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Zaujímate sa o florbal? Sle-
dujete novinky zo sveta florba-
lu? Možno ste teda postrehli 
posledné novinky, ktoré sa na 
Rozmarínke stali! Rozmarínka 
sa vyšplhala až na celosloven-
skö kolo vo florbale! 

Tento úspech sa začal už 
8.12., kedy sa v našej škole ko-
nalo krajské kolo vo florbale. Za 
Rozmarínku hrali naše mladšie 
(5.-7. r.) a staršie dievčatá (8.-
9. r.). Tieto dva šikovné tímy sa 
snažili čo najviac, aby dosiahli 
tie najlepšie výsledky. Ale hla-
vou našich tímov bol pán učiteľ 
Zdeno Pazdera.

Medzi mladšie „bojovníč-
ky“ patrili: Alexandra Kocka-
šová, Kristína Tóthová, Diana 
Nguyen Hung, Viktória Veselá, 
Lilian Teskal, Zuzana Beloho-
recová, Viktória Barthalosová 
a brankárka Lucia Pelantová. 
Družstvo starších a skúsenejších 
„bojovníčok“ tvorili: Natália 
Ďurenková, Michaela Mikleo-
vá, Biana Bugová, Niki Maza-
nová, Dominika Lehocká, Lei-
la Šinkovič a brankárka Emese 
Szépová. Staršie žiačky mali 
ťažšie súperky, ale nakoniec si 
vybojovali krásne 1. miesto, tak-
že postupovali na celoslovenské 
kolo. Mladšie žiačky porazili 
svoje finálové súperky zo Šale a 
Nových Zámkov a tiež dosiahli 
1. miesto.

Celoslovenské kolo vo flor-
bale sa konalo v Košiciach - v 
meste športu. Naše Rozmarín-
čatá vycestovali za svojím ob-
ľúbeným športom s nádejou a 
odhodlaním. Košice privítali 
náše tímy dievčat i tím mladších 
chlapcov. Dva dni za sebou usi-
lovne bojovali a svojou trpezli-
vosťou a odhodlaním vydať zo 

seba čo najviac, si verili aj v tých 
najkritickejších okamihoch. 

Staršie dievčatá dosiahli 
po veľkej snahe 7. miesto. Tím 
mladších chlapcov vybojoval 5. 
miesto. Ale pri mladších diev-
čatách to bolo iné. Ich zápasy 
šokovali každého. Naše dievča-
tá najprv oboznámili s tým, že 
postupujú do finále! Naše baby 

naplnili štadión slzami šťastia. 
Čakal ich však zápas s Tvrdoší-
nom o 1. a 2. miesto. Po dlhých 
minútach prehrali naše dievča-
tá 1:0. Keď je človek tak blízko 
k prvému miestu, snaží sa ešte 
viac. Dievčatá si až neskôr uve-
domili, že sú 2. najlepšie na ce-
lom Slovensku! 

Viktória Barthalosová

Rozhodovanie o povolaní, 
výber strednej školy – to sú ne-
ľahké úlohy, ktoré čakajú kaž-
dého rodiča a žiaka základnej 
školy. Samotný výber strednej 
školy sa týka najmä žiakov 
v deviatom ročníku základ-
nej školy. Tí, ktorí majú jasnú 
predstavu o záujmoch a štu-
dijnej orientácii, majú výber 
strednej školy uľahčený.

Nie každý žiak a rodič však 
vie odhadnúť , na čo sa kto hodí, 
čo ho baví, a preto viac berú do 
úvahy, kam idú kamaráti, deti 
susedov, čo počuli o tej-ktorej 
škole, alebo s akými školami, či 
profesiami majú priamu skúse-
nosť. To však nemusí viesť k naj-
lepšiemu výberu. Preto je veľmi 
dôležité, aby rodičia aj žiaci sa 
snažili získať čo najviac infor-
mácií o školách. Veľa stredných 
škôl každoročne usporadúva 
deň otvorených dverí. 

Treba konštatovať, že len 
veľmi málo rodičov túto mož-
nosť využije, a zvyčajne v tento 
deň školy navštevujú len žiaci 
základných škôl v doprovode 
svojich pedagógov. Rodičia sú 
o možnostiach štúdia na stred-
nej škole informovaní prostred-
níctvom výchovného poradcu 
na základnej škole a tiež na 
triednych schôdzach rodičov, na 
ktoré vedenie základných škôl 

prizýva zástupcov stredných 
škôl. Na týchto stretnutiach s 
rodičmi sú prítomní zástupco-
via stredných škôl nielen z Ko-
márna, ale aj zo širokého okolia, 
častokrát v počte 10 až 13 škôl. 
Množstvo informácií o jednotli-
vých školách, ktoré takto rodi-
čia získajú, sú určite prínosom 
v rozhodovaní o výbere strednej 
školy, ale môžu byť aj zavádza-
júce. Ak si dieťa vyberie školu, 
rodičom sa odporúča, aby pred-
metnú školu spolu s dieťaťom 
osobne navštívili a presvedčili, 
sa aké podmienky má škola na 
výuku, prípadne aké ďalšie be-
nefity poskytuje svojim študen-
tom. 

V poslednom období 
niektoré mimokomárňanské 
školy ponúkajú štúdium v rov-
nakých odboroch aké sa vyuču-
jú aj na stredných školách v Ko-
márne. Iste, dôležitým kritériom 
pri výbere strednej školy je aj jej 
kvalita. Stredné školy v Komár-
ne sú na vynikajúcej úrovni, a to 
tak v kvalite vyučovacieho pro-
cesu, ako aj v oblasti priestoro-
vého a materiálneho vybavenia 
modernými učebnými pomôc-
kami, didaktickou technikou či 
informačno-komunikačnými 
technológiami . Pokiaľ dieťa má 
záujem študovať v takom odbo-

Mesto Komárno zriadilo 
sociálny útulok pre bezdomov-
cov na Hradnej ulici 22 v roku 
1997. Kapacita útulku je maxi-
málne 28 osôb. O umiestnenie 
v útulku môžu požiadať sociál-
ne odkázaní občania, ktorí sa 
stali bezdomovcami.

Bezdomovci sú umiestnení 
v UNIMO bunkách po dvoch 
podľa pohlavia. Zmluva o po-
skytnutí sociálnych služieb v 
útulku sa uzatvára na dobu 
troch mesiacov. Po uplynutí 
tejto doby ubytovaný môže po-
žiadať o predĺženie ubytovania 
maximálne 8-krát (t.j. spolu 
2 roky). Mesačný poplatok za 
ubytovanie v útulku pre dospe-
lého občana je 23 eur za mesiac 
a pre maloleté dieťa 10 eur. Útu-
lok funguje s celodenným poby-
tom, stravovanie si musí každý 
zabezpečiť sám, osobná hygiena 
je zabezpečená. V útulku môžu 
byť umiestnení občania, kto-
rí majú trvalý pobyt na území 
mesta Komárno. Všetky nákla-

dy súvisiace s prevádzkovaním 
sociálneho útulku hradí mesto 
z vlastného rozpočtu a z dotácie 
poskytnutej Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny Sloven-
skej republiky.

V marci 2008 bolo odo-
vzdané do prevádzky hygienic-
ké stredisko pre bezdomovcov. 
Stredisko bolo vybudované ako 
súčasť útulku pre bezdomovcov 
mesta Komárno na Hradnej uli-
ci 22, s cieľom rozšírenia a mo-
dernizácie siete sociálno–hy-
gienických zariadení. Služby 
v hygienickom stredisku môžu 
využívať bezdomovci mesta 
v pracovných dňoch v čase od 
14. do 18. hodiny. Poplatok za 
službu pre dospelého občana je 
0,35 eur a pre maloleté dieťa do 
15 rokov je služba bezplatná. 

