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Nasledujúce číslo Komárňanských listov 
vydávame 12. apríla 2017

uzávierka 7. apríla

Vo štvrtok 9. marca sa po-
slanci mestského zastupiteľstva 
zišli na 30. riadnom zasadnutí. 
Úvod patril minúte ticha ve-
novanej pamiatke nedávno 
zosnulého váženého občana a 
držiteľa ceny Pro Ubre Barna-
bása Ipótha. 

Po interpeláciách a správach 
o plnení uznesení vzalo zastupi-
teľstvo na vedomie upozorne-
nie z prokuratúry a vyhovelo 
mu tak, že poslanci pozmenili 
všeobecne záväzné nariadenie 
v súvislosti s prevádzkovaním 
mestských trhovísk. Na zákla-
de toho je na týchto miestach 
zakázaný predaj výherných 
žrebov. Viac informácií ponúka 
webová stránka mesta. Zastupi-
teľstvo prerokovalo aj majetko-
vo-právne žiadosti a žiadosti o 
byty a schválili aj 15600 eur na 
rekonštrukciu vodovodnej siete 
mestského kultúrneho stredis-
ka. 

Poslanci podporili žiadosť 
mestskej príspevkovej organi-
zácie Comorra Servis, ktorá po-

žiadala mesto o 100 tisíc eur na 
nákup špeciálneho plynového 
zariadenia. Investícia sa po čase 
navráti, odznelo na zastupiteľ-
stve. Poslanci odobrili návrhy 
žiadateľov, ktorí chcú, či už se-
zónne, alebo celoročne prevádz-
kovať terasy na území mesta. 

Zasadnutie zastupiteľstva 
pokračovať v pondelok 14. mar-
ca. Dlhá diskusia bola venovaná 
dohode medzi vodárenskou spo-
ločnosťou KOMVaK a spoloč-
nosťou Haas, s.r.o. Na zasadnutí 
stáli proti sebe dva názory. Podľa 
jedných, v prípade, ak by nebola 
podpísaná dohoda medzi obo-
mi spoločnosťami, mesto by sa 
mohlo dostať pod nútenú sprá-
vu a zrejme by muselo splatiť 
aj podporu z fondov Európskej 
únie vo výške 16 miliónov eur. 
Opozičný názor tvrdí, že síce 
spoločnosť Haas požaduje späť 
svoje peniaze oprávnene, avšak 
potrebuje záruku, aby sa v bu-
dúcnosti nemohli stať podobné 
prešľapy, a preto je dôležité, aby 
bol KOMVaK podrobený hĺbko-

vej kontrole. Poslanci zdôrazni-
li, že nepoznajú možné dôsledky 
tejto záležitosti. Zastupiteľstvo 
nakoniec odobrilo dohodu me-
dzi obomi spoločnosťami. 

Mestské zastupiteľstvo po-
kračovalo v rokovaní aj vo štvr-
tok 23. marca. Na základe správy 
o obnove mestských vozoviek sa 
zrodilo rozhodnutie, že na urči-
tých miestach budú obnovené aj 
plynové, respektíve vodovodné 
vedenia.  Časť verejných sietí 
bola totiž postavená ešte začiat-
kom rokov 1900 a ich obnova je 
nevyhnutná. 

Zastupiteľstvo podporilo ná-
vrh slovenskej hokejovej federá-
cie na vybudovanie multifunkč-
ného ihriska, ktoré by v zime 
fungovalo ako klzisko a v lete 
ako hala na loptové hry. Zámer 
je odobrený, avšak zastupiteľ-
stvo žiada o ďalšie podrobnosti 
v súvislosti s jeho výstavbou.

Poslanci rozhodli aj o tom, 
že školy patriace pod mesto do-
stanú 97 a pol percenta štátnych 
normatív, a o zvyšných dva a pol 

percentách rozhodnú neskôr.
Pre Základnú škole na Eö-

tvösovej ulici zastupiteľstvo 
odsúhlasilo finančnú podporu 
vo výške 3 a pol tisíca eur na 
obnovu telocvične a školských 
chodieb. Väčšiu časť financií po-
trebných na opravu získala škola 
prostredníctvom fondov. 

Dobrou správou je, že prí-
slušné ministerstvo prispeje 
na stravovanie detí zo sociálne 
slabších rodín v materských 
školách. 

Poslanci schválili aj všeobec-
ne záväzné nariadenie, ktoré 
určuje podporu pre umeleckú, 
materské a základné školy v pre-
počte na jedného žiaka. Tieto 
financie môžu školy a škôlky 
použiť na prevádzku zariadení, 
alebo na tohoročné mzdy. 

Na základe rozhodnutia po-
slancov boli do dvoch komisií 
– pre rozvoj mesta a cestovného 
ruchu – zvolení dvaja noví čle-
novia.
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Zastupiteľstvo rokovalo o aktuálnych témach
Situácia v KOMVaK-u, obnova vozoviek, plynového a vodovodného vedenia, 
financovanie škôl, stravovanie detí

Vo Všeobecnej nemocnici 
Komárno sa začalo s aktívnym 
prieskumom názorov pacien-
tov. Od 15. marca 2017 môžu 
pacienti vyjadriť svoj názor 
na poskytnutú zdravotnú sta-
rostlivosť počas hospitalizácie, 
alebo na ambulantnú starostli-
vosť formou detailných dotaz-
níkov.

Proces prieskumu prebieha 
formou montáže označených 
schránok na viacerých oddele-
niach určených na zber dotazní-
kov spokojnosti a distribúciou 
dotazníkov na oddelenia a am-
bulancie. Spomínané dotazníky 
dostanú pacienti pri prijatí na 
oddelenie, resp. pri ukončení 
vyšetrenia na vybraných am-
bulanciách. Do prieskumu spo-
kojnosti sa zapojili všetky od-
delenia a dve z najvyťaženejších 
ambulancií. Vedenie nemocnice 
si od tohto prieskumu sľubuje 

detailnejší pohľad na názory, 
požiadavky a návrhy pacientov 
jednotlivých oddelení a ambu-
lancií a možnosť aktívnej reak-
cie na tieto impulzy.

