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Zrodil sa Manažment turis-
tických destinácií Podunajska. 
Cieľom regionálnej organizá-
cie, ktorá zastrešuje územie 
od Štúrova až po Komárno, 
je súdržnosť v záujme rozvoja 
cestovného ruchu. V Komár-
ne, ktoré sa pýši bohatou mi-
nulosťou, ako aj úžasnými pa-
miatkami, strávia turisti ročne 
len 20-tisíc nocí. Vedenie mes-
ta verí, že sa to zmení aj vďaka 
novej organizácii.

László Stubendek, pri-
mátor Komárna: – Je to veľmi 
dôležitý krok, dôležitý smer, aby 
sme turizmus, ktorý sa opiera o 
existujúce historické dedičstvo, 
rozvíjali vedome a nielen náhod-
ne. Pripravujeme pobytové balí-
ky jedno- aj viacdňové, v rámci 
ktorých návštevníci Komárna 

a Podunajska dostanú také infor-
mácie, na základe ktorých budú 
ochotní stráviť u nás viac nocí, 
môžu sa pokochať celým Podu-
najskom, historickými pamiat-
kami i prírodnými krásami.

Rozvoj tohto odvetvia môže 
zabezpečiť nárast pracovných 
miest pre domácich obyvateľov.

Béla Keszegh, viceprimá-
tor Komárna: – Máme spoloč-
né ciele, chceli by sme, aby počet 
turistov narastal, vďaka čomu 
narastie príležitosť využívania 
existujúcich turistických služieb. 
Naším najdôležitejším cieľom 
je, aby v budúcnosti vzrástol aj 
počet takých podnikateľských ak-
tivít, ktoré sa dokážu napojiť na 
tento trend, vďaka čomu môžu 
vzniknúť nové pracovné miesta.

Ďalším hľadiskom je, že 

nová organizácia sa môže uchá-
dzať o podporu zo štátnych 
dotácií, a teda môže sa pričiniť 
o prílev peňazí do mesta.

Dávid Kovács, predseda 
Komisie pre cestovný ruch 
Mestského zastupiteľstva v Ko-
márne: – Rozhodli sme sa pre 
takú právnu formu, respektíve 
vybrali sme si jedinú právnu for-
mu, ktorú podporuje aj štát. Celé 
je to vypočítané veľmi jednodu-
cho: ku každému jednému euro-
centu, ktorý odvedieme z cestov-
ného ruchu ako daň, pridá štát 
90 percent – aspoň doposiaľ to 
bolo tak, a veríme, že to tak bude 
aj naďalej.

Gábor Duka, iniciátor, 
starosta obce Kravany nad 
Dunajom: – Chceme niečo spo-
lu dosiahnuť. Najdôležitejším 

cieľom bolo, aby sme vymysleli 
niečo a prilákali sem turistov tak, 
že pripravíme pre nich program. 
Čiže nebudú to len existujúce 
atrakcie, ale aj z aktrakcií pripra-
víme programový balíček.

Zakladajúcu listinu Podu-
najska podpísalo 11 organizácií 
– sedem miestnych samospráv 
a štyria podnikatelia. Okrem 
dvoch miest na Dunaji sa pridali 
obce Patince, Moča, Mužla, Iža, 
Kravany nad Dunajom a dvaja 
podnikatelia zo Štúrova a Ko-
márna a predstavitelia dvoch 
podnikateľských aktivít z Pati-
niec. Na Slovensku sa po tom, 
ako vstúpil do platnosti zákon 
o podpore rozvoja turizmu, zro-
dilo viac ako 30 regionálnych 
organizácií, medzi ktoré štát 
vlani rozdelil 3,2 milióna eur.

Pred niekoľkými dňami sa 
začali prípravy na reštauro-
vanie bronzových častí sochy 
generála Klapku, dominanty 
hlavného námestia Komárna.

Hodnota prác je stanovená 
na 4600 eur. Nitrianska župa 
podporí projekt sumou 800 eur. 
Ostatné financie budú hradené 

z rozpočtu mesta. Najprv budú 
obnovené bronzové časti sochy, 
oprava mramorových častí bude 
realizovaná v ďalšej fáze rekon-
štrukcie. Reštaurátorom sochy 
bude akademický sochár Stani-
slav Kožela. Ukončenie prác sa 
plánuje na koniec novembra.

Pripravte si vašu žiadosť 
aj vy. Na obnovu bytových do-
mov štát pridal v roku 2016 z 
eurofondov 130 miliónov eur.

Štát prostredníctvom Štát-
neho fondu rozvoja bývania 
v roku 2015 finančne podporil 
projekty na celkovú obnovu by-
tových domov v našom meste vo 
výške 4 milióny eur. Prostried-
ky sú poskytnuté kumulovane 
z Regionálneho operačného 
programu  Európskej únie a z 
vlastných zdrojov fondu.

Program obnovy z týchto 
zdrojov umožňuje zateplenie 
bytového domu, odstránenie 
systémových porúch, výmenu 
alebo modernizáciu výťahu, 
výmenu spoločných rozvodov  
plynu, elektriny, kanalizácie, 
vody a tepla v bytovom dome 
a inú modernizáciu. Pod inou 
modernizáciou sú zahrnuté 
všeobecné rekonštrukčné práce 
na dome - maľovanie, obnova 
vstupných priestorov, schodíšť 
a schodov. Výber jednotlivých 
účelov závisí od požiadaviek 
žiadateľa.

Úspora na spotrebe tepla 
v obnovených domoch sa blí-
ži ku 40%  čo pocítia vlastníci 
bytov vo svojich peňaženkách 
pri najbližšom vyúčtovaní. Zvy-
šuje sa štandard bývania, tepelná 
pohoda počas letných horúčav a 
aj v zime. Stúpnu aj trhové ceny 
bytov v obnovených bytových 
domoch. Bytové domy majú 
v súlade so svojimi požiadavka-

mi obnovené a zateplené stre-
chy, obvodový plášť, vymenené 
všetky okná a dvere na spoloč-
ných priestoroch a niektoré aj 
vymenené rozvody. 

