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Viera Vlčková
riaditeľka ROS v Komárne

Občasník eRKO vydávame už sedem rokov. Je 
súčasťou medializácie, ale aj archivácie na-
šich aktivít. Odzrkadľuje bohatú ponuku 
možností pre všetky vekové kategórie 
obyvateľstva byť jedinečnými aktérmi v roz-
manitých oblastiach kultúry a osvety nielen 
okresu Komárno.
Spravidla viaceré organizácie realizujú Dni 
otvorených dverí... Avšak činnosť Regi-
onálneho osvetového strediska počas celého 
roka možno smelo nazvať „permanentnými 
dňami otvorených dverí“. 
Pracujeme s kolektívmi, skupinkami, no dô-
raz kladieme aj na individuálny prístup k Vám 
- aktérom kultúry v okrese. Ide nám o efek-
tívnu komunikáciu vo vzťahu osveta – 
verejnosť, osvetár – občan. Našou snahou je 
prispievať k zlepšovaniu kvality života 
obyvateľov, zvyšovať atraktivitu regiónu v ob-
lasti kultúrnej ponuky pri zachovaní jej 
špecifík, hodnôt a región identifikujúcich 
symbolov.
Na základe úspešne schválených a reali-
zovaných 25 projektov v roku 2019 sme 
prioritne rozvíjali činnosť v oblasti zacho-
vania kultúrnych tradícií, prezentácie a vzá-
jomnej  konfrontácie  neprofesionálnych   te-
  

Za kultúrou s ROS v Komárne 

lies, ale aj jednotlivcov v záujmovej umeleckej 
činnosti. Svedčia o tom úspešné výsledky       
a ocenenia na vyšších postupových súťažiach, 
prehliadkach a festivaloch. 
Veľmi radi pre Vás aj v nasledujúcom období 
pripravíme pestrú mozaiku záujmových 
umeleckých, vzdelávacích a spoločenských 
aktivít - tradičných a obľúbených, ale i iných - 
nových, na ktorých budete samozrejme 
participovať Vy ako hlavní aktéri alebo ako 
návštevníci povzbudzujúci v publiku. 
Tešíme sa na spoločné stretnutia, zaujímajú 
nás Vaše skúsenosti a návrhy, sme tu pre Vás, 
blízko Vás. Navštívte nás, sme tu pre radosť   
z tvorivosti! 
O všetkom informujeme a Vy sa dočítate na 
stránkach 
ŕ eRKO – občasník  
ŕ Petőfiho 2 v Komárne
https://www.ros-komarno.sk/
https://www.facebook.com/ros.komarno/
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Talent - Prejav - Rečníctvo

V roku 2019 sme si pripomenuli 204. výročie 
narodenia redaktorsky činného filozofa, 
jazykovedca, pedagóga, Ľudovíta Štúra, ktorý 
uzákonil spisovnú slovenčinu. V tomto duchu 
sa nesie súťaž v rétorike, Štúrov Zvolen, ktorá 
má za cieľ rozvíjať verbálno-komunikačné 
schopnosti mládeže, skvalitňovať ich rečový 

prejav a predovšetkým ukázať dôležitosť 
osobného nasadenia. Na krajskej súťaži, 
konanej 9. mája 2019 v priestoroch Krajského 
osvetového strediska v Nitre získal súťažiaci 
Antonio Malomo z okresu Komárno v 1. kate-
górii čestné uznanie. 

Regionálne osvetové stredisko v Komárne 
pripravilo koncom septembra obľúbený 
workshop Mladý moderátor - pre mladých 
moderátorov a hlásateľov - amatérov, ktorý 
sa uskutočňuje s každoročnou pravidel-
nosťou. Lektor Marcel Hanáček upriamil 
pozornosť na najdôležitejšie disciplíny: 
interpretáciu spravodajského, reklamného 
textu a vedenie rozhovoru.
Na záver workshopu odborný lektor vybral 
tých najlepších, aby reprezentovali okres 
Komárno na krajskej súťaži 24. októbra 2019           
v priestoroch Univerzitného tvorivého ate-
liéru v Nitre. 
Jázmin Kristián - Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Komárno    
Alexandra Molnár - Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Komárno
Christopher Tamas Gogaladze - Stredná priemyselná 
škola strojnícka a elektrotechnická - GE SzKI, Komárno

Valentín Beniak, výnimočná osobnosť sloven-
skej poézie, veľmi často využíval sonet. Jeho 
diela plne svedčia o strofickej a veršovej 
rozmanitosti. Napriek zákazu publikovať, 
našiel v sebe dosť síl, aby naďalej tvoril s hl-
bokým precítením tragiky ľudského života     
a pocitov láskavej spolupatričnosti s člove-
kom. 
Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch 
popularizovaním tvorby tohto popredného 
básnika usporiadalo už 26. ročník Sloven-
ského festivalu poézie pre Nitriansky a Tren-
čiansky kraj Beniakove Chynorany. Recitá-
torské talenty okresného výberu Regionál-
neho osvetového strediska v Komárne nás na 
krajskej súťaži v Topoľčanoch opäť úspešne 
reprezentovali, Emma Farkas a Ferenc 
Molnár získali 3. miesto. Odborná porota 
ocenila výber náročných textov poézie a vy-
zdvihla prístup k slovu a hĺbke ľudskej 
výpovede.

Po stopách slovenského 
majstra sonetu

Ako sa stať moderátorom...
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Čaro slova v prednese

Človek, ktorý sa dokáže postaviť v cudzom 
prostredí pred iných, vypovedať všetky 
písmená príbehu, priniesť svoj názor, prejav, 
obavy a radosť, prekonáva sám seba a vnesie 
čaro do vlastného slova. Recitátori a tímy       
o tom každoročne vďaka Hviezdoslavovmu 
Kubínu, najstaršej a najprestížnejšej sú-
ťažnej prehliadke v umeleckom prednese 
poézie a prózy, v tvorbe detských recitačných 
kolektívov a divadiel poézie, divákov a porot-
cov presvedčia. Predstavia sa so svojim re-
pertoárom a interpretáciou dokážu odkryť 
vlastnú jedinečnosť. 
Aktuálny 65. ročník len potvrdil, že práca        
s umeleckým textom prináša finálny tvar       
v podobe dokonalého prejavu a obohacuje 
dieťa v mnohých oblastiach: učí ho vnímať 
nielen obsah ale i hĺbku prečítaného, učí ho 
odkrývať vnútorný obsah, prenikať do pod-
staty vecí videných očami iného človeka, učí 
tolerancii – vnímaním názorov iných ľudí, 
pomocou príbehov si buduje svoj hodnotový 
rebríček a rozširuje slovnú zásobu. 
Okresná súťaž sa po druhýkrát uskutočnila  
na ZŠ J. A Komenského v Komárne, s finan-
čným prispením Okresného úradu – odbor 
školstva v Nitre. Náš región sa dostal s recitá-

Výsledky z celoštátnej súťaže:
I. kategória próza: 
strieborné pásmo 
Soňa Pavlovčíková
 
I. kategória detský recitačný 
kolektív a divadlo poézie: 
bronzové pásmo 
Ku - fór

torským a divadelným zastúpením až na 
celoštátnu súťaž v Dolnom Kubíne. 
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Kráľ Matej a rozprávky o ňom 

Témou tohtoročného rozprávkového festivalu 
IV. Kde bolo, tam bolo... / Hol volt, hol nem 
vol... boli Rozprávky o legendárnom kráľovi 
Matejovi, o človeku, ktorý bol dokonalý 
diplomat, so zmyslom pre vedu a umenie. 
Najvyšším znakom ľudskej tvorivosti sú práve 
tieto dve odvetvia. Využívajú sa na formovanie 
a zdokonaľovanie myslenia. Bohatá pred-
stavivosť, myseľ a slovná zásoba sa prejavila 
aj dňa 22. 10. 2019, kedy Regionálne osvetové 
stredisko v Komárne v spolupráci s Cir-
kevnou spojenou školou MARIANUM, sláv-
nostne otvorilo v aule školy už 4. okresnú 
postupovú súťaž v prednese a ilustrácii 
rozprávok v maďarskom jazyku. Súťažiaci in-
terpretovali rozprávky v nádhernom pros-
tredí, obklopení najlepšími výtvarnými die-
lami nášho okresu. Z roka na rok rastúci 
počet prihlásených žiakov potvrdzuje skutoč-
nosť, že okres Komárno má mnoho talento-
vaných detí, ktoré potrebujú možnosti na 
napredovanie. Využila to aj odborná porota       
a ocenením najlepších ich vyslala do Krajské-
ho osvetového strediska v Nitre 22. novembra 
2019, aby náš okres úspešne reprezentovali. 
Rozprávkový festival tento rok pre okres Ko-
márno opäť priniesol žiarivé úspechy: 

Prednes rozprávky:
I. kategória – 
1. miesto: Németh Gergő, ZŠ s VJM Ul. Práce, Komárno
3. miesto: Esztergályos Emese, ZŠ M. Jókaiho s VJM, Komárno
II. kategória -
1. miesto: Ladányi Viola, ZŠ s VJM, Marcelová       
2. miesto: Anda Lilla, ZŠ s MŠ s VJM, Tôň       
III. kategória - 
1. miesto: Gerencséry Erik, ZŠ s VJM, Marcelová
Cena poroty: Balázs Alexandra, CSŠ MARIANUM, Komárno

Výtvarná súťaž:
I. kategória -
2. miesto: Karolina Salkayová, MŠ s VJM, Pribeta
II. kategória -
1. miesto: Hana Gajdáčová, SZUŠ S. Cz., Chotín
2. miesto: Pálfy Anna, SZUŠ S. Cz., Chotín
III. kategória - 
1. miesto: Füssi Kyra Dominika, ZŠ s VJM, Tôň
IV. kategória - 
2. miesto: Melecsky Zoltán Levente, ZŠ Mateja Korvína s VJM, Kolárovo
3. miesto: Kádár Roland, ZŠ s VJM, Tôň

