
Stalo sa už tradíciou, že s príchodom mája sa mesto okvetí. Ani tento 
rok nie je výnimkou. Pestrofarebné koberce už lemujú nie jeden  
zelený záhon. Tohtoročnou zaujímavosťou je kvetinový erb pri pa-
mätníku padlých v mestskom parku. Hoci sa prvýkrát objavil už 
pred dvoma rokmi, svojím „3D stvárnením“ púta pozornosť už pri 
vstupe do parku.

„Mestský erb máme už tretí rok. Najprv sme ho olemovali obrubní-
kom, na druhý rok pribudli kamienky, ale stále bol málo viditeľný.  
V tomto roku sme sa rozhodli, že ho nadvihneme, aby nezanikal. 
Myslím, že sa to podarilo. Vidieť ho veľmi dobre,“ uviedla primá-
torka mesta Ing. Iveta Rušinová, ktorá nový erb rozvrhla. Vytvore-
ný je z červených a bielych begónií. Ako priblížila, kvety postupne 
pribúdajú nielen v centre mesta, ale aj na sídliskách, pri bytových 
domoch. Obľúbenými sa stali aj závesné kvetináče na mostoch  
a lávke na Lorencovej ulici. Nechýbajú ani v tomto roku. „Vlani sa pri 
nich dokonca fotili aj nevesty. Bolo to milé,“ doplnila primátorka. 

Kvetena v meste má však nielen svojich obdivovateľov. Bohužiaľ,  
magistrát má skúseností aj s negatívnym konaním ľudí. Vlani boli 
prípady, kedy boli celé skupinky kvetov povytŕhané zo záhonov,  
či kvetináče z mostíkov skončili v potoku. „Vandali si neuvedo-
mujú, že v meste máme kamery a veľmi ľahko vieme identifikovať  
priestupcov,“ zdôraznila I. Rušinová. Zeleň si vyžaduje neustálu  
starostlivosť. Týka sa to aj kosenia trávy. Mesto už druhým rokom  
na svojom webovom sídle zverejňuje harmonogram kosenia. Hoci 
mesto kosí so svojimi strojmi a kosí aj Ekover, nestíhajú. „Každý  
deň sú naši ľudia vonku. V prevádzke sú kosačky, krovinorezy, trak- 
tor  na kosenie. Za rok kosíme štyri až päťkrát. Počasie však  
ovplyvniť nevieme, a keď intenzívne poprší, tráva veľmi rýchlo  
rastie. Nestíhame. Pravdou je však aj to, že ľudia si sami nekosia  
okolo svojich predzáhradiek a bytoviek. Máme platné mestské 
nariadenie, ktoré im dokonca ukladá povinnosť 5 metrov 
od nehnuteľnosti kosiť, upratať si a v zime odhrnúť sneh. 

Uľahčilo by nám to prácu. Ľudia to však nerobia. Dokonca  
ani nepolejú kvety v kvetináčoch pri vchodoch do bytoviek. 
Nenapadne ich to,“ apelovala na Krompašanov primátorka. 
Mesto už vlani ponúklo letnú brigádu pre študentov, dôchodcov,  
ktorí by mohli pomôcť pri údržbe zelene. S rovnakou inicia-
tívou prichádza aj tento rok. Náplňou práce dobrovoľníkov 
bude kosenie, starostlivosť o zeleň, zalievanie kvetov a úprava  
záhonov. Brigáda maximálne na mesiac, štyri hodiny denne  
a zárobok 200 eur.
Bližšie informácie zverejnil magistrát na mestskom webe.
Dodajme, že údržba verejnej zelene, vrátane cintorína stojí mesto 
nemalé prostriedky. V tomto roku je to 27-tisíc eur. Rovnako ako 
tomu bolo aj vlani.

Mária Šimoňáková

Záhradkárska poradňa

spravodajca
ročník 27  mesačník občanov Krompách  0, 20 €
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Mestský erb z begónií dostal „3D podobu“

Erb v parku zakvitol begóniami.  
FOTO: ŠIM

Kvetináče už tradične zdobia aj mosty. 
FOTO: ŠIM

O Z N A M
Krompašský spravodajca v letnom dvojčísle

Oznamujeme čitateľom Krompašského spravodajcu, že počas letných  
mesiacov júl – august vyjde mesačník ako dvojčíslo. V predaji bude v mesiaci 
august.                                                                                                                                             (red.)
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Spoločenská 
rubrika 

JUBILANTI
Srdečne blahoželáme  
jubilatom, ktorí sa v mesiaci  
jún /2017/ dožili svojho ži-
votného jubilea: 
Darvasiová Mária
Gajdošová Margita
Kováčová Alžbeta
Lišková Margita
Onderčinová Anna
Richnavská Mária
Staneková Marta
Štecová Pavlína
Štecová Emília
Tomašov Ján
Vaľko Pavol

