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Po dvojročnej nútenej 
prestávke Komárno a Komá-
rom opäť spoločne organizu-
jú tohtoročné Komárňanské 
dni. Prípravy a plánovaný 
program jedného z najväč-
ších kultúrnych festivalov v 
našom regióne boli predme-
tom spoločnej tlačovej bese-
dy, ktorú v návštevníckom 
centre pri novom Monoštor-
skom moste, spájajúceho 
obe mestá usporiadali, Béla 

Keszegh, primátor Komárna, 
a Attila Molnár, primátor 
Komáromu.

Ako je už tradíciou, aj 
tohtoročný festival sa začne 
v pamätný deň Komárna, 
teda 26. apríla, spoločným 
slávnostným zasadnutím 
oboch samospráv, tentoraz 
v Hviezdicovej pevnosti 
v Komárome. Na ňom Ceny 
Pro Urbe, Cena Čestný ob-
čan a Ceny primátora budú 

udelené všetkým, ktorí sa 
svojimi verejnými, kultúrny-
mi a športovými aktivitami 
významne zaslúžili o dobré 
meno mesta Komárna.

Počas Komárňanských 
dní od 26. apríla až do 1. 
mája sa môžeme tešiť na de-
siatky programov a podujatí 
na oboch brehoch Dunaja. 
Samozrejme, ani tento rok 
nebudú chýbať tie najob-
ľúbenejšie a najznámejšie 

podujatia, ako sú Ulica vín, 
Dni Starej pevnosti alebo 
Medzinárodný pouličný beh 
Komárom - Komárno, na kto-
rý sa môžete už elektronicky 
prihlásiť na webovej stránke 
www.kefekomarom.hu do 
26. apríla. Tí, ktorí majú trva-
lý pobyt v Komárne, získajú 
50-percentnú zľavu na štar-
tovné. Beh sa uskutoční 1. 
mája so štartom od Mestskej 
športovej haly v Komárne a 
cieľom na Námestí slobody 
v Komárome.

Najobľúbenejším podu-
jatím festivalu je každoročne 
hudobný program. Tak ako v 
predchádzajúcich rokoch, aj 
teraz budú hudobné skupiny 
vystupovať na dvoch pódi-
ách a všetky koncerty budú 
samozrejme bezplatné. Na 
hlavnom pódiu v piatok 28. 
apríla vystúpia DJ Čeku, 
Qeen Tribute, Joci Pápai a v 
sobotu 29. apríla DR BRS, 
Gergő Rácz a Desmod. V ne-
deľu večer 30. apríla vystú-
pia DJ Dominik, Igor Kmeťo 
a skupina Bikini, po nich v 
záverečný deň festivalu 1. 
mája Elán Forever, LGT Revi-
val Band a Első Emelet. Pred 

Komárno a Komárom oslavujú spoločne
Obe mestá pripravujú program Komárňanských dní

Mesto Komárno sa snaží 
dosiahnuť čo najpriaznivej-
šie ceny energií, ale rovnako 
dôležitá je možnosť úspory 
energie. V súčasnosti je to 
možnosť takzvanej fotovol-
taiky, teda umiestnenia sl-
nečných kolektorov, k čomu 
už mesto vykonalo niekoľko 
potrebných krokov. Teraz sa 
snaží nájsť vhodné miesta i 
systémy na úsporu energie. 
V zariadeniach Komárňan-
ských vodární a kanalizácií 
majú v tom už jasno a pra-
cujú na realizácii priprave-
ného plánu.

„Minulý rok sme mali 
elektriku za 90 eúr za me-
gawatt, no v súčasnosti sme 
na úrovni 160 až 170 eúr za 
jeden megawatt, a k tomu 
ide ešte marža obchodníka 
a distribučné poplatky. Dnes 
môžem povedať, že sme na 
úrovni 300 eúr na jeden me-
gawatt. V celej našej spoloč-
nosti na všetkých našich pre-
vádzkach minieme ročne 3,3 
gigawatt hodín, čo je približ-
ne 3300 megawatt hodín. Je 
to extrémne veľa, avšak všet-
ky naše prevádzky, hlavne 
čistiarne odpadových vôd, 
ktoré vlastníme a prevádzku-
jeme, si vyžadujú extrémne 
náklady na spotrebu, hlavne 
kvôli obrovským veľkokapa-
citné čerpadlá" - vysvetľuje 

generálny riaditeľ KOMva-
K-u Patrik Ruman.

Kým v decembri vodárne 
platili za spotrebu 55 tisíc 
eúr, v januári, po zvýšení 
cien elektriny to už bolo 185 
tisíc eur. Manažment KOM-
VaK-u sa preto rozhodol vy-
budovať 3 fotovoltaické elek-
trárne – jednu pri studniach 
na Alžbetinom ostrove, dru-
hú na novej čerpacej stanici 
a najväčšia 250-kilowattová 
pribudne na čistiarni odpa-
dových vôd.