K dosiahnutým výsledkom srdečne gratulujeme a do ďalších súťaží 
prajeme veľa úspechov! 
Súťaž sa uskutočnila aj vďaka finančnej dotácie z účelového fondu 
primátora Mesta Komárno. 
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Keď umenie lieči

Lekári dnes dokážu zachytiť prístrojmi ako    
a kde náš mozog vníma farby, a ako tento 
proces vplýva na naše prežívanie, teda aj na 
naše pocity, nálady a správanie. Výtvarné 
umenie sprostredkúva ľuďom cez výtvarnú 
tvorbu, cez farby, symboly a tvary možnosť 
vyjadriť svoje pocity, ponúka priestor pre 
pochopenie seba samého. Výtvarný prejav 
človeka dokáže prezradiť čo ho teší, čo ho 
trápi a ako sa práve v tom danom okamihu 
cíti. Ak máte pocit, že aj vy potrebujete uvoľniť 
napätie a stres, ktorý sa vo vás hromadí 
vplyvom náročného životného štýlu, maľujte, 
kreslite, čarbite a tvorte! Umenie  skutočne  
lieči.
Pre všetkých, čo maľujú pre radosť a poteše-
nie, Národné osvetové centrum v Bratislave 
už po 56. krát vyhlásilo celoštátnu postupovú 
súťaž  a prehliadku neprofesionálnej výtvar-
nej tvorby Výtvarné spektrum. Jej okresné 
kolo Komárňanské ART Spektrum 2019 sme 
slávnostne otvorili 15. februára 2019 v Zi-
chyho paláci Podunajského múzea v Ko-
márne aj vďaka finančnej podpore Mesta 
Komárno. Lásku k výtvarnému umeniu tu 
prejavilo 61 výtvarníkov, ktorí do tejto 
prestížnej súťaže prihlásili spolu 129 diel. 
Nás veľmi teší,  že  ich  počet   z   roka  na  rok  

rastie. V  kategórii  najmladších, vo veku od 
15 do 25 rokov, bolo prihlásených 37 autorov  
s 51 dielami. V tejto kategórii musíme spo-
menúť Mgr. Katarínu Vas, učiteľku z Cirkevnej 
spojenej školy MARIANUM v Komárne, ktorá 
nad rámec svojich povinností vedie mládež 
láske k umeniu. Do súťaže prihlásila niekoľko 
svojich zverencov, priateľov a kolegov. To isté 
platí aj pre Súkromnú strednú odbornú školu 
s vyučovacím jazykom maďarským v Ko-
lárove, ktorá každoročne prispieva prácami 
svojich žiakov.  V druhej kategórii,  od 25 do 60 
rokov, bolo prihlásených 12 autorov so 40 
dielami. V tretej kategórii, autorov nad 60 
rokov, sa  prihlásilo  8  autorov  a prispeli  do  
súťaže  26 dielami. A  do  poslednej kategórie

špecifikovaného výtvarného prejavu – insitné 
umenie, art brut, naivné umenie, umenie 
outsiderov a pod., sa prihlásili 4 autori, ktorí 
priniesli 12 diel. Odborná porota v zložení 
Rozália Darázsová akad. sochár – predseda 
poroty, PhDr. Eva Dénesová a Mgr. Soňa 
Csontosová – členovia poroty, nemala ani 
tento rok ľahkú úlohu. Nakoniec po konštruk-
tívnej diskusii udelila 4 prvé, 4 druhé, 4 tretie 
miesta a 10 čestných uznaní. Jednu cenu 
udelila aj riaditeľka Regionálneho osveto-
vého strediska v Komárne Mgr. Viera Vlčková. 
 Vo výstavnej sále Zichyho paláca bolo 
vystavených viac ako 80 najlepších výtvarných 
diel od 61 autorov. 
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Komárňanské FOTO Spektrum 
je tu po roku opäť!

Opäť prešiel jeden rok a ako to už býva zvy-
kom, je tu znova fotografická súťaž Komár-
ňanské FOTO Spektrum 2019. Nadšení 
fotografi z nášho okresu poslali v tomto roku 
viac fotografií ako v tých predchádzajúcich. 
Dalo by sa povedať, že všetko je vždy rovnaké, 
ale predsa  je to vždy iné.  A čo robí každo-
ročne súťaž Komárňanské FOTO Spektrum 
výnimočnou? Predsa samotné fotografie. 
Koniec koncov, cez fotografie spoznávame 
tvorcov, ich nové a nové pohľady a vízie na 
okolitý svet. Fotografie a ich počet poukazujú 
na to, že v našom okrese žije veľká a hodnotná 
komunita fotografov, ktorej členovia si vážia   
a zachovávajú tradície fotografického umenia 
a chcú ich odovzdávať ďalšej generácii. 
Regionálne osvetové stredisko v Komárne, 
ako hlavný organizátor, pripravilo slávnostné 
vyhodnotenie súťaže 5. apríla 2019 v Mest-
skom kultúrnom stredisku v Komárne. 
Finančne ho podporilo aj Mesto Komárno. 
Vernisáži predchádzal rozborový seminár, 
zameraný na analýzu prihlásených fotografií 
jednotlivých autorov. Odborná porota v zlože-
ní František Holop – predseda poroty, Ivan 
Kelement a Ján Blaško, ocenila rôznorodosť 
prihlásených  fotografií,  vyzdvihla  ich  počet

V sále MsKS bolo vystavených 140 fotografií. 
Porota tento rok ocenila 70 najlepších 
fotografií, ktoré  postupili do krajskej súťaže.
Súčasťou výstavy bol aj malý fotoprojekt Mi-
lana Kmeťa  Východ slnka. Narodil sa 17. júna 
1950 v Komárne, ako najstarší zo štyroch sú-
rodencov. Vo svojom voľnom čase trávil veľa 
času v prírode, rád cestoval, mal rád najmä 
hory. Posledné roky svojho života prežil v Štú-
rove. Ešte aj ako vážne chorý, kým mu to zdra-
votný stav dovolil, cestoval a rád spoznával 
nové miesta, krajiny a nových ľudí okolo seba. 
Bol veľmi zručný a mal silné estetické cítenie, 
čo sa prejavilo aj v jeho súbore fotografií, 
ktoré vytvoril ešte v roku 2015. Keďže mal to 
šťastie, že mohol každé ráno sledovať východ 
slnka nad ostrihomskou Bazilikou, nenechal 
si tento krásny pohľad len pre seba. Veľmi si 
prial, aby raz jeho fotografie boli vystavené     
v rámci výstavy pre verejnosť. Túto možnosť 
sme ponúkli jeho dcére Mácza Alžbete v rám-
ci výstavy amatérskych fotografov Komár-
ňanské FOTO Spektrum 2019, ako sprievodné 
podujatie. Veríme, že sme mu aspoň takto 
pomohli splniť tento sen. Škoda len, že sa 
toho nedožil, zomrel, 9. augusta 2018. Verí-
me, že keby bol dnes medzi nami, mal by veľ-
kú radosť!

a kvalitu. Po šiestich hodinách náročnej prá-
ce udelila 7 prvých, 7 druhých a 7 tretích 
miest. Ďalej 14 čestných uznaní, jednu cenu 
udelili aj riaditeľka Regionálneho osvetového 
strediska v Komárne Mgr. Viera Vlčková a ria-
diteľka Mestského kultúrneho strediska        
v Komárne Anna Vargová.
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Fotografia nepozná hranice

To je fakt, ktorý dnes v dobe neobmedzeného 
cestovania a jednoduchosti použitia foto-
aparátov dáva obrovské možnosti na krea-
tívne zachytenie miest, pamiatok, ľudí, príro-
dy, zážitkov, architektúry a mnoho iných tém.
Fotoklub Helios v roku 2019 oslavuje 60. vý-
ročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti 
počas celého roka naplánoval viac akcií, na 
ktorých členovia svoju dlhoročnú prácu od-
prezentovali. Okrem iného aj v zahraničí. 
Regionálne osvetové stredisko v Komárne      
s finančným prispením Nitrianskeho samo-
správneho kraja pripravilo v spolupráci s fo-
toklubmi Helios (SR) a Molaj (MR) spoločnú, 
interaktívnu, živú výstavu členov oboch 
klubov v exteriéroch hlavného mesta 
Maďarskej republiky - Budapešti (Hősök 
tere). Tu mali okoloidúci a turisti hlavného 
mesta možnosť v priamom prenose vidieť 
autorov so svojimi najlepšími fotografiami     
v naozaj neobvyklom prostredí.

Komárňanská pevnosť cez objektív II.

Komárno pripravili v jej priestoroch stálu 
výstavu fotografií Komárňanská pevnosť cez 
objektív, ktorá bola slávnostne otvorená 13. 
júla 2017. Aj počas rokov 2018 a 2019 sme 
pokračovali v tradícii fotosobôt a usporiadali 
v tomto historickom skvoste niekoľko stret-
nutí fotografov, z ktorých sme nazbierali opäť 
bohatý archív. Na Fotosobotách v pevnosti, 
ako sa tieto stretnutia nazývali, sa počas 4 
rokov stretlo viac ako 60 fotografov.
Komárňanská pevnosť ponúka veľké množ-
stvo fotogenických zákutí, ktoré sú naozaj 
výnimočné. Tento náš unikát zachytený foto-
aparátom sme previedli z digitálnej do 
hmatateľnej podoby. Začiatkom septembra 
sme rozšírili výstavou o ďalších 11 krásnych 
fotografií, na ktorých je vidieť čo všetko je 
možné vniesť do chladných múrov pevnosti... 
Nádherne vykreslené špirály ohňa či ženskú 
krásu. Do pevnosti sa pravidelne vraciame a 
naše workshopy rozširujeme o nové témy, 
námety a myšlienky. Stálou expozíciou 
fotografií sa ešte viac zviditeľní a zatraktívni 
táto nádherná kultúrna pamiatka. Veríme, že 
priláka aj iných umelcov, ktorých naša 
pevnosť očarí a stane sa ich múzou pri 
tvorení. 

