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Zakladatelia združenia 
Lepšie zdravie z Komárna 
pred Vianocami potešili a ob-
darovali detské oddelenie Vše-
obecnej nemocnice Komárno, 
ktorú prevádzkuje nezisková 
organizácia FORLIFE a mana-
žérsky riadi spoločnosť AGEL 
SK. K darcovstvu sa pridali 
aj členovia Športové klubu 
Savage warriors v Komárne, 
ktorí spoločne so združením 
priniesli na oddelenie hračky, 
DVD, knižky a peňažný dar 
555 eur.

Na detskom oddelení je 
ročne hospitalizovaných viac 
ako tisíc detských pacientov, 
pre ktorých je dôležité vymys-
lieť každodennú zábavnú formu 
trávenia času. „Je veľmi príjemné 
vidieť, že si ľudia v našom regi-
óne uvedomujú, aké je zdravie 
vzácne a zorganizovali takúto 
veľkolepú zbierku, aby potešili 
deti, ktoré sa liečia v nemocnici. 
Vďaka tomuto prekvapeniu sa 
aspoň na chvíľku podarí rozvese-
liť najmenších pacientov, aby za-
budli na to, kde sa práve nachá-
dzajú,“ - povedala vedúca sestra 
PhDr. Eleonóra Mészáros.

Osobne poďakovať zaklada-
teľom združenia a športového 
klubu prišlo na detské oddele-
nie aj vedenie Všeobecnej ne-

mocnice Komárno. „Pre túto 
zbierku sme sa rozhodli preto, 
lebo si veľmi dobre uvedomuje-
me, že základom každého člove-
ka je zdravie a nie každý má to 
šťastie. Špeciálne detskí pacien-
ti, ktorí majú ostať v cudzom 
prostredí bez svojich blízkych, to 
musia prežívať najhoršie a preto 
veríme, že týmito drobnosťami 
sa nám podarí zlepšiť ich pobyt,“ 
uviedol jeden zo zakladateľov 
združenia a tiež člen športového 
klubu Mgr. Erik Fekete. 

Členovia Savage warriors 

nezavítali do Všeobecnej ne-
mocnice Komárno s podobným 
úmyslom po prvýkrát. V prie-
behu tohto roka prišli darovať 
najcennejšiu tekutinu - krv, 
ktorá mnohokrát zachraňuje 
ľudské životy. „Našou snahou 
bude aj v tomto roku organizovať 
podobné akcie pre tých, ktorí to 
najviac potrebujú. Ako všetci vie-
me, psychika človek napomáha 
pri liečbe a čo viac deti poteší ako 
pekná hračka, čítanie rozprávok 
či pozeranie rozprávok,“ - dodal 
Mgr. Fekete.

Združenie Lepšie zdravie 
bolo založené v roku 2014. Za-
kladatelia tohto združenia a tiež 
športového klubu Savage War-
riors sa rozhodli podporovať 
zdravie ľudí aktívnym pohy-
bom, hygienou a pravidelnými 
tréningami. „V mene detských 
pacientov sa chcem veľmi pekne 
poďakovať všetkým, ktorí sa tej-
to zbierky pre detské oddelenie 
zúčastnili a darovali nám množ-
stvo krásnych vecných darov,“ 
uzavrela PhDr. Mészáros.

Mgr. Marta Csergeová

Obdarovali detské oddelenie nemocnice 

Najprv robili zabíjačku, 
aby mohli pohostiť takmer ti-
sícku hostí pravou vianočnou 
kapustnicou. Dramatický krú-
žok a Rebeli nenacvičujú len 
v divadelnej sále. Aby si uctili 
svojich divákov, nie je im cu-
dzia ani práca okolo zabíjačky 
a kapustnice.

Dramatický krúžok vzni-
kol v Komárne pred desiatimi 
rokmi. V tom čase mal štrnásť 
členov. Dnes sa už rozrástol na 
viac ako 120-členný súbor, kto-
rý má aj svoju folklórnu časť. 
Na Slovensku vystupujú pod 
názvom Slovenskí rebeli, v za-
hraničí ich poznajú pod názvom 
FS Komárňan. V poslednú ad-
ventnú nedeľu krstili knižku 

„10 rokov medzi vami“ a pripra-
vili program a kapustnicu pre 
takmer tisícku divákov.

Okrem mimoriadne úspeš-
ných muzikálov, majú ich na 
konte už štyri, sa venujú aj tra-
díciám našich predkov. Už sied-
mym rokom verejnosti pred-
stavili program v adventnom 
období. Divákom okrem tancov 
a ukážok z folklórnych obradov, 
servírujú aj originálnu sloven-
skú kapustnicu.

„Kým minulý rok sme sa 
venovali svadbe, tento rok sme 
poňali program ešte veľkole-
pejšie. Nazvali sme ho „Život“ 
a v retrospektíve sme ukázali di-
vákom rôzne obrady. Zámerne 
začíname smrťou, aby posled-

nou ukážkou bolo prijatie novo-
rodenca do rodiny,“ - vysvetlil 
režisér Jozef Černek.