Stredisko je vybavené s 2 
toaletami, 2 pisoármi, 3 umý-
vadlami a 2 sprchovacími kú-
tikmi. Prevádzkovanie strediska 
zabezpečuje mesto z vlastných 
zdrojov.

Vyšplhali sme sa na Slovensko!

Sociálny útulok pre bezdomovcov 
funguje už 18 rokov

Štúdium na strednej škole 
v Komárne

(Pokračovanie na 3. strane)

Vlani 15. decembra uply-
nul presne rok od chvíle, keď 
sa na Mestskom úrade ujala 
svojej funkcie nová mestská 
správa. Jednou z jej povinností 
je aj dokladovať, čo za uplynu-
lé  obdobie položila na stôl. 

Som hlboko presvedčený o 
tom, že veľká časť Komárňanov 
nie je zvedavá na množstvo slov 
o práci, zaujímajú ich konkrét-
ne výsledky našej práce. Práve 

z tohto dôvodu je pripravený 
sumár (strana 2), ktorý sa snaží 
prehľadne zhrnúť výsledky našej 
práce v uplynulom roku.

Prvý rok bol v mnohých 
prípadoch ovplyvnený zdede-
nými otázkami a okolnosťami, 
zanechanými predchádzajúcou 
mestskou správou. Sú oblasti, 
v ktorých sme sa mohli rýchlo 
rozhodnúť pre zmenu, ale sú tu 
aj ďalšie témy, ktoré vyžadujú 

Výsledky celoročnej práce
beh na dlhé trate. V niekoľkých 
prípadoch sa podarilo zmeniť 
smerovanie, vyžadovalo to od-
vahu dotknúť sa vecí, ktoré sa 
neodvážil nikto zmeniť aj 10 
- 12 rokov. Snažili sme sa veno-
vať takým témam  ako bývanie 
a skrášlenie mesta, vypracovať 
rôzne projekty, pozdvihnúť ces-
tovný ruch, vytvoriť pracovné 
miesta – dať všetkému patričný 
impulz, budovať od nuly, lebo 
toto považujeme za kľúčové pre 
budúcnosť mesta. Je ťažké ne-
smierne náročnú prácu uplynu-
lého roka zhrnúť na jednu stra-
nu, ale jej výsledky sú viditeľné, 
jednoznačne dokazujúc, že Ko-
márno nastúpilo cestu rozvoja, 
svitá mu na lepšie časy.

Aj v tomto roku chceme v 
tejto práci pokračovať v nádeji, 
že odo dneška o rok budú vý-
sledky ešte markantnejšie a ich 
zoznam bude ešte dlhší. Správa 
mesta nechce hľadať chyby, ale 
spôsoby spolupráce, pretože  
rozvoj mesta je cieľom všetkých 
Komárňanov. Určite nie sme 
bezchybní a rýchlo sa meniaci 
svet nás neustále učí získavať 
nové skúsenosti, hľadať nové 
možnosti. Politická chamtivosť 

sa istotne nedá celkom odstrá-
niť z práce mestského zastupi-
teľstva, ale som presvedčený, 
že väčšine poslancov záleží na 
meste, na jeho rozvoji a toto je 
ich prioritou. 

V uplynulom roku sme po-
važovali za dôležité podporiť 
občianske organizácie a načúvať 
hlasu obyvateľov. Tajomstvom 
úspechu nášho mesta môže byť 
jednota, vzájomná spolupráca, 
ktorá je však podmienená kaž-
dým z nás. Je nutné veľa toho 
urobiť, nemôžeme si dovoliť 
rozkol, musíme ťahať za jeden 
povraz. Možno máte na vec iný 
názor, ale ak budeme ohľadupl-
ní k sebe a budeme si vážiť jeden 
druhého, určite nájdeme prija-
teľnú formu spolupráce. 

Je nutné zanechať pesimiz-
mus a zlobu, veď naše Komárno 
si zaslúži lepší osud. Je nevy-
hnutné, aby sme sa mali radi, 
tešili sa z úspechov, ktoré sme 
dosiahli,  pretože ide o budúc-
nosť Komárna. Po vyhodnotení 
uplynulého roka by sme v tomto 
duchu radi pokračovali v našej 
práci.

László Stubendek, 
primátor Komárna

Rozšírené vydanie

Vo štvrtok 21. januára sa 
konalo15. riadne zasadnutie 
poslancov Mestského zastu-
piteľstva v Komárne. Na úvod 
rokovania tradične odzneli in-
terpelácie a po nich informácie 
o plnení uznesení.

Mesto písomne vyhodnoti-
lo aj vlaňajší Ondrejský jarmok. 
Ako odznelo, svoj tovar na ňom 
predávalo 93 remeselníkov a 173 
obchodníkov. Okrem domácich 
ponuku Ondrejského jarmoku 
spestrili aj jarmočníci z Čiech, 
Rumunska či Maďarska. Tí si 
aj napriek nie príliš priaznivé-
mu počasiu, trojdňový jarmok 
v našom meste, ktorý uzavrel so 
ziskom, pochvaľovali. 

Poslanci rokovali aj o vypra-
covaní plánu územného rozvoja 
mesta. Jeho zrod bude dôleži-
tý preto, aby sa mesto mohlo 
uchádzať o rôzne dotácie. Vy-
pracovanie tohto plánu bude 
stáť 78-tisíc eur, avšak preplate-
nie 80 percent nákladov mesto 
môže žiadať späť od minister-
stva dopravy. 

Na zasadnutí vzali na ve-
domie aj správu hlavného kon-
trolóra o finančnej kontrole, 
o dodržiavaní zákonov a práv-
nych predpisov dotýkajúcich sa 
prevádzky domova dôchodcov 
a priniesli rozhodnutia aj v sú-
vislosti s majetkovo-právnymi 
záležitosťami.

Z rokovania zastupiteľstva
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Pod týmto netradičným 
názvom sa skrýva celoškolské 
podujatie, ktoré sa uskutočni-
lo v Základnej škole na Pohra-
ničnej ulici v Komárne v rámci 
Týždňa vedy a techniky. DEP-
KA je  vlastne skratka Detskej 
prírodovednej konferencie. 

Projekt každoročne orga-
nizuje Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu SR v 
spolupráci s Centrom vedec-
ko-technických informácií 
SR a Národným centrom pre 
popularizáciu vedy a techniky 
v spoločnosti. Cieľom je zlep-
šiť vnímanie vedy a techniky 
v povedomí celej spoločnosti, 
popularizovať a prezentovať ich, 
vzbudiť záujem mladých ľudí o 
štúdium vedeckých a technic-
kých disciplín.

Naši žiaci počas celého týž-
dňa riešili viacero bádateľských 
úloh. Tretiaci a štvrtáci stavali 
mosty z rôznych hracích kariet. 
Ich úlohou bolo okrem vyho-
tovenia mostnej konštrukcie  
s dĺžkou minimálne 50 cm aj 
otestovať jeho funkčnosť a sta-
bilitu pustením malého autíčka 
cez most. Víťazom sa stal sta-
viteľ mosta, na ktorom autíčko 
prešlo najdlhšiu dráhu. Ďalšou 
úlohou bolo zistiť hodnoty vi-
tálnej kapacity pľúc. Najprv si 
na nete preštudovali informá-
cie o lekárskom prístroji, ktorý 
sa využíva v medicíne - spiro-

metri. Zostrojili si jednoduché 
zariadenie na meranie kapacity 
pľúc a zistili rozdiely medzi jed-
notlivcami. Všetko zaznamenali 
do tabuliek, odfotili a pripravili 
prezentácie a video. Nechýbali 
ani prezentácie  o najzaujíma-
vejších mostoch sveta, či o mos-
toch v Komárne a jeho blízkom 
okolí. 