V Komárňanskej pevnosti, ktorá je najväčšou 
a najvýznamnejšou pamiatkou svojho druhu 
na Slovensku, je na čo pozerať. Rozmermi     
a zachovalosťou je dokonca unikátom európ-
skeho formátu. Otvorením ďalšej časti vý-
stavy, ktorá sa konala aj v rámci Dní európ-
skeho kultúrneho dedičstva 2019, sme chceli 
prispieť k zatraktívneniu tejto pamiatky. Čo 
sa nám podarilo aj vďaka finančnej podpore 
Mesta Komárno.
Od roku 2015, kedy sme po prvý krát zavítali   
s amatérskymi fotografmi do pevnosti, tu 
vzniklo nespočetne veľa krásnych fotografií, 
nápadov a priateľstiev. A ak sa stretnú šikovní 
a kreatívni ľudia na takomto inšpiratívnom 
mieste, vznikne tu priestor na niečo nové, čo 
bude zaujímavé aj pre návštevníkov či bež-
ných turistov našej pevnosti – na stálu výsta-
vu. Práve preto  sme v  spolupráci  s  Mestom 
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Žena vo fotografii

Komárňanská pevnosť opäť po čase privítala 
amatérskych fotografov na svojom už tradič-
nom podujatí Fotosobota v pevnosti. 7 sep-
tembra 2019 sme ju tento krát skrášlili 
ženským pôvabom, pretože našou témou bol 
umelecký akt. 
Fotografovanie aktov je náročná disciplína 
nie len preto, že vyžaduje dobrú prácu so 
svetlom. Musíte tiež perfektne zvládnuť 
prácu s modelom. Zistiť prostredie, kde sa 
bude fotografovaný cítiť dobre a bude vám 
dôverovať. Ak sa fotí v exteriéry je dôležité aj 
ročné obdobie a predpoveď počasia. V opač-
nom prípade budú fotografie kŕčovité v lep-
šom prípade a v tom horšom nebudú 
fotografie žiadne. Ako sa na takúto prácu 
pripraviť nám na workshope podrobne 
vysvetlil a ukázal Ján Blaško – skvelý fotograf 
aktov. 

Pár jeho typov:
1. Pripravte si  „mood pictures“ 
Pred samotným fotením by ste mali aspoň trochu vedieť ako budú vaše fotografie vyzerať. 
Prejdite si miesto, kde fotenie plánujete, spravte si pár skúšobných záberov. Internet je plný 
inšpirácií, nájdite si pár fotografií, ktoré sa vám páčia a pošlite ich modelke, aby sa na prácu 
mohla pripraviť. 
2. Pozor na „odtlačky!
Pred fotením nechajte modelku aspoň 30 minút len tak v župane, môžete sa porozprávať o prie-
behu fotenia, prípadne tu vzniká čas na make-up, účes či celkovú úpravu. Spodná bielizeň či 
ponožky majú nepríjemnú vlastnosť – zanechávajú na tele odtlačky a tie na fotografiách 
nepôsobia pôvabne. 
3. Anonymita je niekedy viac
Fotografovanie aktov nie je portrétovanie a viac ako o tvár vám ide o zachytenie krás línií 
ľudského tela. Tiež tým získate prirodzenejšie zábery a pokiaľ je vaša modelka začiatočníčka, 
rýchlejšie sa „ostrieľa“ a fotografie budú prirodzenejšie. Nechajte ju odvrátiť tvár od objektívu. 
4. Príjemná atmosféra je základ
Čím menej ľudí tým lepšie. Ideálne číslo je dva – fotograf a modelka. Preto pred samotným 
fotením pošlite všetkých preč. Pripravte niečo malé na občerstvenie a pitný režim, vyvarujte sa 
alkoholu.
5. Časti oblečenia – dobrý nápad
Určite ste videli fotografie aktov, kedy má na sebe modelka len košeľu, alebo kus priesvitnej 
látky. Tieto „rekvizity“ dodajú záberom skvelú tajomnú atmosféru a eleganciu. Látka môže voľne 
kopírovať línie tela, alebo tesne priliehať. Naznačujte, neukazujte všetko!
Možno budete mať pred začiatkom fotenia väčšiu trému ako samotná modelka, ktorá sa má 
odhaliť. Prvé zábery nebudú nič moc, čo by ste dali do svojho portfólia. Po čase sa však atmosféra 
určite uvoľní a vaše fotografie budú skvelé.
Dobré svetlo priatelia!
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Petzvalov mapový okruh fotoklubov 
v Komárne po 17 rokoch
Galéria Limes v Komárne má osobité čaro a 
je ako stvorená na prezentáciu umenia. Práve 
tento priestor sa stal  4. októbra 2019 cen-
trom vyhodnotenia najprestížnejšej súťaže 
fotoklubov. Petzvalov mapový okruh foto-
klubov (PMOF) je celoslovenská súťaž. 
Hlavnými organizátormi boli Regionálne 
osvetové stredisko v Komárne a Občianske 
združenie Fotoklub Helios Komárno. Vy-
hodnotenie súťaže z verejných zdrojov pod-
poril hlavný partner podujatia Fond na 
podporu umenia. Záštitu nad podujatím 
prevzal primátor mesta Komárno Béla 
Keszegh.
Cieľom súťaže PMOF je aktivizovať a podpo-
rovať tvorivosť amatérskych fotografov, 
poskytnúť im možnosť konfrontovať vlastnú 
tvorbu s inými autormi v rámci celého 
Slovenska. Porovnáva sa vyspelosť, kvalita a 
úroveň jednotlivých klubov. Fotografi súťažia 
ako kolektív, čo je na tejto súťaži tiež výni-
močné. Jeho účastníkmi sú členovia 15-tich 
najlepších fotoklubov, ktorí prispievajú       
15-timi najkvalitnejšími fotografiami. Kolek-
cia fotografií každého klubu rotuje v ostat-
ných zúčastnených kluboch, kde ju členovia 
hodnotia bodovaním. Je to jedna z najobjek-
tívnejších foriem hodnotenia súťaže na 
Slovensku. Kolekciu tohto ročníka vytvorilo 
225 fotografiami od 125 autorov 15 klubov. 

Ocenenia za dlhoročný prínos do 
fotografického diania

Na návrh Regionálneho osvetového strediska 
v Komárne sme pri tejto príležitostí odovz-
dali poctu Národného osvetového centra 
dvom osobnostiam okresu Komárno. Pri prí-
ležitosti životného jubilea 60 rokov a za dlho-
ročný prínos a systematickú prácu v oblasti 
fotografického diania Viktorovi Krűgerovi, 
ktorý sa fotografii venuje už takmer 40 rokov. 
Je aktívnym členom komárňanského foto-
klubu Helios. Pravidelne sa zapája do foto-
grafického diania nášho okresu. Zúčastňuje 
sa postupových súťaží, výstav, workshopov či 
fotovýletov organizovaných Regionálnym 
osvetovým strediskom a Fotoklubom Helios. 
V Komárne patrí medzi najznámejších a naj-
aktívnejších fotografov, ktorí zachytávajú ve-
rejné, kultúrne, športové, či cirkevné podu-
jatia fotoaparátom, alebo kamerou, a tým 
vytvára bohatý archív zo života nášho mesta. 
Svojou aktívnou činnosťou prispieva k zacho-
vávaniu a zachytávaniu historických a výz-
namných udalostí. Tým nám umožňuje 
spätne sa obhliadnuť za tým, čo sa v Komárne 
dialo a pre budúce generácie vytvára hodnot-
ný fotografický archív.

Druhým oceneným bol Tibor Varga pri príle-
žitosti životného jubilea 60 rokov a za dlho-
ročný prínos a systematickú prácu v oblasti 
fotografie, ktorý sa už viac ako 40 rokov ve-
nuje fotografii a rovnako dlho je aj aktívnym 
členom fotoklubu Helios, ktorý svojou čin-
nosťou pozitívne ovplyvňuje. Taktiež je čle-
nom Zväzu slovenských fotografov a zaklada-
júcim členom Svetového združenia maďar-
ských fotografov, kde sa už roky podieľa na 
práci aj ako člen predsedníctva. Jeho neoce-
niteľným prínosom do fotografického regiónu 
Komárna patrí hlavne zachovávanie najstar-
ších fotografických techník ako napríklad: 
kyanotypia, argentotypia či platinotypia. Ako 
jeden z mála fotografov sa venuje práve 
tomuto druhu fotografie. Jeho zbierka foto-
grafií „starou technikou“ patrí medzi najväč-
šie v Nitrianskom kraji a výstavy tohto druhu 
sú ojedinelé, výnimočné a nezvyčajné. Je veľ-
mi vzácne vidieť na jednom mieste toľko dru-
hov archaicky vytvorených fotografií. Tibor je 
nositeľom fotografického titulu AFIAP.
V obci Pribeta (okres Komárno) spolupracuje 
so Základnou školou, kde metodicky vedie 
mladých žiakov v školskom fotokrúžku. Touto 
dobrovoľnou činnosťou prispieva k výchove 
novej generácie mladých fotografov.
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Archaická fotografia v LIMES galérii
Sprievodným podujatím vyhodnotenia bola aj 
výstava fotografií Archaické fotografické 
potulky Tibora Vargu, ktoré boli vytvorené  
práve starými technikami. Nachádza sa na 
chóre Galérie Limes. 

Workshop v Komárňanskej pevnosti 
Súčasťou podujatia bol aj workshop, ktorý 
záujemcom v sobotu 5. októbra 2019 ponúkol 
možnosť nafotiť druhú najväčšiu pevnosť       
v Európe. Náš workshop prebiehal v pries-
toroch Ústrednej pevnosti Komárno, ktorá je 
nádherne fotogenická. Pavol Sedliak – 
kreatívny lektor ukázal fotografom z celého 
Slovenska ako sa dajú do chladných múrov 
pevnosti vniesť nádherne vykreslené špirály 
ohňa.

Na záver nám dovoľte ešte raz zablohoželať 
Fotoklubu HELIOS k jeho víťazstvu, ktoré je    
o to vzácnejšie, že to bola aj obhajoba víťaz-
stva z minulého roka. Tiež veríme, že fotoklub 
a jeho členovia budú naďalej úspešne repre-
zentovať svoj klub, Regionálne osvetové stre-
disko v Komárne aj mesto Komárno. 

