Prostredníctvom Komárňanskej a Komáromskej samosprávy a v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika bolo v rámci realizácie
úspešného spoločného projektu pod názvom „Pristáť na dvoch brehoch...“ úlohou
zorganizovanie „Dielní budúcnosti" v daných dvoch mestách, Išlo o zorganizovanie a
spustenie dvadsiatich takých fór, vychádzajúcich zo širokého partnerstva, ktoré by zblížili
orgány a spoločenských, hospodárskych partnerov, ktorí pracujú v daných dvoch regiónoch
a ktoré majú podobný profil. Jednotlivé činnosti pri organizovaní a realizovaní tematických
„Dielní budúcnosti“ sa riadili tým cieľom, aby sa na usporiadaných akciách podľa možností
predstavili všetci súčasní i budúci partneri. Z tohto dôvodu na jednotlivé programy dostali
pozvanie spoločnosti, príbuzní hospodárski partneri, inštitúcie, záujmové organizácie
a občianske združenia pôsobiace v danej oblasti. Pri usporiadaní akcií bolo cieľom oboch
samospráv, aby sa vytvorili príležitosti – v rámci daných tém – na spoločné formulovanie
projektových nápadov hostí pozvaných z oboch miest, ktoré by napomáhali rozvoju
spolupráce, inovácii, rozvoju spoločných záujmov. V daných dvoch mestách bolo výsledkom
aktívnej spolupráce účastníkov množstvo projektových nápadov. Môžeme skonštatovať, že
ich generovaním mohlo vedenie daných dvoch miest – v súlade s naším predchádzajúcim
zámerom – napomáhať účastníkom a ich prostredníctvom aj ďalším spoločnostiam,
inštitúciám v ďalšej aktívnej spolupráci.
•
•
•

5. – 10. novembra 2010 – Kancelária Medius Iroda zverejnila daný program tým, že
doručila do poštových schránok všetkých spoločností a obyvateľov Severného
Komárna a južného Komárna pripravené dvojjazyčnú publikáciu s pozvaním.
9. novembra 2010 – Vo veľkej sále komárňanského mestského úradu sa konalo
informačné stretnutie o odborných programoch a celodenná príprava moderátorov
a zástupcov samospráv, ktorých navrhli dané dve mestá.
18. november 2010 – Zorganizovanie otváracie podujatia a prvej odbornej „Dielne
budúcnosti" v Komárne v Tiszti Pavilon. Na otváracom podujatí pozdravili pozvaných
maďarských a slovenských hostí ako aj maďarských a slovenských účastníkov
Odborných dielní budúcnosti MUDr. Bastrnák Tibor, parlamentný poslanec a primátor
Severného Komárna a Dr. Szöllősy Ferenc, notár mesta Komárom. Obaja hovorili aj o
možnostiach spolupráce dvoch miest a o príležitostiach miestnych spoločenských,
odborných zoskupení, spoločností, inštitúcií zúčastňovať sa spoločných EÚ projektov.
Obaja predniesli aj svoje očakávania v spojitosti s programami daných dvoch
samospráv.

Odborná tematická dielňa budúcnosti
V rámci programu sa medzi obyvateľmi regiónov, medzi spoločenskými zoskupeniami, ktoré
zastupujú rôzne záujmy a hodnoty, medzi predstaviteľmi organizácií a inštitúcií rozvinula
taká debata, ktorá – v záujme spoločného cieľa – v sebe niesla záujmový a hodnotový
konsenzus a zároveň aj možnosť vytvorenia spoločných inovatívnych projektov. Výberom
metodiky dvaja partneri natrafili nielen na najlepšiu prax, ale zároveň táto metodika
zodpovedala aj pravidlám platiacim v Únii. Z tohto dôvodu sa dve organizujúce mestá
zaviazali, že budú smerovať k vytváraniu a uspokojovaniu podnetov prichádzajúcich zdola.
A preto sa pridŕžali smerníc týkajúcich sa udržiavania partnerstva, ktoré sú obsiahnuté
v nariadení Rady č. 1083/2006/EK, odsek 4, článok 11.
Dielne budúcnosti sa nepodobajú na obvyklé fóra, tu účastníci totiž slobodne, bez obmedzení
formulujú svoje predstavy, návrhy, zámery spolupráce, projektové nápady týkajúce sa
budúcej spolupráce.

Účastníci zaujali miesta pri stoloch pre 15 osôb. Základným prvkom zariadenia bola tabuľa,
ktorá mala slúžiť na „zber“ projektových nápadov.
Jednotlivé podujatia pozostávali z troch častí:
•

•

•

Účastníci sa pri stoloch dohodli na projektových nápadoch, potom ich napísali na
lístočky farebne rozlíšené podľa tém a nakoniec pripli na tabuľu tie nápady, ktoré
považovali za dôležité a uskutočniteľné v rámci Odbornej dielne budúcnosti v spojení
s rozvojom spolupráce a vytváraním spoločných projektov. Zároveň slovom i písmom
vyjadrili svoje zámery spolupráce. Pri stoloch jednotlivé činnosti prebiehali v dvoch
jazykoch.
V druhej časti na žiadosť hlavných moderátorov účastníci spresňovali vypísané
nápady. Tu mal každý účastník priestor na otázky a na pripomienky k danej téme.
Nakoniec každý hlasoval pomocou tabuľky s nápisom „támogatom/podporujem“
a účastníci spoločne rozhodli, ktoré nápady sú dobré, ktoré sa budú podporovať pri
jednotlivých témach uvedených na tabuli. (Na tabuli mohli zostať tie návrhy, ktoré
získali podporu nadpolovičnej väčšiny účastníkov.)
V závere programu účastníci prostredníctvom hlasovania rozhodli, ktoré projektové
nápady, ktoré zostali na tabuli, sú najlepšie a majú najväčšiu šancu uskutočniť sa. Na
konci hlasovania sa vytvorilo poradie projektových nápadov.

Tematická odborná „Dielňa budúcnosti“ číslo 1.
Spolupráca, spoločné projekty vzdelávacích inštitúcií
(Vytvorenie partnerskej skupiny)
18. novembra 2010 v Severnom Komárne v Tiszti Pavilon sa zrealizovala prvá Tematická
odborná dielňa budúcnosti, na ktorú z dvoch miest dostali pozvanie predovšetkým vedúci
pracovníci vzdelávacích inštitúcií, pedagógovia, mimoškolské, odborné inštitúcie, inštitúcie
vzdelávajúce dospelých, samosprávy, odborné inštitúcie, odborné organizácie a občianske
združenia podporujúce vzdelávanie. Z pozvaného okruhu sa na podujatí zúčastnilo vyše 30
jednotlivcov.
Na podujatí odborníci v štyroch skupinách sformulovali deväť projektových nápadov, ktoré sa
týkali vzdelávania. A to všetko s podporou daných inštitúcií a organizácií a s výhľadom na
možnú spoluprácu.
Podporované projektové nápady navrhnuté v rámci Dielne budúcnosti:
(Projektové nápady s číslom 1 – 4 boli výrazne podporené účastníkmi. Nasledujúce
poradie
vychádza z počtu hlasov daných účastníkov.)
1. Podpora talentov – vytvorenie takej organizácie na podporu talentov, v ktorej medzi
inými by bola príležitosť na realizáciu odborných táborov, na výber talentov, kde by
bol možný ich ďalší rozvoj. Súčasťou návrhu je vytvorenie takého systému štipendií,
ktorý umožní podporu mladých talentov z oboch miest.
2. Ochrana životného prostredia, udržateľný svet – cieľom je oboznámiť deti,
študentov o možnostiach spracovania odpadu, o recyklácii, o ochrane rastlinstva
a živočíšstva atď., podpora spolupráce a spojenie už existujúcich programov medzi
materskými školami, vzdelávacími inštitúciami.