Narodenia v máji
2017
Bartek Dalibor
Dirda Tobias
Dunka Ján
Dunková Jozefína
Dutková Daniela
Gábor Filip
Gábor Zdeno
Gožo Teodor
Gožová Tímea
Holub Erik
Koky Demir
Pokuta Benjamín
Sabolová Anastázia
Valenčíková Nelly

Úmrtia v máji 2017 
Krompaský Milan 
1949 – 2017
Mochlárová Kvetoslava 
1963 – 2017
Zavřelová Libuše 
1930 - 2017

INFORMÁCIAStanovisko mesta Krompachy  
k mestskému trhovisku

Mestské zastupiteľstvo v Krom-
pachoch na základe § 11 ods. 
4 písm. k) zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriade-
ní v znení neskorších pred-
pisov schválilo uznesením 
č. 23/D.23 zo dňa 22. 
februára 2017 doplnenie  
Rokovacieho poriadku  
Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch nasledovne:

Čl. 7 sa dopĺňa o bod 14, ktorý  
znie:
Pre občanov je vyhradený ča-
sový priestor od 16.00 do 17.00 
hod. počas rokovania Mest-
ského zastupiteľstva na pre-
zentáciu svojich postrehov,  
požiadaviek, riešení, návrhov  
a pod.. Ak sa občan nedostaví 
v časovom limite od 16.00 hod. 
do 16.10 hod., bude mu umož- 
nené vystúpiť až v bode diskusia. 

Cieľom schválenia tohto dopln-
ku rokovacieho poriadku MsZ  
je záujem vyjsť občanom alebo 
iným zúčastneným osobám  
v ústrety, ak chcú na rokovaní 
vystúpiť k problematike, ktorá  
nie je predmetom rokovania,  
to znamená s  vlastnou požia- 
davkou. Je potrebné  sa dostaviť 
na rokovanie v čase o 16.00, naj-
neskôr o 16,10 hod. Rokovanie 
sa preruší a predsedajúci vyhradí 
priestor zúčastneným osobám,  
ktorým udelí slovo na prezentáciu 
vlastných požiadaviek, aby ne-
museli čakať do diskusie, ktorá
na každom rokovaní zastupiteľ- 
stva začína až po vyčerpaní  
všetkých bodov programu ro- 
kovania.
Rokovania mestského zastupi- 
teľstva sú zásadne verejné 
a  občania mesta a iné zúčastnené 
osoby majú právo sa na nich zú-
častňovať. Neverejné sú v prípade,  
ak predmetom rokovania sú in-
formácie alebo veci chránené 
podľa osobitných zákonov.

(red.)

Mesto Krompachy DEMENTUJE INFORMÁCIE, ktoré v tých-
to dňoch šíria niektorí predajcovia medzi občanmi ohľadom 
predaja na mestskom trhovisku.

1. Trhové dni, predajný a prevádzkový čas na Mestskom trho-
visku v Krompachoch sa nemenili; sú určené Všeobecne záväz-
ným nariadením mesta č. 1/2012. 

Trhovými dňami sú naďalej pondelok až sobota, predajný a pre-
vádzkový čas trhoviska je: 

v letnom období (apríl až október)
- pondelok až piatok od 5.30 hod. do 18:00 hod.
- sobota od 5.30 hod. do 13:00 hod.
v zimnom období (november až marec)
- pondelok až piatok od 7.00 hod. do 15:00 hod.
- sobota od 7.00 hod. do 13:00 hod.

2. Mesto Krompachy nikomu nebráni predávať výrobky a po-
skytovať služby na mestskom trhovisku, ale vyžaduje, aby pre-
dávajúci dodržiavali zákony a nariadenia, ktoré súvisia s preda-
jom na trhovisku.
Naopak, mesto privíta každého predajcu, ktorý splní zákonom 
predpísané náležitosti. 

Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach mož-
no len na základe povolenia, ktoré vydáva mesto osobe, ktorá preu-
káže splnenie zákonných podmienok a predloží predpísané dokla-
dy.

Okrem osôb oprávnených na podnikanie podľa osobitných predpi-
sov, na trhovisku môžu predávať bez živnosti do 30 dní v roku 
aj fyzické osoby, ktoré predávajú vlastné prebytky (ovocie, zele-
nina) z vlastnej pestovateľskej činnosti. V tomto prípade (do 30 
dní v roku) nie je potrebná registračná pokladnica.  Pri preda-
ji nad 30 dní v roku je registračná pokladnica potrebná! Preto 
mesto takýmto predajcom vydáva povolenie len na 30 dní.

Takýto predajca je ďalej povinný preukázať, že je vlastníkom alebo 
nájomcom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľ-
skú činnosť, čo má obmedziť podnikanie priekupníkov kupujúcich 
tovar v zahraničí alebo v obchodných reťazcoch. Ďalej musí pred-
ložiť čestné vyhlásenia o tom, že všetky predávané výrobky pochá-
dzajú z jeho vlastnej pestovateľskej činnosti. 