Prečo je CINEAMA pre našu spoločnosť 
dôležitá

Film už od jeho vzniku fascinoval nielen deti, 
ale každého, kto tieto pohyblivé obrázky 
vzhliadol. Od púťovej atrakcie sa až 
neuveriteľne rýchlo pretransformoval na 
plnohodnotné umenie.
Každý z nás, ktorých jeho čaro opantalo, sa 
vďaka nemu stal rozprávačom a dostal tak 
príležitosť zachytiť svet vlastnou optikou. 
Málokto si uvedomuje, že pri umení naozaj 
nejde o to, či ho tvorí amatér alebo profe-
sionál. Každý z nás nesie v srdci odkaz, 
myšlienku, atmosféru alebo príbeh, ktorý 
potrebuje odovzdať ďalej. Prečo je teda podľa 
mňa CINEAMA a iné súťaže amatérskej 
tvorby pre našu spoločnosť také dôležité? 
Lebo umenie, múzy a ľudská potreba 
rozprávať príbeh, nie sú výsostným právom 
profesionálov. Veľmi si vážim každého, kto 
toto volanie svojho srdca vypočul a vystúpil    
z radov pasívnych konzumentov. Nič nie je 
fascinujúcejšie než sledovať, ako sa niekomu 
rozžiaria oči, keď obyčajné svetlo dopadajúce 
na plátno, mení predstavy na skutočnosť. 

(Mgr. art Stanislav Králik, člen odbornej 
poroty a lektor workshopu podujatia)

PMOF 2019
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Práve toto je typ tvorby, ktorá sa premietala   
v príjemných priestoroch Kina Tatra v Ko-
márne 24. apríla 2019 na krajskej súťaži 
CINEAMA 2019. Hlavným organizátorom 
podujatia bolo Regionálne osvetové stredisko 
v Komárne. Hlavným partnerom, ktorý súťaž 
z verejných zdrojov podporil, bol Fond na 
podporu umenia a jej vyhlasovateľom je Ná-
rodné osvetové centrum v Bratislave.
Cineama je súťažou už 27 rokov a v žiadnej 
súťaži nesmie chýbať odborná porota, ktorá 
si v tento deň „posvietila“ na prihlásené 
snímky. Najťažšiu a najdôležitejšiu úlohu 
predsedu poroty zobral na svoje plecia 
Ladislav Munk, režisér, kameraman, spolu-
pracovník RTVS, člen poradného zboru pri 
Národnom osvetovom centre v Bratislave (PZ 
NOC). Ďalšími členmi boli Drahu Dobrovi-
csová, redaktorka TV JOJ a tiež Komár-
ňanskej televízie,  Anton Szomolányi, kame-
raman, režisér, vysokoškolský pedagóg, člen 
PZ NOC, Peter Valica, kameraman a spolu-
pracovník RTVS a Stanislav Králik, doku-
mentarista, režisér, spolupracovník RTVS. 
Počas viac ako dvojhodinového premie-
tacieho maratónu sme videli 2 animované fil-
my, 5 hraných filmov, 2 dokumenty, 5 experi-
mentov a 1 videoklip z celého Nitrianskeho 
kraja.

Porota, po vážnych debatách, dospela k 
nasledovným výsledkom:

I. skupina: autori do 16 rokov 
1. miesto - Mária Sárkányová - Vianočná Pohodička 
/Hraný film/ 
2. miesto  - Natália Mládeneková - Šikana 
/Hraný film/
Čestné uznanie - Matej Paulík - The Hours 
/Videoklip/  
II. skupina: autori do 21 rokov
1. miesto - Natália Angletová - Dokonalosť 
/Experiment/  
2. miesto - Lucia Hudecová – Čas /Experiment/ 
2. miesto - Andrej Ligač - Nádych výdych 
/Experiment/ 
3. miesto -  Sabína Sudinová - Light of my life 
/Experiment/  
3. miesto - Dávid Žuža - Jeden ako druhý 
/Experiment/ 
1. miesto - Matej Horský – Arnold /Animovaný film/ 
2. miesto - Martina Kukučková – SSUŠD /Animovaný 
film/ 
3. miesto - Erika Kolláriková - Čierna zrada 
/Hraný film/ 
Čestné uznanie - Peter Bogár – Stredoškolák /Hraný 
film/
Cena za námet - Roland Rásó - K P J /Dokument/
Čestné uznanie - Martin Kecskés - Life of 
Scoutmaster /Dokument/ 
III. skupina: autori od 21 rokov
2. miesto - Jakub Chochula - Z cesty /Hraný film/ 
 

Súčasťou súťaže bola aj vzdelávacia časť, 
ktorá prispieva k ďalšiemu rozvíjaniu vedo-
mostí a odovzdávaniu skúseností v oblasti 
umeleckej tvorby i v procese technického 
spracovania jednotlivých filmových diel. 
Tento rok sme pripravili pre účastníkov work-
shop na tému Filmovať je ľahké s lektorom 
Stanislavom Králikom. Má ukončenú Akadé-
miu umení v Banskej Bystrici na Katedre 
dokumentárnej filmovej tvorby. Prevažne 
pracuje v autorskej dvojici s Růženou Rau-
sovou a ich krátke dokumentárne filmy 
vyhrali ceny na festivaloch v Českej republike, 
Maďarsku, Portugalsku, Srbsku a na Sloven-
sku. V súčasnosti pracuje ako umelec v slo-
bodnom povolaní (režisér, zvukár, strihač, 
motion graphic designer) a externý režisér 
krátkych dokumentov pre RTVS. Skúsenosti 
si dopĺňa aj ako pedagóg na Gymnáziu Ľ. J. 
Šuleka v Komárne a lektor literárno - drama-
tického seminára Píšeš? Píšem! v Srbsku.

Odborná porota udelila 3 prvé, 5 druhých, 3 
tretie miesta, 3 čestné uznania a jednu cenu 
za námet. Všetky prihlásené snímky tiež 
postúpili do predvýberu celoštátnej súťaže,    
7. – 9. júna 2019 v Nitre. 

CINEAMA
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Skvelí, talentovaní, nádejní...

V Komárne je tradícia zborového spevu veľmi 
silná a vďaka zanieteným vedúcim a diri-
gentom speváckych zborov je stálou súčas-
ťou nášho kultúrneho života.
Človek túži po peknej melódii, piesni, rozptý-
lení, ktoré ho odvádzajú od každodenného 
života. Práca v speváckom zbore a zborový 
spev je jednou z najkrajších kolektívnych dis-
ciplín, ktorá vychováva deti a mládež, cibrí 
talent, vkus, myslenie aj cítenie a rozvíja 
zmysel pre krásu. Účinkovanie v speváckom 
zbore vytvára priestor pre poslucháčsku 
bázu vážnej hudby a orientáciu na kultúrne      
i duchovné hodnoty. 
Deti deťom je tradičnou a dlhoročnou mest-
skou súťažnou prehliadkou v oblasti zboro-
vého spevu, na ktorej sa zúčastňujú deti zo 
všetkých typov škôl. Na pódiu zaznievajú 
piesne v rôznych jazykoch (slovenčina, ma-
ďarčina, čeština,...). Možnosť súťažiť vytvára 
pocit spolupatričnosti a priestor na zdokona-
ľovanie sa. Poslaním prehliadky je prehlbovať 
talent a vzťah k hudbe,  jej krásam či dlhoroč-
ným tradíciám. Pre pedagógov je ideálnym 
priestorom na realizáciu pedagogicko-
výchovných cieľov. V Mestskom kultúrnom 
stredisku v Komárne sme 18.  marca  2019  
realizovali   postupovú   súťažnú   prehliadku 

detských speváckych zborov Deti deťom 
2019. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 320 
detských spevákov. Súťažilo sa v dvoch 
kategóriách. Nesúťažne vystúpili DSZ Hviez-
dička pri MŠ Kapitánova, DSZ Slniečko pri   
MŠ Lodná a DSZ Malý námorníček pri MŠ 
Mieru v Komárne. V súťažnej časti sa pred-
stavilo päť malých DSZ a tri veľké DSZ. 
Odborná porota pracovala v zložení: Jozef 
Kazán, Silvia Szalayová a Katarína Čupková.
Na podujatí boli ocenení aj tí, ktorí dlhoročne 
aktívne podporujú rozvoj amatérskej kultúry 
a zborového spevu. Eleonóra Hunčagová        
z Národného osvetového centra v Bratislave 
odovzdala Poctu generálneho riaditeľa NOC 
Silvii Szalayovej za dlhodobú spoluprácu na 
úseku zborového spevu a hudby s Regio-
nálnym osvetovým strediskom v Komárne      
a prínos pre neprofesionálnu kultúru v re-
gióne. Jozefovi Kazánovi bola Národným 
osvetovým centrom v Bratislave udelená pri 
príležitosti životného jubilea Pocta Svätého 
Gorazda za dlhoročnú metodickú a organi-
začnú činnosť a významný podiel na rozvoji 
zborového spevu v regionálnych pod-
mienkach. Riaditeľka Regionálneho osve-
tového strediska v Komárne, Viera Vlčková, 
udelila   Ďakovný   list   riaditeľke  Mestského 

Prehliadka sa konala aj vďaka finančnému 
prispeniu Mesta Komárno. Zo súťažnej 
prehliadky  pripravila  reportáž  RTVS.
Tohtoroční víťazi sa zúčastnili Krajskej 
postupovej súťaže a prehliadky detských 
speváckych zborov Mládež spieva 2019, ktorá 
sa konala 10. apríla 2019 v priestoroch 
Cisársko - kráľovskej jazdiarne v Nových 
Zámkoch pod organizačnou taktovkou novo-
zámockého Regionálneho osvetového stre-
diska. DSZ malých Schola Mariana získal 
zlaté pásmo a DSZ veľkých Schola Mariana 
zlaté pásmo s pochvalou poroty a postupom 
na 50. ročník celoštátnej súťaže detských 
speváckych zborov Mládež spieva, ktorá sa 
konala v dňoch 29. – 30. mája 2019 v Prievidzi. 
Keďže sa tohtoročné podujatie nieslo v zna-
mení osláv, organizátori sa pri tejto príle-
žitosti rozhodli nezaraďovať zbory do víťaz-
ných pásiem, ale každému speváckemu 
zboru udeliť špeciálne ocenenie.                                              
Detský spevácky zbor „veľkých“ Schola Ma-
riana pri Spojenej cirkevnej škole Marianum 
v Komárne získal Cenu za interpretáciu 
skladby Milana Nováka, Tüzet Uram, Jézus! 
(Oheň, Ježiš!)
Zbor pôsobí pri SCŠ Marianum v Komárne      
a vedie ho dirigentka Yvette Orsovics.
Prajeme veľa ďalších úspechov!