3. Súťaž „SUPERMAN“ v oboch mestách Komárom a Komárno – vytvorenie série
programov na vybudovanie imidžu mesta, v ktorých by si zmerali sily predovšetkým
žiaci oboch miest v oblasti vedy, umenia, športu (napr. šport, hudba, matematika,
dejepis atď.).
4. „Chýbajúce ohnivko“ – pravidelná výmena skúseností medzi logopédmi a inými
odborníkmi na vývin človeka. Toto je potrebné preto, lebo v dvoch mestách tieto
povolania patria d odlišných oblastí a iné je aj ich právne pozadie. (V Severnom
Komárne spadajú pod zdravotníctvo, v Južnom Komárne pod vzdelávanie.)
Vysokoškolské vzdelávanie sa realizuje len v Maďarsku.
5. Naše mesto – tradície, ľudové tradície – vytvorenie spolupráce medzi materskými
školami, vzdelávacími inštitúciami v danom tematickom okruhu. Cieľom je to, aby
deti, študenti čo najviac spoznali tradície, zvyky oboch miest (a oboch národov) a aby
sa ich pokúsili zakomponovať aj do svojich vlastných životov.
6. „Bezhraničná informatika vo svetovom jazyku“ – súťaž vo vyhľadávaní polohy
v dvoch mestách pomocou GPS pre skupiny vytvorené zo stredoškolských študentov.
Mládež by mala na jednotlivých stanoviskách riešiť úlohy z oblasti informatiky
v niekoľkých svetových jazykoch.
7. Výmenný program medzi učiteľmi materských škôl – cieľom je, aby sa učitelia
z materských škôl z oboch miest navzájom navštevovali a aby si vymieňali skúsenosti.
8. „V oboch jazykoch, na oboch brehoch“ – fakultatívne vyučovanie jazykov na
základných školách v oboch mestách (vyučovanie maďarského jazyka v slovenských
školách v Severnom Komárne a vyučovanie slovenského jazyka na školách v južnom
Komárne).
9. Spoznanie zákonov regulujúcich činnosť vzdelávacích inštitúcií - prekážkou v
spolupráci odborníkov z oboch miest je to, že nepoznajú právne pozadie regulujúce
vzdelávanie druhej krajiny. Cieľom projektu by bolo to, aby sa riaditelia
a pedagógovia vzdelávacích inštitúcií oboznámili so systémom a s právnymi normami
vzťahujúcimi sa na inštitúcie v oboch mestách.
10. Vytvorenie učebnice pre žiakov základnej školy - s informáciami o danom regióne
a z histórie. Môže sa využiť ako „nepovinný predmet“ v oboch mestách, či sa posilní
lokálpatriotizmus.
Tematická odborná „Dielňa budúcnosti“ číslo 2.
Spoločné využívanie a rozvoj ľudských zdrojov, možnosti doživotného vzdelávania,
spoločné projekty
(Vytvorenie partnerskej skupiny)
Dôležitým bol aj záujem o realizáciu druhej Tematickej odbornej dielne budúcnosti
v Severnom Komárne. Dielne budúcnosti týkajúcej sa rozvoja ľudských zdrojov sa zúčastnilo
viac ako 30 jednotlivcov z rôznych organizácií a vzdelávacích inštitúcií. Medzi účastníkmi
boli predstavitelia aj takých organizácií, ktoré sa zaoberajú objavovaním a organizovaním
ľudských zdrojov ako aj sprostredkovaním práce a pôžičkami.
Podporované projektové nápady navrhnuté v rámci Dielne budúcnosti:
(Projektové nápady s číslom 1 – 4 boli výrazne podporené účastníkmi. Nasledujúce
poradie vychádza z počtu hlasov daných účastníkov.)
1.

Pohybom a meditáciami k bezhraničnému zdraviu – vytvorenie pohybových aktivít,
ktoré vychádzajú z meditačných cvičení a z moderných zdravotníckych metód, a ich

2.

3.

4.

5.

6.

7.

realizácia v občianskych združeniach oboch miest (napr. joga, brušné tance, ovládanie
mysle atď.)
Uvedenie systému odborných fór do činnosti – pravidelné stretnutia, organizovanie
fór medzi inštitúciami a organizáciami oboch miest, vytvorenie kontaktov
a spolupráce podľa odborov a tém.
Vytvorenie informačného vodu v budove bývalej colnice - komplexné poradenstvo
(právne, pracovné, sociálne atď.) a poskytovanie informácií občanom oboch miest
v oboch jazykoch.
Vytvorenie občianskeho a inštitucionálneho registra – vytvorenie celistvého registra,
ktorý umožní vytváranie kontaktov a ktorý bude obsahovať kontakty občianskych
združení a inštitúcií a krátky popis ich činnosti.
Vytvorenie základne pre ďalšie vzdelávanie na Univerzite Jánosa Selyeho –
vytvorenie možnosti ďalšieho vzdelávania pre pedagógov za účasti univerzitných
študentov
Multiplikatívne vzdelávanie na podporu rómskych talentov – výber odborníkov
a ich vyškolenie za účasti rómskeho obyvateľstva oboch miest, ktorí budú realizovať
projekty v rómskych komunitách.
Portál spoločnej burze zamestnaní – vytvorenie takého spoločného portálu a registra,
kde bude na jednom mieste sústredená ponuka zamestnaní a ponuka zamestnancov
z oboch miest.

Tematická odborná „Dielňa budúcnosti“ číslo 3.
Spolupráca v detských a mládežníckych záležitostiach, nové projektové možnosti
(Vytvorenie partnerskej skupiny)
Tematickej odbornej dielne budúcnosti v oblasti tretej témy sa zúčastnili odborníci z takých
inštitúcií a občianskych združení, ktorých činnosť sa úzko viaže na deti a mládež, na
vzdelávaciu a osvetovú činnosť a na podporu mládeže. Programové nápady vytváralo viac
ako 30 účastníkov podujatia.

Podporované projektové nápady navrhnuté v rámci Dielne budúcnosti:
(Projektové nápady s číslom 1 – 5 boli výrazne podporené účastníkmi. Nasledujúce
poradie vychádza z počtu hlasov daných účastníkov.)
1. Rozšírenie tematiky novín „Jókai unokái“ (Jókaiho vnuci) a rozšírenie ich
distribúcie. Ich zviditeľnenie na mládežníckom informačnom portáli – noviny
Jókai unokái vychádzajú už tretí rok. V oblasti Komárna a v komárňanskom okrese sa
distribuuje 3000 výtlačkov, ktoré sú určené pre žiakov základných škôl. Cieľom je,
aby sa rozšírila distribúcia novín štvrťročne aj pre mladších žiakov. Zároveň sa má
vytvoriť taký informačný portál, ktorý by bolo možné spojiť s novinami a ktorý by
poskytoval informácie mládeži oboch miest o programoch a ktorý by disponoval aj
tzv. chatom, slúžiacim na vytváranie nových kontaktov.
2. „Cíť sa dobre na moste času!“ – organizovanie bezhraničných a vekovo
neobmedzených voľnočasových aktivít pre mládež z oboch miest.
3. Komárňanský mládežnícky parlament – vytvorenie takej trvalej inštitúcie, kde sa
môže prezentovať mládež oboch miest. Cieľom je riešenie tých problémov, ktoré sa

4.
5.

6.

7.

ich týkajú a zároveň vytvorenie a prihlásenie sa do spoločných súťaží rôznych
organizácií, inštitúcií.
Vytvorenie a prevádzkovanie spoločnej poradenskej kancelárie v oblasti výberu
povolania a kariéry pre obe mestá - miestom by bol bývalý hraničný prechod.
Letné denné tábory – vytvorenie letných denných táborov pre deti a mládež na
maďarských a slovenských miestach v spolupráci so vzdelávacími a výchovnými
inštitúciami.
Výroba krátkych filmových prezentácií – vytvorenie krátkych informačných
a prezentačných filmov o materských školách a vzdelávacích a výchovných
inštitúciách oboch miest, čo pomôže vyhrať vyhlásené súťaže.
Ročníkové mestské rally – súťaže o oboch mestách za účasti mládeže pre rôzne
vekové skupiny a v rôznych oblastiach. (možné oblasti: šport, kultúra, história,
zábava, umenie)

Tematická odborná „Dielňa budúcnosti“ číslo 4.
Spoločný cestovný ruch – spoločné projekty na uvítanie hostí na oboch stranách Dunaja
(Vytvorenie partnerskej skupiny)
Dôležitá bola aj realizácia štvrtej Tematickej odbornej dielne budúcnosti v Severnom
Komárne. Činnosti v rámci dielne prebiehali za účasti viac ako štyridsiatich jednotlivcov.
Predstavili sa tu cestovné kancelári, reštauračné zariadenia oboch miest a prítomní boli i
odborníci pracujúci v oblasti zábavy a cestovného ruchu.
Podporované projektové nápady navrhnuté v rámci Dielne budúcnosti:
(Projektové nápady s číslom 1 – 4 boli výrazne podporené účastníkmi. Nasledujúce
poradie vychádza z počtu hlasov daných účastníkov.)
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Vypracovanie jednotnej, spoločnej koncepcie na rozvoj turistického ruchu –
vytvorenie dobre fungujúceho turistického manažmentu, ktorý by pozostával
z odborníkov oboch miest. Cieľ: vytvorenie spoločných publikácií, zosúladenie činnosti
turistických kancelárií, starostlivosť o pamätné miesta oboch miest, informovanie o nich
a publikovanie týchto informácií. Vytvorenie spoločného turistického centra so
zodpovedne pripraveným personálom. Bolo by dôležité, aby sa otvorila turistická
kancelária (Tourinform) aj v blízkosti liečebných kúpeľov.
Vybudovanie tematických poznávacích turistických chodníkov – výber turistických
pozoruhodností oboch miest podľa určitých tém. Vybudovanie chodníkov pre turistov a
ich ponuka podľa nasledujúcich tém: kostoly, pevnosti, rímske pamiatky, vínna cesta,
miesta bojov, sochy, pamätníky atď.
Dunajský projekt – aj na strane Južného Komárna je potrebné oživiť služby, ktoré
ponúka prítomnosť Dunaja. Určite je potrebné vybudovanie prístavu, aby sa oživila
vodná turistika, ktorá je pre turistov stále príťažlivá, prípadne aby sa zabezpečila aj ich
zábava.
Prevádzkovanie „Party lode“ pre mládež
Vybudovanie vínnej a pálenkárskej turistiky – v spolupráci oboch miest
zorganizovanie podujatia na jeseň, ktoré by prilákalo turistov a ktorého témou by boli
miestne vína a pálenky.
Zmena v medzinárodnom vlakovom cestovnom poriadku (v sezóne) – oživeniu
turistiky a cestovného ruchu dosť bráni to, že hostia prichádzajúci zo zahraničia sa

7.

nevedia priamo dostať do Komárna, pretože medzinárodne spoje nemajú zastávku
v Južnom Komárne. Takto z dôvodu komplikovanejšieho prestupovania je dostupnosť
oboch miest obmedzená. (Vlakové spojenie do Severného Komárna je ešte zložitejšie.)
Zjednotená cyklistická trasa medzi oboma mestami – vytvorenie spoločnej
cyklistickej trasy, ktorá by spojila siete cyklistických trás v oboch mestách a ktorá by
umožnila prechod cyklistov cez most.