Súčasťou programu boli 
ukážky prijatia do stavu mlá-
deneckého, ale i krst. Jedným 
z najzaujímavejších je určite 
prijatie dieťaťa otcom. Ten ho 
zdvihol zo zeme (matky živiteľ-
ky), kam ho položila kmotra a 
na znak prijatia do rodiny otec 
dieťa pobozkal.

Sprievodný text a obradné 
reči do programu pre Rebelov 
a členov Dramaťáku nahovoril 
člen Slovenského národného di-
vadla Róbert Roth.

Záver patril, tak ako to pri 
kapustnici má byť, Vianociam. 
Víťazi našej súťaže v speve ľu-

dových piesní, spolu s hudbou 
Slovenských rebelov, zaspievali 
koledy. Tichú noc si už ale za-
spievalo všetkých takmer stod-
vadsať účinkujúcich.

„Rozdali sme takmer tisícku 
vstupeniek. Každý rok je o náš 
program a kapustnicu väčší záu-
jem. Preto náš sponzor zabezpečil 
ďalší, už štvrtý kotol a varil ju deň 
vopred spolu s pomocníkmi. My 
sme zariadili aj živé premietanie 
vonku pred budovou, tak verím, 
že sme divákom priniesli krásne 
vianočné predstavenie,“ - dodal 
Jozef Černek.

Jana Pipíšková
členka Miestneho odboru 

Matice slovenskej v Komárne

Pokrstili sme dieťa, hostí sme počastovali kapustnicou

Prvým bábätkom narodeným 
v roku 2015 v tunajšej pôrodnici je 
Komárňanka! Simonka Sentivano-
vá, prvé dieťa svojich rodičov, sa 
narodila 1. januára krátko pred pol 
ôsmou večer.

Novorodeniatko i jeho mamič-
ku prišiel do pôrodnice pozdraviť aj 
primátor Komárna László Stuben-
dek v sprievode viceprimátora Imre 
Knirsa. Šťastnej rodinke popriali aj 
v mene samosprávy a mesta všetko 
najlepšie, dlhý, úspešný život plný 

zdravia v kruhu milujúcej rodiny. 
Okrem nádhernej kytice určite prvo-
rodičku potešila aj 500-eurová pou-
kážka od mesta. 

V minulom roku sa v komárňan-
skej nemocnici narodilo 819 detí, čo 
je o 67 viac ako v roku 2013. Medzi 
novorodencami bolo 432 chlapcov 
a 387 dievčat, z toho 5 párov dvoji-
čiek. Dnes si môže budúca mamička 
okrem prítomnosti blízkej osoby pri 
pôrode vybrať z viacerých služieb.

Ako prvá prišla na svet Simonka Sentivanová Ctení občania mesta Komárno!
Dovoľte mi, aby som vám 

ako volený čelný predstaviteľ 
mesta Komárno poprial všet-
ko dobré do nového roka, veľa 
zdravia, pohody a úspechov!

Ľudia 15. novembra vy-
jadrili svoj názor v komunál-
nych voľbách, výsledky volieb 
sú právoplatné, preto 15. de-
cembra mohlo byť ustanovené 
nové mestské zastupiteľstvo. 
Rozhodnutie komárňanských 
voličov je jednoznačné, roz-
hodli sa pre zmenu, pre ria-
denie vecí verejných transparentným, čestným a pokrokovým 
spôsobom!

Je pred nami nový rok, nové ciele a predsavzatia, týždne, 
mesiace a roky vypätej práce a úsilia, ale kto nie je schopný sa 
chopiť šance, ten nie je hodný ani podpory voličov! V práci sa 
budem opierať o komunálnych politikov a úradníkov s dosta-
točnými skúsenosťami, ktorí v predchádzajúcom období už 
dokázali, že sa na nich dá spoľahnúť aj v ťažkých situáciách. 
Na dosiahnutie spoločných cieľov je však potrebná aj vaša pod-
pora, váš záujem o veci verejné, konštruktívna kritika, ale tiež 
osobná snaha a zainteresovanosť zmeniť veci v našom meste 
k lepšiemu. Spoločnými silami väčšiny poslancov a občanov 
bude možné urobiť veľké zmeny a dosiahnuť veľké úspechy. 
Nikdy nezabúdajte na slová Henryho Forda: „Ísť spolu je po-
krok. Pracovať spoločne je úspech.”

Majme odvahu stanoviť si smelé, ale dosiahnuteľné ciele a 
ľudským a zodpovedným prístupom, spoločnými silami urobiť 
všetko pre ich dosiahnutie! Beznádej a apatia je zlým radcom, ako 
aj nerozvážnosť a hnev. Snažme sa preto v nasledujúcich mesia-
coch udržať si svoju ľudskú dôstojnosť a naše činy nech sprevádza 
láska a porozumenie a nie baženie po moci, peniazoch a pomste! 
Máme veľa plánov do nadchádzajúceho štvorročného obdobia. 
Spomeniem ale zopár veľmi dôležitých oblastí, v ktorých bude 
treba súrne konať. Takou je bezpochyby potreba zriadenia no-
vých pracovných miest, oživenie centra mesta a premyslenie 
fungovania parkovacieho systému. Bude tiež potrebné dôklad-
nejšie sa starať o čistotu, vzhľad a stav verejných priestranstiev 
a komunikácií, zvýšiť pocit bezpečia občanov a v neposlednom 
rade rozprúdiť turistický ruch v meste s osobitným dôrazom na 
fakt, že Komárno bude tento rok oslavovať okrúhle 750. výročie 
udelenia mestských práv a 270. výročie získania titulu kráľov-
ského mesta.