„Pacienti mali aj doteraz 
možnosť vyjadriť svoje názory 
či už formou online dotazníka 
na webovej stránke nemocnice, 
alebo vhodením vlastných pripo-
mienok do schránky umiestnenej 
pri vrátnici nemocnice. Radi by 
sme im však tento proces zjedno-
dušili. Práve preto sme pripravili 
detailne vypracované dotazníky, 
v ktorých môžu pacienti vyjadriť 
svoju spokojnosť, či nespokoj-
nosť s konkrétnym oddelením či 
ambulanciou, alebo sa podeliť 
o vlastné návrhy. Názory našich 
pacientov sú pre nás cenným 
zdrojom informácií a radi by sme 
systematickým vyhodnocovaním 
spomínaných dotazníkov prispeli 
ku pozitívnym zmenám na jed-

notlivých pracoviskách nemocni-
ce,“ - uviedla hlavná iniciátorka 
projektu, námestníčka pre zdra-
votnú starostlivosť, PhDr. Zlati-
ca Halmová, MPH.

Nemocnica bude proces do-
pytovania vyhodnocovať každý 
štvrťrok a následne začne reago-
vať na najvýraznejšie podnety. 
Dotazníky sú zostavené tak, aby 
pokryli široké spektrum dôleži-
tých otázok súvisiacich s hospi-
talizáciou, či návštevou pacien-
ta. Pacienti dostanú anonymný 
dotazník do vlastných rúk a po 

vyplnení ho osobne vložia do 
najbližšej označenej schránky. 
Od tohto momentu sa bude vy-
hodnocovaním zaoberať už len 
určený pracovník vedenia, kto-
rý po vyhodnotení predostrie 
najpálčivejšie impulzy priamo 
vedeniu nemocnice a následne 
sa pristúpi k aktívnemu riešeniu 
podnetov. Prvé výsledky by teda 
pacienti mali pocítiť už v lete 
tohto roku. 

Mgr. Marta Csergeová
tlačová hovorkyňa AGEL SK, 

a.s.

Komárňanskej nemocnici záleží na názore pacientov

Slovenský hokejový zväz 
oslovil viacero miest na Sloven-
sku v súvislosti s vybudovaním 
nového krytého hokejového 
štadióna. Zastrešil by výdav-
ky na jeho realizáciu, pričom 
samospráva mesta by na jeho 
výstavbu prispela menšou 
čiastkou. Školáci by ho mohli 
využívať zadarmo, prístupný 
by však bol aj pre verejnosť. 

Na januárovú ponuku zvä-

zu mesto ihneď reagovalo. Jed-
nou z podmienok je, aby bola 
budova v blízkosti školy a aby 
poskytovala dostatok parko-
vacích možností. Na základe 
toho padla voľba na Základnú 
školu na Eötvösovej ulici, kto-
rá je zároveň v susedstve školy 
na Rozmarínovej ulici a miesto 
je dostupné aj študentom školy 
Marianum.

Zväz plánuje vybudovať 

štyridsať štadiónov po celom 
Slovensku, záujem je veľký. Pre 
Komárno je výhodou, že krytý 
štadión ešte nemá. O žiadosti sa 
rokovalo aj na zasadnutí samo-
správy, jej predstavitelia sa zau-
jímali o to, aké by bolo mesačné 
nájomné a nakoľko by výdavky 
zaťažili mestskú pokladnicu. Zá-
roveň sa riešila otázka, že nový 
štadión by takto mohol nahradiť 
existujúcu staršiu ľadovú plochu 

so zastaralým chladiacim systé-
mom, navyše by bol dostupný 
väčšiu časť roka, nielen počas 
zimnej ezóny. 

Po odovzdaní potrebnej 
dokumentácie dostalo mesto 
od zväzu pozvanie na ďalšie ro-
kovania. Podľa slov primátora 
Lászlóa Stubendeka samospráva 
urobí všetko pre to, aby Komár-
no takýto priestor získalo.

dm

Komárno chce získať grant na novú ľadovú plochu

Čoraz menej ľudí využíva 
mestskú hromadnú dopravu, 
a to má za následok čoraz väč-
šiu záťaž na mestskú pokladňu 
v súvislosti s jej zabezpečo-
vaním. Aj v tomto roku bude 
opätovne vypísaná súťaž na jej 
zabezpečenie, ktorá určí smer 
poskytovania autobusovej 
služby v našom meste. Samo-
správa sa snaží popularizovať 
autobusovú prepravu viacerý-
mi rozvojovými aktivitami.  

Na poslednom zasadnutí 
zastupiteľstva bolo na progra-
me vyhodnotenie účinnosti 
mestskej hromadnej dopravy. 
Zmluva doterajšieho prepravcu, 
spoločnosti ARRIVA, znela na 
tri roky a následne bola o rok 
predĺžená, do konca tohto roka. 
V tomto roku tak bude opäť vy-
hlásené verejné obstarávanie, 
ktoré zabezpečí podmienky do-
pravy na nadchádzajúcich 10 ro-
kov. Aj z toho dôvodu je dôležité 
vyhodnotenie predchádzajúcich 
rokov, aby bolo možné stanoviť 
nové požiadavky, keďže spôsob 
využívania verejnej dopravy sa 
v Komárne výrazne mení. 