8.

„TWIN TOWN“ – spolupráca oboch miest, Komárom i Komárna prostredníctvom
občianskych združení, aby mladí šudia, športovci, zamestnanci mesta mohli lepšie
spolupracovať.
9. Vybudovanie liečebného alebo wellness hotela – vybudovanie štvorhviezdičkového
hotela v Južnom Komárne, ktorý by uspokojoval najvyhľadávanejšie potreby občanov
(sauna, wellness a pod.). Vybudovanie hotela by tiež prispelo k oživeniu turistického
ruchu.
10. Komárňanský „pas“ – zošit podobný pasu, ktorý oboznamuje o službách
poskytovaných v oboch mestách, o udalostiach, pamätihodnostiach dôležitých
z hľadiska cestovného ruchu. Prípadne vytvorenie metodiky vedúcej k spolupráci oboch
miest, najmä medzi podnikateľmi, ktorí by poskytovali zľavy turistom, hosťom, ktorí
vlastnia tento pas. (napr. v Nových Zámkoch už takéto čosi existuje.)
Tematická odborná „Dielňa budúcnosti“ číslo 5.
Spoločné stratégie pre rozvoj mestského marketingu, spoločné projekty dvoch miest
žijúcich vedľa seba a zmýšľajúcich podobne
(Vytvorenie partnerskej skupiny)
Dôležitá bola aj realizácia piatej Tematickej odbornej dielne budúcnosti v Severnom
Komárne. Činnosti prebiehali za účasti viac ako štyridsiatich jednotlivcov. Podujatia sa
zúčastnili tí odborníci z oboch miest, ktorí sa aktívne zúčastňujú budovania mesta v oblasti
budovania okolia a udržateľnosti.
Podporované projektové nápady navrhnuté v rámci Dielne budúcnosti:
(Projektové nápady s číslom 1 – 5 boli výrazne podporené účastníkmi. Nasledujúce
poradie vychádza z počtu hlasov daných účastníkov.)
1. Naši slávni rodáci – pri budovaní imidžu mesta je potrebné brať do úvahy aj známe
osobnosti, ktoré sa nejakým spôsobom viažu na obe mestá (napr. sa môžu organizovať
súťaže viažuce sa k ich životu a dielu). Potrebné je aj starať sa o pamätné miesta
týchto osobností. Záležitosti týkajúce sa známych osobností sa môžu zabudovať aj do
rôznych festivalov, napr. v rámci Jókaiho súťaže vo varení fazuľovej polievky.
2. Profesie spoločne – podnikatelia, inštitúcie venujúce sa odlišným prípadne podobným
činnostiam by mohli vytvoriť špecifické burzy a mohli by sa pravidelne stretávať
(výmena skúseností, ďalšie profesijné vzdelávanie, workshopy a pod.).
3. Spoločné budovanie imidžu, vytvorenie spoločného sloganu, spoločného loga –
vytvorenie a realizácia spoločného mestského imidžu v spolupráci oboch miest.
Napríklad pomocou spoločného sloganu, prípadne loga, z ktorých by sa jednoznačne
dali identifikovať obe mestá.
4. Stretnutie európskych miest rozdelených hranicami - realizácia stretnutia oboch
miest, ktoré vytvorí príležitosť na vytvorenie kontaktov s inými európskymi mestami,

na výmenu skúseností, na vyhľadávanie ďalších možností spolupráce (napr.
Štrasburg).
5. „Hodnotenie“ – odovzdávanie hodnôt - ochrana hodnôt – výchova k „videniu“
v materských školách za pomoci architektonických skvostov oboch miest na základe
motta „Je potrebné začať včas!“. To znamená vytvorenie „Chodníkov pre päť
zmyslov“, kde skupiny z materských škôl môžu striedavo objavovať architektonické
skvosty oboch miest.
6. Výstava mladých architektov – spoločné predstavenie stavebných plánov oboch
miest, spoznávanie stavebnej kultúry daných regiónov. „Stretnutie“ profesií v rámci
stavebníckej výstavy, ktorá by sa organizovali každé tri roky.
7. Expo, bio trh – „budovanie mostov“ medzi ekonomickými skupinami,
spoločnosťami.
8. Spoločný autobus – obe mestá by mali zakúpiť spoločný autobus, ktorým sa na
jednotlivé podujatia, výstavy, kultúrne programy atď. dopravovali deti i dospelí. Ale aj
do plavárne.
9. Vybudovanie oddychového miesta - prihlásenie sa do spoločnej stavbárskej súťaže,
aby sa pri hrade mohla vybudovať vyhliadková veža, prípadné iné obslužné miesta. Tu
by bol priestor aj pre vytvorenie kaviarní, turistických a iných informačných bodov.
10. Spoločná webová stránka, spoločná ponuka programov – vytvorenie a vývoj oveľa
modernejšej a obsažnejšej webovej stránky, ako tej, ktorá sa používa dnes. Ktorá by
bola vhodná na reklamovanie oboch miest (ich inštitúcií a programov a pod.) a ktorá
by zároveň vytvárala príležitosť pre publikovanie spoločných publikácií,
programových ponúk, prípadne by poskytovala aktuálne informácie.
11. Prezentovanie rozvojových a organizačných plánov – prezentovanie rozvojových
a organizačných plánov, ktoré vytvorili obe mestá, a to v odborných kruhoch. Cieľom
je to, aby vylepšenia si navzájom nekonkurovali, ale aby si boli navzájom
komplementárnymi projektmi. Spoločne by sa dali vypracovať dispozičné plány,
ktorých záverečná dokumentácia by bola verejná.
Odborná tematická "Dielňa budúcnosti" číslo 6.
Spoločné festivaly, podujatia, spoločné projekty
(Vznik partnerskej skupiny)
Na skupinovú prácu tematickej skupiny číslo šesť, usporiadanej v Južnom Komárne, dostali
pozvanie vedúce osobnosti kultúrnych organizácií a vzdelávacích centier, programový
organizátori, organizátori a účastníci mestských festivalov oboch miest. Na mieste sa konala
práca "Dielne budúcnosti" za účasti viac ako štyridsať osôb.
Navrhnuté a podporované projektové nápady v rámci dielne budúcnosti:
(Projektové nápady s číslom 1 - 4 prítomní vysoko podporovali. Ďalšie poradie sa uvádza
na základe hlasovania prítomných.)
1.

Komárňanské dni - Komárom Napok - je nutné doplnenie a reorganizácia
programovej série, ktorá aj v súčasnosti beží pod týmto názvom. Podľa názoru časti
zúčastnených sa v prípade tejto programovej série ukazujú príznaky únavy. Viacerí
navrhovali zúžiť tematiku festivalu (vyjsť v ústrety každej požiadavke) a určiť nejaký
profil - charakteristický len pre dané dva mestá. Napriek prevažujúcej viere, jedná sa o
dve súbežné podujatia, bolo by dôležité vzájomne koordinovať ponuku programov dvoch
miest. Odborníci by mali vypracovať spoločnú marketingovú a mediálnu stratégiu
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podujatí, aj organizačné práce by sa mali vykonávať spoločne. Podľa zúčastnených by
orientácii medzi programami napomohla spoločná webová stránka a programová
brožúrka.
Festival pre deti - Fesztivál Gyermeknek - organizovanie festivalov, trvajúcich
celý rok, pre deti žijúcich v Severnom a Južnom Komárne, na striedavých miestach.
Napríklad Festival priateľov prírody, Ekofestival, Komplexný festival, atď.
Rozkvet pevností - zorganizovanie historického festivalu, reprezentujúceho druhú
polovicu 19. storočia v Severnom a Južnom Komárne. Sprievod v kostýmoch, vojnové
hry, predstavenie dobového hradného života interaktívnym spôsobom. Živé hodiny
dejepisu v jednotlivých prvkoch pevnosti.
Slávne Komárno - historické hry - Híres Komárom történelmi játék - za účasti
umeleckých súborov, uchovávačov tradícií a občanov obidvoch Komárnov. Toto
predtým fungovalo počas viacerých rokov. Jeho obnovenie by bola lákavá turistická
atrakcia.
Podunajská tradicionálna slávnosť - Duna menti hagyományőrző ünnep Ostrihom (Esztergom) - Štúrovo (Párkány) - obidva Komárna a obce medzi nimi.
Pripomenutie vodných a suchozemských tradícií oboch štátov.
Jantárový festival - Borostyán fesztivál - rozšírenie existujúceho festivalu v
Severnom Komárne aj na Južné Komárno.
Festival mosta - Híd festivál - Alžbetin most, ako periodické výstavné miesto.
Jesenná séria podujatí - Őszi rendezvénysorozat - organizácia a promovanie
Festivalu Pityóka a Borkorzó (Festival zemiakov a Vínne korzo) ako spoločné podujatie,
napríklad pod názvom Jókaiho Festival (Jókai Fesztivál).
Jazdecké dni - Lovasnapok - S prihliadnutím na jazdecké tradície mesta by bolo
vhodné organizovať jazdecké preteky, jazdecké sprievody, čo by pritiahlo tak deti, ako aj
dospelých.
Festival Sisi - Sissy Fesztivál - poprípade Festival Monarchie (Monarchia
Fesztivál) - organizovanie festivalu s tradičnými kostýmami, s hudobnými a kultúrnymi
programami.
Festival Klapka (Klapka Fesztivál) - vojensko-historický a historický festival.
Medzinárodný festival operných piesní - Lehárov/ Egressyho festival- (Lehár /
Egressy Fesztivál) - hudobný festival na obidvoch stranách hraníc.
Festival Zoltána Czibora (Czibor Zoltán Fesztivál) - športový festival.
Tenisové kurty s tribúnami - na mieste niekdajšieho cintorína hrdinov. Môžu byť
vhodné na orgnizovanie (medzinárodných) pretekov a sú lákadlom aj pre turistický ruch.
Prebudovanie priestranstva starej colnice na miesto pre spoločné podujatie,
napríklad festival (mosta).
Historický náučný chodník - pre študentov, školské skupiny (napríklad v stopách
Jókaiho)
Letecké dni - spoločné podujatie dvoch Komárnov, malé letisko, letecká
prechádzka, letecké fotenie, vydávanie publikácií, atď.
Dni domoviny (HON – nap) - 20. august - k pripravovanému divadelnému
predstaveniu Príchod Maďarov do vlasti (Honfoglalás) (rocková opera), v Monostorskej
pevnosti. Napríklad so zaangažovaním jazdeckých strelcov z okolia.