kultúrneho strediska Anne Vargovej za ak-
tívnu podporu neprofesionálneho umenia      
a dlhoročnú úspešnú spoluprácu s ROS v Ko-
márne a Eve Mádelovej za dlhoročnú spolu-
prácu pri organizovaní postupových súťaží 
speváckych zborov Deti deťom.
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Divertimento musicale

Komorný husľový orchester ZUŠ v Komárne 
bol založený v roku 2016. Umeleckým 
vedúcim orchestra je Mgr. Kulin Eduard 
pedagóg husľovej hry. Vedie súbor malých      
i veľkých žiakov školy. Je zároveň umeleckým 
vedúcim Komárňanského komorného or-
chestra a aktívnym umelcom, ktorý vystu-
poval aj v Českej republike, Maďarsku, Srbs-
ku, Bulharsku a Jordánsku.
Komorný husľový orchester už od svojho 
vzniku reprezentuje Základnú umeleckú 
školu a mesto Komárno na najrôznejších 
podujatiach ako sú slávnostné spoločenské 
ceremónie, benefičné koncerty, športové po-
dujatia či iné významné sviatky. 
Vo svojom repertoári má hlavne moderné 
skladby aranžované umeleckým vedúcim 
Eduardom Kulinom, ale i skladby klasickej 
hudby. 
Svoje kvality predviedol aj na Krajskej 
postupovej súťaži a prehliadke komornej 
hudby Divertimento musicale 2019, ktorá sa 
konala 6. apríla 2019 v koncertnej sále 
Súkromného konzervatória Dezidera Kardo-
ša v Topoľčanoch, kde získal Diplom a Bron-
zové pásmo. Svoje umenie ukázali aj na 
galaprograme SRDCE, DUŠA, RADOSŤ 2019, 
prehliadke toho najlepšieho z nepro-
fesionálnej kultúry Nitrianskeho kraja.

Strunobranie je veľmi dobrou príležitosťou 
pre talentovaných hudobníkov pôsobiacich     
v žánroch populárnej hudby. Toto využila aj 
skupina VIDOQ´S CRIMINAL RECORDS z Ko-
márna, ktorá nás reprezentovala na krajskej 
postupovej súťaži a prehliadke Strunobranie 
2019. Získala Diplom a Strieborné pásmo. 
Súťaž sa konala 13. júla 2019 pod orga-
nizačnou taktovkou TOS v Topoľčanoch a bola 
zaradená do programu Letného hudobného 
festivalu. 
Oceňujeme ich snahu a tvorivosť.

Na folkovej strune

Zborový spev má v Komárne silnú tradíciu      
a vysokú umeleckú úroveň. Dôkazom toho sú 
aj úspechy vokálneho zoskupenia Kantantína 
z Komárna. 
Na IV. ročníku Viva il canto 2019 - Krajskej 
postupovej súťaži a prehliadke dospelých 
speváckych zborov a vokálnych zoskupení, 
kde nás reprezentovali, získalo najvyššie 
ocenenie - Diplom a zlaté pásmo. Tieto 
úspechy ho posunuli do finále na Celoštátnu 
súťaž, ktorá sa konala 4. - 5. októbra 2019       
v Spišskej Novej Vsi, kde získalo Diplom          
a strieborné pásmo. 
Prajeme veľa ďalších úspechov!  

Úspechy 
v zborovom speve
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Plným dychom

V Komárne, ktoré bolo v minulosti z vojen-
ského hľadiska strategicky veľmi dôležitým 
mestom, bola vždy prítomná vojenská 
dychová hudba. Sprevádzala tie najvýz-
namnejšie udalosti nášho spoločenského 
života.  
Tóny dychových nástrojov sa rozozvučali aj 
28. apríla 2019 v rámci Komárňanských dní.   
V priestoroch amfiteátra Dôstojníckeho 
pavilónu sme pripravili Krajskú postupovú 
súťaž a prehliadku malých dychových hudieb. 
Hlavným partnerom podujatia bol Fond na 
podporu umenia, ktorý súťaž podporil z ve-
rejných zdrojov.
Z Nitrianskeho kraja sa do súťaže prihlásili  
tri dychové hudby - Veselá kapela z Komárna, 
dychový orchester ZUŠ Jozefa Rosinského     
v Nitre a dychový orchester SZUŠ Heleny 
Madariovej z Nitry. Ako hostí sme privítali 
malú dychovú hudbu Kesanku z Bánova         
a skupinu mažoretiek Crystal zo Zemianskej 
Olče.
Počas svojho vystúpenia obecenstvu ponúkli 
skladby rozmanitého žánru upravené pre dy-
chový orchester. Veľmi pozitívnym javom bola 
vysoká účasť mladších hráčov, ktorí príjemne 
oživili celé podujatie.

Umenie nadšených hudobníkov hodnotila 
odborná porota v zložení predseda poroty - 
Ján Jamriška (hudobný skladateľ a emeritný 
predseda predstavenstva ZHDS) a členovia - 
František Petr (riaditeľ ZUŠ v Komárne)         
a Marta Komarová  (pedagogička a speváčka) 
a udelila nasledovné ocenenia: 
Zlaté pásmo s postupom na celoštátnu súťaž 
- Dychový orchester ZUŠ Jozefa Rosinského v 
Nitre
Strieborné pásmo - Veselá kapela z Komárna
Bronzové pásmo - Dychový orchester SZUŠ 
Heleny Madariovej z Nitry

Slávnostný koncert v rámci Turíc

V rámci spolupráce s kultúrnymi organi-
záciami v zahraničí sa zvyšuje úroveň inte-
grácie prihraničného územia medzi kraji-
nami.
Jedným z podujatí v tomto duchu bolo aj 
Stretnutie a slávnostný koncert spriate-
lených speváckych zborov Maďarska a Slo-
venska v rámci osláv Turíc.
Naši pracovníci sa 25. mája 2019 spolu-
podieľali na tejto akcii v rámci spolupráce      
s kultúrnymi organizáciami v zahraničí. 
Hlavný organizátor - Zbor spievajúcich 
rodičov z Pápy v Maďarsku si do Evanje-
lického kostola v centre mesta pozval Mieša-
ný spevácky zbor Gaudium z Komárna, Zbor 
spievajúcich rodičov mesta Pápa – Pápai 
éneklő szülők Kara, Miešaný spevácky zbor 
mesta Mór – Móri vegyeskar a Zbor Erkel       
z Budakeszi – Budakeszi Erkel kórus. 
Domáce a hosťujúce zbory predviedli chrá-
mové piesne aj aranžované skladby pre zbory 
od maďarských autorov.
Cieľom  koncertu bolo duchovne pozdvihnúť 
význam Turičných slávností a zachovať túto 
krásnu tradíciu. Prínosom pre všetkých 
zúčastnených bolo prehĺbenie družobných 
vzťahov, upevňovanie priateľstiev, hľadanie 
inšpirácie a prezentácia domáceho umenia aj 
za hranicami.
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Ak sa povie slovenský ľudový tanec, väčšina 
ľudí si pravdepodobne predstaví dav krojo-
vaných dievčeniec a mládencov, dupkajúcich 
a ujúkajúcich na javisku. Málokto si v tej chvíli 
uvedomí, aké neskutočné bohatstvo nám za-
nechali naši predkovia. Každá oblasť, mesto, 
dedina, obec má svoj vlastný ráz a svoj vlastný 
folklór – kroje, hudbu, zvyky, tradície, tance, 
nárečie i jedlo,  či  architektúru. Vážime si ho 
však dostatočne?
V spolupráci s etnológom, tanečným peda-
gógom a choreografom Istvánom Katonom 
sme tento rok nadviazali, aj vďaka finančnej 
podpore Fondu na podporu umenia, na minu-
loročné edukačné podujatie a realizovali 
projekt Metodika ľudových tancov Podu-
najska II. V duchu „Spoznajte ešte nepoz-
nané...“ sa vedúci folklórnych skupín, 
folklórnych súborov a pedagógovia ľudového 
tanca Nitrianskeho kraja oboznamovali s vý-
vojom tanečných tradícií, motivikou a prie-
behom tancov, princípmi, vnútornou štruk-
túrou ľudových tancov, či využitím informácií 
pri tvorbe metodiky, ako aj ľudovej hudby        
k jednotlivým typom tancov. Počas troch jed-
nodňových stretnutí postupne odkrývali         
a spoznávali krásu tancov z historickej oblasti 