Takáto obnova z rozpočtu 
roka 2015 bola alebo bude zre-
alizovaná na Kúpeľnej, Selyeho 
a Mederčskej ulici, Vnútornej 
okružnej, R.Seressa, Biskupa Ki-
rálya a Priateľstva, Meštianskej 
a Špitálskej ulici, na Ulici gene-
rálaKlapku. Pripravujú sa ďalšie 
stavby na Rákócziho ulici, Ulici 
stavbárov a E.B.Lukácsa, ďalej 
na Pávej, Zváračskej, Železnič-
nej a Bubnovej ulici a Ulici I. 
Madácha. Celkovo ide o 938 by-
tov v 23 podporených bytových 
domoch.

Pre rok 2016 je rozpočet 
Štátneho fondu rozvoja býva-
nia navýšený o 130 miliónov 
eu z Európskych fondov. Tieto 
prostriedky sú účelovo určené 
na obnovu bytových domov. 
Úroková sadzba týchto podpôr 
je fixná 0%, pričom štát garan-
tuje 0% počas celej lehoty splá-
cania 20 rokov!

Ak chcete ušetriť na energi-
ách a bývať krajšie a na vyššom 
štandarde, môžete využiť túto 
jedinečnú štátnu pomoc a tešiť 
sa zo skvalitneného bývania už 
v roku 2016. Informácie posky-
tuje Mestský úrad Komárno, 
referát Štátneho fondu rozvoja 
bývania, Ing.Dana Szabóová, 
tel.035/2851 373.

Všeobecná nemocnica Ko-
márno získala Výročnú cenu 
za rok 2014, ktorú udeľuje  
Spoločnosť prevencie nozo-
komiálnych nákaz (SPNN) 
nemocniciam za zlepšenie 
kvality v oblasti prevencie ne-
mocničných nákaz. Túto cenu 
každoročne môže získať len 
jedno zdravotnícke zariadenie 
na Slovensku.

„Na tomto prvenstve má zá-
sluhu PhDr. Zlatica Halmová, 
MPH, námestníčka riaditeľa pre 
úsek ošetrovateľstva, ktorá sa 
všetkým požadovaným kritériám 
naplno venuje už niekoľko rokov 
a aktívne ich uvádza do praxe. 
Poďakovanie patrí aj Ing. Jane 
Krokošovej, vedúcej oddelenia 
klinickej mikrobiológie Nemoc-
nice Zvolen, ktorá v rámci sku-
piny AGEL s nami spolupracuje, 
a všetkým zamestnancom, ktorí 
sa podľa stanovených postupov, 
pravidiel podieľajú a prispievajú 

k znižovaniu rizík vzniku a pre-
nosu nozokomiálnych nákaz,“ 
povedal Mgr. Viktor Dudáš, 
riaditeľ nemocnice o projekte, 
ktorý v sebe spája profesionalitu 
kolektívu, kvalitu poskytova-
ných služieb a zodpovedný po-
stoj k pacientom.

„Spoločnosť prevencie ne-
mocničných nákaz usiluje hlav-
ne o zníženie reálneho výskytu 
nemocničných nákaz a zlepšenie 
kvality zdravotnej starostlivosti 
na Slovensku. Ako výraz ocene-
nia nástupnej náročnej cesty, dl-
hodobej efektívnej snahy o zlep-
šenie situácie a kvality v oblasti 
prevencie nemocničných nákaz 
udelila Výročnú cenu SPNN za 
rok 2014 spoločnosti FORLIFE, 
n.o., Všeobecnej nemocnici Ko-
márno,“ uviedol pri odovzdáva-
ní ceny Doc. MUDr. Rastislav 
Maďar, PhD., prezident Spo-
ločnosti prevencie nozokomiál-
nych nákaz.

Získanie tohto významného 
ocenenia si vyžadovalo splnenie 
náročných kritérií, ako naprí-
klad vytvorený a zavedený účin-
ný Program prevencie vzniku 
a šírenia infekcií, investovanie 
do zlepšenia bezpečnosti pa-
cientov a personálu. Nemocnica 
musí mať fungujúci systém sle-
dovania a analýzy nozokomiál-
nych nákaz, preškolený personál 
v hygiene rúk a zamestnanca, 
ktorý sa venuje prevencii ne-
mocničných nákaz,  používať 
moderné technológie a postupy, 
či ďalšie prínosy v oblasti pre-
vencie nemocničných nákaz 
a bezpečnosti pacientov.

„Naša nemocnica sa venuje 
okrem vyššie uvedených krité-
rií vzdelávaniu zdravotníckych 
pracovníkov a už niekoľko rokov 
usporadúva konferencie s medzi-
národnou účasťou so zameraním 
na bezpečnosť pacientov. Dôleži-
tou úlohou v prevencii nozoko-

miálnych nákaz je zosúladiť ve-
domosti so správnymi návykmi, 
s pocitom zodpovednosti a zá-
ujmu,“ uviedla PhDr. Zlatica 
Halmová, MPH, námestníčka 
riaditeľa pre úsek ošetrovateľ-
stva, ktorá sa nad rámec svojej 
práce aktívne venuje prevencii 
nemocničných nákaz, bezpeč-
nosti pacientov a nežiaducim 
udalostiam.

Všeobecná nemocnica Ko-
márno, ktorú prevádzkuje ne-
zisková organizácia FORLIFE 
a manažérsky riadi spoločnosť 
AGEL SK, má viac ako 110-roč-
nú históriu a je jedným z naj-
významnejších poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti v regi-
óne. Poskytuje liečebno-preven-
tívnu starostlivosť pre takmer 
110 tisíc obyvateľov spádového 
územia okresu Komárno. 

Mgr. Marta Csergeová
tlačová hovorkyňa 

AGEL SK, a.s.