Odborná tematická "Dielňa budúcnosti" číslo 7.
Podpora spoločnej spolupráce v oblasti ochrany prírody a životného prostredia,
spoločné projekty (Vznik partnerskej skupiny)

V siedmej odbornej tematickej "dielni budúcnosti", organizovanej v Severnom Komárne
ohľadom siedmej tematiky, sa zúčastnili taký odborníci, ku práce ktorých sa živo pripájajú
záležitosti ochrany prírody a životného prostredia, respektíve ktorí sa v rámci občianskych
organizácií angažujú pre ochranu prírody. Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 15 osôb.
Navrhnuté a podporované projektové nápady v rámci dielne budúcnosti:
(Projektové nápady s číslom 1 - 4 prítomní vysoko podporovali. Ďalšie poradie sa uvádza na
základe hlasovania prítomných.)
1. Spoločná environmentálna výchova - Príprava publikácií, informačných materiálov
a propagačného videa o chránených územiach v dvoch mestách.
2. Organizácia spoločných náučných výletov pre študentov obidvoch miest.
3. Vytvorenie cyklistických ciest v obidvoch mestách a ich vzájomné prepojenie.
Účastníci skonštatovali, že v prípade dĺžky cyklistických ciest, obidva mestá značne
zaostávajú oproti okolitým mestám. Bicyklovanie sa na moste je napríklad životu
nebezpečné. Zlepšenie sa očakáva aj od výstavby nového mosta.
4. Vytvorenie verejného protipovodňového informačného systému, ktorý bude ľahko
dostupný aj pre obyvateľov. Podľa prítomných odborníkov sa veľakrát stáva, že
napríklad informácie ohľadom zvýšenia hladiny záplavových vôd sa k obyvateľstvu
dostanú neskoro. Napriek tomu, že informačný systém by bol schopný na nepretržité a
aktuálne informovanie. Posielanie informácií by bolo možné posielať pre žiadateľov
trebárs aj formou sms správ.
5. Vytvorenie spoločného náučného chodníka v Severnom a Južnom Komárne
Napríklad Prírodný náučný chodník: Homokhegy, lužný les, posed pre pozorovanie
vtákov a vody, parky, termálne žriedla;
Historický náučný chodník: bojisko, pamätné miesta, ruinná oblasť;
Náučný chodník životného prostredia: veterný generátor, geotermálna- a mini vodná
elektráreň.
6. Vytvorenie spoločného kompostačného závodu - prostredníctvom spoločnej
investície, vytvorenie spoločného zberného systému, v rámci ktorého by sa napríklad
kompostný odpad z obidvoch miest zbieral na jednom mieste. O zdôvodnení, mieste a
spôsobe musia rozhodnúť odborníci oboch miest.
7. Kompenzácia škôd spôsobených vodným dielom - zásobovanie vodou trecích miest
rýb.
1. Reštrukturalizácia mestských webových stránok - s mimoriadnym ohľadom na
všetky sektory životného prostredia
2. Nadviazanie kontaktov - s cieľom udržateľného rozvoja inštitúcií zaoberajúcimi sa
ochranou prírody a životného prostredia v oboch mestách, ktoré disponujú s
rovnakými právomocami.
Odborná tematická "Dielňa budúcnosti" číslo 8.
Spoločné, udržateľné stratégie rozvoja obcí, spoločné projekty pre cyklistické cesty a
hromadnú dopravu
(Vznik partnerskej skupiny)
V rámci "dielne budúcnosti", uskutočnenej v okruhu ôsmej tematiky v Severnom Komárne sa
zúčastnili takí odborníci, práca ktorých sa živo spája s vypracovávaním stratégií územného
rozvoja obcí, respektíve záležitosti cyklistických ciest a hromadnej dopravy. Na podujatí sa
vytvorenie a diskusia o projektových nápadoch uskutočňovala v prítomnosti viac ako 15-tich
osôb.

Navrhnuté a podporované projektové nápady v rámci dielne budúcnosti:
(Projektové nápady s číslom 1 - 4 prítomní vysoko podporovali. Ďalšie poradie sa uvádza
na základe hlasovania prítomných.)
1

2

3

4

5

Prístavy (nákladné a osobné) - je potrebné vytvoriť možnosť na kotvenie osobných a
nákladných lodí rôznych veľkostí v Severnom Komárne. Takto by sa mohli pristaviť
aj veľké výletné lode (napríklad nemecký dôchodcovia, výletné lode). Vyskytla by sa
možnosť aj spustenia sezonálnej alebo pravidelnej osobnej lodnej dopravy,
prostredníctvom skoordinovania fungovania prístavov na oboch brehoch. V prístavoch
je potrebné upriamiť pozornosť na pevnosti a pamätihodnosti. Tým pádom by bolo
možné pridať impulz aj do turistiky.
Ochrana mestskej panorámy - na mestskú panorámu by sa v obidvoch mestách
malo prihliadať ako na hodnotu. V rámci celej Európy existujú príklady na to, že
mestská panoráma sa ochraňuje prostredníctvom rôznych regulácií. Napríklad farba
domov, krytina striech, maximálna výška poschodí. Severné a Južné Komárno tvoria
mesto spoločne! Na severe prevažujú historické mestské časti, na juhu nádherné
parky. Obidve obce musia vytvoriť jednotný systém pre regulovanie mestskej
panorámy, ktorý je možné s projektovou charakteristikou vhodne pripraviť.
Vytvorenie lacných ubytovacích možností, kempov - Bola by požiadavka na
vytvorenie mládežníckych ubytovacích zariadení a kempov s nízkou cenovou
hladinou. V dôsledku ich absencie stratili obidva mestá už veľa takých návštevníkov,
ktorí k vôli tomu tu nestrávili viac dní. Obce by získali vďaka dobre
zorganizovanému, lacnému ubytovaniu približne stotisíc návštevníkov.
Správy, komentáre a články v miestnych novinách by sa mali vzájomne
vymieňať - Cieľom je, aby sa správy v oboch mestách vzájomne vymieňali, aby
obyvateľstvo malo možnosť spoznať denné udalosti, programy, významné správy ľudí
žijúcich v druhej obci.
Vzorová investícia Pasívny dom, v rámci Národného programu pre obnovu budov mesto by malo okrem štátnej podpory tiež podporovať takýchto staviteľov.