„Pilotný projekt sme za-
čali asi pred 2 rokmi, kde 
sme na čistiarni odpadových 
vôd v Komárne vybudovali 
už jednu fotovoltaickú elek-
tráreň, ktorá vyrába 50 me-
gawattov ročne. Minulý rok 

sme zaviedli úsporné opatre-
nia vďaka ktorým minulý rok 
sme ušetrili 300 megawatt za 
hodinu. Veľmi podstatná in-
formácia je, KOMVaK spot-
rebuje v súčasnosti 3 tisíc 
megawattov," - povedal ge-
nerálny riaditeľ KOMVaK-u 
Patrik Ruman.

Aj vďaka týmto projek-
tom sa obyvatelia Komárna 
nemusia obávať drastického 
nárastu cien vodného a stoč-
ného ako v iných mestách.

„Bohužiaľ k nejakému 
drobnému zvýšeniu bude 
musieť prísť, ale dopredu 
upriamujem na to pozornosť, 
že bavíme sa na úrovni 5, 8 
až maximálne 10 %, čo oby-
vateľov veľmi nezasiahne. 
Hlavne preto, lebo v budúc-

nosti tieto fotovoltaické elek-
trárne nám znížia spotrebu 
elektrickej energie," - pove-
dal Patrik Ruman.

V prípade ďalších mest-
ských inštitúcií je v zimnom 
období možnosť využitia sl-
nečnej energie menšia – na 
klzisku či v športovej hale sú 
podujatia vyžadujúce elek-
trinu väčšinou v zime a po 
zotmení. Mesto už pripravu-
je aj nasledujúce projekty do 
verejných súťaží. Napríklad 
na verejné osvetlenie, kde 
by sa cez deň kumulovala 
energia v batérii, alebo do 
nejakého systému a neskôr 
by ju bolo možné využiť. Aj 
s týmto spôsobom by mesto 
vedelo dosiahnuť značné 
úspory.

Mesto šetrí, kde sa dá, využíva fotovoltaiku

(Pokračovanie na 2. strane) Presne o mesiac uve-
die úspešný súbor už piaty 
folklórny muzikál, tentokrát 
pod názvom Milenka. Súbor 
vznikol pred jedenástimi 
rokmi a mal pôvodne dva-
násť členov. Dnes viac ako 
50 -členný súbor účinkuje 
nie len doma v Komárne, či 
na doskách RND v Bratisla-
ve, ale aj v zahraničí.

Nové dielo, ktoré má 
podtitul "Život našich pred-
kov", bude zobrazovať naj-
významnejšie rituály a tradí-
cie v živote našich predkov. 
Od ochranných zvykov 
počas pôrodov, cez prijatie 
dieťaťa do rodiny, svadobné 
obyčaje, ale aj každodenné 
starosti.

Prostredie, v ktorom 
sa bude odohrávať dej, je 
mimoriadne nezvyčajné 
- očistec. A dielo je veľmi 
zaujímavým pohľadom do 
mysle ovplyvňovanej kres-
ťanstvom, ale aj pohanskými 
rituálmi. Ide o druhé dielo z 
trilógie Bosorka, Milenka a 

Prespánka. Rebeli sa na tieto 
tri ženské fenomény pozera-
jú sebevlastným spôsobom 
a humorom. Aj minulý rok 
uvedené a úspešné dielo 
Bosorka bolo inšpirované 
skutočným príbehom ženy, 
ktorej sa podarilo zachrániť 
pred upálením na hranici. 
Podľa historických prameňov 
sa z pomedzi desiatok tisíc 
upálených žien tak podarilo 
len piatim. Rebeli stoja aj za 
projektom Legendy Komár-
na, kde turistov sprevádzajú 
historickým mestom a popri-
tom rozprávajú príbehy.

Súbor a ostatné aktivity v 
Dome Matice slovenskej mi-
nulý rok ohlásil koniec svojej 
činnosti pre nezvládnuteľné 
ceny energií, to však vyvola-
lo spontánnu zbierku, vďaka 
ktorej je činnosť minimálne 
do začiatku novej vykurova-
cej sezóny zachránená. I keď 
systémové riešenie sa ešte 
nenašlo, súboristi v činnosti 
naďalej pokračujú.