Čo sa týka budúcnosti, bez nádychu v súčasnej dobe tak 
vychyteného populizmu, môžem s plnou zodpovednosťou sľú-
biť, že ak sa tak často spomínané pomalé hospodárske vyzdra-
venie naozaj dostaví, už v tomto roku sa budeme môcť oveľa 
viac koncentrovať na rozvoj nášho mesta, na zachovanie našich 
spoločných hodnôt, ako aj na ich postupné zveľaďovanie. Sna-
žiac sa popri tom udržať hodnotu fondov zriadených na pomoc 
kultúrnych, športových a sociálnych aktivít, čo je odzrkadlením 
kvality života a vizitkou každej spoločnosti. Povedané jedno-
duchšie, predstavujeme si také mesto, ktoré sa rozvíja hospo-
dársky, zveľaďuje sa esteticky a je dobré v ňom žiť.

Ďakujem vám za pozornosť a prosím vás o to, aby ste sle-
dovali našu prácu, pomáhali nám, aby sme mohli naše mesto 
spoločnými silami formovať k spokojnosti nás všetkých.

Ešte raz vám prajem všetko najlepšie v novom roku!
László Stubendek primátor Komárna

Židovská náboženská obec v Komárne touto cestou pozýva 
každého záujemcu na svoje podujatie pri príležitosti Pamätného 
dňa holokaustu vyhláseného Organizáciou Spojených národov a 
sviatku TuBiSvat v nedeľu 25. januára od 14.30 v Menháze.

Témou prednášok bude arizácia židovského majetku – nové 
informácie získané z dokumentov komárňanského archívu a tiež 
maďarské časy na Hornej zemi 1938 – 1945, Prvá Viedeňská arbit-
ráž a jej následky. Účastníci môžu chutnať ovocie v Klube Shalom 
pri príležitosti sviatku TuBiSvat.

Program sa uskutoční v rámci Akadémie Ármina Schnitzera s 
podporou Národného kultúrneho programu.

Spoločne si pripomenieme 
Pamätný deň holokaustu a sviatok TuBiSvat
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Novorodenci
Simona Sentivánová z Komárna, Veronika Bálintová z Komárna, 
Lala Szajkóová z Komárna, Gréta Ősziová z Kolárova, Ricardo La-
katoš z Hurbanova, Tibor Hamran zo Svätého Petra, Rémus Ada-
mik z Malých Kosíh

Sľúbili si vernosť
Mikuláš Bencsík a Ildikó Fűriová

Opustili nás
53-ročný Ervín Ember z Komárna, 84-ročná Varga Erzsébet rod. 
Kovács z Novej Stráže; 86-ročná Mária Ivanová z Komárna, 74-roč-
ná Margita Földesová z Komárna, 75-ročný Metodej Branecky z 
Okánikova, 58-ročný Ladislav Ševčík z Komárna, 82-ročná Jolana 
Holá z Komárna, 73-ročný Dezider Szilágyi z Okoličnej na Ostrove, 
83-ročná Emília Kocsisová z Novej Stráže, 71-ročný Tibor Kovács z 
Komárna, 89-ročný Ondrej Pápai z Komárna, 62-ročná Magdaléna 
Vargová z Komárna, 62-ročný Ján Takács z Iže, 56-ročný Ladislav 
Ďurčíš z Marcelovej, 90-ročný Štefan Baráth z Komárna, 62-ročný 
Zoltán Dibusz z Modrán, 66-ročný Martin Kurák z Pavlovho Dvo-
ra, 75-ročný Géza Antal z Ďulovho Dvora, 64-ročný Mgr. Ladislav 
Kádek z Komárna, 41-ročný Gábor Holderik z Komárna, 68-ročný 
Zoltán Szabó z Komárna, 74-ročná Ádámka Erzsébet rod. Pšenák 
z Pribety, 49-ročná Eva Kovácsová z Komárna, 86-ročná Magdol-
na Marusinec z Komárna, 81-ročná Erzsébet Dömötör z Kližskej 
Nemej, 84-ročná Anna Szitáryová z Komárna, 83-ročný Karol 
Zachar z Komárna, 69-ročná Anna Tušková z Komárna, 78-ročná 
Judita Marková z Iže, 61-ročný Juraj Hibský z Komárna, 87-ročná 
Františka Csicsay z Komárna, 71-ročný Árpád Wurcell z Komárna, 
59-ročný Ondrej Fábian z Komárna, 85-ročná Rozália Némethová 
z Komárna, 68-ročný Štefan Tánczoš z Kolárova, 94-ročná Mária 
Žišková zo Štúrova, 52-ročný Ferenc Szivanyó z Komárna  

POĎAKOVANIE
Ďakujeme personálu Domova sociálnych služieb na Špitál-

skej ulici v Komárne za príkladnú a obetavú starostlivosť, ktorú 
poskytovali našej mame, babke a prababke pani Márii Žiškovej 
až do posledných chvíľ jej života.