Odborná tematická "Dielňa budúcnosti" číslo 9.
Spolupráca v rámci stratégií rovnosti príležitostí, spoločné projekty
(Vznik partnerskej skupiny)
V rámci "dielne budúcnosti", uskutočnenej v okruhu deviatej tematiky v Severnom Komárne
sa zúčastnili takí odborníci, práca ktorých sa živo spája so snahou o dosiahnutie rovnosti
príležitostí, ktorí si za svoje povolanie zvolili vystupovanie v záujme proti diskriminácii
týkajúcej sa rómov, postihnutých a žien. Na podujatí práca prebiehala za účasti viac ako 15
osôb.
Navrhnuté a podporované projektové nápady v rámci dielne budúcnosti:
(Projektové nápady s číslom 1 - 2 prítomní vysoko podporovali. Ďalšie poradie sa uvádza
na základe hlasovania prítomných.)
1. Nech sa vybuduje Maltézska pomoc aj v Severnom Komárne - cieľom je za
pomoci a spolupráce organizácie v Južnom Komárne vytvorenie a spolupráca v oboch
mestách cezhraničnej skupiny Maltézskej pomoci (Máltai Szeretetszolgálat). Spolu
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s tým, uskutočniť program Maltézskeho ihriska a domu hier bez hraníc, ktorý už
vynikajúco funguje v Južnom Komárne. Tá by fungovala ako viacfunkčná pomoc a
poskytovala by možnosť na zriadenie detského ihriska, domu hier, mládežníckeho
klubu, spoločenského priestoru, voľnočasových aktivít, atď. Zo zozbieraných
príspevkov by bolo možné uskutočniť a riadiť aj spoločnú databázu.
"Tisíc farieb "jesene" na oboch brehoch Dunaja" - program pre spoluprácu
vytvorený pre starších ľudí a dôchodcov, ktorý by vytvoril možnosť na spoluprácu
medzi dvoma mestami a na vzájomné prijímanie starších ľudí. Pravidelná odborná
konzultácia medzi domovmi dôchodcov v obidvoch mestách. Popri štátnych
normatívach aj zaangažovanie nadačných peňazí a iných zdrojov pre udržiavanie
domovov dôchodcov. Spolupráca medzi klubmi dôchodcov, organizovanie
spoločných podujatí, spolupráca a pomoc pri zdolávaní starobnej depresie. Možnosti
zoznamovania a vyhľadávania partnerov, trebárs aj vytvorením spoločnej webovej
stránky pre starších. Súčasne s tým pripájanie starších k modernému svetu, k
internetovým komunitám. To všetko pomocou projektov Európskej Únie.
Register vzdelávacích a sociálnych inštitúcií - vytvorenie registra o dostupnosti
sociálnych a vzdelávacích inštitúciách b oboch mestách. Vyhotovený by bol
predovšetkým pre odborníkov dvoch miest. O užitočných informáciách vytvorenie
brožúrky pre obyvateľov, ktorá by sa distribuovala spoločne s telefónnymi knihami.
"Ostrov šance" („Esélysziget”) - spolupráca medzi inštitúciami a organizáciami
pracujúcimi v prospech postihnutých mladých a dospelých v Južnom a Severnom
Komárne. Tiež v jednom organizovanie spoločných programov a podujatí. Ďalej
vytvorenie dobrovoľného systému fungujúceho na spoločných základoch pre pomoc
detí a mládeže.
Spoločné odborné kolégium - so spoluprácou organizácií pre rovnosť šancí,
fungujúcimi na území oboch miest, organizovanie pravidelných odborných podujatí,
ktorých cieľom by bolo vzájomné spoznanie sa, výmena skúseností, respektíve
vytvorenie spolupráce v budúcnosti.
Motivačné štipendium - vytvorenie štipendijného programu prostredníctvom oboch
miest pre detí a mladých so sťaženou životnou situáciou.
Pre žijúcich s hendikepom - zabezpečenie bezbariérovosti v inštitúciách a uliciach
oboch miest.
Rušenie jazykových bariér - s cieľom zrušenia jazykových bariér musia úrady
zabezpečiť personál, disponujúci s vhodnými znalosťami (nie nutne v plnom
pracovnom pomere).
Prekonávanie predsudkov, stigmatizácie, spoločenského vylúčenia pomocou tlače:
organizovanie školení, konferencií pre spolupracovníkov tlače, s cieľom, aby spoznali
život a problémy zraniteľných spoločenských skupín. A aby rozpoznali svoju
zodpovednosť voči týmto spoločenským skupinám.

Odborná tematická "Dielňa budúcnosti" číslo 10.
Spolupráca v rámci zdravotníctva a sociálnej politiky, spoločné projektové nápady
(Vznik partnerskej skupiny)
Usporiadala sa v Severnom Komárne na desiatom stretnutí "dielne budúcnosti", zúčastnili sa
na nej taký odborníci, práca ktorých sa živo spája so zdravotníctvom, respektíve si liečenie
zobrali ako svoje povolanie. Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 15 osôb.

Navrhnuté a podporované projektové nápady v rámci dielne budúcnosti:
(Projektové nápady s číslom 1 - 3 prítomní vysoko podporovali. Ďalšie poradie sa uvádza
na základe hlasovania prítomných.)
1. Opatrovateľská a sociálna starostlivosť bez hraníc - vytvorenie sociálnej siete pre
obyvateľov obidvoch miest, ako aj vytvorenie spoločnej, cezhraničnej služby detských
opatrovateliek, cestou financovania prostredníctvom projektových súťaží.
Momentálne v Severnom Komárne nefunguje sieť detských opatrovateliek, takže
severo-komárňanské mamičky a nastávajúce mamičky už vo viacerých prípadoch
vyhľadali opatrovateľky v Južnom Komárne. (Ale nakoľko je táto služba v rámci
Maďarska financovaná štátom, respektíve je viazaná k bydlisku, (oficiálne) nie je
možné ošetrenie nastávajúcich mamičiek, prichádzajúcich zo Slovenska).
2. Vytvorenie a prevádzkovanie detoxikačnej stanice v nemocniciach obidvoch
miest - momentálne v nemocniciach nefunguje detoxikačná stanica, kde by mohli byť
ošetrený alkoholický a drogový pacienti. Ale existuje veľká potreba v obidvoch
mestách, nakoľko nie je vyriešené ošetrenie týchto pacientov. Prostredníctvom
spoločného súťažného projektu by mohol byť systém vybudovaný.
3. Spolupráca súkromných lekárov - nakoľko je zdravotná starostlivosť v oboch
štátoch rozličná, preto nie je možné, aby sa v nemocniciach mohlo uskutočniť
ošetrenie štátnych príslušníkov druhej krajiny. Tento problém by sa najlepšie mohol
vyriešiť v rámci spolupráce súkromných lekárov. V prvom rade prostredníctvom
organizovania spoločných odborných kolégií (tu by sa lepšie spoznali), následne
vzájomným "odporúčaním" v rámci starostlivosti, čím by sa mohol skrátiť čas čakania
na starostlivosť.
4. Vybudovaním spoločného "Centra zdravia" - kde by lekári oboch miest ošetrovali
pacientov obidvoch Komárnov.
Odborná tematická "Dielňa budúcnosti" číslo 11.
Spoločná partnerská, sieťová spolupráca, spoločné projekty a projektové nápady
(Vznik partnerskej skupiny)
Jedenáste stretnutie "dielne budúcnosti" sa uskutočnilo v Severnom Komárne, na ktorom sa
zúčastnili taký odborníci, k práci ktorých sa spája vypracovanie projektov, založených na
sieťovej spolupráci. Na podujatí spolupracovalo viac ako 15 osôb na tom, aby vymysleli
projekty, ktoré sú uskutočniteľné a sú výhodné pre obidve mestá.
Navrhnuté a podporované projektové nápady v rámci dielne budúcnosti:
(Projektové nápady s číslom 1 - 3 prítomní vysoko podporovali. Ďalšie poradie sa uvádza
na základe hlasovania prítomných.)
1. Vytvorenie spoločnej "podnikateľskej" webovej stránky oboch miest, pre pomoc
podnikateľom, pre vyobrazenie spolupráce. Prevádzka webovej stránky prostredníctvom
tretieho sektora, zainteresovaním zdrojov Únie.
2. Pravidelné stretnutie medzi podnikateľmi a tretím sektorom obidvoch miest,
výmena skúseností. Pre začínajúcich (nútených) podnikateľov predstavenie
"existenčných projektov", "best practice", vytvorenie podmienok pre spoluprácu.
Budovanie kontaktov vo všetkých sférach života
3. Sieťová spolupráca medzi organizáciami v oboch mestách, zaoberajúcimi sa
odbornou výukou (strediská úradov práce, komory, zastupiteľstvá). Jej cieľom je, aby -

4.

5.

6.

7.

v prvom rade stredná - odborná výuka lepšie zodpovedala miestnym hospodárskym
požiadavkám. Posilnenie praktickej výučby. Spoločná PR činnosť pre popularizáciu
povolaní, zmiernenie odsávajúceho efektu vysokoškolského vzdelávania od odborného
vzdelávania.
Partnerstvo medzi ochranou spotrebiteľa a zastupiteľskými organizáciami pre
záujmy podnikateľov. Jeho cieľom je: pomoc mikro-, malému a strednému podnikaniu.
Zúčastnený: odborné a zastupiteľské orgány dvoch regiónov (podnikatelia, priemyselníci,
remeselníci, predstavitelia hospodárskeho života), ako aj orgány pre ochranu
spotrebiteľov.
Komárňanské občianske fórum pre konsenzus. Spolupráca tých mestských
(regionálnych) organizácií, ktoré sa vo svojich stanovách potvrdene zaoberajú územným
rozvojom.
Rozširovanie existujúcich kontaktov medzi škôlkami nielen medzi mestami
Severného a Južného Komárna, ale aj so škôlkami iných maďarských a slovenských
obcí.
Zlepšovanie ľahšej "priechodnosti" detí do 14 rokov medzi Severným a Južným
Komárnom. (Momentálne je to obťažké, nakoľko do 14. roku života je potrebný súhlas
rodiča.)