Jana Pipíšková

Slovenskí rebeli 
pripravujú Milenku
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Drobná inzercia
l Hľadám spolužiakov zo základ-
nej školy v Komárne z roku 1959 
zo školy Tabačka (1. až 5. ročník) 
a potom sme chodili do školy na 
Pohraničnej. Pani Zavadská nás 
začala učiť. Ozvite sa mi. Štefan 
Janko. 
l Nordic walking kurzy – cho-
denie s paličkami. Tel.: 0950/384 

071, info@nwsmartou.sk.
l Záhradnícke práce – odborný 
rez ovocných stromov, predaj a 
výsadba ovocných stromov. Tel.: 
0905/214 810.
l REKOM rekonštrukcia bytov. 
Tel.: 0948/622 051.
l Pedikúra aj v pohodlí Vášho 
domova. Tel.: 0908/761 373.

vystúpeniami a po nich sa o 
dobrú atmosféru postarajú 
diskdžokejovia. Na malom 
pódiu sa predstavia najmä 
miestni umelci. V piatok 28. 
apríla na pódiu vystúpi Atti-
la Zsapka, Péter Farnbauer, 
Péter Emmer a Péter Farkas, 
v sobotu 29. apríla vystúpia 
Petra Börnerová, skupina 
Inými Slovami a Eli trio. V 
nedeľu 30. apríla vystúpia 
Jana Krištof Lehotská a Dávid 
Sipos a v pondelok 1. mája 
zabavia publikum Memória 
Társulat a Muzikanti Kiss.

Primátor Béla Keszegh 
povedal, že tento rok získalo 

právo organizovať festival iné 
združenie, takže sa očakáva-
jú menšie zmeny a inovácie.

„Budeme sa tiež snažiť, 
aby Komárňanské dni boli 
opäť ekologickým a dyna-
mickým festivalom, aby oby-
vatelia oboch miest mohli 
spoločne oslavovať a prežiť 
najväčší sviatok mesta," - do-
dal Béla Keszegh.

V Komárome organi-
zátori rozdelili hudobné 
podujatia na dve časti a 
miesta konania. Koncerty v 
Monoštorskej pevnosti budú 
za vstupné, zatiaľ čo kon-
certy organizované v parku 
Jókaiho budú bezplatné. V 

Monoštorskej pevnosti vy-
stúpia Tankcsapda, Majka, 
Valmar, R-GO, Neoton Fa-
mília, Demjén Ferenc, Ma-
nuel a Rúzsa Magdi. V parku 
Jókaiho budú pripravené aj 
aktivity pre rodiny, pričom 
večer bude venovaný bez-
platným koncertom: Tamás 
Vastag, skupina Bon-Bon, 
skupina Hooligans, Elektron 
Band, Deák Bill Gyula a Re-
public.

Primátor Béla Keszegh 
uviedol, že z úsporných dô-
vodov a s cieľom ešte viac 
zdôrazniť environmentálne 
povedomie tento rok ne-
budú vydávať program Ko-

márňanských dní v tlačovej 
forme, ale všetky dôležité 
informácie budú zverejnené 
na webovej stránke www.
komarominapok.eu. Novou 
iniciatívou je aj zámer zria-
diť nepravidelnú autobusovú 
dopravu medzi oboma mes-
tami, aby občania mohli po-
hodlne cestovať na jednotlivé 
podujatie. V záverečný deň 
festivalu, 1. mája večer, oh-
ňostroj nahradí svetelná šou 
na námestí Klapka. Podrobný 
program Komárňanských dní 
nájdete v budúcom vydaní 
našich novín 20. apríla.
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Novorodenci
Norbert Szabó zo Svätého Petra, Aurel Szvedko z Tvrdošo-