V Komárne sa konalo za-
sadnutie Valného zhromažde-
nia Miestnej akčnej skupiny 
Združenie Dolný Žitný ostrov, 
ktorého hlavnou témou bola 
stratégia CLLD a jej schva-
ľovanie. Miestna akčná sku-
pina Združenie Dolný Žitný 
ostrov (MAS ZDŽO) vznikla 
ešte v roku 2008 združením 18 
obcí. 

V októbri 2014 sa MAS 
ZDŽO rozšírila o obce zo 
Združenia obcí Most priateľ-
stva a mesto Komárno. Dnes 
tak tvoria členov MAS ZDŽO 
samosprávy 28 obcí okresu Ko-
márno, mesto Komárno, Ko-

lárovo a 3 obce z okresu Nové 
Zámky. Na zasadnutí Valného 
zhromaždenia schválili staros-
tovia členských obcí, podni-
katelia a občianske združenia 
zmeny v členskej základni, 
zvolili 7-členné predsedníctvo 
a 5-člennú  revíznu komisiu. 
Riaditeľka Regionálnej rozvo-
jovej agentúry Komárno Ing. 
Andrea Fialová odprezentovala 
stratégiu CLLD, ktorá je hlav-
ným rozvojovým dokumentom 
MAS pre nasledujúce obdobie. 
Stratégia sa pripravovala v sú-
lade s princípmi iniciatívy LE-
ADER so zapojením občanov, 
podnikateľov a občianskych 

združení z regiónu. Na osob-
ných stretnutiach, v pracovných 
skupinách a prostredníctvom 
dotazníkov mali všetci možnosť 
vyjadriť svoje názory a návrhy 
na rozvoj regiónu v budúcnosti.

Najväčším problémom 
územia MAS ZDŽO je vysoká 
miera nezamestnanosti. Vytvo-
renie nových pracovných miest 
by malo za následok zvýšenie 
celkovej životnej úrovne obyva-
teľov. Potrebné by bolo zamerať 
sa na tvorbu vhodných pod-
mienok na spracovanie ovocia 
a zeleniny, čím by sa v regióne 
vyprodukovala vyššia pridaná 
hodnota. Spotrebou produktov 

a tovaru z regiónu by sa ľudia 
dostali k zdravším a lacnejším 
potravinám a zároveň by sa 
podporili miestni výrobcovia 
a podnikatelia. Členovia MAS 
ZDŽO sa usilujú o vytvorenie 
atraktívneho a konkurencie-
schopného územia, ktoré ponú-
ka zmysluplné využitie voľného 
času a uchováva si svoj vidiecky 
ráz. Dôležitým cieľom pre bu-
dúce obdobie je zvýšenie za-
mestnanosti a lepšia spolupráca 
medzi obcami a mestami, ako 
aj medzi účastníkmi miestneho 
hospodárstva.

MAS Združenie 
Dolný Žitný ostrov

Viac turistov znamená viac pracovných miest

Riešením nezamestnanosti by bolo
spracovávanie ovocia a zeleniny

Naša nemocnic je najlepšia v prevencii nemocničných nákaz

Zreštaurujú sochu generála Klapku

Významný úspech nášho mesta
pri získavaní prostriedkov 
na obnovu bytových domov
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Ako sa vám žije v Novej Stráži? S čím ste spokojní a čo vám chýba?
ING. FRANTIŠEK RAJKO 

sa ako nezávislý kandidát stal 
v novembri 2014 poslancom 
Mestského zastupiteľstva v Ko-
márne, kde zastupuje mestské 
časti Nová Stráž, Čerhát a Pa-
vel. Podľa jeho slov nemal po-
slanecké ambície, ale situácia v 
Nová Stráži, v ktorej vyrástol, 
ho primäli k tomu, aby sa po-
kúsil zmeniť terajší stav. Je vše-
obecne známe, že táto mestská 
časť je už roky-rokúce dosť za-
nedbaná, takže bolo treba sa 
nejakým smerom pohnúť, aby 
sa tu udiali aj keby len malé, 
ale každopádne pozitívne zme-
ny. Okrem toho uviedol:

– Ďalším dôvodom bola sku-
točnosť, že v uplynulých rokoch 
túto mestskú časť často zastupo-
vali kandidáti politických strán. 
V zastupiteľstvách na komu-
nálnej úrovni by mali pracovať 
nezávislí kandidáti, nie straníc-
ki. Ďalej, čo ma k tomu viedlo: 
Novú Stráž pripojili k mestu pred 
35 rokmi a za ten čas sa tu nikto 
nezaoberal perspektívnym rozvo-
jom takzvanej mestskej časti. 

Keď sme sa na to kriticky 
pozerali, každý musel vidieť, že 
okolité obce, hoci len malými 
krokmi, ale postupne sa rozvíjali, 
ale u nás to chýbalo. Toto všetko 
možno medzi obyvateľmi vyvo-
lávalo  letargiu, ktorá už bola v 
takom štádiu, že napríklad na 
konci skoro každej ulice bolo 
smetisko a niektorí ľudia si na to 
už tak zvykli, že to začali vnímať 
ako samozrejmosť. 

Okrem toho naša mestská 
časť, ako súčasť mesta, nemohla 
získať dotácie z Programu rozvo-
ja vidieka a nemohla byť ani čle-
nom tzv. Miestnej akčnej skupiny 
v rámci programu LEADER, pri-
tom okolité dediny a malé mestá 
s počtom obyvateľov do 20 000 
takéto možnosti mali.

Aj z tohto hľadiska možno 
konštatovať, že v oblasti rozvoja 
našej mestskej časti po pripojení 

k mestu Komárno sme zažili viac 
nevýhod ako výhod.

Aké máte plány?
– Tak ako som uviedol aj v 

kampani, sú tu veci, ktoré vyža-
dujú urýchlené riešenia. Predo-
všetkým na Podzáhradnej ulici 
už niekoľko rokov trvá problém, 
že tam nie je vyriešené odvod-
nenie povrchových vôd. Pokiaľ 
to nebude vyriešené, nemá ani 
význam začať rekonštrukciu ces-
ty. Pritom nestačí riešiť len túto 
ulicu, ale aj Krížnu a začiatok 
Vnútornej, kde povrchová voda 
takisto neodteká.