Odborná tematická "Dielňa budúcnosti" číslo 12.
Spolupráca medzi záujmovými organizáciami, spoločné projekty a projektové nápady
(Vznik partnerskej skupiny)
Na dvanástom podujatí "dielne budúcnosti" sa zúčastnilo viac ako 15 osôb, pracovníci
pracujúci v miestnych a regionálnych záujmových organizáciách. (Musíme poznamenať, že v
dvoch mestách nie sú prítomné všetky záujmové organizácie, preto časť zúčastnených
zastupovala krajské (župné) a okresné organizácie)
Navrhnuté a podporované projektové nápady v rámci dielne budúcnosti:
(Projektové nápady s číslom 1 - 3 prítomní vysoko podporovali. Ďalšie poradie sa uvádza
na základe hlasovania prítomných.)
1. Organizovanie pravidelnej výmeny skúseností medzi podnikmi, zoskupenými do
záujmových organizácií v dvoch mestách (v regióne) - podľa odvetví
2. Vytvorenie databázy a jej predstavenie v tlačenej a elektronickej forme - boli by
v nej obsiahnuté z jednej strany údaje občianskych organizácií, zo strany druhej údaje
podnikateľských subjektov. Napomáhali by tým ich profesnému a "spotrebiteľskému"
spoznaniu.
3. Konzorcium organizácií zabezpečujúcich ochranu záujmov, nadácií a sociálnych
partnerov dvoch miest - regiónov - spolupráca záujmových organizácií a
občianskych organizácií s cieľom ochrany záujmov; rozvoj a prevádzkovanie
spoločnej znaleckej a infraštruktúrnej bázy; uskutočňovanie spoločnej činnosti a
programov.
4. Vytvorenie spolupracujúcej siete medzi organizáciami pre ochranu záujmov
ľudí s kombinovaným postihnutím a civilnými organizáciami. (Spoločná databáza
oboch miest, výmena skúseností, vzájomná informovanosť, poskytnutie pomoci,
zastupovanie)

5. Spolupráca medzi obidvoma mestami v rámci ochrany záujmov cyklistov. S
cieľom zvyšovania pomeru spoločenskej a cyklistickej premávky v obidvoch mestách,
v záujme udržateľného rozvoja. Rozvoj cyklistickej premávky. Infraštruktúra a
bezpečnosť premávky, rozvoj cyklistickej turistiky. Regionálny rozvoj, promócia,
podnikateľská sieť, cyklistický šport, rekreácia.
Odborná tematická "Dielňa budúcnosti" číslo 13.
Spoločné projekty spolupráce v umeleckej oblasti (Vytvorenie partnerskej skupiny)
V Severnom Komárne sa uskutočnila trinásta „dielňa budúcnosti“ a zúčastnili sa jej
odborníci, ktorí počas svojej praxe nadobudli skúsenosti s prípravou programov
a vykonávaním ďalších činností v oblasti divadla, výtvarného umenia, hudby a tanca.
Podujatia sa zúčastnilo 20 osôb a celkovo sa na ňom zrodilo 10 projektových nápadov.
Navrhnuté a podporované projektové nápady v rámci dielne budúcnosti: (Projektové
nápady s číslom 1 – 4 prítomní vysoko podporovali. Ďalšie poradie sa uvádza na základe
hlasovania prítomných.)
1. Komárno v kostýmoch – obyvatelia obidvoch miest oblečení do kostýmov z obdobia
Jókaiho a revolučného boja za slobodu (Klapka) v rôznych častiach obcí priblížia svet
obdobia reforiem (od remeselníkov až po zábavu). V rámci tohto podujatia sa mnohí
obyvatelia týchto miest prezlečú do kostýmov a programy budú prebiehať počas celého
víkendu. Ak sa tento festival zorganizuje podľa európskych vzorov, môže sa stať aj
turistickou atrakciou.
2. Zriadenie spoločného umeleckého fóra – napr. v znamení Rákócziho roku, teda v roku
2011, by tieto dve mestá mohli usporiadať spoločný festival „všetkých umení”.
Samozrejme, že každý rok by sa venovali inej tematike.
3. Založenie spoločného hudobného zboru a chóru – organizovanie vystúpení, spoločný
mládežnícky hudobný tábor.
4. Vzájomná informovanosť o správach a programoch kultúrneho a umeleckého
charakteru prostredníctvom tlače v obidvoch mestách. Spoločná internetová
stránka – V novinách vydávaných v obidvoch mestách – raz mesačne – vydávať
kultúrnu prílohu a tiež zriadiť „aktualizovanú” internetovú stránku, prostredníctvom
ktorej by sa verejnosť oboznamovala s pripravovanými programami v obidvoch mestách.
5. Komárňanská webová stránka umenia – predstavenie umelcov z obidvoch miest
6. Spoločný súbor odevov (dokumentárna zbierka) v Szőnyi – išlo by o možnosť spoznať
miestne kroje (od oblečených bábik až po pôvodné oblečenia) a oboznámiť sa s
minulosťou mestského a vidieckeho života ( s osobitným dôrazom na sviatky). Kostýmy
na oblečenie a na vypožičanie. Pre turistov: fotenie sa v dobových kostýmoch.
7. Umožniť, aby sa mladí začínajúci herci mohli prezentovať (vystupovanie v hrách a
rozhovory) v severo-komárňanskom Jókaiho divadle.
8. „Rozšírenie” súťaže Attilu Kaszása v prednese poézie a prózy – s predstavením diel
severo- a južno-komárňanských spisovateľov a básnikov (vo vekových kategóriách deti,
mládež, dospelí)
9. Miestnym umelcom zabezpečiť vystavovateľské možnosti – raz alebo dvakrát do roka
pomocou a organizačnou spoluprácou galérií a osvetových domov obidvoch miest.
10. V spoločnom predstavení miestnych divadelných skupín – každý rok spracovať jednu
historickú tému v Severnom a Južnom Komárne v rámci nejakého podujatia (napr.
Komárňanské dni).

Odborná tematická "Dielňa budúcnosti" číslo 14.
Spolupráca medzi kultúrnymi inštitúciami a amatérskymi skupinami, spoločné projekty
(Vytvorenie partnerskej skupiny)
Štrnásta „dielňa budúcnosti“ sa uskutočnila v Severnom Komárne za účasti riaditeľov
a pracovníkov kultúrnych inštitúcií ako aj vedúcich amatérskych skupín celkovo v počte
dvadsiatich osôb. V 14. dielni budúcnosti sa zrodilo osem projektových nápadov.
Navrhnuté a podporované projektové nápady v rámci dielne budúcnosti:
(Projektové nápady s číslom 1 – 4 prítomní vysoko podporovali. Ďalšie poradie sa uvádza na
základe hlasovania prítomných.)
1. Ostrov šance, Maltézske ihrisko – opäť sa „objavil“ už známy program z predošlých
odborných dielní budúcnosti
2. Zorganizovanie tábora umeleckého skla – počas školských prázdnin, denný tábor pre
deti pod vedením umelcov. Samozrejme tábor by bol ukončený výstavou
3. Prevádzkovanie „Kultúrneho autobusu“ – počas festivalov. Záujemcov by dopravoval
(v cene zahrnutej v stupenke) na jednotlivé miesta.
4. „Priateľstvo hudby“ – regionálne stretnutie chórov. Zároveň v tom čase stretnutie
ľudových piesní a ľudových tancov – na oboch stranách hraníc – za účasti skupín z
obidvoch miest, okresov a malých regiónov (bratských miest).
5. Vypracovanie spoločnej kultúrnej stratégie – Cieľom je zosúladenie kultúrnych
programov pripravovaných v obidvoch mestách. Je to v záujme toho, aby sa obišlo
časovému prekrývaniu sa tých podujatí, ktoré oslovujú veľké množstvo návštevníkov.
6. Nech sú čitateľské preukazy knižníc platné v obidvoch mestách. – Ak sa to nedá
zrealizovať, tak potom, aby študenti mohli mať bezplatné členské a dospelí zľavnený
čitateľský preukaz (denné vstupné).
7. Spolupráca múzeí – raz do roka mať dlhšie otvorené, pri každej takejto príležitosti
pripraviť a prezentovať spoločnú výstavu zo zbierok múzeí a/alebo preferovať práce
miestnych umelcov z rôznych oblastí umenia.
8. Spolupráca v oblasti cyklistických a skejtbordových dráh, ktoré sa stavajú v Južnom
Komárne a ktoré už existujú v Severnom Komárne. Organizovanie spoločných
programov, pri ktorých sa môže stretnúť (športujúca) mládež obidvoch miest a spolu si
zašportovať
Odborná tematická "Dielňa budúcnosti" číslo 15.
Spoločné stratégie rozvoja hospodárstva, vypracovanie spoločných projektov
(Vytvorenie partnerskej skupiny)
Pätnásta „dielňa budúcnosti“ sa uskutočnila v Južnom Komárne a zúčastnili sa jej odborníci,
ktorí v rámci svojej praxe sú úzko prepojení s hospodárstvom a hospodárskym rozvojom
obidvoch miest, resp. s budovaním ich rozvoja. Cieľom je, aby sa medzi nimi vytvorilo čo
najintenzívnejšie a silné ekonomické prepojenie. Podujatia sa zúčastnilo takmer 20 osôb
a opätovne podnietili nápady na spoločný ekonomický rozvoj.
Navrhnuté a podporované projektové nápady v rámci dielne budúcnosti:
(Projektové nápady s číslom 1 – 3 prítomní vysoko podporovali. Ďalšie poradie sa uvádza na
základe hlasovania prítomných.)