Žiaci druhého stupňa sa 
stali konštruktérmi, ich úlohou 
bolo preštudovať informácie 
o mostoch a potom zo špajdlí, 
kartónov a kociek poskladať čo 
najlepší most. Šiestaci oboha-

tili svoje vystúpenie o niekoľko 
jednoduchých experimentov 
z fyziky zameraných na porov-
návanie hustoty troch rôznych 
látok - medu, vody a oleja. Pia-
taci nám vysvetlili pojem dila-
tácia mosta a oboznámili nás 
s rôznymi konštrukčnými typ-
mi mostov. smaci využili svoje 
poznatky a postavili niekoľko 
jednoduchých robotov zo sta-
vebníc Lega, ktoré môžu pomá-
hať pri kompostovaní a triedení 
odpadu. Všetci autori sa stretli 
s divákmi a na malej vedeckej 
konferencii predstavili svoje vý-

tvory. Konferencia mala tvorivý 
charakter, prebiehala diskusia 
ale najmä návrhy na vylepšenie 
jednotlivých zkonštruovaných 
výrobkov. Žiaci ukázali, že sú 
zruční, majú plno nápadov. Ve-
decké disciplíny ako je fyzika, 
technika, chémia, biológia nie 
sú im vzdialené a svoje teoretic-
ké poznatky sú schopní využiť 
i v praxi. Prvý ročník školskej 
Depky dopadol na výbornú a už 
teraz sa žiaci tešia na témyi a 
úlohy budúcoročnej vedeckej 
konferencie. 

Mária Hamranová

re, ktorý sa vyučuje na niektorej 
strednej škole v Komárne, tak 
skutočne niet dôvodu, prečo by 
15-ročné dieťa malo cestovať , 
dochádzať za štúdiom do iného 
mesta, či obce. 

Stredné školy v Komárne po-
núkajú široký výber študijných 
a učebných odborov. Viac infor-
mácií rodičia získajú na webo-
vých stránkach komárňanských 
stredných škôl - Gymnázium H. 
Selyeho s vyuč. Jazykom maďar-
ským, Gymnázium Ľ. J. Šuleka 
s vyučovacím jazykom sloven-
ským, Stredná priemyselná ško-

la s vyučovacím jazykom slo-
venským a maďarským, Stredná 
odborná škola technická s vyu-
čovacím jazykom maďarským 
a slovenským, Stredná odborná 
škola obchodu a služieb s vyu-
čovacím jazykom maďarským 
a slovenským. Je nespochybni-
teľné, že štátne školy, v ktorých 
je štúdium bezplatné, sú kvali-
tatívne na porovnateľnej úrovni 
ako školy súkromné. Ak rodič 
chce zabezpečiť svojmu dieťaťu 
kvalitné a dostupné vzdeláva-
nie, odporúčame vybrať si štát-
nu školu v mieste bydliska.

EG

Štúdium na strednej škole 
v Komárne
(Pokračovanie z 1. strany)

Nemaj depku z DEPKY

Štrajk učiteľov, ktorý sa 
stal témou týchto dní, znovu 
upriamil pozornosť spoloč-
nosti na školy a stav vzdelá-
vania u nás. Vďakabohu za to. 
Nech už sú vyjadrenia akékoľ-
vek, je dobré, ak si z času na 
čas pripomenieme, že šťastie 
našich detí, o ktorom všetci 
tak radi rozprávame, nie je len 
slovo a nenaplní sa bez nášho 
pričinenia. Jedine ak by sme 
vedeli čarovať. No kým niekto 
bude schopný takýchto zázra-
kov, zostáva nám robiť maxi-
mum pre to, aby sme v našich 
deťoch prebudili potenciál a čo 
najlepšie ich pripravili na bu-
dúcnosť.

Nielen ako učiteľka, ale aj 
ako matka by som chcela žiť 
v krajine, kde nemusí nikto 
štrajkovať, aby sa nastavila 
udržateľná rovnováha. Kvalita 
školstva je jedným zo základ-
ných stavebných kameňov takej 
krajiny. Už Aristoteles povedal: 
„Vzdelanie je najlepšie cestovné 
pre starobu,“ a väčšej istoty ako 
to, že toto sa týka nás všetkých, 
niet.

Vie to každý rodič, ktorý už 
od narodenia svojho dieťaťa sní-
va o tom, že bude vzdelanejšie 
a úspešnejšie ako on sám, aby 
mu bolo v starobe oporou.

Tak ako nie je možné za-
staviť pokrok, nie je možné za-
konzervovať ani súčasný stav 
v našom školstve, nech už by 
to vyhovovalo komukoľvek. 
Školy ako živý organizmus sú 
mikrosvetom a nositeľom po-

kroku celej spoločnosti, ktorý 
na Slovensku dlhodobo ide 
na „rezervu“. Svedčí o tom ich 
stav, vybavenosť či ohodnote-
nie učiteľov (nielen finančné, 
ale aj morálne). V rámci vývoja 
v spoločnosti sú školy a učitelia 
vystavení čoraz väčšiemu tlaku 
širokej škály požiadaviek od-
bornej aj rodičovskej verejnosti. 
Bez dostatočných prostriedkov 
a potrebného servisu (technic-
kého, materiálneho, ekonomic-
kého, právneho atď.) sa od nich 
akosi prirodzene očakáva, že 
poskytnú nadštandardne kva-
litnú službu každému (žiakovi, 
rodičovi, nadriadeným a kon-
trolným orgánom, doslova celej 
spoločnosti) podľa jeho indivi-
duálnych potrieb.

Nech už je forma, načaso-
vanie alebo formulácia požia-
daviek iniciátorov akákoľvek, 
isté je, že štrajk učiteľov je len 
prirodzeným dôsledkom ne-
udržateľnosti stavu, na ktorý 
učiteľská verejnosť dlhodobo 
upozorňuje.

Napätie, emócie, bojovnosť, 
ale tiež zodpovednosť a obavy 
spojené s témou štrajk sa ne-
vyhli ani učiteľom na Rozma-
rínke. Dlhé diskusie, rôznorodé 
opodstatnené argumenty, ktoré 
si vymieňajú, svedčia o tom, že 
podobne ako k svojmu povola-
niu, aj ku štrajku pristupujú na-
najvýš zodpovedne a ak sa pre 
takýto krok rozhodnú, nebude 
výsledkom manipulácie, ale ich 
vlastného kritického myslenia. 
Nech už sa rozhodnú akokoľvek, 

budú mať moju plnú podporu, 
lebo ich problémy, starosti, ale 
tiež zodpovednosť a nadšenie 
s akým svoje povolanie vykoná-
vajú, poznám.

Za zamyslenie stoja tiež 
tieto skutočnosti. Iniciátormi 
štrajku nie sú politici. Sú to väč-
šinou mladí a nadšení nositelia 
moderného, atraktívneho prí-
stupu ku vzdelávaniu, ktorí sú 
v školách nenahraditeľní. Spúš-
ťačom štrajku nie je len to, že 
chcú nadštandardne vysoké pla-
ty, ale aj to, že financie v školách 
skutočne chýbajú, alebo sú nee-
fektívne centrálne účelovo via-

zané. Ak im nebudeme načúvať, 
ak s nimi nebudeme komuni-
kovať a silovými prostriedkami 
potlačíme prejav ich občian-
skej odvahy zaručenej ústavou, 
prídeme o nich. Buď rezignujú 
a pripoja sa k tradičnému, spia-
točníckemu spôsobu učenia, 
alebo odídu a využijú svoj tvori-
vý potenciál v inej sfére, prípad-
ne v inej krajine. No potom už 
môže byť naša budúcnosť naozaj 
vážne ohrozená.