Vo svojej kampani som uvie-
dol, že tu chýba chodník z centra 

Novej Stráže smerom na Vadaš, 
cintorín a novú štvrť. Momen-
tálne hľadáme rozumné riešenie 
využitia budovy bývalej školy. 

Čo sa vám podarilo zatiaľ 
vyriešiť?

– Spolu s obyvateľmi riešime 
rôzne záležitosti, s ktorými sa na 
mňa obrátia občania. Napríklad 
je to údržba verejného osvetlenia, 
výrub a orezanie nebezpečných 
stromov, obmedzenie premáv-
ky ťažkých poľnohospodárskych 
strojov na Kostolnej ulici a rôzne 
žiadosti občanov adresované na 
mestský úrad.

Všetky podnety voličov sa 
snažím riešiť osobne s vedúcimi 
odborov a oddelení mestského 
úradu, ktorí mi doteraz vždy vy-
chádzali v ústrety. Od 2. novem-
bra sme začali s budovaním už 
spomínaného chodníka, presnej-
šie len časti chodníka z dôvodu 
nedostatku financií. Dúfam, že 
ak nám počasie dovolí, chodník 
vybudujeme do konca roka. Mu-
síme si však uvedomiť, že veci, 
ktoré sa tu počas dlhých rokov 
zanedbávali, za jedno volebné 
obdobie nie je možné vyriešiť.

Ako presadzujete svoje ná-
zory na zasadnutiach zastupi-
teľstva?

– Mestské zastupiteľstvo má 
25 poslancov. Záujmy nášho ob-

vodu na zasadnutiach – na roz-
diel od obvodov 2 a 3, kde oba 
zastupuje 12 poslancov - som 
odkázaný riešiť sám. To však ne-
znamená, že kolegovia nemajú 
záujem o dianie v Novej Stráži. 
Naopak, mnohí z nich podporili 
môj návrh výstavby 1. etapy už 
spomínaného chodníka pozdĺž 
hlavnej cesty medzi ulicami Da-
rányiho a Dunajský rad.

Ako komunikujete s ob-
čanmi?

– Komunikujem hlavne 
osobne, pretože v Novej Stráži 
ma každý pozná a myslím si, že 
priama komunikácia je najlep-
šia. Okrem toho mám verejné 

telefónne číslo aj mail. Za ten 
rok sa síce veľa nestihlo, ale aj tie 
malé zmeny, ktoré sa uskutočnili, 
mali pozitívne odozvy. Myslím si, 
že uplynulé obdobie bolo ešte pri-
veľmi krátke na ucelené hodnote-
nie a konštruktívne ohlasy.

S čím sú občania nakviac 
nespokojní? 

– V prvom rade to je ulica 
Podzáhradná. Tento problém 
roky pozná aj vedenie mesta, do-
konca v januári tohto roku sa na 
túto neblahú situáciu boli pozrieť 
aj pán primátor a viceprimátori. 
Ďalej ľuďom prekážajú smetiská, 
hlavne na konci Kostolnej ulice, 
za hrádzou pri ulici Dunajský 
rad a pri záhradkárskych osa-
dách. Tieto sa budeme snažiť lik-
vidovať vlastnými silami. 

Smetisko za osadou Vadaš je 
zložitejší problém, ale verím, že v 
budúcnosti s pomocou mestského 
úradu aj toto vyriešime.

Bude nejako využitá budo-
va bývalej školy?

– S projektantmi a podnika-
teľmi sme uvažovali o možnom 
účelovom využití tejto budovy. 
Plánujeme vypracovať vyzualizá-
ciu budovy a navrhnúť konkrétne 
riešenia na využitie priestorov. 
Napríklad táto budova by bola 
vhodná hlavne pre kultúrne a 
zdravotné inštitúcie, spoločenské 

spolky občanov Novej Stráže, ako 
aj na umiestnenie pošty. 

Nachádza sa v dobrej loka-
lite, je ľahko prístupná zo starej 
i novej časti, aj z osady Vadaš. 
Musíme si však uvedomiť, že 
budova je v dezolátnom stave, 
čo je dedičstvo predchádzajúcich 
vedení mesta, a samotný poze-
mok, na ktorom sa nachádza 
stavba, patrí pozemkovému fon-
du. V žiadnom prípade by sme 
však nemali súhlasiť s predajom 
budovy, a preto hľadáme nejaké 
prijateľné riešenie.

Čo bude s budovou kultúr-
neho domu?

– Po povodni v roku 1965 

všetky okolité obce si postavili 
nové kultúrne domy. Ak to ne-
dokázali vlastnými silami, tak 
im pomohli družobné mestá. U 
nás to tak nebolo, naši vtedajší 
predstavitelia mali iné „priority”. 
Perspektívnejšie by bolo prebu-
dovať školu a využívať priesto-
ry na účely, ktoré som uviedol 
v odpovedi na predchádzajúcu 
otázku. Samozrejme v súčasnosti 
kultúrny dom treba udržiavať v 
prevádzkyschopnom stave. Je to 
stará budova a je otázne, či má 
význam investovať do takej bu-
dovy, ktorej časť múrov tvoria 
hlinené váľky. I napriek tomu 
hľadáme riešenie, ale zatiaľ sú to 
len nápady.

Máte nejaké eso v rukáve?
– Eso v rukáve nemám, jedi-

ne sa môžem spoľahnúť na ini-
ciatívu občanov a podnikateľov. 
Mesto momentálne nieje v takej 
situácii, aby mohlo plánovať 
veľké investície. Napriek tomu 
prioritou musí mať Podzáhrad-
ná ulica, ktorej riešenie reálne 
vidím najskôr v roku 2018. Krok 
za krokom aj ďalšie veci vyža-
dujú riešenie, ako napríklad bu-
dova školy, priestory a budovy 
športového ihriska, alebo skráš-
lenie verejných priestranstiev. 
Spomínaným esom mi ostáva 
optimizmus.