1. Zriadenie spoločného „podnikateľského klubu” – sa dá považovať za takú
iniciatívu, ktorá vytvorila príležitosť na budovanie kontaktov medzi podnikateľmi
obidvoch miest z tých istých podnikateľských oblastí a na zistenie možností, ktoré im
obe mesta ponúkajú. Napr. klub technikov. Bolo by potrebné vyhotoviť register, ktorý
by obsahoval údaje odborníkov, remeselníkov. Týmto by už bolo zaručené, že by sa
vedeli vzájomne kontaktovať. Na stretnutiach by bola príležitosť – okrem iného – na
spoznanie vzájomných technických pravidiel. Konečným cieľom by bola
intenzívnejšia spolupráca medzi odborníkmi obidvoch miest.
2. Vypracovanie spoločnej stratégie rozvoja ekonomiky na obidvoch brehoch
Dunaja – ku spolupráci obidvoch miest neoddeliteľne patrí, aby sa ich spoločná
stratégia ekonomického rozvoja pripravila takým spôsobom, aby sa pri jej
vypracovaní brali do úvahy ekonomické činitele obidvoch miest, hoci aj
prostredníctvom metód spoločného plánovania.
3. Ničenie komárov na obidvoch stranách hraníc – väčšina miest výskytu komárov sa
nachádza prevažne na severnej strane, napriek tomu sa však v súčasnosti na území
Severného Komárna nekladie dostatočná pozornosť na ich ničenie. Aj v tomto prípade
by bola potrebná spolupráca týchto dvoch miest, keďže daný stav je pre obe strany
nepríjemný. Za menšiu prekážku sa považuje i to, že v Severnom Komárne nie je
povolené ich letecké postrekovanie. Samozrejme, mohlo by to byť aj inak (napr.
ničenie komárov by vykonala tá istá spoločnosť na obidvoch stranách hraníc).
Technická spolupráca medzi týmito dvoma mestami je každopádne potrebná.
4. Hospodársko-informačné centrum pri stretnutí dvoch miest: vytvorenie
informačného bodu zaoberajúceho sa ekonomickými otázkami v budove bývalej
mýtnice (už sme sa stretli s myšlienkou využitia tejto budovy na turistické informačné
centrum). Takto by sa zabezpečila ekonomická spolupráca týchto dvoch miest a
zároveň by vznikol východiskový bod vybudovania intenzívnejšej podnikateľskej
spolupráce.
5. Komárno a okolie (dve krajiny – dve vinárske oblasti) predstavenie vinárskej
kultúry: vytvorenie komplexných turistických služieb prostredníctvom oboznámenia
sa s vínnou kultúrou v týchto dvoch mestách a v ich okolí a vytvorením spoločnej
vínnej cesty. Poskytovanie viacdňových služieb zameraných na spoznanie vín, ktoré
by si podelili obidve strany: napr. vytvorením Hviezdnej túry (Csillagtúra),
nadviazaním spolupráce medzi vinármi.
Odborná tematická "Dielňa budúcnosti" číslo 16.
Obchodná spolupráca presahujúca cez obe brehy Dunaja, spoločné projekty
(Vytvorenie partnerskej skupiny)
Šestnásta „dielňa budúcnosti" sa uskutočnila v Južnom Komárne, zúčastnili sa jej odborníci,
ktorí v rámci svojej praxe sú úzko prepojení s obchodnými činnosťami medzi týmito dvomi
mestami, respektíve považujú intenzívnu spoluprácu za potrebnú. Podujatia sa zúčastnilo
takmer 20 osôb a spoločne vypracovali tri nápady cezhraničnej obchodnej spolupráce.
Navrhnuté a podporované projektové nápady v rámci dielne budúcnosti:
(Projektové nápady s číslom 1 – 3 prítomní vysoko podporovali. Ďalšie poradie sa uvádza na
základe hlasovania prítomných.)

1. Spoločná internetová stránka - Spoločné obchodné informácie – ďalej rozvíjať
internetovú stránku obidvoch miest s tým cieľom, aby sa popri iných dôležitých
oznamoch mohli odborníci vykonávajúci činnosť v obchodnej oblasti dostať k dôležitým
a aktuálnym informáciám ohľadne obchodného diania v Severnom Komárne i v Južnom
Komárne, ktoré sa ich do veľkej miery týkajú. Umiestnenie odborných odkazov by
znamenalo ešte bližšiu informovanosť (napr. právne normy) pre obchodných partnerov.
2. Rozmiestnenie verejných „elektronických bodov“: V Severnom Komárne už fungujú
elektronické body rozmiestnené na verejných priestranstvách (počítače poskytujúce
informácie o meste) a umožňujú vyhľadávanie verejných informácií, respektíve informujú
o programoch a pamätihodnostiach mesta. V súčasnosti však fungujú iba štyri takéto
body. V Južnom Komárne zatiaľ nie je takáto možnosť prístupu k informáciám, preto by
bolo veľmi dôležité, aby sa – rozšírením – rozmiestnili aj ďalšie takéto body v obidvoch
mestách. Zabezpečovali by v Severnom Komárne i v Južnom Komárne prístup ku
verejným, kultúrnym informáciám jednak pre návštevníkov a záujemcov, respektíve aj
pre miestne obyvateľstvo.
3. Skupiny vo/pri samosprávach zaoberajúce sa podporovaním ekonomického rozvoja
a obchodnej spolupráce: aby v obidvoch mestách bola a spolupracovala jedna menšia
odborná skupina. Ich prvoradou úlohou by bolo napomáhať a sústavne sledovať
strategický ekonomický rozvoj a obchodnú spoluprácu v Severnom Komárne i v Južnom
Komárne. Najúčinnejšie by bolo, keby tieto skupiny pracovali v rámci samosprávy,
pretože takto by sa vo väčšej miere zabezpečila takmer každodenná spolupráca. Užitočné
informácie by sa okamžite dali umiestniť na internetovej stránke týchto dvoch miest, na
stránkach obsahujúcich obchodné informácie, a takto by mohli napomáhať spolupráci
(napr. podnikateľskej) medzi Severným Komárnom a Južným Komárnom.
4. Spoločné tematické fóra na obidvoch brehoch Dunaja: zorganizovanie a zabezpečenie
sústavnej činnosti tematických, s jednotlivými profesiami sa viažucich fór predovšetkým
pre malých a stredných podnikateľov. Cieľom je poskytnúť podnikateľom obidvoch miest
možnosť vzájomného spoznania sa, ako aj prebudenie záujmu o budúcu spoluprácu.
5. Pohraničné stretnutie podnikateľov: južno-komárňanská spoločnosť (ParaGraf kft.) sa
už pustila do toho, aby vytvorila podmienky na stretnutie podnikateľov Severného
Komárna a Južného Komárna a na realizovanie ich vzájomnej spolupráce. Tohto
podujatia sa zúčastnili viacerí podnikatelia z obidvoch miest. Podľa skúseností, mnohí
podnikatelia sa ani takto nedozvedeli o tejto iniciatíve. Preto najdôležitejším krokom je
oboznámiť s tým čo najširší okruh podnikateľov, aby sa tak zabezpečila neskoršia
obchodná spolupráca.
Odborná tematická "Dielňa budúcnosti" číslo 17.
Spolupráca medzi občianskymi organizáciami, vytvorenie spoločných projektových
nápadov
(Vznik partnerskej skupiny)
Sedemnásta "dielňa budúcnosti" bola uskutočnená v Južnom Komárne a zúčastnili sa jej
riaditelia a členovia občianskych organizácií. Snažia sa svojimi programami medzi rámcami
občianskych organizácií učiniť životy obyvateľov žijúcich v dvoch mestách plnšími,
pestrejšími a hodnotnejšími. Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 20 osôb. Spolu vypracovali
nápady pre možnosti koordinovanej, spoločnej práce občianskych organizácií v obidvoch
mestách.