Mgr. Helena Weszelovszká
riaditeľka školy

ZŠ Rozmarínová

Štrajk učiteľov je len prirodzeným dôsledkom 
neudržateľnosti stavu v školstve

Galéria Limes v bývalom 
vojenskom kostole na Ulici 
františkánov patrí medzi vý-
znamné kultúrne inštitúcie v 
meste. Veď ako som sa dozve-
del od jej riaditeľky Veroniky 
Farkas, historičky umenia, v 
roku 2015 tu bolo prezento-
vaných 17 zaujímavých výstav, 
ktoré priemerne navštívilo 500 
záujemcov o umenie.

Tisíce mladých i starších ná-
vštevníkov tu získali nevšedné 
vedomosti a pocítili krásu rôz-
norodého umenia. Ako poveda-
la ďalej Veronika Farkas, vysoko 
si vážia za uplynulé obdobie 
spoluprácu s umelcami, spon-
zormi i verejnosťou. Osobitne 
ich teší pomoc a spolupráca s 
vedením a zastupiteľstvom mes-
ta Komárno.

Aké sú vaše plány na rok 
2016?

– Samozrejme už sme vkro-
čili do druhého desaťročia našej 
činnosti a aj v tomto roku pri-
pravujeme pozoruhodné výstavy, 
koncerty i literárne večierky. Po-
kúsim sa, aby som v chronologic-
kom poradí zoznámila verejnosť 
s niektorými výstavami, ktoré ur-
čite potešia záujemcov o výtvar-
né umenie. Do konca januára 
je možnosť pozrieť si súborného 
diela maľby z tvorby Zoltána Na-
gya. Vo februári to budú dve vý-
stavy - v sieni Istvána Dúdora to 
bude chronologická výstava 751 
rokov dejín Komárna v obrazoch 
z maďarského Komáromu. Vo 
veľkej sále kostolnej lodi to bude 
súborná výstava spolku výtvar-
níkov (Muravidék) zo Slovin-
ska. A od polovice marca bude 

sprístupnená zaujímavá výstava 
pre architektov i ďalších záujem-
cov pod názvom „Secesná archi-
tektúra v strednej Európe“. Počas 
tohoročných 25. Komárňanských 
dní to bude veľká fotovýstava od 
autora Fedora Gabčana pod ná-
zvom Život ľudí z pevnostných 
chatrčí: Ľudia s Pevnosti, spoloč-
ná výstava fotografií Komárňana 
Ottó Kurucza a Gábora Angya-
la, študenta fotografie. V júni 
bude zaujímavá výstava AMFO 
v spolupráci s Regionálnym osve-
tovým strediskom.

Mohla by som samozrejme 
menovať postupne aj ďalšie naše 
plánované výstavy, ale z nich 
spomenie ešte tri. Bude to vý-
stava Troch mexických umelcov, 
najkrajšie výtvarné práce Sym-
pózia Bokros 2, ktoré organizuje 
známy akademický maliar Györ-

gy Dolán, či jubilejná výstava z 
tvorby učiteľa Základnej ume-
leckej školy v Komárne Józsefa 
Szilvu.

Čo ešte pripravujete okrem 
výstav?

– Sú to hlavne detské tábory 
a tábory pre dospelých výtvar-
níkov. Pripravíme aj literárny 
večierok z najnovšej básnickej 
zbierky Ferenca Kulcsára Tisíc a 
jedna noc, i rôzne koncerty. Rada 
by som vyzvala každého kto nás 
doteraz podporoval, aby to uro-
bili aj v roku 2016. Radi privíta-
me aj nových patrónov výtvarné-
ho umenia. Širokú verejnosť opäť 
srdečne pozývame na naše zau-
jímavé výstavby a akcie. Určite 
získajú u nás nevšedné umelecké 
zážitky a potešia sa umeleckými 
dielami.

Dr. Štefan Bende

Týmto heslom sa riadia pe-
dagogický zamestnanci na našej 
škole počas štrajku, ktorý vyhlá-
sila Iniciatíva slovenských učite-
ľov. Pre veľkú väčšinu verejnosti 
je tento krok vnímaný hlavne 
cez platy učiteľov. V podstate 
však ide aj o iné veci, ktoré pat-
ria k fungovaniu školstva na 
Slovensku. Neradi by sme sa 
zapájali do diskusií, či je štrajk 
politicky motivovaný a či je 
vhodný čas na štrajkovanie. Pre 
nás je podstatné, že školstvo je 
dlhodobo podfinancované. Sta-
čí iba, keď sa pozriete na školy 
v meste. Nemyslíme iba na ich 
technický stav budov. Naše 
deti si zaslúžia dostávať naozaj 
kvalitné vzdelanie v kvalitných 
školách. Vzdelanie, ktoré učite-
lia po skončení vysokých škôl 
dosiahnu, si vo vlastnom záuj-
me musia dopĺňať a zvyšovať 
si kvalifikáciu. V tom by nebol 
problém, ale prečo ohodnotenie 

vzdelania, ktoré potom dosiahli, 
je limitované časom? To zname-
ná, že zvýšenie platu platí iba 
určitý čas...

Pozrime sa na to aj z inej 
strany. Vaše deti reprezentujú 
naše školy na rôznych typoch 
súťaží, za celoročnú prípravu na 
ne a celodennú snahu na súťaži 
dostanú občerstvenie v hodnote 
pár centov a ocenenie takmer 
žiadne. Mnohokrát na cestu na 
súťaže využívame autá vás, rodi-
čov, poprípade ich vozia učitelia 
vo svojich, na vlastné náklady. 
Toto a mnoho ďalších vecí je 
predmetom štrajku. Určite sa 
nedá spomenúť všetko.

Naša škola sa do štrajku za-
pojila, ale keďže si vážime na-
šich rodičov, zvážili sme spôsob. 
Každý deň štrajku je len určitý 
počet zamestnancov, aby chod 
školy nebol ohrozený.

NÁM TO NIE JE FUK!!!
ZŠ J.A.Komenského

Nie je nám to fuk!

Výhodná reklama v Komárňanských listoch 
a Mestskej televízii

Za jednu reklamu zaplatíte 
 druhýkrát ju uverejníme 

alebo odvysielame zdarma.
Kontakt: 035 77 13 488

Galéria Limes v Komárne má pred sebou smelé plány
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Balzam na dušu a úplne 
iný svet – takto sa vyjadrujú 
mnohí, ktorí aspoň raz po-
budli medzi klientmi Domova 
sociálnych služieb na Ulici 2 v 
Komárne. Vďaka ústretovosti 
poslancov Mestského zastupi-
teľstva v Komárne tam našlo 
oázu pokoja Občianske Zdru-
ženie na pomoc ľuďom s men-
tálnym postihnutím.

Boli by ste veľmi prekvape-
ní, čo všetko dokážu, akí sú pra-
covití, učenliví a bezprostrední. 
Netaja sa tým, že v tomto zaria-
dení sa cítia veľmi dobre, pretože 
tam nie je núdza o láskavé slovo, 
more trpezlivosti a hlavne veľa, 
veľa lásky. No zároveň treba po-
vedať, že u nich všetko má svoje 
tempo, nikam sa neponáhľajú, 
trpezlivo smerujú k tomu, aby 
využili všetky svoje danosti a 
schopnosti. Chodím tam veľmi 
rada, pretože ma to upriamuje 
na pokoru a zároveň obohacuje 
o poznanie, že naše problémy 
sú často malicherné. Dušou 
tohto občianskeho združenia je 
Mgr. Mária MÚČKOVÁ. S pl-
ným nasadením vysvetľuje, pre-
sviedča, mobilizuje a organizuje 
všade tam, kde je to potrebné v 
záujme klientov zariadenia. Aj 
vďaka tomu ich poznajú nielen 
v Komárne, ale napríklad aj v 
Bratislave.

