, 
ako dozvuk tejto udalosti, našej 
včelárskej organizácii bol veno-
vaný diplom ocenenia komár-
ňanského včelára z roku 1927 
z poľnohospodárskej a remesel-
níckej výstavy. Je v maďarskom 
jazyku, predstavuje hodnotný 
historický artikel, ktorým obo-
hatíme náš archív a poskytneme 
ho aj archívu Slovenského zväzu 
včelárov v Bratislave, resp. Vče-
lárskemu skanzenu v Kráľovej 
pri Senci.

Cieľové logo podujatia „Byť 
zdravý je radosť žiť!!! Pričiň-

Byť zdravý je radosť žiť!!! Pričiňme sa o to, konzumujme včelie produkty!
Konal sa 2. ročník Medového festivalu včelích produktov

me sa o to, konzumujme včelie 
produkty“ sme ozrejmili v pred-
náške na tému „Včelie produkty 
vo výžive a prevencii chorôb  člo-
veka – APITERAPIA“. Aby sme 
nabudili našich návštevníkom 
zúžitkovať poznatky vypočuté si 
na prednáške –  veď odznelé po 
čase zabudneme - predávali sme 
aktuálne včelárske brožúry Vče-
lie produkty, Nápoje s medom 
a najnovšie zosumarizovanie 
niekoľkotisícročných skúsenos-
tí z liečenia včelími produktmi, 
brožúru  Apiterapia.

Na prednáške sa podieľal aj 
autor týchto brožúr Ing. Štefan 
Demeter, CSc, ktorý po pred-
náške dával venovanie do týchto 
vzácnych brožúr. Mal veľký po-
čet záujemcov o rady v apiterapii 
a jej každodennom využívaní.

Touto literatúrou sme sa 
snažili nabudiť verejnosť na jej 
priebežné štúdium, primäť ľudí 
začať sa zaoberať svojím zdravím 
a individuálne riešiť nastupujúce 
symptómy objavujúcich sa zdra-
votných problémov a chorôb. 
Nabádali sme ľudí naučiť sa vy-

berať si s dnešnej širokej ponu-
ky potravinových vstupov - tie 
zdravé, z nášho teritória, zdravé 
domáce produkty. Okrem toho 
sme nabádali našich občanov, 
aby sa snažili zvyšovať svoju 
imunitu konzumáciou zdraviu 
prospešných potravín -  aj vče-
lích produktov. Myslím si, že sa 
nám podarilo naplniť základný 
cieľ podujatia.

Ing. Pavol Petruš, 
organizátor podujatia

predseda ZO SZV v Komárne

Prenajmem 2 kancelárie na Jókaiho ulici 
- možnosť prepojenia, aj samostatne. 0907 575 222.

Výhodná reklama v Komárňanských listoch a Mestskej televízii
za jednu reklamu zaplatíte, druhýkrát ju uverejníme 

alebo odvysielame zdarma.
Kontakt: 035 77 13 488

Informácie
o komunálnych voľbách, 

zoznam
kandidátov na poslancov

a kandidátov na primátora
uverejňujeme 

na ďalších stranách