Výsledky uplynulých 4 ro-
kov nie sú príliš lichotivé, čo-
raz menej ľudí využíva mestské 
autobusy, za sledované obdobie 
poklesli príjmy z cestovných 
lístkov o 60-tisíc, čo znamená 
zníženie príjmov o 16 327 eur. 
V zmysle zmluvy s prepravcom 
ceny cestovných lístkov, ako aj 
počet spojov stanovujú poslan-
ci zastupiteľstva. Avšak rozdiel 
medzi príjmami a výdavkom 
musí hradiť mesto. Pokles počtu 
cestujúcich tak znamená väčší 
výdavok mesta, navyše vzrastá 
aj cena opráv starších autobusov. 
V súčasnosti Komárno využíva 
na mestskú hromadnú dopravu 
jeden veľký, 26-ročný autobus, 
dva stredne veľké, trojročné 
a jeden 9-ročný menší autobus.

Ako odznelo na zasadnutí 
zastupiteľstva, cena tejto služby 
nie je neúmerne vysoká, keďže 
v porovnaní s inými mestami 
je v Komárne cena za kilome-
ter jazdy pomerne nízka, ale 
problémom je pokles počtu 

cestujúcich. Viacerí spomenuli 
úlohu využívania taxíkov, kto-
rých počet narastá aj napriek 
tomu, že počet parkovacích 
miest vyhradených pre taxisluž-
by je v Komárne, v porovnaní 
s celoslovenským priemerom, 
skutočne vysoký. Vzišiel aj ná-
vrh na intenzívnejšiu kontrolu 
taxislužieb. 

Viacerí zdôraznili, že aj 
napriek klesajúcej tendencii si 
lístky na MHD kupuje viac ako 
200 tisíc Komárňanov, ktorí túto 
službu využívajú na dennú do-
chádzku do škôl či do zamest-
nania. 

Aj z toho dôvodu musí 
mesto akceptovať rastúce výdav-
ky, samospráva musí podporiť 
tento ekologicky šetrný spôsob 
cestovania, a to najmä z dôvodu 
rastúceho počtu automobilov.

„Mesto sa snaží viacerými 
spôsobmi zatraktívniť verejnú 
dopravu. Vďaka úspešnému 
projektu bola obnovená fasáda 
a zateplená budova centrálnej 
autobusovej stanice za približne 
90 tisíc eur. Z financií progra-
mu cezhraničnej spolupráce 
Interreg by sme chceli zrekon-
štruovať aj samotnú autobusovú 
stanicu a modernizovať budovu 
aj zvnútra. Chceli by sme inšta-
lovať viacero digitálnych pane-
lov aj na menšie zastávky. V prí-
pade úspechu pripravovaného 
projektu by medzi Komárnom 
a Komáromom mohol premávať 
pravdepodobne bezplatný elek-
trobus. Mesto plánuje obnovu 
viacerých autobusových zastá-
vok v spolupráci s väčšími re-
klamnými spoločnosťami, vďa-
ka čomu by sa pri tejto investícii 
nezaťažil mestský rozpočet, 
reklamné plochy zastávok by 
v prípade rekonštrukcie mohli 
využívať tieto spoločnosti recip-
ročne bezplatne,“ – zhrnul nad-
chádzajúce kroky viceprimátor 
Béla Keszegh, ktorý predostrel 
zastupiteľstvu vypracovaný ma-
teriál. Mesto bude analyzovať aj 
príklady z iných miest, aby sa 
plán na nadchádzajúce 10-ročné 
obdobie podarilo vypracovať čo 
najefektívnejšie.                    dm

	 počet.	pred.	cest.	lístkov	 výdavky	mesta	(EUR)
2013 303 842 161 322,75
2014 280 549 169 326,78
2015 259 610 177 788,90
2016 243 059 214 239,48

Hromadná doprava 
je čoraz menej využívaná

Mesto Komárno oznamuje všetkým občanom, 
že od 7. apríla do 10. apríla 2017 

bude jarné čistenie mesta
Záhradkárske osady mesta: Nová Stráž - záhradky, Pavel, Čer-
hát, Vadaš, Nová Osada, Harčáš, Šištag, Teheľňa, Ižianska cesta, 
Mŕtve rameno, Bašta IV.V.VI., Bratislavská cesta - záhradky, 
Selyeho ul.- záhradky, Orechový rad - záhradky, záhradky za 
Doprastavom, Malá Iža, Alžbetin ostrov.
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ZŠ Jana Amosa Komenského
Ako by ste charakterizovali vašu školu? Čo je vašou hlavnou 

činnosťou? (prípadne zaujímavé fakty z histórie, koľko rokov už 
škola funguje a pod.)

Základná škola J. A. Komenského, Komenského 3, Komárno je 
plnoorganizovanou základnou školou, ktorú  navštevuje  viac ako 
500 žiakov. Škola v  školskom roku  2016/17 oslávila svoj štyridsia-
ty školský rok. Počas tohto obdobia prešla mnohými pozitívnymi 
zmenami, no od prvého dňa svojej existencie si začala budovať imi-
dž kvality. Vďaka nastaveným štandardom dosahujú naši žiaci vy-
nikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky. V regióne patríme medzi 
školy s vysokým kreditom.  Za kreatívnu a náročnú prácu pedagó-
gov, za vynikajúcu prípravu žiakov pre uplatnenie sa na stredných 
školách a za šírenie dobrého mena mesta Komárna, bola v roku 
2016 škole udelená Cena primátora mesta Komárna.

Čo je primárnym cieľom, resp. poslaním vašej školy?
Víziou školy je prepájať tradičné a  moderné vyučovanie, vy-

užívať medzinárodnú spoluprácu. Školský vzdelávací program je 
zameraný na cudzie jazyky a prírodovedné predmety a to najmä na 
osvojenie si praktických zručnosti potrebných pre budúce profesij-
né uplatnenie. Našich žiakov učíme kultivovanému vyjadrovaniu, 
etickým pravidlám, ekologickému cíteniu a vzájomnému rešpektu. 