Aký ste mali záver minulé-
ho roka a aké aktivity organi-
zujete?

– Koniec minulého roka bol 
pre nás všetkých náročný, ale 
hlavne radostný. Pripravova-
li sme prezentáciu našich prác 
na vianočné trhy, na ktoré sme 
už opakovane pozývaní. Naši-
mi hostiteľmi boli Ministerstvo 
práce sociálnych vecí a rodiny 
v SR, Slovenská sporiteľňa, a.s., 
Deutsche Telekom shared servi-
ces, s.r.o, 3 centrá spoločnosti AT 
& T Global services Slovakia.

Počas celého roka máme 
rôzne aktivity. Začiatok nového 
roka patrí pravidelne plavecké-
mu výcviku a následne pokraču-
jeme v prezentácii našich zruč-
nosti na veľkonočných trhoch , 
kde nás pozýva Slovenská spori-
teľňa, a.s., a Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny v SR. 
Mnoho krásnych zážitkov bolo 
dopriané našim mladým pria-
teľom v rámci moto-športového 
dňa, ktorý organizoval Hillclimb 
Racing Team. Spolupráca s Regi-
onálnym osvetovým strediskom 
v Komárne (ROS) na spoločnom 
projekte „Kreatívne bez barier“. 
Projekt finančne podporilo Mes-

to Komárno. Cieľom spoločného 
projektu bolo pomocou umelec-
kých tvorivých dielní spojiť verej-
nosť so zdravotne postihnutými 
mladými občanmi nášho zaria-
denia. Spolupráca s ROS v Ko-
márne prebiehala počas štyroch 
mesiacov. Paralelne prebiehala 
príprava na akciu „Jesenný deň 
zdravia“ v spolupráci so Základ-
nou školou Rozmarínová a ROS 
v Komárne.

Ako dlho existujete a kde 
pôsobíte?

– Občianske Združenie na 
pomoc ľuďom s mentálnym po-
stihnutím v Komárne vzniklo 
na podnet rodín vychovávajú-
cich mentálne postihnuté dieťa 
v decembri roku 1997. Od ja-
nuára nasledujúceho roka sme 
riešili všetky potrebné náležitosti 
na to, aby sme v čo najkratšom 
čase mohli zriadiť zariadenie 
na poskytovanie sociálnych slu-
žieb pre mladých ľudí s mentál-
nym postihnutím, ktorí ukončili 
základné vzdelanie na úrovni 
špeciálnej školy a tým vyčerpali 
všetky možnosti na sebarealizá-
ciu a prípadné získavanie nových 
zručností a hlavne spoločenského 
uznania. 

Ľudia s mentálnym postih-
nutím patria do skupiny najzra-
niteľnejších osôb, ktorí napriek 
tomu, že sú odkázaní na pomoc 
inej fyzickej osoby, dokážu byť 
zruční, ale hlavne milí a veľmi 
láskyplní.

Poskytovanie sociálnych 
služieb pre mladých ľudí s men-
tálnym postihnutím sme začali 
takmer bez problémov, tie nás ale 
veľmi rýchlo dobehli a my sme 
sa museli sťahovať z miesta na 
miesto trikrát, aby sme zachráni-
li chod zariadenia, a teda vlastne 
samotné poskytovanie sociálnych 
služieb.

Od 1. decembra 2004 nám 
Mesto Komárno poskytlo do pre-
nájmu nebytové priestory na Uli-
ci priateľstva 2 v Komárne. Od 
toho času plynule poskytujeme 
sociálne služby v našom zaria-
dení, teda v Domove sociálnych 
služieb, v ambulantnom režime. 

Aké vybavenie máte k dis-
pozícii a ako ho využívate?

– V našom zariadení sme 
začali zabezpečovať výchovno-
vzdelávaciu činnosť a rehabilitá-
ciu prácou. 

Registráciu zariadenia a teda 
možnosť poskytovať sociálne 
služby sme získali od Krajského 
úradu v Nitre. Následnou delimi-
táciou sme prešli ako nezisková 
organizácia do starostlivosti Úra-

du Nitrianskeho samosprávneho 
kraja. Postupom času sa zvyšo-
val počet poberateľov sociálnych 
služieb v našom zariadení, preto 
bolo nutné rozširovať naše aktivi-
ty. Postupne sme zariadenie  vy-
bavili potrebným technickým vy-
bavením v rámci dielne, kde pod 
vedením odborných pracovníkov 
majú naši mladí priatelia mož-
nosť naučiť sa pracovať na tkáč-
skom stave, na ktorom sa venujú 
výrobe kobercov zo zostatkových  
materiálov, naučili sa  pracovať 
s papierom, drevom, hlinou. Pod 
vedením odborných pracovní-
kov máme možnosť priebežne 
rozširovať zručnosti poberateľov 
sociálnych služieb v zariadení. Je 
to napríklad maľovanie na sklo, 
hodváb, výroba ozdobnej kera-
miky, práca s počítačom, vzdelá-
vanie v anglickom jazyku, šport 
atď.

Koľko klientov máte a to sa 
stará o chod vášho zariadenia?

– V súčasnosti navštevuje 
naše zariadenie 20 poberateľov 
sociálnych služieb vo veku od 22 
do 44 rokov. Chod zariadenia za-
bezpečuje päť odborných pracov-
níkov so zameraním na sociálnu 
rehabilitáciu, traja odborní pra-
covníci zabezpečujúci pracovnú 
rehabilitáciu a traja pracovníci 
s technickým zameraním.

Z čoho financujete vašu 
činnosť? 

– V zmysle Zákona 448/ 2008 
Z.z, v znení neskorších predpisov 
o sociálnych službách, zabezpe-
čuje  finančné prostriedky  na 
poskytovanie sociálnych služieb, 
teda na odkázanosť fyzickej oso-
by na pomoc inej fyzickej osoby 
a na prevádzku zariadenia  Úrad 
Nitrianskeho samosprávneho 
kraja. Takto získané finančné 
prostriedky majú svoje presné ur-
čenie ich použitia.

Pomoc sponzorov je nepreh-
liadnuteľná a nesmierne dôležitá 
pre zabezpečenie každodenných 

potrieb chodu zariadenia. Vďaka 
nim sme mohli urobiť rekon-
štrukciu budovy a zabezpečiť 
technické vybavenie potrebné na 
údržbu atď. Naši dlhoroční spon-
zori, ktorí pomáhajú nielen fi-
nančne, sú pracovníci chirurgic-
kého oddelenia FORLIFE, n.o., 
Všeobecnej nemocnice Komárno, 
firma CLEAN CITY Komárno, 
firma REAL-K Komárno. Veľko-
rysý sociálny program Spoločnos-
ti DEICHMANN – OBUV, s.r.o., 
nám už dlhé roky pomáha rekon-
štruovať budovu nášho zariade-
nia. Bez tejto výdatnej pomoci by 
sme nemohli zabezpečiť urgentné 
rekonštrukčné práce na elimino-
vanie technických problémov.

Aká je vaša spolupráca s 
Mestským úradom v Komárne 
a zastupiteľstvom?

– Mestský úrad, poslanci 
mestského zastupiteľstva v Ko-
márne s vysokou profesionalitou 
pristupujú k spolupráci s naším 
občianskym združením. Poslanci 
poznajú úroveň a potrebu posky-
tovania sociálnych služieb v na-
šom zariadení osobám so zdra-
votným  postihnutím. S plnou 
vážnosťou svojho úradu pomá-
hajú riešiť problémy ľudí odká-
zaných celoživotne na pomoc.