Ani u nás nezabúdame na tradície

Žitného ostrova. Príjemnú atmosféru zá-
verečného víkendového sústredenia tohto 
vzdelávacieho podujatia vytvorilo malebné 
prírodné prostredie Kultúrneho Parku 
Árpáda Fesztyho v Martovciach. Účastníci 
odchádzali nie len s osvedčením o absol-
vovaní, ale hlavne s množstvom nových vedo-
mostí a zručností. 
Spoznávanie regionálnych rozdielov, histórie 
ľudových tancov na základe nových informácií 
motivuje folkloristov odovzdávať poznatky      
v pravej forme nie len vo svojich súboroch, ale 
aj širšiemu okoliu. Vytvárajú tak v nás pries-
tor na zamyslenie sa a návrat k pôvodným 
identickým prvkom a tradíciám. Práve tieto 
návraty k čistému prameňu by mali byť 
najväčšou duchovnou hodnotou a osviežením 
pre súčasnú a budúcu generáciu.
Ľudové tance sú často ovplyvnené národným 
charakterom, a preto sa môžeme hrdo popý-
šiť tradíciou, ktorá ostáva zachovaná.
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Víkendom plným folklóru, ľudového tanca, 
spevu, hudby a sviatočnej atmosféry ožili 
Dulovce 28. – 29. júna 2019. Aký bol program? 
FANTASTICKÝ!!!
Južnoslovenské detské a mládežnícke folk-
lórne slávnosti sa v priebehu  23 rokov  stali 
významným  kultúrno-spoločenským podu-
jatím v širšom regióne južného Slovenska      
s účasťou domácich a zahraničných detských 
folklórnych súborov, čo im dáva medzi-
národný charakter. Sú nádhernou pre-
hliadkou slovenského folklóru, slovenských 
krojov, tradičných remesiel a tvorivých dielní.
Bránu návštevníkom tohtoročných XXIII. 
Južnoslovenských detských a mládežníckych 
folklórnych slávností, ktoré sa konali pod 
záštitou predsedu Nitrianskeho samo-
správneho kraja, Doc. Ing. Milana Belicu, 
PhD., už tradične otvorila znelka hymny tohto 
jedinečného festivalu. Slovom hostí privítal 
starosta obce Andrej Hamran a Mgr. art. Len-
ka Šútorová Konečná, ktorá celé podujatie 
hovoreným slovom sprevádzala. Na slávnos-
tiach sa zúčastnili aj zástupcovia Nitrian-
skeho samosprávneho kraja Doc. Ing. Milan 
Belica, PhD., predseda Nitrianskeho samo-
správneho kraja,  Mgr. Ľubomír Kleštinec ve-

... a čo bolo na slávnostiach?

Obec Dulovce a Úrad pre Slovákov žijúcich       
v zahraničí v Bratislave; spoluorganizátorom 
- Regionálnemu osvetovému stredisku v Ko-
márne,  ZŠ v Dulovciach, o.z. Dotyk ľudskosti 
- Touch of Humanity, Fondu na podporu ume-
nia ako partnerovi podujatia a početným 
sponzorom. 
Pôvab jedinečných dní, temperament, pest-
rosť slovenského folklóru, tradícií a krásne 
choreografie folklórnych súborov, ktoré 
návštevníci zažili na XXIII. Južnoslovenských 
detských a mládežníckych folklórnych sláv-
nostiach potvrdzujú opodstatnenosť tohto 
podujatia.

dúci odboru kultúry a športu a Judr.  Ján 
Varšo, CSc., predseda Úradu pre Slovákov 
žijúcich v zahraničí.
Na scéne prírodného amfiteátra v nádher-
nom prostredí vystúpilo približne 500 účin-
kujúcich z detských a mládežníckych folklór-
nych súborov nielen zo Slovenska, ale aj Slov-
ákov žijúcich v zahraničí. Nadšení folkloristi 
počas dvoch dní, v rámci programu Poslali 
ma naši k vašim a Kvety nášho rodu, pred-
viedli svoj pestrý repertoár. Tak ako domáci 
DFS Lúčik z Duloviec aj DFS Borinka  z Nitry, 
DFS Kobylka z Bratislavy, DFS Radosť z Tren-
čína, DFS Verešvaranček z Červeníka, FS  
Slovenskí Rebeli  z Komárna, DFS  Naša Fajta

z Užhorodu (Ukrajina), Matica slovenská 
Josipovac (Chorvátsko), DFS Ratolesť SKUS 
Pivnica (Srbsko), DFS Lipka z Bodonošu 
(Rumunsko) a FS Fogáš z Ostravy (ČR) si pre 
divákov a návštevníkov pripravili program 
plný známych i menej známych piesní, tancov 
a zvykov našich predkov. Ani tento rok 
nechýbali tradiční ľudoví remeselníci, ktorí 
mali pre účastníkov podujatia pripravené 
názorné ukážky svojej práce spojené s mož-
nosťou si dané remeslo vyskúšať. 
Príjemným spestrením podujatia bol aj ta-
nečný dom pod taktovkou FS Fogáš z Os-
travy. Veľká vďaka patrí nie len účinkujúcim, 
ale  aj  hlavným  organizátorom,  ktorými   sú 
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Umenie má veľkú silu, stiera rozdiely, 
vzdeláva, otvára nové obzory, vytvára 
priateľstvá, lieči... Formuje prostredie, kde 
nie je podstatné či má človek postihnutie, 
alebo nie. Tu môžu vyniknúť aj ľudia, ktorí 
bežne čelia podceňovaniu, o ktorých mnohí 
tvrdia, že veľa nedokážu. V našom prípade 
obecenstvo ani nerozoznalo účinkujúceho     
s handicapom od zdravého. 
Regionálne osvetové stredisko v Komárne     
s finančným prispením Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky aj v roku 2019 pripravilo 
pre mladých a kreatívnych ľudí zo Združenia 
na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím   
v Komárne 4. ročník projektu Týždeň kultúry 
– Na ceste s nami... Počas celého týždňa sme 
ponúkali zmysluplné, konštruktívne a tvorivé 
využitie času. Vzájomnou výmenou poz-
natkov, skúseností a tvorivých techník medzi 
účastníkmi sme sa snažili pomôcť včleneniu 
mentálne postihnutých mladých ľudí do spo-
ločnosti.
Náš tvorivý týždeň začal v pondelok 11. 
novembra 2019 tvorivou dielňou, na ktorej 
sme dali priestor práci s mydlovou hmotou. 
Spoločnými silami sme aj s dobrovoľníčkami 
vyrobili krásne mydlové kytice a pre deti 
mydielka s prekvapením. 

Naša cesta pokračuje ďalej...

Utorok patril hline. Helena Sedliaková a Pa-
vol Sedliak predviedli prácu s hrnčiarskym 
kruhom, ktorá je náročnejšia. V tento deň sa  
k nám pripojili aj deti so špeciálnymi po-
trebami zo Základnej školy na Pohraničnej 
ulici. Spoločné tvorenie bolo opäť iné, zaují-
mavé a poučné. Nikomu nevadili špinavé 
ruky, bok po boku sa spoločne pri práci 
usmievali a užívali si nové skúsenosti
Streda sa niesla v duchu pletenia. Tvorivá 
dielňa bola zameraná na prácu s pedigom. Je 
to veľmi všestranný, ľahko spracovateľný ma-
teriál, ktorý sa dá využiť na množstvo podôb. 
Nám sa podarilo upliesť množstvo stojanov 
na servítky a niekoľko košíkov. Aj v tento deň 
sa k nám pridali deti zo základnej školy. 
Poobedia nášho týždňa kultúry a celý štvrtok 
sme trávili pred kamerou. S našim reži-
sérom, scenáristom a kameramanom v jed-
nej osobe Stanislavom Králikom sme natočili 
milú rozprávku Super schopnosti. Pri tejto 
aktivite si klienti skúsili aj rolu hercov, ktorá 
je mimoriadne náročná. Opakovanie scén, 
vrtochy počasia a niekedy aj režiséra urobia 
svoje. V našom prípade to však dopadlo na 
výbornú a rozprávka je na svete.
Piatok, posledný deň, bol slávnostným ukon-

čením projektu, počas ktorého vo vestibule 
Domu Matice slovenskej vznikla krásna 
výstava z fotografií, diel projektu a na javisku 
sa premietalo a tancovalo. Premiéra krát-
keho rozprávkového filmu Super schopnosti 
zožala obrovský úspech. Potom mládež pu-
bliku predviedla to, čo ich baví asi najviac, ta-
nec. No nebol to len obyčajný tanec, nakoľko 
nás prišiel v tento slávnostný deň podporiť aj 
populárny spevák Robo Opatovský, ktorý náš 
deň oživil malým koncertom. Snom asi kaž-
dého z nás je stáť na javisku po boku veľkého 
umelca a dotvárať jeho vystúpenie. A tento 
sen sa nám podarilo dosnívať do úspešného 
konca. Dvorná choreografka týždňa kultúry 
Andrea Hodeková nacvičila s mládežou krás-
ny tanec na Robovu pieseň Niečo máš, ktorý 
nádherne uzavrel celý večer.  
4. ročník Týždeň kultúry – Na ceste s nami... 
podporili Ministerstvo kultúry Slovenskej 
republiky, Nitriansky samosprávny kraj, 
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym 
postihnutím, Mesto Komárno, Dom Matice 
slovenskej v Komárne, Univerzita J. Selyeho.
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Obec IŽA
IZSA község

Prvú päťročnicu spolupráce Regionálneho 
osvetového strediska a Združenia na pomoc 
ľuďom s mentálnym postihnutím máme 
úspešne za sebou. Od roku 2015 sme s klien-
tami strávili mnoho hodín spoločnej kre-
atívnej práce, ktorá sa odrazila aj v ich schop-
nostiach, väčšej sebadôvere a priebojnosti.
Tvorivé dielne počas roka 2019 načreli do 
rôznych tém, ako napríklad do korálkovania, 
živicových šperkov, filmu, fotografie a Vianoc. 
Na slávnostnom vyhodnotení projektu 
Kreatívne bez bariér V. sme v Dome Matice 
slovenskej 15. novembra 2019 vystavili to 
najkrajšie z našich spoločných tvorení. 
Veľkým prínosom je aj účasť dobrovoľníčok 
na našich spoločných stretnutiach, nakoľko je 
to pre klientov veľmi vítaná zmena a vy-
bočenie z vyšliapaných chodníkov každo-
dennej rutiny. Aj vďaka finančnej podpore 
Mesta Komárno môžeme tento projekt 
posúvať stále vpred a poskytnúť mladým 
ľuďom s mentálnym postihnutím, ktorí majú 
vzťah ku kreativite a tvorivému sebavy-
jadreniu, priestor na umelecký rozvoj a seba-
realizáciu.