V čom vynikáte oproti svojej konkurencii?
Už desiaty rok je významnou aktivitou Trojstretnuie – spo-

ločné stretnutie našich partnerských škôl z Blanska a Budapešti. 
Vďaka aktívnemu využívaniu projektových nástrojov Erasmus + 
sme spustili projekt implementácie prvky metódy CLIL v primár-
nom a sekundárnom vzdelávaní. K vyučovaniu anglického jazy-
ka a informatiky od prvého ročníka pribudlo v piatom ročníku 
aj rozšírené vyučovanie anglického jazyka  - aplikovaná agličtina. 
Každoročne pre našich žiakov zabezpečujeme kultúrno-vzdelávací 
pobyt zahraničných stážistov, kde hosťovské rodiny organizujeme 
v  spolupráci s našimi rodičmi. 

Ponúkame  moderné, čitatelnejšie a jednoduchšie nespojité 
písmo Comenia Script, ktoré si žiaci precvičujú aj priamo na tab-
letoch. Aktívne využívame informačné technológie vo vyučovaní 
v internej a externej komunikácii. Celá škola je pokrytá stabilným 
internetovým pripojením. Žiaci majú k dispozícii študijno-oddy-
chovú free-wifi zónu. Vďaka plnohodnotne využívanej elektro-
nickej triednej knihe a mobilnej aplikácii majú rodičia okamžitý 
prehľad nielen o dosahovaných výsledkoch svojich detí, ale aj o za-
daných úlohách či informácií o prebratom učive pre chýbajúcich 
žiakov.     

Vieme, že pohyb je dôležitý. Preto naši žiaci trávia voľno-časové 
aktivity v rozsiahlom  areáli plnom zelene. K športu využívame ou-
tdoorové futbalové, basketbalové a volejbalové ihriská, multifunkč-
né ihrisko, bežeckú dráhu s tartanovým povrchom a tiež kryté telo-
cvične. Intenzívne vedieme žiakov k ochrane prírody a ekologicky 
zmýšľať formou recyklo hier, ktoré zahŕňajú zber plastových fliaš, 
vrchnákov, batérií, elektroodpadu, použitého jedlého oleja. Každo-
ročne zberom papiera zachránime viac ako 4 tisíc stromov. 

Akým spôsobom prispievate k rozvoju Slovenska, resp. regi-
ónu, v ktorom pôsobíte?

Žiaci našej školy sa dlhoročne výborne prezentujú vo vedo-
mostných súťažiach, v predmetových olympiádach, v umeleckých 
a prednesových súťažiach.  Nebojíme sa veľkých a náročných akti-
vít.  (napríklad na Deň Zeme sme za jedno doobedie vyčistili obľú-
benú oddychovú zónu v meste a vrchovato naplnili tri kontajnery 
odpadom) Rôznymi inštitúciami sme oslovovaní na spoluprácu 
v pilotných testovania a overovania. Naši absolventi na stredných 
školách patria  medzi kvalitne priravených študentov a dokážu sa 
na úspešne uplatniť na trhu práce v rôznych odboroch.

Keby ste mali vyzdvihnúť jednu zaujímavosť o vašej škole, 
ktorá by to bola?

Výsadou našej školy je, že každý školský rok prebieha v tvo-
rivej pracovnej atmosfére. Férový a partnerský prístup, množstvo 
mimoškoských aktivít  utužuje pevné vzťahy medzi pedagógmi a 
žiakmi do tej miery, že sa mnohí z nich sa radi vracajú na pôdu 
našej školy pochváliť sa svojimi úpechmi. 

Predstavujeme základné školy v Komárne
Základná škola na Pohraničnej ulici

NAJLEPŠIE MIESTO PRE VAŠE DIEŤA
Škola s medzinárodným certifikátom Zelenej školy

VZDELÁVANIE A VÝCHOVA
l	uplatňujeme tvorivé a moderné metódy vyučovania, čím  sa 
snažíme premieňať tradičné encyklopedické vedomosti a memo-
rovanie na rozvíjanie tvorivých schopností  žiakov
l	podporujeme samostatnosť a zvedavosť žiakov
l	v rámci projektového, rovesníckeho a zážitkového  vyučovania 
využívame participáciu rodičov a odborníkov z rôznych oblastí
l	pomocou asistentov učiteľa, logopéda a špeciálneho pedagóga 
individuálne pristupujeme k nadaným, integrovaným žiakom 
a k žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  – 
SME ŠKOLOU PRE VŠETKÝCH

PONÚKAME:
l	intenzívnu výučbu anglického jazyka od 1. ročníka a možnosť 
výberu španielskeho alebo nemeckého jazyka od 5. ročníka
l	triedy s rozšíreným počtom hodín telesnej výchovy
l	tematické a projektové dni
l	ročníkové práce formou projektov a záverečnej obhajoby
l	Školský klub detí v prevádzke od 6.00 do 16.30, v stredu do 
17.00.
l	pestrú ponuku voľnočasových aktivít a krúžkov: dielňa det-
ských snov, environmentálny krúžok Enviráčik, florbal, stolný te-
nis, detský spevácky zbor Škovránok, folklórny a tanečný krúžok,	
legoprogramovanie
l	každoročne školu v prírode pre 1. a 2. stupeň, lyžiarsky, 
plavecký a korčuliarsky kurz, letný detský tábor, Detskú letnú 
univerzitu Komenského
l	využívanie priestorov školy pre materské školy, športové kluby 
(gymnastika, tenis, karate, stolný tenis, volejbal, capoeira, futbal, 
joga) a pre seniorov
l	projekty: Odysea Mysle, Čítame s Osmijankom, e-twinning, 
First Lego Leaque, environkluby Stromu života
klubové popoludnia pre rodičov

MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE:
l	všetky triedy sú vybavené pre moderné vyučovanie (datapro-
jektory, notebooky s pripojením na internet)
l	chemické a prírodovedné laboratórium s interaktívnou tabu-
ľou
l	učebňa výpočtovej techniky a tabletová učebňa s interaktívnou 
tabuľou
l	hudobný salónik
l	výtvarný ateliér a hrnčiarska dielňa
l	polytechnická učebňa
l	Babičkina kuchynka 
l	veľká telocvičňa, zrekonštruovaná malá telocvičňa, fitmiest-
nosť
l	relaxačná a spoločenská miestnosť
l	ekoučebňa so záhradou, ktorá učí
l	uzavretý školský dvor s ihriskom a oddychovými zónami
l	prenosné dopravné ihrisko s bicyklami a kolobežkami
l	školská knižnica Ľudovíta Štúra