Ak mesto pri vydávaní povolenia postupuje v zmysle príslušných 
predpisov, niekto, kto chce obchádzať zákon, to interpretuje ako 
„nedovolenie“ predávania výrobkov na mestskom trhovisku, ale v 
konečnom dôsledku mesto koná v záujme spotrebiteľa. Na záver je 
potrebné uviesť, že mnohí z nás kupujú zeleninu či ovocie na trho-
visku vo viere, že ide o „domáci tovar“ a teda zdravší a kvalitnejší 
od toho, ktorý sa dá kúpiť v hypermarketoch. Preto aj zákonodar-
ca upravuje legislatívu v prospech spotrebiteľa a aj mestu, pri zria-
dení trhoviska, išlo v prvom rade o to, aby občania mali dostupnosť 
„domáceho tovaru“.

Zdroj: www.krompachy.sk

www.krompachy.sk
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Návrh na ocenenie predsedom 
Košického samosprávneho kraja

Komisia kultúry a mládeže pri Mestskom 
zastupiteľstve v Krompachoch podala  
návrh na udelenie ceny predsedu Ko-
šického samosprávneho kraja Mažoret-
kovému klubu CHEEKY GIRLS Krom-
pachy za vzornú reprezentáciu mesta 
Krompachy i Košického samosprávne-
ho kraja v mažoretkovom športe doma  
i v zahraničí.
Občianske združenie Klub mažoretiek 
ASK - združenie priateľov mažoretkového  
športu vzniklo 26. apríla 2010. Po dlhoroč-
nom úspešnom pôsobení v CVČ PRIMA 
Krompachy sa mažoretky osamostatnili 
a založili si vlastné OZ - Klub mažoretiek  
ASK. Súčasne sú členom Asociácie mažo- 
retkového športu Sloveska. Vedúcou tréner- 
kou  a choreografkou v jednej osobe je Lenka 

Šoldrová. Hlavnou úlohou súboru je taneč- 
ná príprava detí a mládeže, kde získavajú  
základy klasického tanca, gymnastickú 
prípravu a prácu s náčiním baton – palička, 
pom-pom – strapce. Cieľom je viesť dievčatá  
k pohybu, zodpovednosti, spolupráci a to-
lerancii v kolektíve. Základňu súboru tvorí  
40 dievčat vo veku od 4 do 25 rokov a jedna 
trénerka. Dievčatá súťažia v štyroch vekových 
kategóriách: deti (4 – 7), kadetky (8 – 11), 
juniorky (12 – 14), seniorky (nad 15). Roz-
hodujúci je vek, dosiahnutý v roku konania 
súťaže.
Len pár mesiacov  od svojho vzniku sa  
úspešne prezentovali na majstrovstvách 
Slovenska, kde získali titul 1. a 2. vicemaj- 
stra Slovenska. Počas leta reprezentova-
li Slovensko na festivale dychových hudieb  
v talianskom meste Loro Piceno. Od svojho 
vzniku sa zúčastňujú nielen Majstrovstiev 
Slovenska, ale aj Majstrovstiev Európy  
a Majstrovstiev sveta, kde ich nominuje  

Slovenská republika. Úspešne tak re-
prezentujú mesto Krompachy i Košický 
samosprávny kraj na súťažiach nielen doma, 
ale aj v zahraničí. Doposiaľ absolvovali 
množstvo vystúpení na rôznych kultúrnych,  
spoločenských a športových podujatiach. 
Na minuloročných Majstrovstvách sveta  
v mažoretkovom športe, ktoré sa konali  
v dňoch 22. – 25. septembra 2016 v chor-
vátskom Poreči, Mažoretkový klub Cheeky 
Girls Krompachy pod vedením trénerky 
Lenky Šoldrovej vybojoval jednu zlatú, 
dve strieborné a jednu bronzovú medailu. 
Oprávnene sa dá povedať, že v tomto 
športovom odvetví dievčatá reprezentujú  
nielen mesto Krompachy, ale aj košický 
región. Najväčšiu zásluhuna týchto úspe- 
choch dievčat má skúsená trénerka Lenka 
Šoldrová, ktorej sa klub podarilo dotiah- 
nuť na ten najvyšší stupienok. Patrí jej  
za to veľké poďakovanie.

Mgr. Marta Mičeková 
Komisia kultúry a mládeže pri MsZ

SPOMIENKA

Ocenenie 

Do priemyselného 
parku smeruje  
nový investor

Krytá plaváreň Krompachy

Dňa 13. júla uplynie rok, čo nás navždy opustila naša drahá dcéra, mamka, sestra a babka   
Anička Cichá, rod. Jendruchová.

S láskou a úctou spomínajú synovia Marcel a Peter, mamka, súrodenci, príbuzní, kolegovia a priatelia.