S akými reakciami sa stre-
távate na verejnosti, ako sa 
vám darí odbúrať prípadné 
predsudky?

– Odbúravanie predsudkov 
voči ľuďom, ktorých právom 
môžeme označiť ako ľudí inak 
obdarených, bude potrebovať ešte 
veľa času. My máme možnosť 
presvedčiť spoločnosť prezentá-
ciou aktivít a zručností našich 
mladých priateľov. Veríme, že sa 
nám raz podarí presvedčiť spo-
ločnosť o šikovnosti a láskavosti 
ľudí so zdravotným postihnutím 
aj napriek tomu, že táto skupina 
občanov môže kráčať životom 
len s pomocou a ochranou iných 
osôb.

Ďakujeme za pomoc a podporu
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 

v Komárne ďakuje Mestskému úradu v Komárne, lekárni AL-
BA-ALBAKOM, s.r.o., v Komárne, Regionálnemu osvetovému 
stredisku v Komárne, Rehabilitačnému stredisku RE-MED, 
s.r.o., v Komárne, obci Iža, Občianskemu združeniu HELIOS 
SPES P.T. Gbelce, ZŠ Rozmarínová v Komárne, kolektívu CPP-
PaP v Komárne,  pánovi Ondrejovi Šebenovi - Šeko – Shop 
Komárno, ktorí nezištne a s láskou prispeli k tomu, že členovia 
nášho občianského združenia prežili v spoločnosti priateľov ra-
dostnú oslavu Vianoc.

Naša osobitná vďaka patrí všetkým nemenovaným dobrým 
ľuďom, ktorí nezištne pomáhajú nášmu zariadeniu.

Združenie na pomoc ľuďom 
s mentálnym postihnutím v Komárne 
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Oznamujeme všetkým žiadateľom o prenájom mestského bytu, 
že v zmysle § 2 ods. 4 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Ko-
márno č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno 
v znení neskorších predpisov povinnosťou žiadateľa je aktualizovať 
svoju žiadosť na predpísanom tlačive „Aktualizácia žiadosti o pre-
nájom bytu“   každý rok, a to do 15. februára príslušného roka.

Žiadosť o prenájom bytu 
treba aktualizovať

Konalo sa prvé športové 
podujatie kalendárneho roku 
2016. Okresné kolo SŠ hádza-
nej chlapcov, ktorého sa zú-
častnilo 8 stredných škôl, sa 
konalo v Imeli. Zápolenie pre-
biehalo vo dvoch skupinách, 
z nich najlepší sa vypracovali 
do finále.

Družstvo našej školy sa 
s ľahkosťou prebojovalo zo 
skupinových zápasov do finále, 
kde taktiež nenatrafili na výraz-
nejších súperov, a tak môžeme 
skonštatovať, že sa bez porážky 
stali majstrami okresu, a obhájili 

tak svoje prvenstvo.  Naše druž-
stvo tvorili: Bohunický Martin, 
Nagy Tamás 2.G, Cséfalvay 
Vince 1.C, Domján Máté 1.K , 
Keszan László 2.C, Simon Ti-
bor, Schmutz Dániel, Szikonya 
D. Krisztián 3.C, Hrabovszky 
Gyula 3.C, Záhončík Imrich 1.F, 
Nagy Péter 4.G.

Družstvu z celého srdca 
gratulujeme a želáme veľa úspe-
chov na majstrovstvách kraja, 
ktoré sa budú konať 4. februára 
v Topoľčanoch. SPŠ do toho!

Mgr. Eva Kossárová

Priemyslovka obhájila prvenstvo

Ľudia s mentálnym postihnutím dokážu byť zruční, 
ale hlavne milí a veľmi láskyplní

Pohotovosť lekární v Komárne
A gyógyszertárak készültségi nyitvatartása

1. 2. 2016 – Lekáreň Bionatur, Budovateľská 40, Komárno, 
tel. 035 7740 712, 18.00–21.00
2. 2. 2016 – Lekáreň ALBA, Eötvösa 37, Komárno, 
tel. 035 7851 076, 18.00–21.00
3. 2. 2016 – Lekáreň Na Rákocziho ulici, Rákócziho 3125, 
Komárno, tel. 035 7701 546, 18.00–21.00
4. 2. 2016 – Lekáreň Duna, Dunajská 13, Komárno, 
tel. 035 7731 431,18.00–21.00
5. 2. 2016 – Lekáreň Pri Váhu, Jazerná 15, Komárno, 
tel. 035 7702 910, 18.00–21.00
6. 2. 2016 – Lekáreň AZ, Petöfiho 3985/17, Komárno, 
tel. 035 7700 204, 8.00–21.00
7. 2. 2016 – Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, 
Hadovská cesta 3913, Komárno, tel. 0901 961 061, 8.00–20.00
8. 2. 2016 – Lekáreň Hedera, Hradná 1, Komárno, 
tel. 035 7713 276, 18.00–21.00
9. 2. 2016 – Lekáreň CALENDULA PHARMACY, 
Palatínova 38, Komárno, tel. 035 7775 787, 18.00–21.00
10. 2. 2016 – Lekáreň PLUS, HM Tesco, Bratislavská cesta 
4018,  Komárno, tel. 035 7778 547, 18.00–21.00
11. 2. 2016 – Lekáreň Dr. MAX, Župná 4462, Komárno, 
tel. 0901 961 631, 18.00–21.00
12. 2. 2016 – Lekáreň Terra Rosa, Pevnostný rad 20, 
Komárno, tel. 0917 482 299, 18.00–21.00
13. 2. 2016 – Lekáreň Matricaria, Eötvösova ul. 3195/21, 
Komárno, tel. 035 7604 426, 8.00–21.00
14. 2. 2016 – Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, 
Hadovská cesta 3913, Komárno, tel. 0901 961 061, 8.00–20.00
15. 2. 2016 – Lekáreň pri nemocnici, Mederčská 39, 
Komárno, tel. 035 7909163, 18.00–21.00

Peter, 19-ročný gymnazis-
ta: Ja určite pôjdem voliť, preto-
že si myslím, že je to občianska 
povinnosť a okrem toho mi zá-
leží na tom, aby som rozhodoval 
o smerovaní Slovenska.

Mária, 63-ročná dôchod-
kyňa: Poviem tak ako je, ja už 
nemám nervy na ten bordel, 
ktorý je vždy okolo parlament-
ných volieb. Som pesimistka, 
neverím, že sa niečo zlepší, pre-

to sa o voľby nezaujímam.
Simona, 24-ročná vyso-

koškoláčka: Ešte nie som roz-
hodnutá, aj keď jedna politická 
strana sa mi celkom pozdáva. 
Uvidím, čo vypláva na povrch 
tesne pred voľbami a podľa toho 
sa rozhodnem.

Koloman, 34-ročný pod-
nikateľ: Ja vždy chodím voliť, 
pretože chcem, aby aj môj hlas 
rozhodol, len som si ešte cel-

Anketa: Pôjdete voliť? kom nezvykol na nečistú hru 
niektorých politických strán, 
ktoré účelovo vyťahujú aféry na 
svojio súperov, aj keď sa stali už 
dávnejšie.

Zuzana, 39-ročná učiteľ-
ka: Voliť pôjdem, koho, to ešte 
neviem, pretože nedá sa veľmi 
vyberať.

Klára, 18-ročná gymna-
zistka: Budem voliť, viem, koho, 
doma sa radím s rodičmi, ale to 
neznamená, že „moja“ strana je 
tá najlepšia. Skôr by som pove-

dala, že som na nej našla najme-
nej chýb. Dúfam, že sa raz doži-
jem toho, že politická scéna na 
Slovensku ponúkne serióznejšie 
strany.