ZŠ na Rozmarínovej ulici
Počet žiakov v tomto školskom roku: 352
Počet tried: 18
Priemerný počet detí v triede: 20

ROZMARÍNKA je najmladšou,  najmodernejšou a jedinou 
bezbariérovou školou v meste. Viacerými úspechmi sa vyprofilo-
vala na otvorenú školu, ktorá sa prostredníctvom viaczmyslového 
zážitkového vyučovania a bádateľských aktivít snaží na svojich 
žiakov pôsobiť tak, aby učenie vnímali ako zaujímavé objavovanie 
okolitého sveta a jeho zákonitostí. Pestrosťou ponúkaných aktivít 
a atraktívnym vybavením je kvalitným vzdelávacím, kultúrnym 
a športovým centrom prístupným žiakom, rodičom aj zamestnan-
com, za účelom poskytnutia toho najlepšieho, a to nielen v oblasti 
vzdelania či výchovy. V školskom roku 2015/2016 sa vďaka tomu 
stala najlepšou školou v okrese, v predmetových olympiádach a po-
stupových súťažiach. V predmetoch biológia, geografia, v recitač-
nej súťaži Hviezdoslavov Kubín aj vo florbale dokonca na celoslo-
venskej úrovni avýtvarný krúžok ako víťaz súťaže Vianočná pošta 
2015 pokrstil vianočnú známku s Petrom Saganom. Rozmarínka je 
ako jediná škola v meste držiteľom certifikátu UNICEF Škola pria-
teľská k deťom a v rámci napĺňania svojho školského vzdelávacieho 
programu 

Múdro–Úspešne–Zdravo–Aktívne,
zameraného na prírodovedné predmety, šport a umenie, je tiež 

jedinou školou v regióne, ktorá po viacročnej príprave začala využí-
vať Hejného metódu vyučovania matematiky na 1. stupni a v tomto 
školskom roku sa stala pilotnou školou v projekte EXPEDÍCIA, za-
meranom na zmenu vyučovania prírodovedných predmetov na 2. 
stupni konštruktivistickou metódou.  

Pod jednou strechou sú v priestrannej budove najmodernej-
šími učebnými pomôckami vybavené odborné učebne fyziky, 
techniky, geografie, hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy, cudzích 
jazykov, centra informatiky aj biochemického centra. Žiaci majú 
k dispozícii nielen počítače, ale tiež 6 interaktívnych tabúľ a učebňu 
tabletov, každá trieda je vybavená notebookom, dataprojektorom 
aj internetom. Škola disponuje bezbariérovou rampou, bezbariéro-
vým sociálnym zariadením, veľkou a malou telocvičňou, posilňov-
ňou, zrkadlovou tanečnou sálou, veľkou jedálňou, herňou pre deti 
zo školského klubu, módnym ateliérom a viaczmyslové učenie je 
podporované zónami aktívneho odpočinku, ktoré sú postupne bu-
dované na chodbách a schodiskách, kde si žiaci hravým spôsobom 
upevňujú vedomosti aj počas prestávok. 

Rôznorodé formy zážitkového učenia podporujú schopnosť 
žiakov prejaviť svoju individuálnu tvorivosť v tímovej práci na 
menších či väčších projektoch. Aktívni žiaci sa za odmenu zúčast-
ňujú interaktívnych exkurzií, vďaka čomu si už vyskúšali napríklad 
ryžovanie zlata, splavovanie rieky, navštívili Taliansko, Terezín, 
Prahu a Drážďany. Škola organizuje kultúrne podujatia, lyžiarsky a 
plavecký výcvik aj školu v prírode. V ponuke má výučbu anglické-
ho jazyka od 1. ročníka a druhého cudzieho jazyka od 7. ročníka, 
na výber je nemecký a ruský jazyk. Na prvom stupni je vzdelávanie 
obohatené o informatickú výchovu od 1. ročníka, tvorivé písanie, 
zábavnú matematiku a pohyb a zdravie. Na druhom stupni sú to 
predmety ako konverzácia v anglickom jazyku, posilnenie pred-
metov biológia, geografia a dejepis, matematika v praxi, praktické 
financie, či matematika okolo nás, obohatenie a cvičenia z mate-
matiky. Žiaci sa podieľajú na chode školy v rámci aktívneho žiac-
keho parlamentu. Majú možnosť navštevovať školský klub detí so 
zaujímavo riadenými aktivitami, pestrú škálu krúžkov (tradične 
úspešných, ako výtvarný krúžok či florbal aj neobvyklých, ako va-
renie či módny klub) a cez prázdniny Letnú školu Rozmarínky pre 
najmladších žiakov, či English Summer Camp zameraný na relax 
aj upevňovanie cudzích jazykov. Škola si zakladá na budovaní po-
zitívneho vzťahu: škola – rodič – žiak a úspešnosti svojich žiakov, 
ktorá je v prijímacích pohovoroch na stredné školy stopercentná.
Navštívte nás a dozviete sa viac
Rozmarínku nájdete na: Rozmarínovej ul. 1 v Komárne
tel. č. :  035/7731 488
Facebooku webe:  www.rozmarinkakn.sk
e-mailovej adrese: skola@rozmarinkakn.sk 

Zápasnícky klub SPARTACUS Komárno
pozýva chlapcov a dievčatá

Tréningy sú v telocvični na Ulici slobody, v prípravke sú deti 
narodené v rokoch 2005 až 2010, ktoré môžu prísť v utorok a vo 
štvrtok od 16.00 do 17.30. Deti narodené v rokoch 1999 až 2004 
majú tréningy v pondelok až piatok od 16.00 do 18.00. Informá-
cie – JUDr. Karol Kúr, predseda klubu, 0905 116 341.