viec, József Lakatoš z Hurbanova, Lara Csillagová z Kavy, Kevin 
Opálka z Marcelovej, Amira Onofrej z Nových Zámkov, Juliana 
Košťálová z Nových Zámkov, Áron Benedek Duba z Marcelovej, 
Denisz Szabó z Čalovca, Júlia Panna Páll z Kolárova, Levente 
Uram z Novej Stráže, Lucia Čulíková z Hurbanova, Valery Na-
gyová z Hurbanova, Tamara Pappová z Tekovských Lužian, Juraj 
Pekarík z Komárna, Anikó Bukorová z Čičova, Pierre Quiset z 
Kolárova, Anna Szalai z Komárna, Csenge Boros z Dvorov nad 
Žitavou, Anna Gurvaiová z Komárna, Eliot Zsidek z Marcelovej, 
Ema Kláčeková z Dvorov nad Žitavou, Dávid Havran z Kolárova, 
Nina Lengyelová z Pribety, Nathan Virág zo Štúrova, Viliam Nagy 
z Komárna, Noel Ondo z Bátorových Kosíh, Veronika Ballayová 
z Duloviec, Anna Borbála Németh z Bátorových Kosíh, Lea Laka-
toš z Komárna, Viktor Karvai z Hurbanova, Tia Osvald z Komár-
na, Márk Senkár z Marcelovej, Vanesa Lakatošová z Hurbanova, 
Tamia Angyal z Kolárova, Zoé Nagy z Kolárova, Sofia Kováčová 
z Hurbanova, Linda Szegiová zo Strekova, Hunor Jancsó zo Zlat-
nej na Ostrove, Maxim Polák z Bratislavy, Dávid Rajkovics z Iže, 
Liam Mravec z Komárna, Ella Bartos zo Sapu, Rean Lakatošová 
z Hurbanova, Vivien Baginová z Imeľa, Noah Pavlík z Komárna, 
Márk Fekete z Kolárova, Jenifer Lakatošová z Hurbanova, Natália 
Olejárová z Nitry, Edina Takács z Radvane nad Dunajom, Mi-
loš Jakub Meisel z Komárna, Nolen Nappel z Kolárova, Vanessa 
Molnárová z Komárna, Steven Hromátka z Komárna, Bálint Ivan 
z Nesvád, Marosi Tomáš z Imeľa, Mátyus Alex z Nesvád, Boros 
Manuel z Tvrdošoviec, Žitňáková Emília u Uľan na Žitavou, Kat-
rin Stojková z Hurbanova, Filip Molnár z Kolárova, Bella Norina 
Bóriková z Chotína, Helena Polwareczná z Komárna, Liana Hüb-
sch z Nitry, Leone Kis z Dunajskej Stredy, Elina Makki z Veľkého 
Medera, Gábor Kósa z Imeľa, Lucas Csonka zo Zlatnej na Ostro-
ve, Hanna Szikszaiová z Komárna, Michal Kozma z Komárna, 
Vivien Szabó z Kolárova, Lorenzo Lakatos z Komárna.

Sľúbili si vernosť
Eugen Čičo a Zuzana Sztojková, Tibor Csicsó a Alžbeta 

Kinczerová.

Opustili nás
80-ročný Ján Druga z Novej Stráže, 94-ročná Helena Murová 

z Trávnika, 78-ročný Ádám Ladislav z Čičova, 68-ročná Hajnalka 
Takács z Iže, 77-ročný Ladislav Csöbönyei z Komárna, 92-ročný 
Tibor Roháček z Komárna, 70-ročný Aladár Lőrincz z Vrbovej 
nad Váhom, 74-ročná Binder Erika rod. Nagy z Komárna, 80-roč-
ná Magdaléna Markovicsová z Kameničnej, 93-ročná Magdol-
na Fekete z Komárna, 49-ročný Róbert Hajabács z Radvane nad 
Dunajom, 66-ročná Éva Mátyási z Komárna, 72-ročný Ján Baka 
z Patiniec, 73-ročný Ing. Jozef Petráš z Komárna, 78-ročná Ágnes 
Fehér zo Zlatnej na Ostrove, 90-ročná Magdaléna Bakošová z 
Komárna, 81-ročná Mária Kósová z Brestovca, 75-ročný Ing. Zol-
tán Pálinkás z Komárna, 82-ročná Margit Trestyánszki z Komárna, 
79-ročný László Németh z Kameničnej, 87-ročný Ladislav Torma 
z Komárna, 68-ročný Rudolf Kopsa z Kližskej Nemej, 90-ročný 
Ottó Kiss z Komárna, 73-ročný Štefan Őszi z Kolárova, 89-ročná 
Anna Hríňová z Komárna, 87-ročný Štefan Keszán z Lándoru, 
83-ročný Július Rehák z Patiniec, 80-ročná RNDr. Katarína Kol-
lárová z Komárna, 82-ročná Tóth Irén rod. Maráz z Komárna, 
74-ročná Helena Kocsisová zo Svätého Petra.

SPOMIENKA
„Navždy ostaneš v našich srdciach...“

Dňa 8. apríla 2023 uplynú dva roky, 
keď nás navždy opustila drahá mamička 
a starká

Jozefína PRIESOLOVÁ.
S láskou a úctou spomína dcéra Lívia s celou rodinou. 

(Dokončenie z 1. strany)
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TRIEDIME ODPAD!
Vážení občania, Mesto Komárno Vám oznamuje, že 

triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu 
(papier, plasty+kovy+VKM, sklo) pokračuje v rodinnej zá-
stavbe v nasledovných termínoch:

od 17. apríla - do 21. apríla 2023 
(papier, plasty+kovy+VKM, sklo)=3 vrecia

od 15. mája - do 19. mája 2023 
(papier, plasty+kovy+VKM, sklo)=3 vrecia

Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou ná-
dobou (do ktorej ukladáte zmesový komunálny odpad) 
v hore uvedenom termíne v obvyklý deň odvozu komunál-
neho odpadu vo vašej lokalite. Zber odpadu zo zberných 
nádob a zber vriec s triedeným odpadom sa bude vykoná-
vať osobitnými vozidlami prostredníctvom zberovej spo-
ločnosti, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu. Vyloženie 
vriec mimo dňa odvozu v hore uvedených intervaloch je 
zakázané!