Už päť rokov spolu

Ako dokáže spleť pohybov povedať tak veľa     
o pocitoch, nálade či dokonca samotnej 
kultúre človeka je priam neuveriteľné. Pre 
tanečníka ako jedinečného umelca je telo ako 
orchester. Každú časť tela používa ako 
výrazový prostriedok, pričom harmonizuje 
každú časť tela v pohybe, aby vytvoril dielo.    
Či už nacvičené choreografie, alebo voľné      
a improvizované pohyby, to všetko má v sebe 
neopísateľné čaro. Moderný tanec je forma 
divadelného tanca a dokáže ulahodiť očiam aj 
srdcu.
Tréningový proces, ako taký, je neod-
mysliteľnou súčasťou vzdelávania a rozvoja 
každého tanečníka. Najdôležitejším as-
pektom v tomto procese je tréner, ktorý by 
mal odovzdávať všetky svoje zručnosti a po-
môcť pri výbere cesty každému svojmu 
zverencovi. Amatérsky i profesionálny 
tanečný pedagógovia, choreografovia, vedúci 
tanečných skupín a ďalší prívrženci moder-
ného tanečného umenia sa stretli  na ta-
nečnom workshope Základy techniky 
jazzového a moderného tanca. Pod vedením 
lektorky Mgr. Bibiány Lanczovej, ArtD. si 
osvojovali základy techniky jazzového tanca, 
moderného  tanca,  techniku   José  Limóna      

a floor work. A tak z podujatia, ktoré rea-
lizovalo ROS v Komárne v spolupráci so Zák-
ladnou umeleckou školou Komárno, odchá-
dzali s notovým záznamom skúseností, ktoré 
využijú pri svojej umeleckej tvorbe. Pohybom 
v rytme hudby, harmóniou tela, duše od-
zrkadliť svoje vnútro na parkete.

Symfónia pohybu
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komunikácia medzi telom a dušou vyjad-
rujúca to, na čo slová nestačia. To je tanec. 
Rozmaznaným dieťaťom veľkého umelec-
kého sveta odohrávajúcim sa pred očami 
divákov. Spleť emócií, ktoré inšpirujú pohyby 
robiť ho krásnym. Nemožno ho zapísať, ucho-
piť nijako inak ako vo chvíli pozerania. Chce sa 
ukazovať. Ak to nestihneš, nemáš ho.  
Priestor na vyjadrenie citov, nálady, obsahu 
nejakého deja zobrazeného skutočným ume-
leckým pohybom sme v spolupráci s MsKS     
v Komárne vytvorili nielen pre divákov, ale aj 
pre amatérskym tanečníkom pôsobiacich      
v našom okrese. V priestoroch MsKS sme     
6. marca 2019 usporiadali podujatie COM-
DANCE - 4. ročník okresnej postupovej súťa-
že moderného a módneho tanca.
Školy, tanečné skupiny, kolektívy aj sólisti 
moderného a módneho tanca okresu Ko-
márno, ktoré sa pravidelne zúčastňujú súťa-
že, si tak opäť mali možnosť porovnať ume-
leckú a technickú úroveň, ktorá je výsledkom 
celoročného snaženia tanečníkov a choreo-
grafov. Na pódiu v domácom prostredí sa 
predstavilo 130 tanečníkov s 23 choreo-
grafiami. Silu prežitku u diváka závislej na 
presvedčivosti   výkonov   neprofesionálnych 

tanečníkov hodnotila trojčlenná odborná 
porota, pozostávajúca z pedagógov základ-
ných umeleckých škôl a tanečného 
konzervatória v Bratislave v zložení: pred-
seda poroty - Bibiána Lanczová, členovia 
poroty - Andrea Hodeková, Anna Alexan-
drovna Farkashová. 
Na krajskú súťaž Tanečný kolotoč do Nitry 
postúpilo 10 choreografií a päť z nich nás 
reprezentovalo aj 14. mája v Žiari nad Hro-
nom na celoslovenskej súťaži a prehliadke 
moderného a módneho tanca. Tanečné 
zoskupenie seniorov Fürge Lábak sa svojím 
prevedením súťažného čísla Senior Disko 
umiestnilo na krásnom treťom mieste.
Ďakujeme Mestu Komárnu za finančnú 
podporu, vďaka ktorej sa tanečná súťaž COM-
DANCE  uskutočnila.

Báseň, v ktorej každý pohyb je slovom,
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Podaj ruku cez hranice 

Pre deti  boli pripravené pohybové hry a zá-
žitkové aktivity zamerané na zdravý životný 
štýl a spoločné cvičenie s hudbou. Študenti 
pedagogiky Univerzity J. Selyeho sa venovali 
deťom v menších skupinách a postupne ich 
previedli všetkými pohybovými aktivitami, 
ktoré boli pre škôlkárov pripravené. 
Kristína Poláková, pracovníčka RÚVZ sa ve-
novala téme zdravého stravovania. S deťmi sa 
rozprávali o ich jedálničkoch a vhodných i ne-
vhodných potravinách. Podujatia sa zú-
častnilo 125 škôlkárov zo 7 materských škôl  
a 50 študentov univerzity. Odmenou za 
pohybom strávené dopoludnie bolo aj malé 
prekvapenie vo forme balíčka zdravého 
občerstvenia.

Učiteľ Ján Amos Komenský raz povedal: 
„Neprestajne behať a vždy niečo robiť je istým 
dôkazom zdravého tela a čerstvej mysle. 
Nech sa preto dieťa o hocičo pokúsi, 
neslobodno mu v tom brániť, ale skôr ho 
treba podporovať, aby to, čo robí, robilo 
rozumne. “Pohybové hry a aktivity nepri-
nášajú do života dieťaťa len radosť z hry, ale    
i schopnosť tímovej spolupráce, trpezlivosti   
a empatie. Navyše sú nesmierne dôležité pre 
jeho zdravý telesný i duševný vývin.
Aj práve preto Regionálne osvetové stre-
disko v Komárne v spolupráci s Univerzitou  
J. Selyeho v Komárne a Regionálnym úradom 
verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 
usporiadalo 11. ročník akcie zameranej na 
podporu pohybovej aktivity mladej generácie 
s názvom Pohybom ku zdraviu, ktorá sa 
uskutočnila 22. 10. 2019 v Športovom centre 
Univerzity J. Selyeho v Komárne. Podujatie 
bolo určené pre materské školy a finančne ho 
podporilo Mesto Komárno.
Touto akciou organizátori chceli poukázať na 
zmysluplnosť aktívneho pohybu nielen ako 
voľnočasovej aktivity, ale aj ako prostriedku 
na predchádzanie negatívnych sociálno-
patologických javov.

Škôlkári športovali
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Týždeň vyvrcholil slávnostným programom 
NÁVRATY, ktorý otvorila Mgr. Ingrid Zacho-
recová, riaditeľka ZŠ a MŠ Svätý Peter. Prí-
hovory predniesli Mgr. Ľubomír Kleštinec, 
vedúci odboru kultúry a športu úradu NSK, 
Mgr. Viera Vlčková, riaditeľka Regionálneho 
osvetového strediska v Komárne, Katarína 
Melegová Melichová, predsedníčka Rady pre 
Slovákov žijúcich v zahraničí pri MS z Báč-
ského Petrovca, Srbsko, Ing. Ján Majtán, zás-
tupca starostu obce Svätý Peter a Mgr. Mária 
Katarína Hrkľová, predsedníčka, Dotyk 
ľudskosti, o.z. Touch of Humanity. V poetic-
kom pásme Z rozprávky do rozprávky účin-
kovali žiaci školy. Program pokračoval 
tanečno-speváckym vystúpením folklórneho 
súboru Petrovská družina z Báčského Pet-
rovca, zo Srbskej Vojvodiny. Mladí zahraniční 
Slováci z Dolnej zeme sú pravidelnými účast-
níkmi podujatia, aby vzájomne preklenuli čas 
a v 21. storočí niesli ďalej kultúru minulosti 
do čias budúcich. Školy každoročne otvárajú 
svoje brány, aby ďalšie mladé pokolenia nač-
reli z nevyčerpateľnej pokladnice vzdelania, 
presvietili kultúrou a vedomosťami svoj život. 
Do školských lavíc si sadajú aj mladí Svätope-
terčania. Prváčikovia majú v Deň školy svoju 
imatrikuláciu a všetci spolu, malí aj veľkí svoj 
školský sviatok – Deň školy.

Slovenská škola v Svätom Petre vznikla na je-
seň roku 1946, keď sa v rámci akcie Mať volá 
vracali do starej vlasti zahraniční Slováci. Pri 
príležitosti 60.výročia vzniku školy sa konali 
veľkolepé oslavy, ktoré mali nebývalý úspech. 
Vznikla myšlienka Dňa školy, ktorá sa od roku 
2007 pravidelne uskutočňuje. Jeho organi-
zátormi sú ZŠ a MŠ Svätý Peter, Ing. Jozef 
Jobbágy – starosta obce, Obecný úrad Svätý 
Peter, Regionálne osvetové stredisko v Ko-
márne, Nitriansky samosprávny kraj a Ob-
čianske združenie Dotyk ľudskosti, o.z. – 
Touch of Humanity. 
V týždni Dňa školy sa uskutočňujú pestré 
podujatia, športové a vedomostné súťaže, 
besedy, chvíle poézie i prózy. Podujatie otvoril 
výchovný koncert Orchestríka zo Selenče       
z Vojvodiny. 
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Justícia – spravodlivosť pre všetkých...