Syn Ján a dcéra Anna s rodinami    

l Dám do prenájmu izbu v 
centre Komárna. Tel.: 0908/729 
612.
l Dám do prenájmu  garzonku. 
Tel.: 0907/962 261.
l	Predám v Komárne v abso-
lútnom centre 3-izbový byt na 
IV. Poschodí, nové okná, inak 
pôvodný stav. Cena: 30 000 
Eur. Možnosť zjednania. Tel.: 

0907/164 994.
l Dám do prenájmu garzonku. 
Tel.: 0944/342 855.   
l Kompletná ponuka nehnu-
teľností na www.bluechipreality.
sk. Tel.: 0902/202 951.
l Chcete sa dať ostrihať a upra-
viť vlasy pohodlne? Prídem k 
Vám domov. Tel.: 0907/271 670. 
l Elektrikár. Tel.: 0908 415 657
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Drobná inzercia

Stredná odborná škola technická-Műszaki Szakközépiskola, 
Bratislavská cesta 10 Komárno

prijme do pracovného pomeru 
s nástupom ihneď:

l učiteľa s aprobáciou fyzika-informatika
l učiteľa v odbore elektro

Požiadavky: VŠ II. stupňa príslušného zamerania.

l	majstra odbornej výchovy v odbore elektro
Požiadavky: ÚSO vzdelanie a výučný list v príslušnom 

alebo príbuznom odbore.

Bližšie informácie na telefónnom čísle: 035/7740 868

Okresné riaditeľstvo Poli-
cajného zboru v Komárne ozna-
muje občanom komárňanského 
okresu, že u osoby, ktorá bez 
povolenia drží zbraň kategórie 
A, kategórie B alebo kategórie 
C, alebo strelivo podľa zákona 
č. 190/2003 Z. z. o strelných 
zbraniach a strelive a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a 
v lehote od 1. decembra 2014 
do 31. mája 2015 dobrovoľne 
odovzdá zbraň alebo strelivo do 
úschovy ktorémukoľvek útva-
ru Policajného zboru, zaniká 
trestnosť činu nedovoleného 

ozbrojovania. Ten, kto odovzdá 
zbraň, môže požiadať o jej za-
evidovanie, ak touto zbraňou 
nebol podľa odborného vy-
jadrenia útvaru ministerstva 
špecializovaného na znaleckú 
činnosť spáchaný trestný čin. 
Žiadosť môže občan podať do 
dvoch mesiacov od doručenia 
písomného oznámenia policaj-
ného útvaru, že zbraňou nebol 
spáchaný trestný čin.

mjr. Mgr. Dušan Dragúň
riaditeľ

Okresné riaditeľstvo 
Policajného zboru v Komárne

Srdečne vás pozývame na

44. Matičný ples
v sobotu 7. februára 2015

od 20. hodiny v reštaurácii Bastion
Do tanca bude hrať kapela Vegett a Slovenskí rebeli. Cena 
vstupného je 33 eur. Rezervácia vstupeniek: 0908 103 671 Zu-
zana Borošová, 0905 466 107 Jana Pipíšková.

Do konca mája trvá 
„zbraňová amnestia“SPOMIENKA

Odišiel si tíško ako odchádza deň a v na-
šich srdciach zostáva spomienka len.

Nech s nami spomína každý, kto ho mal 
rád. Dňa 6. januára sme si pripomenuli 4. vý-
ročie úmrtia

Ing. Ervína KRŠTENÍKA.
S láskou spomína manželka, príbuzní, známi a priatelia.

SPOMIENKA
„Žiarila z Teba láska a dobrota,
budeš nám chýbať do konca života.
Aj keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.“

Dňa 15. januára si pripomeniem 1. výročie úmrtia milovanej 
manželky, mamičky, babky, prababky, sestry

Alžbety TUREČKOVEJ
rodenej Koritárovej

Z láskou na Teba spomína Tvoj manžel Ján
s celou rodinou.

Kto Betku poznal, 
venujte jej, prosím, tichú spomienku.

OZNÁMENIE
Oznamujem všetkým žiadateľom o prenájom mestského 

bytu, že v zmysle § 2 ods. Všeobecne záväzného nariadenia 
Mesta Komárno č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve 
mesta Komárna v znení neskorších predpisov povinnosťou 
žiadateľa je aktualizovať svoju žiadosť na predpísanom tlačive 
„Aktualizácia žiadosti o prenájmu bytu“ každý rok, a to do 15. 
februára príslušného roka.

Hľadáme elektrikára
Podmienky: Prax min. 3 roky.

Slovenský a maďarský jazyk na komunikačnej úrovni.
Žiadosť so životopisom posielajte na

sk.knipl.@gmail.com
alebo volajte na + 421917/880 661.