Dôležité upozornenia: Každá domácnosť má nárok na 
max. 3 vrecia mesačne  (v závislosti od počtu vyložených 
naplnených vriec). Triedené zložky komunálneho odpadu 
je možné bezplatne odovzdať aj na zbernom dvore na 
Harčášskej ceste. Informácie o termínoch zberu nájdete aj 
na webovej stránke mesta (www.komarno.sk).

BIO ODPAD ZO ZÁHRAD!
Vážení občania, Mesto Komárno oznamuje občanom 

žijúcich v rodinných domoch, že biologicky rozložiteľný 
odpad zo záhrad sa od apríla 2023 bude odvážať v obdo-
bí mesiacov marec až november každý týždeň (v dňoch: 
pondelok=mestské časti Komárna, utorok=mesto Komár-
no) a v období mesiacov december až február 1 x za 4 
týždne (v dňoch: pondelok=mestské časti Komárna, uto-
rok=mesto Komárno).

Dôležité upozornenia: Každá domácnosť má nárok na 
2 plastové vrece (v závislosti od počtu vyložených naplne-
ných vriec). Podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mes-
ta Komárno č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpad-
mi a s drobnými stavebnými odpadmi sa odpad zo záhrad 
prednostne kompostuje na mieste vzniku! Vzniknutý kom-
post je použiteľný na prihnojovanie trávnikov a záhrad.

Vyloženie vriec mimo dňa odvozu v hore uvedených 
intervaloch je zakázané!

Informácie o termínoch zberu nájdete aj na webovej 
stránke mesta (www.komarno.sk)

Komárno bolo dejiskom 
už 12. ročníka Európskeho 
festivalu capoeiry, ktorý pat-
rí medzi najväčšie športové 
podujatia capoeiry v Európe. 
V sobotu 11. marca v Zá-
kladnej škole na Pohraničnej 
ulici v Komárne sa stretli 
významní hostia zo sveta 
capoeiry, ktorí odovzdávali 
svoje vzácne skúsenosti naj-
mladšej generácii.

Capoeira je podľa pou-
čiek brazílske bojové ume-
nie, ktoré má korene v Afri-
ke, je to kombinácia hudby, 
tanca, boja i kultúry. Tréne-
rom komárňanského klubu 
je Tomáš „Latino“ Vu Than, 
ktorí bol aj organizátorom 
12. ročníka Európskeho fes-
tivalu.

„Môžem povedať, že to 
bol jeden z najúspešnejších 
festivalov, ktoré sme zor-
ganizovali. Som nesmier-
ne šťastný aj plný energie a 
motivácie, kam sa to všetko 
dotiahlo. Takže pevne ve-
rím, že aj 13. ročník bude o 
niečo lepší. Na festivale sa 
konali tréningy s brazílskym 
majstrom Pasokom, s ktorým 
spolupracujem už 18 rokov. 
Boli tu hostia aj z iných kra-
jín, ktorí vytvorili dobrú at-
mosféru pre ľudí," - povedal 
Tomáš „Latino“ Vu Than.

Pri festivaloch capoeiry 
je vždy jeden deň určený pre 
páskovanie, kde žiaci postu-
pujú na vyššiu úroveň, či sú 
to deti, alebo dospelí a vďa-
ka úrovne celý ten kolobeh 
capoeiry aj rastie. Brazílsku 
capoeiru si vďaka Tomášovi 
obľúbili aj mentálne postih-
nutí ľudia z denného stacio-
nára, kam chodí s nimi pravi-
delne trénovať, ako aj klienti 
domova sociálnych služieb.

„Videl som to v Brazílii, 
lebo tam je to úplne normál-
na vec. Capoeiru v Brazílii 
robí úplne každý, keďže je to 
druhý najobľúbenejší šport 
po futbale. Tak som si raz 
povedal, že prečo by som 
to neukázal aj týmto ľuďom 

a podarilo sa. Desať rokov 
s nimi spolupracujem. Ca-
poeira nemá hranice, čoho 
dôkazom je, ako sa posunuli 
či už fyzicky, alebo mentál-
ne," - dodal Tomáš „Latino“ 
Vu Than.

Pri tréningoch nedochá-
dza ku kontaktu, ale profesi-
onálny capoerista je schopný 
sa ubrániť a účinne zasiah-
nuť. Trénujú už aj trojročné 
deti a najstarší účastník fes-
tivalu mal 67 rokov.