Váhami je spravodlivosť vážená a mečom 
chránená. Je zobrazovaná i s páskou cez oči, 
aby nevidela, bola nestranná.
Spravodlivosť ako taká sa týka ľudstva od 
počiatku. Konkrétne záznamy, ktoré je 
možné považovať za jasné a evidentné korene 
spravodlivosti, sa datujú do staroveku a sú 
spojené predovšetkým s mytológiou. Všetky 
veľké veci sú jednoduché a mnohé možno 
vyjadriť jediným slovom: sloboda, spravod-
livosť, česť, povinnosť, milosrdenstvo, nádej. 
Aj 5. ročník súťažno-vedomostného kvízu 
História Komárna vzdialená i blízka, ktorý 
sme 3. októbra 2019 usporiadali v spolupráci 
so Štátnym archívom v Nitre, pracovisko 
Archív Komárno a finančnou podporou Mesta 
Komárno, prilákal do ich priestorov žiakov     
a študentov základných a stredných škôl 
okresu Komárno. Pútavá téma tohtoročného 
kvízu Spravodlivosť pre všetkých..., tradične 
nadväzovala na odborné sympózium, ktoré 
sa konalo 25. a 26. septembra 2019 v Podu-
najskom múzeu v Komárne. Absolvovanie 
tohto sympózia bolo podmienkou pre účasť 
škôl na kvíze. Do súťaže sa zapojili 4 základné 
a 3 stredné školy nášho okresu. Sedem troj-
členných družstiev si počas 30-tich minút po-

rovnalo svoje vedomosti. Písomnou formou 
odpovedali na 20 kvízových otázok zložených 
z príspevkov prezentovaných na odbornom 
sympóziu a učiva dejepisu. Víťazom 5. ročníka 
s plným počtom získaných bodov sa stal 
trojčlenný tím Gymnázia Ľudovíta Jaroslava 
Šuleka v Komárne. 

Je rovnaká ako konáre na strome, všetci sa 
vyvíjame rôznym smerom, ale naše korene 
zostávajú rovnaké. Tak ako je základnou jed-
notkou spoločnosti, je koreňom kultúry. 
Neutíchajúcim zdrojom podpory, obhajoby, 
uistenia a emocionálneho dobitia, ktoré do-
dáva dieťaťu silu, aby sa sebavedome 
odvážilo do väčšieho sveta a stalo sa všetkým, 
čím môže byť. Rodina je školou hlbokej 
humanity, v ktorej sa každý člen najlepšie učí 
čo je to byť človekom.
Do venca sviatkov v mesiaci  Máj sa zaraďuje 
aj 15. máj - Svetový deň rodiny. Pri tejto 
príležitosti sme v spolupráci s Okresným 
riaditeľstvom policajného zboru v Komárne aj 
tento rok pripravili v poradí už 4. ročník 
vzdelávacieho podujatia Týždeň rodiny. 
Deťom základných škôl nášho mesta sme 
spolu s Mgr. Ľudmilou Kliskou a Mgr. 
Adrianou Grupáčovou,  lektorkami podujatia,  
vytvorili priestor na besedy a interaktívne 
aktivity zamerané na význam rodiny v živote 
dieťaťa, ako aj istotu a bezpečie v rodine. 
Hravou formou skupinovej práce i zážitko-
vého učenia tak postupne odkrývali najdô-
ležitejšie hodnoty dnešnej uponáhľanej doby. 
Každé dieťa je jedinečné a  v  každom  jednom 

Rodina je  puto

 sa ukrýva potenciál urobiť svet trochu lepším 
miestom. Deti sú našou budúcnosťou. Sú-
časne nám však pripomínajú minulosť, na 
ktorú sme už takmer zabudli. Obdivujme ich 
úprimnú radosť a smejme sa na ich hrách. 
Veď šťastný je ten, kto našiel šťastie v rodine.
Počas piatich dní sa podujatia zúčastnilo 102 
žiakov. Podujatie bolo realizované s finan-
čnou podporou mesta Komárno.
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V roku 1965 obec postihla veľká povodeň, 
ktorá spôsobila značné škody a spustošila 
polovicu budov. Pomocou štátnej dotácie       
a  českých patronátnych regiónov sa škody 
podarilo do dvoch rokov napraviť. 
V súčasnosti má obec dobrú občiansku vyba-
venosť. Nachádza sa tu základná škola s ma-
terskou školou Gyulu Lőrincza, kultúrny 
dom, pobočka slovenskej pošty, obchod s po-
travinami.
Sochu na pamiatku padlým hrdinom I. sve-
tovej vojny vytvoril známy umelec Gyula Be-
recz - sochár z Komárna. Pamiatku  obetiam 
II. Svetovej vojny odhalili v roku 1998, ktorá 
stojí v Parku padlých hrdinov.
Regionálne osvetové stredisko v Komárne 
spolupracuje so školami hlavne v oblasti  
umeleckého prednesu a výtvarnej tvorby.
Základné školy so slovenským a maďarským 
vyučovacím jazykom sídlia v jednej budove. 
Slovenská škola je zapojená do projektu Ško-
la podporujúca zdravie. Učiteľky materskej 
školy kladú veľký dôraz na zachovávanie 
ľudových tradícií formou spievania krásnych 
starých slovenských ľudových piesní. Obe 
základné školy sa aktívne podieľajú na súťa-
žiach záujmovo umeleckej tvorivosti a rôz-
nych kultúrnych i spoločenských podujatiach 
obce.

Kameničná

Obec Kameničná obklopená krásnou prí-
rodou je obľúbenou a vyhľadávanou lokalitou. 
Medzi významné hodnoty tohto rovinného 
územia na riečnych uloženinách Váhu a Du-
naja so zachovanými zvyškami lužného lesa  
s výskytom chránených druhov drobnej zveri 
a spevavcov patrí najmä prírodná rezervácia 
Malý ostrov, chránené oblasti Lohotské mo-
čiare a Vrbina. 
Leží vo východnej časti Žitného ostrova, 
vzdialená od svojho okresného mesta Ko-
márna len 10 km, na pravom brehu rieky Váh. 
Chotár obce bol osídlený už od doby 
laténskej. Prvá zmienka o osídlení  sa datuje  
na r. 1482. Pôvodne ležala na ľavom brehu 
Váhu a do obdobia r. 1530 bola ešte zaľud-
nená. Počas tureckých nájazdov celkom 
spustla.  V roku 1681 dal Leopold I. postaviť 
na jej území vodný hrad, ktorý zveril Štefanovi 
Zichymu. Kvôli stálemu podmývaniu brehov 
obce vodami Váhu v priebehu 18. storočia 
vznikala nová obec na pravom brehu a stará 
obec s kostolom zanikla. Nové osídlenie sa 
vyvíjalo ako zemepanské mestečko. Medzi 
najstaršiu dochovanú stavbu patrí rímsko-
katolícky kostol sv. Vendelína, ktorý bol po-
stavený v roku 1755 v barokovom slohu,  v  ro- 

koch 1869 - 1870  prestavaný v neoklasicis-
tickom štýle. V 19. storočí sa celé územie 
dostalo do vlastníctva ostrihomského arci-
biskupstva a Gejzu Pulayho. V roku 1828 mala 
obec len 349 obyvateľov. Povodne v rokoch 
1898 a 1903 spôsobili opakovane veľké škody. 
V tej dobe mala obec už 1431 obyvateľov. 
Obecný úrad, ktorý dodnes plní svoju pôvod-
nú funkciu, bol postavený v roku 1910. Z ve-
rejnej zbierky sa v roku 1914 vybudovala aj 
železničná trať medzi Komárnom a Kolá-
rovom so zastávkou v Kameničnej. Táto trať 
sa v súčasnosti už nevyužíva, je mimo prevá-
dzky. Zaujímavou technickou pamiatkou zo 
začiatku 20. storočia je parná čerpacia stani-
ca s charakteristickým vysokým komínom. 
Na jej slávnostnom odovzdávaní sa zúčastnil 
aj rakúsky cisár František Jozef I.
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Radi vás uvítame v roku 2020

Január:   Novoročná tvorivá dielňa
              Šaliansky Maťko
Február: Koncert Metamorfózy 2020 – koncert
              Šaffova ostroha – okresný výber
 Komárňanské ART Spektrum 2020
              Vansovej Lomnička – okresný výber
              66. Hviezdoslavov Kubín – obvod Hurbanovo
              66. Hviezdoslavov Kubín – obvod Kolárovo
              66. Hviezdoslavov Kubín – obvod Svätý Peter
              66. Hviezdoslavov Kubín – obvod Komárno
Marec:   COM-DANCE
              Píšťalenka pískaj – okresný výber
              Metodika ľudových tancov Podunajska III.
              Swingový tanečný workshop
              Cineama 2020 – okresný výber
              66. Hviezdoslavov Kubín – okresná súťaž
Apríl:      Deti deťom 2020 – mestská spevácka súťaž
              Komárňanské FOTO Spektrum 2020
              Cineama 2020 – krajská súťaž
              Metodika ľudových tancov Podunajska III.
              Swingový tanečný workshop
Máj:       Idú hrať – okresný výber
              5. ročník Týždeň rodiny
              Kreatívne bez bariér VI.
              Metodika ľudových tancov Podunajska III.
              Swingový tanečný workshop
Jún:       III. Umelecký prednes od A po Z
              Metodika ľudových tancov Podunajska III.
              Swingový tanečný workshop 
              Kreatívne bez bariér VI.
              XXIV. Južnoslovenské detské a mládežnícke slávnosti v Dulovciach

Júl:             Letné hudobné dielne
     VIZ - Vzdelávajme – Inšpirujme – Zachovajme
    Kreatívne bez bariér VI.
    MESE – BÁB – VÁR (tábor)
August:    Letné hudobné dielne
    Folklórne tanečné popoludnia
    Fotosobota v pevnosti 
    Kreatívne bez bariér VI.
September: III. Umelecký prednes od A po Z
    Metodika ľudových tancov Podunajska III.
                   Swingový tanečný workshop
    Kreatívne bez bariér VI.
     Workshop Mladý moderátor
Október:    6. ročník História Komárna vzdialená i blízka
    12. ročník Pohybom ku zdraviu
    III. Umelecký prednes od A po Z
    Kreatívne bez bariér VI.
    Metodika ľudových tancov Podunajska III.
    Swingový tanečný workshop
     V. Kde bolo, tam bolo.../Hol volt, hol nem volt...
    MESE – BÁB – VÁR (festival)
November:  III. Umelecký prednes od A po Z
    5. ročník Týždeň kultúry – Na ceste s nami...
    Metodika ľudových tancov Podunajska III.
    Swingový tanečný workshop  
    Okresný výber Slovenského festivalu poézie                
    Beniakove   Chynorany
December:  Metodika ľudových tancov Podunajska III.
                   Vianočné tvorivé dielne

Celoročne pripravujeme prednášky, besedy, workshopy, tvorivé dielne...
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