Od raného detstva objavu-
jeme vo Vianociach veľa krás-
neho i radostného. Preniká 
nami citlivá vianočná atmosfé-
ra a zároveň si sami uvedomu-
jeme blízkosť dobrých ľudí. 

Nemáme vo zvyku darovať 
si darčeky, ale klienti nášho zari-
adenia pripravia pre svojich naj-
bližších, priateľov a sympatizan-
tov, pekný kultúrny program na 
oslavu Vianoc. Tak tomu bolo 
aj v predvečer týchto Vianoc. 
Príjemná atmosféra vykúzlila 
úsmev na tvárach prítomných a 
umocnila čaro prichádzajúcich 
Vianoc.

Radostné, čarovné a nako-
niec aj bohaté boli naše Vianoce 
vďaka ľuďom s veľkým srdcom, 
ktorí nezištne a s láskou obdaro-
vali klientov nášho zariadenia.

Naše poďakovanie patrí 
Mestskému úradu v Komárne, 
kolektívu lekárne ALBA v Ko-
márne, rehabilitačnému stredis-
ku RE-MED s.r.o. v Komárne, 
Občianskemu združeniu  Lep-
šie zdravie a členom športové-
ho klubu SAVAGE WARRIOS 
v Komárne.

Združenie na pomoc ľuďom 
s mentálnym postihnutím 

v Komárne

Ďakujeme ľuďom s veľkým srdcom

V predvianočnom čase sme 
mohli byť svedkami mnohých 
charitatívnych akcií. Mnohi sa 
vynasnažili pomôcť ľuďom v 
ťažkej životnej situácii, aby po-
tešili tých, ktorí sviatky lásky a 
porozumenia netrávia doma v 
kruhu svojich najbližších.

V mene kolektívu spoloč-
nosti REAL-K navštívil útulok 
pre bezdomovcov Péter Kovács. 
Priviezol vianočné a silvestrovské 
jedlá z kuchyne reštaurácie Fies-
ta. Takýmto spôsobom pomáhajú 
už ôsmy rok, tentoraz rozdali 128 
porcií teplého jedla a popri vare-
nej strave bolo aj ovocie a slad-
kosti. Je potrebné, aby aj títo ľu-
dia pocítili dobrú vôľu iných, veď 
s pomocou dobrých ľudí môžu 
dostať novú šancu, uviedol Péter 
Kovács.

Pomáhala aj nezisková or-
ganizácia Charita. Obyvateľov 
útulku pre bezdomovcov potešila 

trvanlivými potravinami. Pod ve-
dením Nataši Hosnédlovej zbiera-
li počas jesene mladí dobrovoľní-
ci milodary v obchodnom dome 
Tesco. Bývalý primátor Anton 
Marek prispel na ich iniciatívu 
sumou 1500 eur. Pri rozdeľovaní 
balíčkov pomáhali viceprimátor 
Béla Keseg, ako aj vedúca prí-
slušného odboru mestkého úra-
du Katalin Dubány. Podľa nich 
mesto sa aj v budúcnosti sbude 
snažiť pomáhať ľuďom v núdzi.

Pekný vianočný darček do-
stalo aj komárňanské Združenie 
rodičov hendikepovaných detí. 
Zamestnanci bratislavskej firmy 
Jonsons Controlors International 
sa už po druhýkrát rozhodli, že 
vyčaria hendikepovaným deťom 
krajšie Vianoce. Všetky čakali 
osobitné darčeky a popri tom do-
stali potraviny tvoriace dôležitú 
pomoc, ktoré si mohli prevziať 
hoteli Panoráma.

Zaslúžia si naše 
poďakovanie i uznanie

Lélekgyógyítás – Lieči dušu

Laura joga
retro orient fit

liečivá sila tanca a posilňovanie
v pondelok, utorok a vo štvrtok v CVČ
00421 905 574 754, lawita18@azet.sk

Magánórák
Individuálne poradenstvo

Pozývame na Farský benefičný ples
v sobotu 14. februára na pôde Univerzity Selyeho!
Večer sa bude niesť tanečnými krokmi, vynikajúcou večerou, 
losovaním tomboly, programom hostí, myšlienkou plesu, 
ktorou je citát: ,,Priatelia sú ako hviezdy- nie vždy ich vidíš, 
ale vieš, že existujú.“ a ďalšími prekvapeniami!
Cena vstupenky je 12€, tohoto roku bude vstupeniek menej, 
takže výzva zabezpečiť si ich čo najskôr je o to aktuálnejšia. 
lebo to bude HVIEZDNY PLES! Výťažok z tomboly bude 
použitý na opravu kostola sv. Ondreja v Komárne. Počas 
hviezdneho večera vás i tento rok budú sprevádzať moderá-
tori a animátori! Bližšie informácie nájdete na stránke www.
komarno.fara.sk alebo nás nájdete na facebooku Fara Ko-
márno. Kúpa vstupeniek na tel. čísle: 0908 717 466.
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Základná škola 
Jána Amosa Komenského 