„Veľa ľudí si myslí, že 
je to nejaká choreografia: 
Nie je to choreografia, je to 
improvizácia, kreativita. Ca-
poerista musí mať dobré re-
flexy a načasovanie, aby sa 
vedel uhnúť. Všetky tie tech-

niky, ktoré sa učíme, majú 
význam – kop a akrobacia, 
s ktorou vedia spestriť tú cel-
kovú hru," - vysvetľuje Tomáš 
„Latino“ Vu Than.

Okrem bojových prv-
kov je významnou súčasťou 
capoeiry aj hudba, ktorá sa 
spája s tradičnými brazílsky-
mi nástrojmi, ako sú berim-
bau, pandeiro a atabaque. 
Hudba a spev sa často pou-
žívajú na riadenie tempa a 
rytmu capoeiry.

Podľa účastníkov a orga-
nizátorov festival potvrdil, 
že capoeira na Slovensku 
sa dostala na profesionálnu 
úroveň. Bola to dobrá jazda 
a už teraz sa tešia na ďalší 
ročník.

Komárno hostilo najväčšie podujatie capoeiry v EurópePozývame na koncert pedagógov
Základnej umeleckej školy Komárno v utorok 28. 
marca 2023 o 17. hodine vo veľkej sále Dôstojníckeho 
pavilónu. Vstup je voľný
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Oznámenie o určení miesta a času zápisu dieťaťa 
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách 

v meste Komárno 
Mesto Komárno oznamuje Váženým rodičom, že zápis do 1. ročníka ZŠ 

na školský rok 2023/2024 sa uskutoční v dňoch
12. apríla 2023 od 12:00 do 17:00, 
13. apríla 2023 od 12:00 do 17:00,
14. apríla 2023 od 12:00 do 17:00 

v jednotlivých základných školách v meste Komárno.

Zápis sa uskutoční pre deti, ktoré k 31. 08. 2023 dovŕšia 6. rok veku. Pri zápise 
je potrebné predložiť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz obidvoch rodičov (príp. 
rozsudok súdu o umiestnení dieťaťa). Zápis sa uskutoční v budovách jednotlivých škôl, 
podľa priestorových možností každej základnej školy.

Na zápise musí byť prítomný osobne aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa. (Ak 
bude prítomný len jeden zákonný zástupca dieťaťa, musí  predložiť splnomocnenie od 
druhého zákonného zástupcu konať v jeho mene. Splnomocnenie nemusí byť notársky 
overené.) 

Osobná prítomnosť detí pri zápise je nevyhnutné, preto žiadame rodičov, aby na 
zápis  brali so sebou svoje dieťa!  

Zákonný zástupca si musí vopred dohodnúť presný termín a čas zápisu s  povereným 
pracovníkom školy a to telefonicky alebo emailom v termíne od 27. 03. 2023 do 11. 
04. 2023, počas pracovných dní, denne od 08:00 do 15:00. 

Bližšie informácie v súvislosti so zápisom detí, resp. so zápisom detí so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami, odkladu povinnej školskej dochádzky (predĺženie 
povinnej predprimárnej výchovy) alebo predčasného zaškolenia detí Vám poskytnú 
jednotlivé základné školy. 
Základná škola, Ul. pohraničná 9, Komárno, tel.: 0905 290 444, e-mail: info@
zspohranicna.sk.
Základná škola, Jána Amosa Komenského, Komenského ul. 3, Komárno, tel.: 0915 
794 822, e-mail: info@zskomenskehokn.sk
Základná škola, Rozmarínová ul. 1, Komárno, tel.: 0905 963 047, e-mail: skola@
rozmarinkakn.sk

Mesto Komárno žiada rodiny školopovinných detí, ktoré majú trvalé bydlisko 
v  Komárne  a dlhší čas sa zdržiavajú v zahraničí, aby si  plnili svoje povinnosti a 
kontaktovali Spoločný školský úrad v Komárne na emailovej adrese ssu@komarno.sk 
alebo v pracovnom čase na tel. čísle +421 35 2851 260.

Náš žiak je naša hodnota 

Sme škola, ktorá 

l	dáva každému žiakovi pevné základy 
 a silné krídla
l	výchovno-vzdelávaciu činnosť smeruje 
 k príprave žiakov na život
l	učí žiakov kriticky a tvorivo myslieť 
 a úspešne riešiť problémy
l	v spolupráci s rodičmi vychováva zo žiakov 
 pracovitých, zodpovedných, 
 morálne vyspelých a slobodných ľudí
l	pripravuje žiakov rozhľadených, 
 schopných sebamotivácie 
 k celoživotnému vzdelávaniu
l	vytvára prostredie, v ktorom všetci naši žiaci 
môžu vynikať
l	podporuje zvedavosť a tvorivosť žiakov
l	nabáda žiakov vystúpiť zo svojej 
 komfortnej zóny, mať cieľ a skúšať niečo nové
l	vedie žiakov k ohľaduplnosti, 
 vnímavosti a zodpovednosti
l	poskytuje dlhodobo 
 najvyššiu kvalitu vzdelávania

Čo v našej škole budeš robiť ?