Zápis detí do 1. ročníka bude vo štvrtok 6. apríla a v piatok 7. apríla
Všetky potrebné informácie získate na webových stránkach škôl

Štátny archív v Komárne
pozýva na výstavu

Zázemie počas Veľkej vojny
Výstava po I. svetovej vojne vznikla 

v spolupráci s archívom 
Győrsko-Mosonsko-Sopronskej župy v Maďarsku.

Podunajské múzeum v Komárne
pozýva na výstavu poľovnej zveri

južného Slovenska a trofejí
ktorá potrvá do 7. apríla.



Drobná inzercia
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Mestský klub dôchodcov Komárno

V dňoch od 2. do 6. mája 2017 Klub dôchodcov organi-
zuje celomestskú výstavu ručných prác seniorov. Preto vyzýva 
seniorov, ktorí majú záujem vystaviť vlastné ručné práce, aby 
sa hlásili v Klube dôchodcov od pondelka do štvrtka od 14. ho-
diny najneskôr do 20. apríla 2017. Tešíme sa Vášmu záujmu a 
čakáme na návštevu.

Vedenie klubu

l Záhradník – rez ovocných 
drevín a viniča. Tel.: 0905/214 
810.
l Elektrikár. Tel.: 0908/415-
657.
l Rekonštrukcia bytov. Tel.: 
0905/450 570, 0948/622 051.
l Stavebná firma hľadá do za-
mestnania murára, tesára a ma-
liara. Informácie na telefónnom 
čísle. 0910/44 13 13.
l Predám vinicu vo Svätom 
Petri, 330 koreňov, pivnica, pre-
šovňa, miestnosť na rodinné 
oslavy, podkrovie. Tel.: 0908/179 
051.
l Predám 3-izbový tehlový 
byt s balkónom v lukratívnom 

prostredí v Komárne (Ul.Me-
derčská) 64,7 m2. Cena: 30 000 
Eur. Tel.: 0915/612 439 cez týž-
deň po pol štvrtej hodine.
l Dám do prenájmu obchodný 
priestorv tržnici, 10 m2, príze-
mie č. dverí 48. Cena dohodou. 
Tel.: 0911/911 713. 
l Dám do prenájmu nebytové 
priestory na podnikanie v po-
lyfunkčnom dome v Komárne 
na Ul. Jazerná 9. Tel.: 0903/394 
775.
l Predám chatu v areáli ter-
málneho kúpaliska Patince v 
blízkosti bazénov. Tel.: 0903/394 
775.

Novorodenci
Dániel Moravcsík z Levíc, Zsófia Tánczos z Kolárova, Domini-

ka Pekariková z Komárna, Dominika Páldi zo Štúrova, Lucas Deči 
z Kolárova, Symon Csóka z Kavy, Bálint Bajtek z Kamenice nad 
Hronom, Laura Szépe z Komárna, Noel Eliott Virág z Malej nad 
Hronom, Bence Harta z Kamenice nad Hronom, Cynthia Rafae-
lová z Komárna, Natália Kamocsai z Kolárova, Barnabás Javorka 
z Kamenného Mosta, Bianka Győri zo Zlatnej na Ostrove, Timo-
tej Majerčík z Duloviec, Máté Zsolnai z Trhovej Hradskej, Imrich 
Horník z Bátorových Kosíh, Ákos Krajči z Komárna, Dorka Jaross 
z Komárna, Hanna Tirpák zo Zlatnej na Ostrove, András Pézman 
z Komárna, Levente Dolezsa z Gabčíkova, Dominika Bolfová z 
Kamenice nad Hronom, Gábor Szomolai z Čalovca, Kristóf Tóth z 
Komárna, Eliza Emili Řáda z Patiniec, Alex Plachý z Virtu, Viktória 
Tóthová z Tvrdošoviec, Réka Visnyei zo Zlatnej na Ostrove, Eduard 
Keszi z Nesvád, Áron Záležák z Komárna, Abigél Magdolna Csin-
talan z Padane, Šimon Sucháň z Nových Zámkov, Ádám Csente 
z Čičova, Viktor Timót Németh z Bodze, Soňa Mária Stojková z 
Hurbanova, Carmela Mária Bakmaz z Duloviec, Annabella Skrabla 
z Komárna, Leonardo Rigó zo Zlatnej na Ostrove, Mira Vendégh 
z Komárna, Nela Móczárová z Nových Zámkov, Szandra Asztalos 
z Virtu

Sľúbili si vernosť
Csaba Ferenczi a Andrea Kollárová, Róbert Nyilas a Henrieta 

Rigóová, Róbert Csörgei a Eva Kóšová, Ladislav Liker a Katarína 
Vörösová

Opustili nás
69-ročný Jozef Varga zo Zemianskej Olče, 65-ročná Mária Kell-

nerová z Komárna, 84-ročná Helena  Pálffyová z Komárna, 78-roč-
ný Ladislav Ember z Komárna, 88-ročná Anna Paulisová z Marce-
lovej, 82-ročný Gábor Tóth z Kolárova, 92-ročná Zuzana Csíková 
z Komárna, 67-ročný Mikuláš Gášpár z Chotína, 84-ročná Mária 
Misecsková z Kolárova, 92-ročná Terézia Horská z Kolárova, 68-
ročný st. Csintalan István z Modrán, 88-ročná Helena Kádárová z 
Komárna, 81-ročný Otto Šátek z Komárna, 90-ročný Bano Banov z 
Komárna, 89-ročná Helena Ferčíková z Komárna, 75-ročný Gabri-
el Pálenyik z Marcelovej, 67-ročný Gabriel Krojer z Chotína  

V Galérii Limes bola otvo-
rená veľmi zaujímavú výtvar-
nú výstavu pod názvom „Naša 
súčasnosť!”. Na výstave prezen-
tujú svoje diela mladé výtvar-
níčky Márti Kiss (výtvarníc-
tvo vyštudovala na Univerzite 
Komenského v Bratislave) a 
Anikó Kovács Csonga (štúdia 
ukončila na Akadémii umení 
v Banskej Bystrici). Momen-
tálne žijú a tvoria na južnom 
Slovensku. 