Alžbeta Szépová, dôchodkyňa, 
býva tu 16 rokov: Čiastočne som 
spokojná aj nespokojná s prá-
cou mesta Komárno. Spokojná 
som s tým, že chodia mestské 
autobusy, to je pre nás dobré. 
Na Dunajskej ulici je nové det-
ské ihrisko, ale málokrát sa kosí 
tráva a na Podzáhradnej ulici je 
po daždi hotové more. Chýba tu 
pekáreň, lekár a nejaké špeciali-
zované obchody.
Michal Malich, 79-ročný dô-
chodca, býva tu 35 rokov: 
S tunajšou situáciou som celkom 
spokojný, nie som náročný. Pra-
videlne chodím do Komárna, 
takže nemám problém nakú-
piť tam veci, ktoré potrebujem. 
Možno nejaké to holičstvo, alebo 
krajčírstvo by sa tu zišlo, ale na 
to máme susedky. 
Beáta Bagita, učiteľka v mater-
skej škole: Posledné roky, čo sa 
tu dialo, s tým nie som spokoj-
ná. Mohlo by sa aj viac investo-
vať do tejto časti. Hlavne opraviť 
ulice, chodníky, kultúrny dom, 
budovu školy. Som rada, že ka-
nalizácia sa zaviedla, ale aj tá 
má svoje nedostatky. Chýba tu 
priestor na kultúru a kultúrny 
život, aj keď istá skupina ľudí sa 
ho tu snaží oživiť. Určite by som 
uvítala, keby sa viac investovalo 
do týchto našich potrieb. 
Andrea Orbán, vysokoškoláč-
ka, býva tu viac ako 10 rokov: 
Za ten čas, čo tu bývam, som veľ-
ké zmeny v Novej Stráži nevidela. 

Možno ten park oproti futbalové-
mu ihrisku a zavedenie kanali-
zácie je povšimnuteľné, ale cesty 
sú vo veľmi zlom stave. Chýba 
tu lekáreň a ako mladý človek by 
som sa potešila nejakému pubu, 
kde by sme si s kamarátmi vede-
li sadnúť v piatok alebo sobotu 
a večer a zahrali si stolný futbal 
alebo biliard. 
Ladislav Ponty, 40-ročný zá-
močník, býva tu od narodenia: 
Mesto sa svojím spôsobom stará 
o túto časť, ale isto by sa to dalo 
nejak zefektívniť. Chýbajú tu 
základné služby, ako napríklad 
ambulancia všeobecného le-
kára, ktorý by ordinoval aspoň 
dvakrát do týždňa,  hlavne pre 
starších a chorých ľudí, ďalej by 
sa mohol obnoviť kultúrny dom, 
ktorý je v dezolátnom stave, ale-
bo by mohla byť zavedená jedna 
centrálna budova, napríklad bu-
dova bývalej školy, kde by boli 
všetky tieto inštitúcie a služby. 
Iveta Vargová, kaderníčka, 
býva tu od narodenia: Myslím 
si, že v tejto časti mesta nie je 
vidno veľké zmeny. Určite by som 
privítala väčší zásah zo strany 
mesta Komárno. Starším ľuďom 
by tu veľmi pomohla lekáreň 
a ambulancia všeobecného le-
kára, ktorý by ordinoval aspoň 
párkrát do týždňa. Mladým tu 
zas chýba miesto, kde by si mohli 
sadnúť s priateľmi, porozprávať 
sa a zabaviť sa.

KORNÉLIA VÁRADY je 
riaditeľkou Základnej školy 
v Zlatnej na Ostrove, ale celý 
život býva v Novej Stráži a ak-
tívne sa podieľa na fungovaní 
tamojšieho kultúrneho života. 
Je členkou ochotníckeho diva-
dla ÉS?! už od jeho vzniku v 
roku 1993,  ale už aj pred tým, 
ako 16-ročná, bola členkou di-
vadelnej skupiny  Novej Stráži 
a od toho času je súčasťou tu-
najšieho kultúrneho života. O 
podujatiach v tejto časti mesta 
povedala:

Divadlo ÉS?! je už ako Ob-
čianske združenie ÉS?! a okrem 
divadla robíme aj programy pre 
deti i dospelých. Každý posledný 
piatok v mesiaci usporadúvame 
krúžok mladých remeselníkov, 
kde sa deti učia pracovať so ser-

vítkovou technikou, maľbu na 
sklo a iné zaujímavosti. Každo-
ročne organizujeme divadelný 
festival s názvom Ekhós-szekér, 
kde vystupujú okrem nášho 
divadla aj divadelníci z okolia 
Komárna a ochotnícke divadlá 
z Rumunska a Maďarska. Ten-
to rok sa prvýkrát konal v No-
vej Stráži, v kultúrnom dome, 
Deň rodiny, kde sme pre deti 
vytvorili rozprávkový svet a pre 
rodiny tekvicový festival. Pred-
tým sme 11 rokov organizovali 
Deň obce, ale s tým sme skončili 
kvôli nedostatku financií. 

Dostávame peniaze od mes-
ta Komárno, ktoré každoročne 
vypisuje projekty na kultúrne 
akcie, tiež aj od Nitrianskeho 
samosprávneho kraja, od vlá-
dy Slovenskej republiky, kde sa 

tiež dá hlásiť v rámci kultúry, 
a od Bethlen Alap z Maďarskej 
republiky. Tieto štyri zdroje 
máme. Na to, čo teraz robíme, 
to stačí. Tento rok sme peknú 
sumu dostali od mesta Komár-
no aj od Úradu vlády.

Viackrát sme od občanov 
dostali 2 percentá z daní. Máme 
aj prísľub od občanov, že ak kul-
túrny dom bude patriť obyvate-
ľom Novej Stráže, tak oni nám aj 
nejaké peniaze, aj prácu poskyt-
nú, aby to tu bolo v poriadku 
a aby to fungovalo. 