Na 1. stupni

l	učiť sa anglický jazyk od 1. ročníka 
 metódou Jolly Phonics
l	zvládneš informatiku s Emilom
l	objavovať knihy, lebo kladieme 
 veľký dôraz na čítanie s porozumením
l	učiť sa pomocou projektového 
 a tímového vyučovania, 
 zážitkového učenia 
 a iných moderných metód (Montessori, Dalton)

Na 2. stupni

l	môžeš si vybrať netradičné predmety 
 (aplikovaná angličtina, aplikovaná logika, 
 mediálna výchova, environmentálna výchova)
l	nové a moderné športy (kin-ball, skipping)

Zažiješ 
l	neopakovateľnú atmosféru 
 Trojstretnutia Komárno_Blansko_Budapešť 
 (vždy v inom meste)
l	tematické dni a týždne, 
 kde upevňujeme „ Školského Ducha”

Čo v našej škole ešte ponúkame?
l	ŠKD od 6:00 do 16:30
l	v školskej jedálni diétnu stravu
l	bohatú ponuku krúžkov
l	spevácky zbor MARGARÉTKA
l	literárno-dramatický kolektív KU-FÓR
l	basketbal v BK Klokani
l	volejbal v TJ Step
l	atletika v ŠAK
l	spolupráca so ZUŠ – hudobná teória, 
 moderný tanec v našich priestoroch
l	denný letný tábor 
l	pobytový letný tábor
l	ART room
l	čitateľský kútik
l	a okrem toho : lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik, 
školu v prírode, exkurzie, výlety a všeličo iné.

Aj v školskom roku 2023/2024 otvárame 
športovú triedu !

Bude zameraná na 
l	1. a 2. ročník – všeobecná športová príprava
l	3. až 9. ročník – špecializácia na vybraný šport 
 (basketbal alebo atletika)
Ciele a výhody športovej triedy :
l	formovanie kladného postoja žiakov 
 k pohybovým aktivitám 
 a pravidelnému tréningovému procesu
l	všestrannosť v športe
l	optimálne zvyšovanie športovej výkonnosti
Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu
l	predmet telesná a športová výchova 
 2 hodiny týždenne
l	predmet športová príprava, 3 hodiny týždenne
l	tréningová činnosť – podľa dohody

Poď s nami rásť!

Priority školy
1. Kvalitný výchovno – vzdelávací pro-
ces.

Kvalitný výchovno–vzdelávací proces za-
meraný na zážitkové, projektové, komu-
nitné a outdoorové vzdelávanie, rozvoj 
tvorivého a kritického myslenia, samo-
statného uvažovania prostredníctvom 
riešenia problémov. Prvky Hejného ma-
tematiky, metóda Comenia script v písa-
ní. Radostná škola - alternatívna forma 
vzdelávania: priateľské vzťahy, rešpektu-
júca komunikácia, bezpečné, radostné 
prostredie, bez známok – slovné a seba-
hodnotenie..

2. Cudzie jazyky.

Anglický jazyk od 1. ročníka, navýšené 
hodiny vo vyšších ročníkoch. Druhý cudzí 
jazyk: nemecký alebo španielsky. Využíva-
nie CLIL metódy. Medzinárodný projekt 
Erasmus +. Nová jazyková učebňa.

3. Ekológia a environmentálna výcho-
va.

Sme certifikovaná Zelená škola a Centrum 
inšpirácie. Rozvíjame zodpovednosť, ak-
tívny a angažovaný prístup, máme oce-
nenie Angažovaná škola). Výučba vonku 
v Záhrade, ktorá učí, v Ekoaltánku a Mo-
bilnej čitárni. 

4. Šport.

Dve telocvične, fitnessmiestnosť, multi-
funkčné a workoutové ihriská. Spolupráca 
so športovými klubmi – hádzaná, basket-
bal, futbal, volejbal, karate, capoeira.

5. Digitálne zručnosti.
Moderné aplikačné programy podporu-
júce logiku, kreativitu a samostatnosť. 
Medzinárodný projekt Firs Lego League, 
učebňa Legorobotiky s programovateľný-
mi stavebnicami Lego.