Ľubica, 54-ročná zdravot-
ná sestra: Vždy chodím voliť, 
pretože mi záleží na tom, kto 
sedí v parlamente a vo vláde. Už 
roky volím vždy jednu stranu a 
som spokojná s jej politickým 
programom. Je vyvážený, bez 
zbytočných sľubov. Strana má 
serióznych poslancov.
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Novorodenci
Zara Bulla z Nových Zámkov, Nikoleta Černáková z Komárna, 

Martin Mlynár z Hurbanova, Viktória Lévaiová z Lándora, Ladi-
slav Dobi z Dediny Mládeže, Sára Bak z Komárna, Noel Vargha 
z Veľkých Kosíh, Csilla Krnáčová zo Svätého Petra, Hugo Tehel z 
Veľkého Kýra, Nikolas Varga zo Zlatnej na Ostrove, Abigél Turányi 
z Modrán, Szabolcs Takács z Čalovca, Máté Tóth z Komárna, Kitti 
Abigél Papová z Kravian nad Dunajom, Eszter Fazekas z Komárna, 
Jandás Bence Zaťko zo Zlatnej na Ostrove, Simona Sileská z Jato-
va, Dominika Szabóová z Nány, Alexandra Baloghová z Komárna, 
Ladislav Kolarovsky z Komárna, Zoé Herdová z Malej nad Hro-
nom; Natália Babiczová z Hurbanova, Zsigmond Tóth z Komárna, 
Angelika Bihariová z Selice, Boglárka Takácsová z Kameničnej, 
Zsolt a Csaba Gellérthegyi z Pribety, Noel Rigo z Nových Zámkov, 
Bella Potočka z Komárna, Réka Lanczová z Kolárova, Gábor Noel 
Opálka z Marcelovej, Štefan Vörös z Duloviec, Lenka Kecskésová 
z Palárikova  

Sľúbili si vernosť
Viktor Gőcze a Beáta Pavliková, Vojtech Fekete a Marianna 

Rigová

Opustili nás
71-ročný Szakál László st. z Tône, 77-ročný Pavol Beblavý z Ko-

márna, 81-ročná Erzsébet Leölkes z Komárna, 66-ročný Mikuláš 
Mészáros z Komárna, 75-ročný János Krizsan z Komárna, 68-ročný 
Miroslav Košturiak zo Šrobárovej, 91-ročná Alžbeta Visnyeiová z 
Kolárova, 62-ročný Tibor Fűri z Kolárova, 82-ročný Jinřich Hradil 
z Komárna, 68-ročný Ján Ondrejo z Kolárova, 76-ročná Jozefina 
Mikleová z Komárna, 77-ročný Ján Trencsík z Marcelovej, 77-roč-
ný Ján Martinček z Čerháta, 80-ročná Alžbeta Oláhová z Kolárova, 
83-ročný Štefan Gőgh z Kolárova

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 nasledovných ter-
mínoch:

od 1. februára 2016 - do 5. februára 2016
od 29. februára 2016 - do 4. marca 2016

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 triedeným odpadom sa 
bude vykonávať osobitnými vozidlami spoločnosti Clean City s.r.o. 
Vyloženie vriec mimo dňa odvozu v horeuvedených intervaloch je 
zakázané!
Dôležité upozornenia: Každá domácnosť má nárok na max. 4 vre-
cia mesačne  (v závislosti od počtu vyložených naplnených vriec). 
Podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 2/2007 
o odpadoch sa zelený odpad prednostne kompostuje pôvodcom 
odpadu! Vzniknutý kompost je použiteľný na prihnojovanie tráv-
nikov a záhrad. Triedené zložky komunálneho odpadu je možné 
bezplatne odovzdať aj na zberovom dvore na Harčášskej ceste (ot-
váracia doba: Ut. – Pi  10:00-18:00, So 8:00-12:00, Po, Ne - zatvore-
né). Informácie: Mestský úrad Komárno, oddelenie komunálnych 
služieb, tel.: 035/28 51 362.
Informácie o termínoch zberu nájdete aj na webovej stránke 
mesta (www.komarno.sk).

Divadlo je o ľuďoch. Nielen 
o tých v hľadisku či na javisku, 
ale aj o tých v zákulisí. Sú to ľu-
dia, ktorých si málokedy všim-
nete. Ľudia, ktorí prichádzajú 
na skúšky prví a odchádzajú po-
slední. Ľudia, ktorí so zatajeným 
dychom škárou cez zákulisné 
látky alebo cez sklo sledujú vý-
kony umelcov a často zároveň s 
nimi šepkajú slová textu. Alebo 
majú na ušiach sluchátka, prsty 
na prazvláštnych gombíkoch, 
rôznych „krúťačoch“ a celé 
predstavenie sa tak sústredia, že 
ak by za nimi aj horelo, všimnú 
si to až pri záverečnom potlesku. 
Niektorí už mesiace pred pred-
stavením montujú rôzne látky, 
dosky, plošiny, či vešajú rôzne 
podoby kulís. Len málo divákov 
má úplnú predstavu, čo všetko 
je nutné spraviť pred predsta-
vením či počas neho. Myslím 
to, čo nie je vidieť. Ani ja som 
nemal túto predstavu, dnes už 
akú-takú mám. Ale vždy, keď 
začnú práce na novom projekte, 
úprimne žasnem. 

Nikdy ma neprestane udi-
vovať odhodlanie a úsilie ľudí 
okolo nášho Dramaťáku. Vlast-
ne doteraz som to nepochopil. 
Viem takmer úplne presne, pre-
čo to robím ja, viem, prečo to 
robia deti, viem, prečo to robia 
dospelí na javisku. Nemá zmy-
sel vysvetľovať pocit pri záve-
rečnom potlesku. Kto to nezažil, 
nepochopí. Kto to zažil, nevy-
svetlí. Je to ako dobehnúť ma-
ratón, ako prvá jazda na bicykli 

bez pomocných koliečok, ako 
prvá samostatná jazda vlastným 
autom, len o tisíckrát silnejšie. 
Je to ako keď vás dieťa, ktoré 
sa práve naučilo chodiť, objíme 
len tak, lebo práve toto bolo 
v celom vesmíre najdôležitejšie. 
Možno ako prvá upotená pusa 
od dievčaťa s tou zvláštnou is-
krou v oku. Potlesk, ten úprim-
ný a ozajstný, je prudko návyko-
vý. Návykový pre každého, kto 
odovzdá divákom kúsok srdca 
a veľkú časť duše. To preto kriti-
ka tak bolí, lebo udiera do veľmi 
otvorených rán. 

Lenže ľuďom, o ktorých 
práve píšem článok, sa tlieska 
málokedy. Možno tak na pre-
miére. Diváci nadšení z výkonu 
zatlieskajú aj tým anonymným 
menám, ktoré sa režisér snaží 
spomenúť. Mne sa stane takmer 
vždy, že na niekoho zabudnem. 
Tak nemyslím, že to bude pre 
tento potlesk. 

Naša kostymérka so svojou 
prácou začína mesiace predtým 
ako prvý divák zasadne na svoje 
miesto, prácu má hotovú po der-
niére, vlastne ani vtedy nie, lebo 
kostýmy treba vyčistiť a usklad-
niť. Robili ste niekedy kostým 
pre vaše dieťa. Napríklad prin-
ceznú? Predstavte si, že ich máte 
40 a okrem princeznej kráľovnú, 
škriatkov, víly a antické postavy. 
„Kráľovná sa musí  prezliecť 
a musí to stihnúť za 45 sekúnd. 
A musí to byť honosné, mysli na 
to...“ Nekompromisný pokyn 
réžie... Na to i to treba myslieť 

a najmä na veci, ktoré režisér 
nevyslovil, ale je treba mu ich 
odčítať z myšlienok. Kostým 
musí zvládnuť tanec i hodenie 
sa na zem, napríklad v premete. 
Niektoré musia mať vysielačku 
od mikrofónu a nesmie to byť 
vidieť. 