Napriek podmienkam, ktoré 
máme, to tu celkom žije. Tri- až 
štyrikrát do týždňa tu je nejaká 
akcia. Ženy sem chodia cvičiť, 
jedna hudobná skupina z Ko-
márna tu nacvičuje už skoro 10 
rokov, mladé mamičky tu mali 

kurz šitia a varenia, takže stále 
tu je život okrem toho, čo my 
robíme. Nedávno tu bol pán pri-
mátor a viceprimátor, mali sme 
také zasadnutie a dostali sme 
prísľub, že budovu dajú vymaľo-
vať. Budova nie je delimitovaná 
pod mesto Komárno, ale pod  
Ministerstvu vnútra Slovenskej 
republiky. Keby sa dalo, tak by si 
Občianske združenie ÉS?! pre-
najímalo túto budovu a spoloč-
ne s mestom Komárno by sme 
ju uviedli do funkcie.

Eso v rukáve nemám,
jedine sa môžem spoľahnúť na iniciatívu občanov a podnikateľov

Anketa medzi Novostrážčanmi

Napriek podmienkam, ktoré máme, to tu celkom žije

VIKTOR TÓTH sa ako fut-
balista rozhodol v Novej Stráži 
zobrať pod svoju záštitu špor-
tové podujatia a akcie. Spolu s 
ďalšími nadšencami v tejto čas-
ti Komárna sa snažia udržiavať 
kultúru ale hlavne šport. Pod 
palcom majú futbal v rámci 
MO2, čo je Mestská liga.

V lete hrajú turnaje medzi 
mužstvami z okolitých obcí a or-
ganizujú medzinárodný turnaj, 
kde prichádzajú futbalisti aj z ma-
ďarskej Bábolny. Okrem toho pri-
pravujú turnaje pre deti a dorast. 
Futbalové ihrisko v Novej Stráži 
využíva 100 až 150 ľudí každý 
týždeň v utorok a piatok, každú 
sobotu chodia študenti Selyeho 
Univerzita a v sobotu hrá tiež aj 
dorast a v nedeľu dospelí.

– V posledných rokoch sme 
dostali peniaze na hody od úra-
du Nitrianskeho samosprávneho 
kraja. Udalosť mala veľký úspech, 
čo ma aj prekvapilo. Pre deti boli 
súťaže v športových disciplí-
nach, maľovanie na tvár, mohli si 
pozrieť a sadnúť do traktorov ale-
bo hasičského auta.

Okrem toho už 6 rokov orga-
nizujeme športový ples, ktorý mal 
naposledy taký úspech, že kvôli 
nedostatku priestoru sme niekto-

rým ľuďom už nevedeli poskytnúť 
lístky. 

Máte nejaké väčšie plány?
– Tradičné hody tu chýbajú 

už približne 8 rokov. Snažili sme 
sa to nejako nahradiť nejakými 
športovými akciami, ale väčšie 
zmeny k lepšiemu by mohli nastať 
až v budúcom roku, alebo ten ďal-
ší, pretože teraz nemáme financie. 
Tento rok sme založili facebooko-
vú stránku, kde ľudia môžu sledo-
vať našu činnosť. 

Pomáha vám mesto Komár-
no?

– Áno. Aj predtým nám po-
máhalo, ale teraz už aktívnejšie. 
Dostávame finančné príspevky od 
mesta, ale bez sponzorov by sme 
nevedeli pokryť všetky výdavky. 
Čo máme, to sme si vybudova-
li sami. Teraz robíme napríklad 
obnovu budov, ťahali sme nové 
sieťky do bránok. Všetku prácu 
robíme ako dobrovoľníci vo svoj-
om voľnom čase. Ale jednoznačne 
to, čo tu najviac chýba a čoho je 
nedostatok, je súdržnosť medzi 
obyvateľmi. Niektorí pomáhajú, 
chodia na tieto naše brigády, ale 
najmä mladí ľudia sa stránia tých-
to akcií. Máloktorí si povedia, že 
Nová Stráž je môj domov, tu bý-
vam a niečo pre ňu urobia. 

Jednoznačne nám chýba 
väčšia súdržnosť

Stranu pripravila 
Bianka PONTYOVÁ

spolupracovala 
Ľubica BALKOVÁ

Staňte sa aj Vy spolutvorcami Komárňanských listov.
Vaše tipy, námety a pripomienky

očakávame na e-mailovej adrese kl@komarno.sk, 
alebo na telefónnom čísle 035 77 13 488
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Drobná inzercia
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Chceli by ste pracovať v banke, poisťovni alebo v administratí-
ve, ale nemáte potrebné vzdelanie alebo prax? 

Skústo to CEZ nás. Bezplatný projekt:

„Staň sa osobným bankárom.“
Životopisy posielajte: janitsova@finanzpartner.sk 

Obsah Komárňanských listov a relácie 
Mestskej televízie nájdete na stránke

www.tvkomarno.sk

Novorodenci
Natália Zúbeková z Kmeťova, Dominika Grasslová z Komárna, 

Sebastián Kováč z Hurbanova, Brigita Víghová z Kolárova, Žófia 
Csehová z Komárna, Bettina Madarászová z Kolárova, Krisztina 
Kovács z Kolárova, Máté Miklós z Muče, Ármin Bence Szabó zo 
Svodína, Július Putnoky z Vlkone, Sarolta Anna Molnárová z Ko-
márna, Márk Lukács zo Štúrova, Dávid Grsnár z Bodze, Jozef Rigó 
z Duloviec, Erik Krastenics zo Zemplína, Martin Levente Igrényi z 
Komárna, Stanislav Beck z Nových Zámkov, Kristína Kováčová z 
Hurbanova, Hanna Kollárová z Dlhej nad Váhom, Hanna Vivien 
Musitzová z Hurbanova, Miriam Árgyusi z Kolárova, Viktória Be-
keová z Komárna, Amira Lia Bugárová z Komárna, Michel Morav-
čík zo Šale, Christofer György z Martoviec, Jázmin Uzsák z Hurba-
nova, Kristóf Kékesi z Bátorových Kosíh; Ronald Lakatos z Balván; 
Sofia Gabriella Szekeresová z Pribety, Kitti Biskupičová z Komár-
na, Liana Horváthová zo Sokoliec, Noel Novotný z Komárna, Ka-
tia Krastenics zo Zemianskej Olče, Levente Szokol z Okoličnej na 
Ostrove, Zoe Bekeová z Čalovca, Lara Lenke Brandova z Komárna, 
Máté Misurák z Bátorových Kosíh, Izabella Juhászová z Patiniec  