6. Návrat k ľudovým tradíciám.

Plne vybavená hrnčiarska dielňa a babič-
kina cvičná kuchyňa.

Sme škola pre všetkých: Starostlivosť 
o bežných, nadaných, začlenených žiakov 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami a žiakov zo sociálne znevý-
hodneného prostredia zabezpečujú piati 
asistenti učiteľa, školský psychológ a špe-
ciálny pedagóg .

Školská knižnica, hudobný salónik, 
dve laboratóriá, výtvarný ateliér, dielňa 
techniky, spoločensko-relaxačná miest-
nosť, uzavretý školský dvor. Krúžky:  Diel-
ňa detských snov,  Odysea mysle, Envirá-
čik, Tvoriváčik, športové: futbal, basketbal, 
florbal, hádzaná, atletika, stolný tenis, Ro-
boLab. Spolupracujeme so ZUŠ – tanečný 
odbor v tanečnej sále (p. uč. Hodeková) 
a hudobná teória u nás v škole.

Pilierom Rozmarínky je stabilná vízia, 
hodnoty a školský vzdelávací program 
MÚZA. Našou víziou je byť školou, kde sa 
každý cíti bezpečne, učí sa naplno a s ra-
dosťou rozvíja to najlepšie, čo v ňom je.  Čo 
pre nás znamená MÚZA?

Múdro – získavame vedomosti bádaním, 
objavovaním a vlastným zážitkom, učíme sa 
uvedomelo vnímať súvislosti hľadaním dôka-
zov o učení a sledovaním dopadu výučby na 
učenie sa každého  dieťaťa. Tým vytvárame 
pevný základ nadobudnutia trvalých vedo-
mostí. Využívame Hejného metódu na ma-
tematike pre 1. stupeň a  konštruktivistickú 
metódu na 2. stupni.

Úspešne – záleží nám na tom, aby každé die-
ťa dosahovalo úspech a rozvíjalo svoje silné 
stránky, vďaka čomu sú naši žiaci úspešní 
v predmetových olympiádach, v školských aj 
iných súťažiach, prevažne v prírodovedných 
predmetoch, športe a v umení, často až na 
medzinárodnej úrovni.

Zdravo – snažíme sa, aby každé dieťa získalo 
zásady zdravého životného štýlu, dostalo od-
bornú podporu, ktorú potrebuje s ohľadom 
na jeho individuálne výchovno-vzdelávacie 
potreby. Školský podporný tím (1 psychológ, 
1 špeciálny pedagóg, 7 asistenti učiteľa) po-
skytuje adresnú odbornú podporu každému 
dieťaťu, vrátane detí z dvojjazyčného prostre-
dia. Vytvárame si pozitívnu klímu rannými 
komunitnými kruhmi, teambuildingovými 
aktivitami Deň pre triedu, aj v rámci školských 
podujatí, kde trieda pracuje ako tím.

Aktívne – podporujeme zvedavosť a učíme 
sa všade – v triede, na chodbách, na školskom 
dvore, v meste, v knižnici, v múzeu, na výsta-
vách a interaktívnych exkurziách, v škole v prí-
rode, v letnej škole Rozmarínky, na lyžiarskom 
a plaveckom kurze. Na živote školy participu-
jú všetci jej aktéri – učitelia, žiaci (žiacky par-
lament) aj rodičia. Učíme sa všetci spolu, deti 
navzájom (rovesnícke vzdelávanie), učitelia 
na spoločných stretnutiach aj od žiakov, po-
zorným vnímaním potrieb každého jedného 
dieťaťa, v diskusiách s rodičmi.

Pre budúcich prvákov ponúkame 
novú koncepciu vzdelávania:

Anglický jazyk metódou CLIL – denne 1 vy-
učovaciu hodinu prepojíme anglický jazyk 
s ďalšími  predmetmi tak, aby sa u detí rozvíja-
li komunikačné zručnosti a rozširovala slovná 
zásoba v prirodzenom prostredí.

Čitateľské dielne – nový predmet, ktorého 
cieľom bude rozvíjať čitateľskú gramotnosť, 
vzťah k čítaniu, rozvíjať slovnú zásobu. Čí-
tane a čitateľskú gramotnosť pokladáme za 
najdôležitejší aspekt vzdelávania, pretože 
žiaci potrebujú porozumieť textom v každom 
predmete, aby dokázali dosahovať primerané 
výsledky.

Pohybová výchova – predmet aplikujeme 
už niekoľko rokov a pokračujeme ďalej, lebo 
nám záleží na aktívnom a prirodzenom pohy-
be detí.

www.rozmarinkakn.sk

Základná škola Rozmarínová ul. 1.
SME ROZMARÍNKA 

učíme (sa) s radosťou