„Mesiac musí uniesť dvoch 
ľudí, musí to byť bezpečné, ply-
nulé a nesmie to hučať.“ Malič-
kosť, už to len spraviť. Ako plo-
šinu, ktorá musí uniesť osem víl 
a deväť škriatkov. Aha, a musí 
sa otočiť okolo vlastnej osi a byť 
cestičkou na mesiac. 

Naša produkčná objedná-
va suchý ľad, aby dym nestúpal 
hore, ale krásne sa plazil, rieši 
aj prilepenie mikrofónov na 
telo, ale aj to, kde bude sedieť 
primátor, kŕče v nohách od nad-
mernej záťaže, kŕče v bruchu 
od prehnaného stresu, vstu-
penku prezidenta a ochranky, 
ale aj druhý pár stratených topá-
nok milej, malej, ale trošku ne-
poriadnej víly. Väčšinou v jed-
nom jedinom momente, kedy 
na ňu, celkom bez dôvodu, kričí 
režisér, ktorý naposledy spal 
pred týždňom.

 „Princezná plače, máš tri 
minúty, aby si ju dala dokopy, 
spieva prvý hlas v ďalšej sklad-
be a medzitým vymeň baterky 
anjelovi, inak máme po predsta-
vení...„  Vtip? Nie, reálny pokyn 
pre inšpicientku.

Raz, keď budem veľký, 
spravím predstavenie alebo na-
píšem knihu o týchto ľuďoch. 

O ľuďoch, ktorí počkajú, kým 
Broňa skončí tréning a podľa 
inštrukcií scénografa maľujú, 
skrutkujú, vŕtajú, prekladajú 
a nosia. Prečo? Aby herci mali 
na premiéru všetko tak ako kto-
si kdesi vymyslel. V piatok 19. 
februára budeme mať obnovenú 
premiéru predstavenia Sen noci 
Svätojánskej. Muzikálu, kto-
rý mal premiéru v roku 2008. 
Presne si pamätám, ako mi bolo 
strašne ľúto, že som kričal na 
Janku, že kostým, ktorý navrh-
la krásnej Helene, nie je dosť 
pekný a ja nedokážem režírovať, 
kým nie je tak krásna ako si ju 
predstavujem. Napriek tomu 
tá istá Janka vytvorila kostýmy 
aj do tohto predstavenia. Je tu 
dvojnásobok hercov, ale aj dvoj-
násobok ľudí, ktorých na javisku 
nikdy neuvidíte, ale bez ktorých 
by sme nikde neexistovali. Ne-
zistil som, prečo to robia, ale ak 
prídete na naše predstavenie, 
vedzte, že na konci tlieskate aj 
im. Za každým úspechom na-
šich hercov, tanečníkov a spe-
vákov sú ľudia, vďaka ktorým 
existujeme už dvanásty rok. Ne-
viem, čo viac napísať, ako jediné 
slovo: Ďakujem!

Jozef Černek 
P.S. Všetko o našom mu-

zikáli nájdete na webe www.
sennocisvatojanskej.sk a ak 
chcete vstupenky, volajte našu 
produkčnú 0905 466 107. Čím 
viac vás bude, tým krajšie pred-
stavenia pre vás dokážeme pri-
praviť. Teším sa na Vás!

Vyjadrujeme poďakovanie celému personálu onkologické-
ho oddelenia Nemocnice v Komárne pod vedením primárky 
MUDr.Oľgy Rosinskej, ktorí počas opakovaných hospitalizácií 
sa príkladne starali o našu mamičku Jozefínu Mikleovú.

Zvlášť ďakujeme MUDr. Rudolfovi Pelikánovi a PhDr. Zla-
tici Halmovej, ktorí jej veľmi pomohli v posledných chvíľach 
života a zmiernili našu bolesť a žiaľ.

Smútiaca rodina

Poďakovanie
Touto cestou chceme vyjadriť úprimné poďakovanie 

všetkým blízkym, známym a priateľom, ktorí boli s nami  dňa 
16. 1. 2016 na cintoríne v Hurbanove odprevadiť na poslednej 
ceste  našu milovanú mamičku, babičku a sestru

Jozefínu MIKlEOVú
* 10. 10. 1939 – + 14. 1. 2016

Nech odpočíva v pokoji

Na známosť sa dáva, že premiéra Dramaťáku bude 19. februára
(Za každým úspechom našich hercov, tanečníkov a spevákov sú ľudia, vďaka ktorým existujeme už dvanásty rok)

Jeden z medzinárodných  
reťazcov supermarketov vyhlá-
sil súťaž, do ktorej sa zapojilo 
aj Komárno. V stávke je detské 
ihrisko Žihadielko za 80 tisíc 
eur, ktorého získanie závisí od 
podporyverejnosti.

Koncom minulého roka vy-
hlásila spoločnosť Lidl spoločen-
skú hru. Komunity, v ktorých sa 
nachádza predajňa Lidl, môže 
získať detské ihrisko. Súťaž je 
vyhlásená v piatich kategóriách 
a súťaží sa o 10 ihrísk, v každej 
kategórii vyhrávajú prví dvaja 
túto hodnotnú cenu.

Konečné poradie závisí od 
širokej verejnosti, pretože o ví-

ťazoch sa rozhodne interneto-
vým hlasovaním. Komárno ako 
mesto s počtom obyvateľov nad 
29 000 sa dostalo do najsilnejšej 
skupiny. Dosiahnuť vynikajúci 
výkon však v žiadnom prípade 
nie je nemožné, veď hneď po 
prvom dni hlasovania sa naše 
mesto prebojovalo spomedzi 23 
zapojených miest na krásne pia-
te miesto.

Hlasovať je možné až do 
29. februára aj viackrát, na web 
stránke súťaže „Žihadielko“ ( 
https://zihadielko.lidl.sk/ ) je 
možnosť hlasovať viackrát, ak sa 
zapojíte do rôznych hier. 

Veľkolepé ihrisko je vybu-

dované na motívy jednej známej 
klasickej kreslenej rozprávky - 
Včielka Maja. Táto postavička 
spája množstvo vybudovaných 
prvkov - preliezačky, pieskovis-
ko, hojdačky, lavice, úschovňu 
bicyklov – je všadeprítomná 
v tomto farebnom a modernom 
svete detského ihriska.

Víťazi súťaže budú známi už 
v marci a počas roka tak vo ví-
ťazných mestách vyrastú detské 
ihriská, urobiac radosť malým aj 
veľkým. Spoločenská hra – súťaž 
je príležitosťou spojiť sily verej-
nosti, povzbudiť obyvateľov 
mesta a urobiť maximum pre 
jeho skrášlenie.

Komárno môže vyhrať detské ihrisko za pomoci verejnosti

Drobná inzercia
l Elektrikár. Tel.: 0908 415 657.
l Kúpim menší stavebný poze-
mok v Komárne. Tel.: 0904 578 
633. 
l Chcete sa dať ostrihať a upra-
viť vlasy pohodlne? Prídem k 

Vám domov. Tel.: 0907 271 670.
l	Príjmeme kuchára, čašníka, 
pomocnú silu s vodičským pre-
ukazom (môže byť aj dôchodca). 
Tel.: 035 77 33 190, 0915 892 788. 