Počet žiakov 512, 24 tried, z toho 59 prvákov plus 11 žiakov nulté-
ho ročníka. Priemerne je v triede 22 žiakov.
Charakteristika školy: Naša škola je škola s vyše 60ročnou tradí-
ciou a jej dlhodobé pôsobenie v meste Komárno je známe nielen 
v našom meste. Aj vďaka našim vynikajúcim výsledkom v predme-
tových olympiádach, športových súťažiach a celkovým výsledkom 
bol našej školy prepožičaný čestný názov. Na škole už dlhé roky 
pracuje Detský parlament. Informácie o škole nájdete na našej we-
bovej stránke www.zskomenskehokn.sk a aktuálne dianie na face-
booku ZŠ J.A. Komenského Komárno. Naša škola dlhodobo patrí 
medzi najúspešnejšie základné školy Nitrianskeho kraja.
Vyučovanie cudzích jazykov prebieha od prvého ročníka, žiaci sú 
delení na skupiny. V ponuke je povinný anglický jazyk a ako ďalší 
jazyk si môžu žiaci vybrať nemecký a ruský. V rámci mimoškol-
ských aktivít ponúkame krúžok maďarského a španielskeho jazyka. 
Naši žiaci dosahujú mimoriadne úspechy v jazykových súťažiach, 
majú pravidelnú účasť na krajských kolách. V posledných rokoch 
najväčší úspech v nemeckom jazyku, kde sme  obsadili druhé 
miesto na celoslovenskej súťaži. Naši pedagógovia sú plne kvalifi-
kovaní na výučbu cudzích jazykov a využívajú pestrú paletu metód 
a foriem práce. Od školského roka 2015/2016 plánujeme zaviesť 
integrovanie prvkov metódy CLIL – používanie slovných zvratov 
počas vyučovacích hodín aj na iných predmetoch.
Vybavenie školy: 4 plnohodnotné počítačové učebne, zrekonštruo-
vané odborné učebne fyziky, chémie a biológie, dve odborné učeb-
ne na výučbu cudzích jazykov, 3 telocvične, multifunkčné ihrisko, 
priestranný dvor s množstvom zelene. Spolupracujeme s NUCEM 
pri testovaní žiakov 5.,6, 8, 9. ročníka elektronicky a testovanie aj 
pedagógov na zisťovanie klímy školy a vzájomných vzťahov.
Rozvoj osobnosti žiaka: Morálny a profesionálny prístup, podpora 
talentovaných žiakov, individuálny prístup k špeciálnym výchovno-
vzdelávacím požiadavkám. Náročnosť a ocenenie úspechov, vedie-
me k samostatnosti a zodpovednosti. Vytvárame environmentálne 
projekty, ktoré vedú k ochrane prírody. Máme nulovú toleranciu 
k nežiaducim spoločenským javom (násilie, šikanovanie).
Úspešnosť žiakov na prijímacích pohovoroch na stredné školy: 
Všetci naši žiaci sú v prvom kole prijímacích pohovorov prijatí na 
stredné školy. Naši najúspešnejší absolventi s úspechom študujú na 
prestížnych stredných školách ako sú rôzne bilingválne gymnáziá, 
na ktoré sú prijímaní aj z ôsmeho ročníka, alebo na Gymnáziu Jura 
Hronca v Bratislave. 
Spolupráca školy s rodičmi sa realizuje nielen počas konzultač-
ných hodín a rodičovských združení, ale naši kolegovia vychádzajú 
v ústrety rodičom na základe ich požiadaviek. Okrem toho organi-
zujeme rôzne mimoškolské aktivity – jesenné a jarné „ Čisté dvory”, 
modernizácia prostredia školy, poskytujeme priestory telocvične 
pre rodinné aktivity, aktivity v rámci projektu UNICEF, čítanie 
s oteckami, vianočné trhy, šarkaniáda a mnoho ďalších. V rámci 
spolupráce s rodičmi budúcimi rodičmi, každoročne organizujeme 
Špeciálny deň otvorených dverí spojený s prehliadkou školy a akti-
vitami pre ich deti.
Mimoškolské aktivity: Sme aktívnymi partnermi pre NUCEM 
pre pilotné testovanie vedomostí žiakov, projekt elektronického 
testovania – E-test, testovanie PIRLS, TIMMS, vráťme knihy do 
škôl, projekt I-PAD v škole, Škola na dotyk, výmenný pobyt za-
hraničných stážistov, Google Apps for Education. Máme dlhoročné 
partnerstvo so školami z Čiech a Maďarska. Spevácky krúžok Mar-
garétky reprezentuje školu na rôznych podujatiach, spolupracuje 
s klubom dôchodcov v Komárne, čím rozvíjame a podporujeme 
generačné vzťahy.
Práca s prvákmi v školskom klube: Aktivity sú zamerané na roz-
víjanie komunikácie, prepojené sú s krúžkami, ktoré podporujú  
rozvoj tvorivosti a manuálnej zručnosti. Dôraz sa kladie na prí-
pravu na vyučovanie s prihliadnutím na individuálne požiadavky 
rodičov. Rodičia majú možnosť využiť aktivity organizované počas 
prázdnin – jednodňové výlety, týždenné denné tábory počas let-
ných prázdnin, letný tábor zameraný na spoznávanie Slovenska.
Krúžky: na škole pracujú žiaci približne v 30 krúžkoch. Basket-
balový oddiel Klokani je účastník majstrovstiev Slovenska v mini-
basketbale, okrem toho na škole pracuje divadelný krúžok, venu-
jeme sa prednesu poézie a prózy, školskému rádiu. Máme úspešné 
športové družstvá futbalistov a volejbalistov, spevácky zbor, školský 
internetový časopis Múdra sova, biologický, zdravotnícky, výtvarný 
krúžok, literárny, šikovných rúk a iné.