Do Hnedého priemyselného 
parku (HPP) v Krompachoch 
smeruje nový investor. Jeho prí-
chod schválilo Mestské zastupi- 
teľstvo v Krompachoch. Spoloč- 
nosť LEVOTEC, s.r.o., Levoča, 
má v jednej z výrobných hál  
priemyselného parku na začiatok 
vytvoriť 48 pracovných miest. 
Mesto v súčasnosti rokuje 
o podmienkach zmluvy s levoč-
skou spoločnosťou.
Ročné nájomné za prenájom 
výrobnej haly predstavuje vyše 
18-tiscí eur. Podľa webového 
portálu spoločnosti, ide o slovenskú 
firmu s nemecky hovoriacim  
vedením, ktorá sa zaoberá 
výrobou rôznych kovových  
konštrukcií až do hmotnosti  
10 ton (váha jedného dielu). 
„Spoločnosť vyrába, napr. aj 
zvodidlá na diaľniciach. Prácu 
by tu mali nájsť najmä muži - 
zvárači,“ doplnila primátorka 
mesta Ing. Iveta Rušinová.
HPP vznikol v roku 2015. Výrobu  
v jednej z výrobných hál tu pred 
dvoma rokmi spustila aj spoloč-
nosť Leader Light, člen skupiny 
Ecoledsol. Ide o výrobu a mon-
táž LED svietidiel.

Mária Šimoňáková

Oznamujeme širokej verejnosti, 
že Krytá plaváreň v Krompachoch 

bude v prevádzke od 2.6.2017 počas piatka,  
soboty a nedele v čase od 14:00 do 20:00 hod. tel. kontak-

ty: +421918 814 226,   +421915 896 577, +421915 695 472.

Cenník vstupného 
pre Krytú plaváreň Krompachy na sezónu leto 2017

Krytá plaváreň Jednorázové vstupy

Krompachy 1. hodina 2. hodiny celodenný

Dospelí 2 € 3 € 6 €

Deti od 5 - 15 rokov

1,50 € 2 € 4 €
Dôchodcovia, ZŤP

zľavnené vstupné 1. hodina 2. hodiny celodenný

1 rodič + 1 dieťa 3 € 4 € 8 €

1 rodič + 2 deti 4 € 6 € 12 €

2 rodičia + 1 dieťa 4 € 7 € 14 €

záloha na kľúč od skrinky v šatni 5 €

Májové stretnutie 
jubilantov

V posledný májový deň sa v obradnej 
miestnosti mestského úradu konalo 
priateľské posedenie jubilantov, ktorí v 
prvom polroku 2017 dovŕšili 70., 75. a 
80. výročie svojich narodenín.

Primátorka mesta, Ing. Iveta Rušinová 
všetkým prítomným oslávencom popriala  
pevné zdravie, veľa radosti a lásky od naj-
bližších. Oslávencov svojím milým vystú- 
pením potešili žiaci Základnej umelec-
kej školy z Krompách. Vzácne stretnutie 
jubilantov bolo príležitosťou ako vzdať 
úctu a poďakovať sa im za doterajšiu prácu.  
Všetkým jubilantom ešte raz srdečne bla-
hoželáme!

Zdroj: www.krompachy.sk

„Bolesťou unavená tíško si zaspala, zanechajúc všetkých, čo si rada  mala. a všetky Tvoje trápenie 
a bolesti, nech Ti dá Pán Boh večnej  milosti. V neznámy svet odišla si spať, zaplakal každý, kto Ťa 
mal rád. Odišla si od nás, zostali sme v žiali, navždy budeš žiť v srdciach tých, ktorí Ťa radi mali“.
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Netradičné pestovanie

Biozáhradkárenie sa vyznačuje najmä tým, že pestované rastli-
ny sú navzájom premiešané tak, že sa dopĺňajú v potrebách na 
živiny, svetlo a vzájomnú ochranu. Pre tento spôsob pestovania 
je typické, že záhony nebývajú úhľadne vypleté a povrch vždy 
dokonale čistý, zaliaty a prekyprený. Naopak. Povrch pôdy je 
prikrytý nie veľmi vzhľadnou, ale účelnou ochrannou vrstvou 
nástielky z rastlín.