Navrhnuté a podporované projektové nápady v rámci dielne budúcnosti:
(Projektové nápady s číslom 1 - 7 prítomní vysoko podporovali. Ďalšie poradie sa uvádza na
základe hlasovania prítomných.)
1. Spoločná civilná burza v dvoch mestách - (predstavenie sa, PR, výmena skúseností)
2. Stretnutia občianskych organizácií s výučbovými a výchovnými cieľmi, výmena
skúseností - (hľadanie možností spolupráce, s cieľom získania zdrojov, určených pre
občianske organizácie)
3. Dielne uchovávajúce tradície dvoch Komárnov v Szőny-i - Spolupráca tvorcov
predmetov (napríklad rezbárov, pletačov slamy, atď). Organizácia spoločných
programov, tvoriacich dielní.
4. Stretnutie dychových hudobných skupín – (napríklad v rámci Dňa kultúrneho
dedičstva) Na podujatie by sa mohli pozvať - okrem doterajších - aj súbory bratských
miest týchto dvoch miest.
5. Výmena služieb v rámci "bartelu" – s cieľom lepšieho využívania telocviční a
kultúrnych inštitúcií odidvoch miest, spoločné používanie zariadení (platba napríklad
miestnosť za miestnosť, plaváreň - zimný štadión)
6. Zozbieranie občianskych organizácií (ich činností) obidvoch Komárnov, ich
usporiadanie do databázy - umožnenie zverejnenia a dostupnosti údajov na spoločnej
internetovej stránke, prostredníctvom účinkovania občianskych organizácií.
7. Spoločný (samosprávny) finančný rámec - o ktorý by mohli súťažiť občianske
organizácie ohľadom programov pohraničných oblastí
8. Vyhľadanie historických udalostí, spojených s miestom bydliska - Pripojením ku
konferencii historikov Komárňanských dní (napríklad Pevnosti a a Holokaust)
9. "Dream Team" mladých zvolenie "hlavičiek" v 12 členných skupinách,
pozostávajúcich z mládeže (max. do 20 rokov) obidvoch miest, ktorí sú v niečom
výnimočne úspešný (napríklad v športe, v umení, v štúdiu). Využitie s tým súvisiacich PR
možností. Ich ďalší výber, napríklad podľa schémy "Herec národa".
10. Historický náučný chodník popri pevnostiach - uskutočnenie vyhotovených plánov,
ich následná popularizácia v základných (všeobecných) školách v dvoch štátoch.
11. Vzájomná návšteva pevností - v organizovanej forme, s doprovodom. TOTO UŽ
EXISTUJE!
12. Organizácia EGTC by mohla napomáhať občianskym organizáciám dvoch miest ako
súťažný partner alebo prostredníctvom písania súťaží - (členovia EGTC: Južné Komárno,
Severné - Komárno, Tata, Kisbér, Hurbanovo, Kolárovo) – TOTO SA ODPORÚČA PRE
OBČIANSKE ORGANIZÁCIE!
Odborná tematická "Dielňa budúcnosti" číslo 18.
Spolupráca medzi športovými združeniami, športovými organizáciami, športovými
tímami, vytvorenie spoločných projektových nápadov
(Vznik partnerskej skupiny)
Osemnáste stretnutie "dielne budúcnosti" sa usporiadalo v Južnom Komárne, na ktorom sa
zúčastnili také športové združenia a športové organizácie, ktoré prostredníctvom svojej práce
zabezpečujú možnosti závodného, hromadného a voľno-časového športovania pre obyvateľov
v dvoch obciach. Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 20 osôb a vypracovali nápady pre možnú
spoločnú spoluprácu športových združení, športových organizácií a družstiev obidvoch miest.
Navrhnuté a podporované projektové nápady v rámci dielne budúcnosti:

(Projektové nápady s číslom 1 - 4 prítomní vysoko podporovali. Ďalšie poradie sa uvádza na
základe hlasovania prítomných.)
1. Skate Park v Monoštorskej pevnosti - Vybudovateľná dráha zabezpečuje možnosti
trávenia voľného času pre mladých cyklistov a skejtbordistov v oboch mestách. Mestá by
vďaka medzinárodných súťaží získali väčšiu pozornosť.
2. Virtuálny (kultúrny) „Dream Team” – v tíme by získali svoje miesto deti s
výnimočným talentom, žijúce v dvoch Komárnach . Oni by mohli byť "tvárami" miest v
PR miest, mohli by účinkovať v marketingu mesta, mohli by byť vzormi pre svojich
rovesníkov.
3. Spoločný internetový tréningový kalendár - z ktorého by sa rodičia mohli dozvedieť,
že v ktorom meste, o koľkej hodine, u koho (za koľko) by bolo možné zapísať deti na
rôzne možnosti športovania. S tým by bolo možné eliminovať teraz prevažujúce, časovo
náročné osobné vyhľadávanie, telefonovanie.
4. Spoločné školské majstrovstvá, športové súťaže - napríklad basketbalová súťaž,
majstrovstvá vo futbale. V každom športe - pre každú vekovú skupinu.
5. Volejbalové majstrovstvá pre základné školy - všeobecné školy - najmä s cieľom
vyhľadávania talentov.
6. Transparentnosť športového financovania. V Južnom Komárne - Založenie
spoločnej športovej koncepcie. (inštitučný, družstevný, hromadný šport)
7. Cyklistické cesty so spoločným organizovaním - s inými doplnkovými programami
8. Pre dunajských turistov a veslárov vodný prístav v Južnom Komárne modernizácia možností kotvenia v Severnom Komárne - zabezpečiť možnosti
kotvenia, odpočinku, stravovania, stanovania, poprípade v malých člnoch možnosť
tankovania.

Odborná tematická "Dielňa budúcnosti" číslo 19.
Informačná a internetová spolupráca, spoločné projekty
(Vznik partnerskej skupiny)
Na odbornej tematickej "dielni budúcnosti" sa zúčastnili takí odborníci, ku práci ktorých sa
živo spája plnenie úloh ohľadom informovania prostredníctvom internetu. Na podujatí
prebiehalo vytváranie projektových nápadov za účasti viac ako 10 osôb.
Navrhnuté a podporované projektové nápady v rámci dielne budúcnosti:
(Projektové nápady s číslom 1 - 3 prítomní vysoko podporovali. Ďalšie poradie sa uvádza
na základe hlasovania prítomných.)
1. Vytvorenie súčasnej informačnej databázy oboch miest - to je potrebné z toho
dôvodu, lebo súčasné webové stránky obsahujú málo informácií, je ich "ťažko nájsť"
a obnovujú sa pomerne zriedka.
2. Profesné informačné stredisko - s charakterom služieb, popri predstavení profesií,
nachádzajúcich sa v dvoch mestách, aj s informáciami týkajúcimi sa pracovného
práva a vyhľadávaním zamestnania.
3. Vybudovanie pohraničného pracovného informačného systému - Pracovné
informácie oboch miest v spoločne prevádzkovanom informačnom systéme.
4. Spoločná PR a infokomunikačná činnosť - predstavenie oboch miest - v obidvoch
krajinách, ako aj na medzinárodnom poli.

5. Zlepšovanie pohraničných stykov a vzájomnej "dostupnosti" oboch miest. - od
dopravy až po internet
6. Webové stránky pre vekové kategórie - obyvatelia miest o svojich mestách, ich
"vlastným" jazykom.
Odborná tematická "Dielňa budúcnosti" číslo 20.
Spolupráca v rámci miestnych médií, spoločné projekty
(Vznik partnerskej skupiny)
Na dvadsiatej odbornej tematickej "dielni budúcnosti" sa zúčastnili odborníci pracujúci v
médiách. Na podujatí sa zúčastnili aj spolupracovníci on-line spravodajských portálov, tlače a
redakcií miestnych televízií. Bol prítomný aj komentátor krajských novín. Na podujatí
prebiehalo vytváranie projektových nápadov za účasti viac ako 10 osôb.
Navrhnuté a podporované projektové nápady v rámci dielne budúcnosti:
(Projektové nápady s číslom 1 - 3 prítomní vysoko podporovali. Ďalšie poradie sa uvádza na
základe hlasovania prítomných.)
1. Lokálna „TASR” – vytvorenie informačnej databázy (v pozadí), pre pomoc
miestnym spolupracovníkom médií.
2. Spoločný internetový spravodajský portál, so spoločnou databázou správ - správy
oboch mestských televízií nech sú dostupné v oboch mestách na internete a tie
"staršie" z internetového archívu.
3. Pravidelné stretnutia spolupracovníkov oboch mestských televízií a ostatných
miestnych médií - zorganizovanie koordinácií. Napríklad výmena programov,
zdieľanie mediálneho obsahu, atď..
4. Relácie mestských televízií - zdieľanie videa - reportáže komárňanských televízií
nahrať napríklad na portál YouTube. Odtiaľ môžu diváci voľne sledovať programy.
5. "Mediálna piváreň" - s dvoj-trojmesačnou pravidelnosťou. Výmena skúseností,
poskytovanie informácií v uvoľnenom rámci.
6. Zostavenie (stále sa rozširujúceho) e-mailového zoznamu - ktorý by fungoval ako
korešpondenčná skupina. Jej cieľom je priame a aktuálne udržiavanie kontaktu. Jej
členom môže byť ten spolupracovník médií, ktorý sa chce objaviť v médiách.
7. Spolupráca v rámci súťažných možností EU - vyhľadávanie, príprava, realizácia.
Spoločné uskutočnenie vyhraných súťažných podaní.
Zúčastnení na podujatí začali zostavovať zoznam e-mailových adries a organizáciu prvého
voľného stretnutia mediálnych pracovníkov oboch miest.

Projekt je podľa účastníkov tematických odborných Dielní budúcnosti iniciátorom, a svojimi
návrhmi prispieva k integrovanému rzvoju oboch miest, k zmene pohľadu inštitucionálnych,
hospodárskych a spoločenských účastníkov, tiež prispieva k vytvoreniu vzájomných spojení.
Séria podujatí, prostredníctvom podelení sa o skúsenosti, napomáha účasti v spoločných
plánovacích postupoch a aj tomu, aby sa partneri zúčastňovali v čo najväčšom počte a čím
väčšou aktivitou v spoločných činnostiach.

Vzniknuté projekty sa pretransformujú do konkrétneho rozvoja. Odborné predstavy,
vytvorené v tematických oblastiach série podujatí, môžu tvoriť základ ďalšej spolupráce,
respektíve tam, kde je to možné, môžu byť nápomoicné aj pri následnej spolupráci.
Projektové nápady dielní budúcnosti znamenajú základ pre spoločné zmýšľanie, pre
vzájomnú spoluprácu obidvoch miest.
Zozbierané projektové nápady vytvárajú základ pre dlhodobú partnerskú spoluprácu.
Vybudované profesné spojenia napomáhajú pohraničným mestám pri vzájomnej spolupráci a
udržateľného rozvoja miest prostredníctvom spoločného rozvoja.
Po ukončení projektu činnosti pokračujú ďalej.