Zápis budúcich prvákov bude 5. a 6. februára vo všetkých základných školách v Komárne
Základná škola 

na Pohraničnej ulici
Naša škola s dlhoročnou tradíciou sa nachádza v historic-

kej budove v centre mesta Komárno. Sme stredne veľká škola so 
191 žiakmi. Menší počet žiakov v triedach nám dáva možnosť 
vo väčšej miere individuálne pristupovať ku každému žiakovi, 
a tým rozvíjať jeho kreativitu, samostatnosť a zvedavosť. Žiaci 
našej školy dosahujú úspechy vo vedomostných, literárnych, 
športových, výtvarných a speváckych súťažiach nielen na okres-
nej, krajskej, ale aj na celoslovenskej úrovni. Naši absolventi sú 
úspešnými žiakmi na stredných školách.

A čo čaká Vaše dieťa na našej škole?
l	kvalitný výchovno – vzdelávací proces 
 formou moderných vyučovacích metód
l	trpezlivé a milé učiteľky a učitelia, 
 kvalifikovaný pedagogický zbor 
l	asistenti učiteľa pre žiakov 
 so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami
l	nezabudnuteľná imatrikulácia prvákov
l	zábavno-poučné tematické a projektové dni, 
 dobrodružné poznávanie sveta
l	intenzívna výučba cudzích jazov: 
 anglického alebo nemeckého jazyka
l	ročníkové práce formou projektov so záverečnou obhajobou
l	žiacke kolégium, v ktorom pracujú žiaci, učitelia a rodičia
l	triedy s rozšíreným vyučovaním  telesnej výchovy
l	športová  trieda od piateho ročníka 
 so všeobecným športovým zameraním
l	využívanie  oboch telocviční na tréningy zápasníkov, 
 karatistov, boxerov, volejbalistiek
l	v školskom klube detí sa žiaci venujú záľubám 
 v rámci štyroch záujmových oblastí: 
l	výtvarná, rytmická gymnastika, loptové hry a šikovné ruky
l	pestrá  ponuka mimoškolských aktivít 
 výtvarný krúžok Dielňa detských snov,  
l	environmentálny krúžok Enviráčik, florbalové krúžky, 
 Robolab - práca s programovateľnými  stavebnicami Lego
l	celoškolské projekty prebiehajú formou 
 rovesníckeho vzdelávania, kde spájame do skupín žiakov 
 rôznych ročníkov, a tým odstraňujeme 
 bariéry medzi ročníkmi
l	možnosť žiakov zapojiť sa do rôznych projektov 
 Zelená škola,  e-Tweening, Comenius, Odysea mysle, 
 Strom života, Umenie zblízka, UNICEF, Recyklohry, 
 Čítame s Osmijankom
l	každoročne  Škola v prírode pre I. aj II. stupeň, 
 letné tábory, školské výlety, exkurzie, vychádzky
l	nezabudnuteľný Medzinárodný deň detí, Vianočná akadémia, 
 jesenné a jarné tvorivé dielne pre deti a rodičov 
 a mnoho ďalších športových, kultúrnych 
 a spoločenských akcií
l	plavecký, lyžiarsky a korčuliarsky kurz
l	zvonenie s relaxačnou hudbou  

A ako to na našej škole vyzerá ?
l	pekné priestranné triedy s  plávajúcou podlahou 
 a technikou pre moderné vyučovanie-dataprojektory, 
 notebooky s pripojením na internet
l	prírodovedné laboratórium s interaktívnou tabuľou
l	dve učebne výpočtovej techniky s novými počítačmi
l	nová špeciálna učebňa s tabletmi a interaktívnou tabuľou
l	učebňa pre mediálnu a etickú výchovu
l	prírodná učebňa v areáli školy, školská záhradka
l	ateliér výtvarnej výchovy
l	cvičná kuchynka, dielňa technickej výchovy
l	relaxačná miestnosť s krásnymi knižkami
l	uzavretý školský dvor s ihriskom, 
 oddychovými zónami a altánkom
l	školský klub detí so samostatnými herňami
l	dopravné ihrisko s novými bicyklami a kolobežkami
l	nová posilňovňa aj pre najmenších, dve telocvične

 A kedy k nám môžete prísť?
l	kedykoľvek Vás radi privítame v priestoroch našej školy
l	pozývame Vás na spoločné aktivity predškolákov, rodičov, 
 učiteľov a  žiakov našej školy pod názvom „V škole je veselo“ 
 každú januárovú stredu od 15.00 do 17.00 
l	Srdečne Vás privítame na zápise do 1. ročníka 
  v dňoch  5. a 6. februára  2015 od 13.00 do 17.00

Základná škola
na Rozmarínovej ulici

Celkový počet žiakov 373, 18 tried, z toho 45 prvákov v 3 trie-
dach. Priemerne je v triede 21 žiakov.