Nástielka (mulčovanie) má veľmi priaznivý vplyv na rastliny 
a pôdu. V pôde sa zadržiava teplo, vlaha a udržuje sa jej vhodná 
štruktúra. Povrch pôdy je chránený pred účinkami dažďa a vetra.  
Zároveň sa pod nástielkou vytvára vhodná mikroklíma napomá-
hajúca rozvoj mikroorganizmov v horných vrstvách pôdy. Tieto 
mikroorganizmy sú dôležitou súčasťou prenosu živín z pôdy do 
rastlín. Nástielka zvyšuje aj podiel humusu v pôde a pri jej rozklade  
dochádza k uvoľňovaniu živín a dostatočnej výžive rastlín. Nástiel- 
ka, ak je dobre aplikovaná, bráni v raste burín a tým aj ich konku-
renčnému odberu živín.
Ako a čím nastielať? Pôda, ktorú budeme nastieľať, má byť čer-
stvo vypletá prekyprená a vlhká. Všetok organický materiál, ktorý 
chceme použiť na nástielku, by mal byť rozsekaný na malé kúsky. 
Čerstvý materiál nastieľame v takých vrstvách, aby sa na pôdu  
nedostávalo svetlo, čím zabránime rastu burín. Výška jednej  
nástielky by mala byť 5 až 10 cm. Nástielku počas sezóny robíme 
niekoľkokrát podľa množstva trávy, ktorú máme k dispozícii. Pôda 
pod nástielkou zostáva počas celej sezóny kyprá a pri zálievke alebo  
daždi nedochádza k vytváraniu pôdneho prísušku, alebo odplavo-
vaniu pôdy. Nástielku z podrvenej kôry používame len pod okrasné  
dreviny na obmedzenie rastu burín. Na nástielku nepoužívame 
listy zeleniny napadnuté chorobami. Podrvená kôra stromov sa 
môže nastieľať len s prídavkom vápenca, aby nedošlo k okysleniu 
pôdy. Vhodný je aj rýchlokompost pripravený tepelnou metódou 
v kompostéri. Nástielka organickou hmotou má výhodu v tom, že 
obohacuje pôdu, prospieva rastlinám a šetrí prácu záhradkárovi.  
Čierna fólia použitá ako nástielka má výhodu, že zabraňuje rastu  
burín, ale ťažšie sa aplikuje závlaha. Jahody pestované na čier-
nej fólii trpia menej hnilobou a plesňami, pretože plody zostávajú  

suché a čisté, avšak radi sa pod ňou držia mravce. Ešte výhod- 
nejšia je netkaná čierna textília, pretože prepúšťa vodu a vzduch, ale 
zabraňuje vyparovaniu vlahy z pôdy a nedržia sa pod ňou mravce.  
Biela netkaná textília je veľmi výhodná na pestovanie koreňovej ze-
leniny. Po vysiati záhon zakryjeme bielou netkanou textíliou (do-
stať v záhradkárskych predajniach), ktorú na okrajoch upevníme  
drôtenými sponami v tvare U alebo zaťažíme skalami. Textíliu  
nenapíname, necháme ju voľnú, aby nebránila zelenine v raste. Pri 
zálievke nedávame textíliu dole. Po jednotení a pletí textíliu znovu  
rozprestrieme. Textília nám urýchľuje klíčenie, rast zeleniny  
a chráni mrkvu a petržlen proti obávanému škodcovi - vŕtavke 
mrkvovej. Pri jednotení a pletí nesmieme nechávať záhon dlho  
odkrytý, pretože vŕtavka je lákaná vôňou zeleniny. Záhon odkrýva-
me až v polovici leta, ak ale máme posadenú zeleninu v čiastočnom  
tieni tak skôr, aby porast nenapadla múčnatka. Bielou netkanou 
textíliou môžeme chrániť aj ostatnú zeleninu, napríklad hlúboviny  
proti voškám, skočkám, kvetárke kapustovej a plodomorovi  
kapustovému, ktorý spôsobuje vyslepovanie ružíc karfiolu.

Ján Miľo

Záhradkárska poradňa

OSPRAVEDLNENIE

V májovom čísle Krompašského 
spravodajcu bola nesprávne uve-
rejnená tabuľka o znášanlivosti 
rastlín. V ľavom hornom rohu, pri 
znamienku MÍNUS malo byť uve-
dené – NEZNÁŠAJÚ SA. Tabuľku 
preto uverejňujeme ešte raz, už 
v správnej podobe. Za chybu sa touto  
cestou ospravedlňujeme autorovi 
príspevku Jánovi Miľovi, ako aj  
čitateľom KS.

ilustračné foto
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Koža – význam tohto jedného slova si ne-
uvedomujeme, túto časť tela berieme ako 
samozrejmosť a veľa o nej nepremýšľame.  
Uvedomíme si ju, až keď nás začne trápiť, 
ak začnú problémy.

Koža je jeden z najväčších a najdôležitejších  
orgánov ľudského tela, ktorá nás chráni 
24 hodín denne, vytvára ochrannú bariéru 
pred mikróbmi, početnými škodlivinami z 
vonkajšieho prostredia, aj UV žiarením, re-
guluje našu telesnú teplotu a má mnoho ďal-
ších funkcií, napr. detoxikačnú, prebieha  
v nej aj syntéza vitamínu D.