Výstavu otvorila PhDr. Ve-
ronika Farkas, riaditeľka Galérie 
Limes, historička umenia. Uvie-
dla, že Anikó Kovács Csonga vo 
svojich maľbách i grafikách rea-
guje na dianie vo svete, na život 
migrantov, na únos dievčat v Ni-
gérii a na iné aktuálne sociálno-
politické tematiky. Márti Kiss 
stvárňuje tie realitné skutočnos-
ti nášho života, ktorých krásu si 
nevšimneme v rýchlom živote. 
Poukazuje na jesennú a jarnú 
prírodu, na dedinský život, či na 
rôzne staré už odložené pred-
mety, poukazuje na plytvanie 
potravín, na všade rozhádzené 
smetiská a na iné nepríjemnosti 
nášho všedného života. 

Obrazy oboch mladých 
umelkýň - maľby, grafiky, kolá-
že a iné výtvarné prejavy - nás 
nabádajú, aby sme sa zamysleli, 
neplytvali potravinami, chráni-
li ľudskú dôstojnosť a prírodu 
okolo nás.

Tematická výstava ponúka 
svoje výtvarné prejavy pre náv-
števníkov nielen v lodi bývalého 
vojenského kostola ale aj v sieni 
Istvána Dúdora, kde je časť časť 
výstavy pod názvom „Konzum”. 
Keď som prišiel, celou výstavou 
som mal dojem, že všade vidím 
život okolo nás podanú zaují-
mavým výtvarným prejavom, 
napr.  veľkoplošný obraz v strede 
výstavy jesenné slnečnice či po-
hyblivé okenice, kde sa objavujú 
vždy nové obrazy či nekonečný 
mediálny svet, obraz Nádej či 
grafiky na zrkadlách a iné pre-
javy, ktoré ma nielen zaujali ale 
ma prinútili zamyslieť sa o živo-
te okolo nás. V mene Galérie Li-
mes Komárno srdečne pozývam 
každého na  nevšednú výstavu 
pod názvom „Naša súčasnosť!“, 
ktorá bude otvorená do 13 aprí-
la denne od 10. do 16. hodiny.

Dr. Štefan Bende

Výstava v Galérii Limes 
núti zamyslieť sa

CLAUDIA
Eötvösa 23, Komárno, OD Lodiar,

pri BILLE predajni mellett

TOTÁLNY VÝPREDAJ!
Predajňa sa 30. apríla zatvára!

Využite naše zľavy na kvalitné kožené 
rukavice, peňaženky, aktovky, kabelky, 
školské tašky, papuče, pančuchové no-
havice, ponožky, pršiplášte, dáždniky, 
detské gumáky, šnúrky do topánok, 
nadmerné veľkosti – pánske košele 
(veľkosť od 46 do 56) a ešte iné kvalitné 
produkty. 

Príďte a presvedčte sa!
Tel.: 0908 748 505

Otváracia doba: Po-Pi 9-12, 13-17; So: 9-12

O liečbe antibiotikami hovorí vše-
obecný lekár pre dospelých Ladislav 
Kürti z Komárna.

Kedy predpisujete pacientom 
antibiotiká? 

– Po antibiotikách siaham vtedy, 
keď bakteriálna infekcia vyhráva nad 
imunitným systémom. Neodporúčam 
antibiotikami liečiť začínajúce zápaly 
horných dýchacích ciest. Vtedy viac po-
máha pokoj v posteli, liek na vykašľa-
nie či na upchatý nos. Antibiotickú 
liečbu zvažujem, ak sa stav pacienta 
sa nezlepšuje, objavuje sa hnisavé vy-
kašliavanie. 

Ako má pacient postupovať, 

keď ochorie a nevie, či má virózu 
alebo sú za chorobou baktérie?

– Na začiatku choroby je vhod-
né zavolať lekárovi, ktorý poradí, pri 
akých príznakoch je potrebné osobne 
navštíviť ordináciu. 

Čo odkážete pacientom, ktorí 
trvajú na antibiotikách, hoci majú 
vírusové ochorenie?

– Neodôvodnené nasadenie an-
tibiotík oslabuje obranyschopnosť a 
predlžuje liečbu choroby. Okrem toho, 
stretávam sa aj s vedľajšími účinkami 
antibiotickej liečby. Ide hlavne o trá-
viace ťažkosti, hnačky, ale poznám 
aj prípad zápalu hrubého čreva po 
širokospektrálnej antibiotickej liečbe, 
ktorý musel byť liečený v nemocnici.

Baktérie vyhrávajú nad antibiotikami
Môžeme si za to sami

Liečba bakteriálnych infekcií 
sa na Slovensku stáva vážnym 
problémom. Podľa vedcov sa totiž 
práve v našej krajine za posled-
ných 11 rokov najviac zvýšila odol-
nosť baktérií voči antibiotikám 
spomedzi vyspelých krajín. 

Môže za to nezodpovedné, nad-
merné užívanie antibiotík najmä v prí-
padoch, kedy na to pacient nemá dô-
vod. Svetová zdravotnícka organizácia 
dokonca zverejnila zoznam 12 typov 
najrizikovejších baktérií, pri ktorých 
onedlho nemusí zabrať ani jedno zná-
me antibiotikum. „Odolnosť baktérií 
voči antibiotikám rastie, možnosti lieč-
by nám rýchlo dochádzajú,“ uviedla 
námestníčka generálnej riaditeľky SZO 
Marie-Paule Kieny.