Sľúbili si vernosť
Hunor István Nagy a Žaneta Horváthová, Mikuláš Černák a 

Zdenka Dibuszová, Štefan Zácsik a Edita Zácsiková

Opustili nás
78-ročná Irén Toma z Čalovca, 63-ročná Mária Janík z Radvane 

nad Dunajom, 47-ročná Füsi Nagy Iveta rod. Döme zo Zlatnej na 
Ostrove, 66-ročný Štefan Súdor z Dediny Mládeže, 87-ročný Ferenc 
Zsemlye zo Zlatnej na Ostrove, 78-ročná Irén Benko z Komárna, 
61-ročný Jozef Krizsan z Komárna, 78-ročná Júlia Hengerics z Ko-
márna, 67-ročná Ferida Szarková z Komárna, 59-ročný Ján Szépe 
z Kolárova, 84-ročná Helena Orsovicsová z Komárna, 83-ročná 
Mária Madariová z Kolárova, 80-ročný Juraj Angyal z Kolárova, 
60-ročný Vojtech Gőgh z Novej Stráže časť Pavol, 61-ročná Házi 
Katalin – Csacsa Mari z Komárna, 54-ročný Ing. József Zachorec z 
Hurbanova, 90-ročná Helena Oraveczová z Novej Stráže, 71-ročný 
Ernő Szabó st. zo Sokoliec

SPOMIENKA
Dňa 26. novembra 2015 sme si pripomenuli 1. 
výročie úmrtia našej drahej mamičky, babky, 
prababky a praprababky 102-ročnej

MÁRIE KELLEROVEJ
rod. Belokostolskej z Komárna.

S láskou spomíname.
Smútiaca rodina

l Elektrikár. 0908 415 657.
l Vŕtanie studní.  Tel.: 
0908/179 712.
l Chcete vyradiť príves? 
Kúpim od Vás papiere. Tel.: 
0948/307 237.
l Pomôžeme Vám vyriešiť Vaše 
problémy pri zadĺžení, dražbách, 
exekúciách. 0908 729 612. 
l Príjmame obchodných zá-

stupcov. Očakávania: dobré 
komunikačné schopnosti, mo-
tivujú vás financie a kariéra. 
Ponúkame: garantovane nad-
štandardné ohodnotenie a min. 
5-ročnú zmluvu. Životopisy po-
sielajte: office@vezgroup.sk 
l Chcete sa dať ostrihať a upra-
viť vlasy pohodlne? Prídem k 
Vám domov. Tel.: 0907/271 670.

Mesto Komárno vyzýva svo-
jich občanov, aby do 15. decem-
bra 2015 uhradili svoje nedo-
platky na dani z nehnuteľností 
na rok 2015, na dani za psa na 
rok 2015 a do 21. decembra 2015 

na miestnom poplatku za komunálne odpady 
za rok 2015, nedoplatky za nájomné za nebyto-
vé priestory, za pozemky a za záhrady.

Ďalej upozorňujeme občanov, že po tomto 
termíne nedoplatky bude Mesto Komárno vy-
máhať prostredníctvom exekútorského úradu, 
čím sa zvýšia výdavky neplatiča o súdne po-
platky a trovy exekútora. Výzva sa týka aj obča-
nov , ktorí nemajú uhradené svoje pozdĺžnosti 
z predchádzajúcich rokov. Je dôležité , aby tieto 

pozdĺžnosti uhradili čo najskôr  a tým   predišli 
nepríjemným a zbytočne drahým  právnym  
vymáhaniam. Zoznam Občanov a podnika-
teľských subjektov spolu so sumou dlhu voči 
mestu bude zverejnený na webstránke mesta v 
súlade s § 52 ods. 2 daňového poriadku! 

Informácie o prípadných nedoplatkoch 
môžu občania získať prostredníctvom e-ma-
ilu na adrese odp@komarno.sk – žiadame o 
uprednostnenie tohto spôsobu informovania 
sa, v tomto prípade žiadame o uvedenie rod-
ného čísla dotknutej osoby, alebo osobne na 
adrese Komárno, Pevnostný rad 3, Dôstoj-
nícky pavilón, I. posch. č. dv. 18. Telefonický 
kontakt: 035 28 51 330,  035 28 51 331,  035 
28 51 332 

Platiť sa oplatí!
Výzva na zaplatenie nedoplatkov

Ste napojení na verejnú kanalizáciu a neplatíte?
KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. 

(KOMVaK) pristúpi v nasledujúcom období ku kontrole neo-
právneného vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie 
(„čierny“ producenti bez uzatvorenej zmluvy). 

V období od 1. 12. 2015 do  31.3.2016 
môžu neoprávnení producenti zlegalizovať svoje napojenia na 
verejnú kanalizáciu uzatvorením „Zmluvy o dodávke pitnej 
vody a odvádzaní odpadových vôd“ bez uplatnenia sankčných 
postihov za vzniknuté náklady a škody.

Po skončení obdobia odpustenia sankcií a poplatkov bude 
spoločnosť KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, 
a.s. v spolupráci s mestským úradom, celoplošne monitorovať 
a odhaľovať „čiernych“ producentov odpadových vôd s uplatne-
ním spätnej fakturácie stočného, sankcií a poplatkov.