Slnečné svetlo zohráva významnú úlohu 
pri vzniku, ale aj zhoršení niektorých kož-
ných ochorení. Následkom nedostatočnej  
ochrany kože pred UV žiarením je solárna 
dermatitída, ktorá začína cca po 4-6 hod. 
od expozície, s max. 12-24hodín, prejavuje 
sa začervenaním a opuchom kože až s tvor-
bou pľuzgierikov a mokvaním. Pri úpale  
máme aj zvýšenú teplotu, bolesti hlavy,  
pocit celkovej nevoľnosti. Vplyvom slnka  
vznikajú nové, prípadne sa zhoršujú už 
existujúce hyperpigmentácie. Slnko spôso- 
buje aj predčasné starnutie kože a vedie  
aj k vzniku kožných nádorov.

Osobitnú skupinu kožných ochorení v let-
nom období tvoria choroby vyprovokované 
látkami s fotosenzibilizujúcim účinkom. 
Po kontakte s touto látkou alebo po jej vnú-
tornom použití sa zvyšuje vnímavosť kože 

na slnečné žiarenie, výsledkom je začerve- 
nanie, svrbivé pupence, pľuzgiere na 
miestach nechránených odevom. Medzi 
kontaktné fotosenzibilizujúce látky patria
kozmetiká, napr. bergamotový, levanduľo-
vý a citrusový olej, rôzne farbivá, lokálne  

používané liečivá - antiseptiká, gáfrové  
a dechtové deriváty. Spomeniem aj fytoder-
matitídu – lúčnu dermatitídu, ktorá vzniká 
pri kontakte s určitými rastlinami počas 
slnečnej expozície a dôležitým faktorom  
vzniku ochorenia je vlhká koža, či už pri  
kúpaní alebo pri spotení. Zodpovednou 
substanciou sú furokumaríny obsiahnuté 
v rastlinách, napr. v lúčnych trávach, v pe-
tržlene, v zeleri, ale v paštrnáku, v rasci,  
fenykle a v kôpri. Pri vnútornom podaní  
fotosenzibilizujúco pôsobia najčastejšie  
lieky zo skupiny antibiotík, anestetík, diure- 
tiká, nesteroidné antiflogistiká, antidiabe-
tiká,psychofarmaká, cytostatiká.

Teplo a vlhko vytvárajú vhodné podmienky  
na šírenie infekčných ochorení. Z kúpalísk 
a spoločných sprchovacích priestorov si 
môžeme priniesť mykotické ochorenia. 
Najviac exponovanou oblasťou tela sú nohy 
a to medziprstie, plosky aj nechty prstov 
nôh. Vyvolávateľom sú buď vláknité huby- 
dermatofyty alebo kvasinky, ktorými sa  
infikujeme z podláh plavárni,kúpacích 
podložiek, z hotelových kobercov. V lete  
sú časté kvasinkové infekcie v kožných  
záhyboch u obéznych ľudí, v medziprstiach 
rúk, v plienkovej oblastí u detí. Osobitnou 
formou povrchovej kožnej mykózy je pity-
riasis versicolor, ktorej prejavy vo forme  
bielych alebo ružovohnedastých škvŕn 
na trupe privedú pacienta na vyšetrenie.  
Ďalším infekčným ochorením, ktoré si  

môžeme z bazénov, spŕch, z telocviční  
sú vírusové bradavice, ktoré sa na koži 
môžu prejaviť o niekoľko týždňov až mesiacov.
K letu patria aj potulky prírodou, prechádzky 
lesom, preto nesmieme zabúdať aj na kon- 
trolu tela po návrate z prírody, aby sme 
odstránili prípadného kliešťa, ktorý môže 
prenášať lymskú boreliozu, ktorej priemerná 
inkubačná doba t.j. čas od poštípania  
infikovaným kliešťom až po prvé prejavy 
je cca 10-20 dní, kedy spozorujeme na koži 
postupne zväčšujúce sa nebolestivé a ne- 
svrbivé  začervenanie kože.

V letnom období nám môžu poriadne  
otravovať život komáre a iný blanokríd-
ly hmyz/osy, včely, sršne/ a po poštípaní  
spôsobiť rôzne alergické reakcie od väčších 
lokálnych až po celkové reakcie, sprevá- 
dzané celotelovým svrbivým výsevom,  
opuchom, sťaženým dýchaním, zvýšenou 
činnosťou srdca a poklesom krvného tlaku 
až kolapsom.

Nepríjemnou spomienkou na leto môžu  
byť aj bolestivé zápaly močovopohlavnej  
oblasti spojené s výtokmi a bolestivým 
močením, ktoré môžu signalizovať bakte- 
riálne, mykotické, chlamýdiové, trichomo- 
nádové, mykoplazmové, vírusové sexuálne 
prenosné ochorenie.

Každý z Vás má už určite predstavu, ako 
strávi letné obdobie, pamätajte však, že 
opálená pokožka neznamená, že budete 
zdravší, a ak si neviete poradiť s nástrahami  
leta, sme tu pre Vás.