Pred zbytočným užívaním an-
tibiotík varuje aj všeobecný lekár 
pre dospelých Ladislav Kürti z 
Komárna. „Neodôvodnené nasadenie 

antibiotík oslabuje obranyschopnosť a 
predlžuje liečbu choroby. Stretávam sa 
aj s vedľajšími účinkami antibiotickej 
liečby. Ide hlavne o tráviace ťažkosti, 
hnačky, ale poznám aj prípad zápalu 
hrubého čreva po širokospektrálnej 
antibiotickej liečbe, ktorý musel byť 
liečený v nemocnici,“ hovorí.

Lekári sa často stretávajú s pa-
cientmi, ktorí ich doslova nútia pred-
písať antibiotiká, hoci majú ochorenie 
spôsobené vírusmi. A teda im naň an-
tibiotiká nezaberú. Niekedy sa dokonca 
vyhrážajú slovami: ak mi nepredpíšete 
vy, pôjdem k inému lekárovi.

„Povedomie o antibiotikách a ve-
domosti o odolnosti baktérií voči nim 
sú medzi pacientmi na nedostatočnej 
úrovni. Preto individuálne každému 
vysvetlím ochorenie, ktoré som mu 
diagnostikovala, príčinu a následne 
spôsob mojej liečby a spôsob domácej 
liečby,“ vraví všeobecná lekárka pre 
dospelých Viktória Verebesová z 
Levíc.

Ak si človek nie je istý, či má alebo 
nemá užívať antibiotiká a je poiste-
ný v Dôvere, môže využiť bezplatnú 
konzultáciu s lekárom na telefonickej 
nonstop DôveraLinke24 0905 500 024.

Bezpečné lieky online
l	je to služba pre poistencov Dôvery, znižuje riziká spojené s užívaním liekov

l	lekárov upozorní, ak by viacerí lekári pacientovi predpisovali tie isté lieky, 
 resp. účinné látky

l	pacientov upozorní na nežiaduce účinky práve predpísaných liekov, 
 uvidia ich vo svojej Elektronickej pobočke

1/ Keď pacient prestane užívať ATB skôr, ako mu predpí-
sal lekár – lieky nestihnú zabiť všetky baktérie, resp. zastaviť 
ich rozmnožovanie. Tie, čo prežijú, si už nesú so sebou vyššiu 
odolnosť na ATB. 
2/ Keď si pacient zníži dávkovanie (vynecháva dávky) – 
lieky nemajú dostatočnú silu, baktérie prežijú, ďalej sa množia 
a ešte si aj vypestujú odolnosť na podávané ATB. Podobne, 

ako človek na hadí jed, keď si ho dlhodobo podáva v malých 
množstvách.
3/ Keď pacient užíva ATB, hoci na to nemá dôvod – každý 
človek má vždy v sebe určité množstvo baktérií, ktoré, ak sa 
nepremnožia, sú neškodné. Ak pacient užíva ATB bezdôvodne, 
umožňuje „svojim“ baktériám zvyknúť si na ne.

MUDr. Kürti: Najlepšie je najskôr lekárovi zavolať, až potom k nemu ísť

Superbaktéria odolala 
všetkým druhom antibiotík, pacientka zomrela

Infekcia po zlomenine stehennej kosti sa stala koncom minulého roka osudnou 70-
ročnej žene v USA. Hoci na jej liečbu použili lekári postupne všetkých 26 druhov 
antibiotík dostupných na trhu, ani jedno nedokázalo bakteriálnu infekciu pora-
ziť. Podľa vedcov majú takéto prípady pribúdať.

Ako vzniká odolnosť baktérií na antibiotiká

Jedna z najúspešnejších slo-
venských divadelných hier po-
stavená na pätici oduševnených 
výkonov prichádza na naše 
pódium! Lukáš Latinák, Juraj 
Kemka, Marián Miezga, Róbert 
Jakab a Vladimír Kobielsky sa 
predstavia v grotesknom príbe-
hu piatich indivíduí uzavretých 
v jednej miestnosti v spoločnos-
ti jedného revolvera.

Kto ho má, ten má moc. 
Avšak každý má o nej svoju 
vlastnú predstavu. Predstave-
nie, ktoré sa môže pýšiť cenou 
DOSKY ako Objav sezóny, vy-
páli jeden gag za druhým, až 
kým nepadneme od smiechu. 

Inscenácia „Na koho to 
slovo padne“ pôvodne vznikla 
ako ročníková práca na Vysokej 

škole múzických umení pred 
dvadsiatimi rokmi. Naštudova-
li ju piati mladí herci Latinák, 
Kemka, Miezga, Jakab a Kobiel-
sky v réžii Petra Mankovecké-
ho. Dramaturgiu vytvoril Peter 
Pavlac, autorom pôvodnej hry 
je maďarský spisovateľ, drama-
turg a dramatik Gábor Görgey. 
Neskôr si ju pod krídla vzalo 
Divadlo Astorka Korzo´90. Za 
dve desaťročia precestovala in-
scenácia svet a s úspechom ju 
uviedli v USA, Austrálii, Srbsku, 
Maďarsku či vo Francúzsku. 

Príďte v utorok 11. apríla o 
19. hodine. Vstupenky: bit.ly/
NaKohoToSlovoPadne 

Event: https://www.facebook.
com/events/234783946929140/

Na koho to slovo padne @Komárno

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 27. marca 2017 – do 31. marca 2017
od 24. apríla 2017 – do 28. apríla 2017

Triedené zložky komunálneho odpadu je možné bezplatne 
odovzdať aj na zberovom dvore na Harčášskej ceste (otváracia 
doba: Ut. – Pi  10:00-18:00, So 8:00-12:00, Po, Ne - zatvorené)

Výhodná reklama v Komárňanských listoch 

a Mestskej televízii
Za jednu reklamu zaplatíte, druhýkrát ju uverejníme 

alebo odvysielame zdarma.

Kontakt: 035 77 13 488