Postup zlegalizovania napojenia na verejnú kanalizáciu 
je uvedený na webovej stránke www.komvak.sk resp. na tel.: 
0905/231 684 alebo  035/ 77 222 77

Dnes zo všetkých strán po-
čúvame: „Uč sa jazyky! Koľko 
rečí vieš, toľkokrát si člove-
kom.“ ... a tak stále dookola. 
Áno, mladým je hej, ale čo my, 
narodení pred niekoľkými de-
saťročiami v minulom storočí? 
Tak ľahko sa nevzdáme! A tak 
vďaka schválenému projektu, 
financovanému Európskou 
úniou prostredníctvom pro-
gramu Erasmus + pod ná-
zvom: Implementácia prvkov 
metódy CLIL do vyučovacieho 
procesu, sa niekoľko nadšen-
cov zo ZŠ J. A. Komenského 
v Komárne vybralo na skusy 
do sveta, niečomu sa priučiť a 
hlavne  zistiť, čo je v nich.

Našlo sa 5 odvážlivcov, ktorí 
neváhali nasadnúť v Bratislave 
do lietadla, aby o dve hodiny 
neskôr pristáli na letisku Luton 
v Londýne. Výprava“, s cieľom 
naučiť sa čo-to o metóde CLIL 
a hlavne o jej využití na vyučo-
vaní, sa mohla začať.

Pár viet na vysvetlenie. CLIL 
(Content Language Integrated 
Learning) je všeobecne uzná-
vaná skratka súhrnne ozna-
čujúca množstvo rozdielnych 
metodických postupov, ktorých 
spoločným prvkom je špecific-

ké postavenie cudzieho jazyka 
vo výučbe iných predmetov a 
vzdelávacích obsahov. CLIL tak 
pokrýva všetky formy vzdelá-
vania prostredníctvom jazyka, 
ktorý nie je pre väčšinu žiakov 
materinský. Cieľom vzdelávania 
touto metódou nie je samotný 
cudzí  jazyk, ale jazyk je pro-
striedok, pomocou ktorého sa 
vzdelanie získava.

Celé to začalo ráno o devia-
tej v nenápadnej  budove ADC 
College v Londýne, keď sme 
plní očakávania, možno niek-
torí aj patrične nervózni, čakali 
na našich anglických lektorov. 
Boli sme pripravení a odhodla-
ní  pracovať  na sebe, spoznávať 
nové veci a nových ľudí z rôz-
nych krajín Európy. Naši anglic-
kí  lektori pre nás pripravili veľa 
zaujímavých činností. Úvodné 
pokyny striedali rôzne komuni-
kačné aktivity, kde sme si osvoji-
li odborné znalosti ako učiť svoj 
predmet s využitím cudzieho ja-
zyka, učili sme sa, ako vytvárať 
študijné a podporné  materiály 
na hodiny, ako naplánovať ho-
dinu s využitím prvkov metódy 
CLIL. Debaty s kolegami z iných 
krajín o zadaných  témach, ale aj 
o bežných témach, boli výbor-

ným prostriedkom na rozvíjanie 
našich jazykových zručností. Od 
pondelka do piatka - celý týž-
deň - práca a len práca. Diskusie 
striedali rozličné aktivity v sku-
pinách, hry a samozrejme sme 
dostávali z každej strany nové 
a nové informácie. Výnimkou 
bola streda, keď sme si poobe-
de  mohli oddýchnuť. Nestrácali 
sme čas a vybrali sme sa obzrieť 
si Londýn. Tak obrovské mesto 
za pár hodín? Nemysliteľné, na-
priek tomu sme videli zaujímavé 
či krásne miesta.

Posledný deň v škole - ešte 
trochu teórie a praxe, krátke 
pohostenie, rozdanie cenných 
certifikátov, pár slov na rozlúč-
ku, pár fotiek na web a - koniec. 
A ďalej? Pre nás  sa určite nič 
nekončí, ale celé to len teraz 
začína. Treba zúročiť nadobud-
nuté vedomosti a čím skôr ich 
začať uplatňovať v praxi na svo-
jich hodinách. V rámci formál-
nych aj neformálnych stretnutí s 
ostatnými kolegami našej školy 

nezabudnúť odovzdávať získané 
vedomosti, skúsenosti  ďalej. 

Výsledkom nášho projektu 
bude inovácia vo vyučovaní prí-
rodovedných predmetov (mate-
matika a fyzika) v sekundárnom 
vzdelávaní a všeobecnovzdelá-
vacích predmetov (matematika, 
prírodoveda a výtvarná výcho-
va) v primárnom vzdelávaní. 
My, učitelia, ktorí sme absolvo-
vali mobilitu financovanú pro-
gramom Erasmus+, včleníme 
do vyučovania prvky  metódy 
CLIL, čím obohatíme obsaho-
vú stránku predmetu o využitie 
cudzieho (anglického) jazyka. 

Čo dodať na záver? Asi len 
toľko - nevzdali sme sa! V deň 
odletu domov sme stihli navští-
viť Greenwich, kde sme okrem 
nastavenia správneho času na 
našich hodinkách ukryli poklad 
pre budúce výpravy. Takže o rok 
sme tam zas. 

Mgr. A. Kamocsaiová
ZŠ J.A. Komenského

Komárňanská výprava za vedomosťami

TRIEDIME ODPAD!
Vážení občania, Mesto Komárno Vám oznamuje, že triedený 
zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (papier, PET 
fľaše, sklo, zelený odpad) pokračuje v rodinnej zástavbe v na-
sledovných termínoch:

od 7. decembra 2015 – do 11. decembra 2015
Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou nádobou (do 
ktorej ukladáte zmesový komunálny odpad) v horeuvedenom 
termíne v obvyklý deň odvozu komunálneho odpadu vo vašej 
lokalite. Zber odpadu zo zberných nádob a zber vriec s triede-
ným odpadom sa bude vykonávať osobitnými vozidlami spo-
ločnosti Clean City s.r.o. Vyloženie vriec mimo dňa odvozu v 
horeuvedených intervaloch je zakázané!