MUDr. Cecília Kožušková
Dermatovenerologická ambulancia

ÚNIA ŽIEN OBJAVUJE TALENTY MESTA

ZDRAVOTNÍCKE OKIENKO
Dnes: Nástrahy leta

Piatačka Klárka Lovasová mala svoju prvú vernisáž

Má iba 11 rokov a za sebou prvú výstavu svojich maliarskych 
dielok. Jej obrazy dýchajú invenciou. Farebnosťou i stvárne-
ním by mohli pokojne konkurovať dielam expresionistov. Ako 
sama hovorí, talent na maľovanie nezdedila po nikom v rodine.  
Jediná sa venuje maľovaniu a kresleniu. Aby si svoju šikovnosť  
a nadanie ešte viac rozvíjala, navštevuje výtvarný odbor  
Základnej umeleckej školy v Krompachoch pod vedením  
Mgr. Vladimíra Barčáka. Reč je o Klárke Lovasovej.

Miestna organizácia Únie žien v Krompachoch sa už niekoľko  
rokov okrem iného, venuje aj vyhľadávaniu talentov nášho mes-
ta. V priestoroch organizácie vystavovalo už mnoho šikovných  
Krompašanov. Piatačka Klárka je však nateraz, najmladšou vysta-
vovateľkou. Na jej vernisáž v dome kultúry sme sa boli pozrieť aj my. 
Výstavu otvorila primátorka mesta Ing. Iveta Rušinová, nechýbali 
zástupcovia Únie žien, ako aj rodina mladej výtvarníčky. Primátorka  

 

priblížila podobenstvo o talentoch a ich zúročení. „Želám Ti, aby 
si žila a pracovala tak, aby si svoj talent nezakopala, ale naďa-
lej rozvíjala,“ popriala na vernisáži Klárke primátorka mesta. 
Ako nám Klárka prezradila, k maľbe sa dostala akosi spontánne. 
Jedného dňa ju to oslovilo a začala sa tomu venovať. 

(pokračovanie na 6 strane)

Na vernisáži nechýbala rodina, členky Únie žien aj primátorka mesta 
FOTO: Mária Šimoňáková
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ÚNIA ŽIEN OBJAVUJE TALENTY MESTA

Tripl Cripl 
odštartovali hudobnú kariéru

CHVÁLIME

(pokračovanie zo strany 5)

Neskôr ju mamka prihlásila do umeleckej školy a odvtedy sú štetec 
a paleta je vyjadrovacími nástrojmi. Zaspomínala si aj na svoju  
prvotinu. Obraz krajinky, ktorú maľovala spolu so svojou kamarátkou  
Timeou Jánošovou, a ktorý nechýbal aj na jej výstave. A kde hľadá 
Klárka inšpiráciu? „Stačí, keď sa pozriem okolo seba, všade je jej 
dosť. Alebo si zapnem počítač a nájdem niečo zaujímavé. In-
špirácia niekedy príde náhle. Niečo ma napadne a už maľujem. 
Veľmi ma to baví,“ priznala Klárka, ktorá popri maľovaniu aj rada 
športuje. Zaujímalo nás, či aj svoju budúcnosť spája s maľovaním. 
„Určite sa chcem maľbe venovať aj naďalej. Do budúcnosti to vi-
dím skôr ako svoj koníček,“ dodala talentovaná Krompašanka.
                                                                               Mária Šimoňáková

Piatačka Klárka a jej maliarske dielka
FOTO: Mária Šimoňáková

Elektronická produkcia nováčikov hudobnej scény Tripl Cripl žne 
jeden úspech za druhým. MC Strop a NeuroTom z Krompách a ich 
gelnický producent Peter Hanzes (Mr. Bionic) štartujú svoju kariéru  
na pódiách s veľkou extravagantnosťou a premysleným poetizmom.  
Trojica hudobníkov sa predviedla v Letohrade v Českej republike 
len nedávno. Ich vystúpenie malo taký úspech, že v priebehu jed-
ného večera spojili TRPL CRPL slovenskú a českú hudobnú scénu,  
a uzatvorili spoluprácu so známym českým DJ Murte. Získali si tak 
masu fanúšikov a zdá sa, že nadupaný elektronický žáner má novú 
konkurenciu.

Spolupráca týchto talentovaných chalanov začala už minulého 
roku, kedy ešte iba ako jedinci roztancovali nejeden club. Predstavili 
sa na gelnickej hip hopovej akcii Hip Hop Jam vol.2, kde prišlo okolo 
120 ľudí a na miestnom Amfiteátri, kde sa v auguste minulého roku 
konala akcia pod názvom Urban Elite. Kvalitná a seriózna spolu-
práca ich od januára naštartovala na úspešné založenie skupiny 
Tripl Cripl (TRPL CRPL).