ROZMARÍNKA je najmladšou a najmodernejšou školou 
v meste. Viacerými úspechmi sa vyprofilovala na otvorenú 
školu, pripravujúcu svojich žiakov pre praktický život tak, že 
učenie vnímajú ako spoznávanie sveta, v ktorom všetci žijeme 
a budeme žiť. Pestrosťou ponúkaných aktivít a atraktívnym 
vybavením zároveň pôsobí ako vzdelávacie, kultúrne a športo-
vé centrum prístupné žiakom, rodičom aj zamestnancom, za 
účelom poskytnutia toho NAJLEPŠIEHO, a to nielen v oblasti 
vzdelania či výchovy. Ako jediná škola v meste je držiteľom cer-
tifikátu ,,Škola priateľská k deťom“.

A ako jediná škola v okrese je zapojená do národného projektu 
,,Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na od-
borné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja poly-
technickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností 
a práca s talentami“, čo jej umožnilo stať sa najlepšie vybavenou 
školou v okrese Komárno.

Žiaci majú k dispozícii pod jednou strechou v priestrannej 
budove, ktorá sa v poslednom čase významne mení, najmo-
dernejšími učebnými pomôckami vybavené odborné učebne 
fyziky, techniky, informatiky, geografie, hudobnej výchovy, 
výtvarnej výchovy, cudzích jazykov aj biochemického centra. 
Okrem toho máme počítačové miestnosti, 6 interaktívnych 
tabúľ a učebňu tabletov. Škola ďalej disponuje veľkou a malou 
telocvičňou, posilňovňou, zrkadlovou tanečnou sálou, veľkou 
jedálňou, herňou pre deti zo školského klubu a každá trieda je 
vybavená notebookom, dataprojektorom aj internetom.

Škola sa zameriava na rôzne formy zážitkového učenia, kto-
ré podporujú najmä schopnosti žiakov prejaviť svoju tvorivosť 
v tímovej práci na rôznych menších či väčších projektoch. 
Vďaka tomu si už žiaci vyskúšali spoluprácu s keramikármi či 
cukrármi, týždeň s anglickým lektorom aj interaktívne exkur-
zie ako napríklad ryžovanie zlata, splavovanie rieky či výlet na 
Veľkolélsky ostrov, ktorými sú odmenené všetky úspešné žiacke 
kolektívy.

Škola organizuje počas školského roka množstvo kultúrnych 
podujatí, lyžiarsky a plavecký výcvik aj Školu v prírode pre 2. 
a 4. ročník.

V ponuke máme výučbu anglického jazyka od 1. ročníka 
a druhého cudzieho jazyka od 6. ročníka, pričom žiaci majú na 
výber medzi nemeckým a ruským jazykom. Na prvom stupni 
je vzdelávanie obohatené o informatickú výchovu od prvého 
ročníka, dramatickú výchovu, pohybovú výchovu, tvorivé pí-
sanie a tvorivé čítanie. Na druhom stupni sú to predmety ako 
konverzácia v anglickom jazyku, technika, obohatenie, cvičenia 
z matematiky a v rámci telesnej a športovej výchovy dievčatá 
cvičia v siedmom ročníku zumbu.

Úspešnosť žiakov na prijímacích pohovoroch na stredné školy 
je stopercentná. Žiaci participujú na chode školy prostredníc-
tvom žiackeho parlamentu a škola úspešne spolupracuje aj so 
samotnými rodičmi žiakov. Cielenú spoluprácu s rodičmi pova-
žuje za veľmi potrebnú, preto sa snaží čo najviac rozvíjať vzťah: 
škola – rodičia – žiak. 

V poobedňajších hodinách majú žiaci možnosť navštevovať 
školský klub detí so zaujímavými riadenými aktivitami, pes-
trú škálu krúžkov (tradične úspešných, ako výtvarný krúžok či 
florbal aj nezvyklých, ako varenie či módny klub) a cez prázd-
niny letnú školu v prírode spojenú s relaxom a upevňovaním 
cudzích jazykov.

Rodičov a budúcich prváčikov pozývame na
Deň otvorených dverí na Rozmarínke

v stredu 21. januára 2015
Program:
8.00 – 9.40 Otvorené vyučovanie vo všetkých triedach
9.50 Prehliadka školy a učební
10.30 Diskusia pri káve s vedením školy
15.00 – 16:00 Prehliadka školy a učební, diskusia s pedagógmi,  
 nteraktívne hry pre deti.

Základná škola Jána Amosa Komenského 
pozýva všetkých rodičov budúcich prváčikov, 

aby v piatok 23. januára od 8. hodiny so svojimi ratolesťami 
navštívili našu školu v rámci 

Špeciálneho dňa otvorených dverí 
a prišli sa pozrieť na metódy a formy vyučovania.