Alena Vrabeľová

Tripl Cripl medzi fanúšikmi
FOTO: ARCHÍV

Gymnázisti upratovali hrob rodáka
V rubrike chválime Vám budeme prinášať postrehy z mesta, kto-
ré si zaslúžia našu pozornosť. Tentokrát nás zaujal počin tretiakov 
z krompašského gymnázia. V jedno dopoludnie sa spolu s triednou 
profesorkou Mgr. Tatianou Znancovou vybrali na mestský cinto-
rín. Namierili si to priamo k hrobu Júliusa Maurera. Žil v rokoch 
1896 – 1961. Bol významným politikom a ministrom. Hrob upra-
tali, vyzametali a nezabudli zapáliť aj sviečky. Hoci tak urobili pr-
výkrát, ako sme sa dozvedeli, nebolo to poslednýkrát. Hroby vý-
znamných rodákov plánujú z času na čas upratať znova. Gymna-
zistov za to chválime.

(šim)

Mladí nezabúdajú na svojich rodákov. 
FOTO: ARCHÍV ŠKOLY

www.krompachy.sk

Všetko podstatné o diani v meste, nájdete 
na webovej stránke mesta Krompachy
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Škola v prírode sa konala v čase 15.– 19. mája 2017 v Novej Lesnej  
v hoteli Amália. Hotel sa nachádza na okraji obce Nová Lesná,  
s krásnym výhľadom na Vysoké Tatry. Školy v prírode sa zúčastnilo  
30 žiakov z tried IV.A a IV.B spolu so 4 pedagogickými zamestnan-
cami a zdravotníkom. 

Žiaci počas týždenného pobytu absolvovali dva výlety. Jeden vý-
let do Belianskej jaskyne. V jaskyni mohli žiaci obdivovať sintrové  
vodopády, pagodovité stalagmity, jazierka a mnohé ďalšie formy 
jaskynnej výzdoby. Jedna zo zastávok na prehliadkovej trase je 
Hudobná sieň. V tejto sieni si pre jej akustické podmienky mohli  
žiaci zaspievať pieseň. Na druhý výlet sa žiaci prepravili tatranskou  
železnicou zo zastávky Pod lesom do Starého Smokovca. Navštívi-
li TrickLandiu, je to miesto, kde žiaci zažili jedinečné putovanie  
Slovenskom v galérii trick-artu a optických ilúzií. V jej priestoroch 
boli námety slovenských ľudových povestí, rozprávok, ako aj reá-
lie obcí a zámkov Slovenska,  (napr. Vlkolinec, Dunajec, Bojnický  
zámok a iné).

Po obedňajšom odpočinku mali žiaci tematické popoludnia,  
kde ako rytieri a dvorné dámy školy v prírode plnili rôzne úlohy 
a absolvovali športové súťaže. V popoludňajších hodinách žiaci  
absolvovali relaxačný pobyt v bazéne hotela Amália. Večerné  
aktivity boli zamerané na lepšie spoznávanie sa, tímovú spoluprácu 
 a zábave – Izba baví izbu.

V škole v prírode bola aj Ninka Ščambová zo 4.B triedy. Do Tatier 
sa veľmi tešila. Týždenný pobyt v prírode si nevedela vynachváliť.  
„V škole v prírode sa mi veľmi páčilo. Super bolo v TrickLandii.  
Na izbe som bola so svojou spolužiačkou Timeou a zažili sme kopec  
srandy. Dobre sme si zaplávali aj v hotelovom bazéne. Škoda len, 
že škola v prírode netrvala dlhšie,“ poznamenala s úsmevom  
Ninka. So všetkými službami ako ubytovanie, stravovanie, pitný  
režim, plavecký výcvik a zdravotná služba sme boli veľmi spokojní.  
Celkovo hodnotíme pobyt v škole v prírode veľmi pozitívne, všetci 
žiaci sa bez problémov prispôsobili zmeneným podmienkam 
i prostrediu a absolvovali úspešne rekreačný pobyt. Ďakujeme 
všetkým rodičom za sponzorské dary, ktoré boli použité na odme-
ňovanie žiakov v rôznych súťažiach.

Mgr. Dagmar Lučanská,

vedúca ŠvP

Ministerstvo životného prostredia  
SR vyhlásilo 22. ročník medzi-
národnej súťaže výtvarnej tvo-
rivosti detí a mládeže ZELENÝ  
SVET 2017. Cieľom podujatia, 
ktoré organizačne zastrešuje 
Slovenská agentúra životného  
prostredia, je vštepovať deťom 
vzťah k prírode a životnému 
prostrediu formou budovania 

návykov a zručností v umelec-
kom prejave.
Téma súťaže bola (Ne)známe 
tajomstvá hmyzieho sveta. 
V súťažnej kategórii Čiernobie-
la a farebná fotografia, sa naša 
žiačka Alexandra Uhrinová, 
umiestnila na 1. mieste. Jej sú-
ťažná fotografia niesla meno 
„Nájdi ma!“.

ZELENÝ SVET Škola v prírode -Nová Lesná

Nájdi ma. Fotografia A. Uhrinovej
FOTO: ARCHÍVAko vznikla táto víťazná fotografia?

„Na rodinnom stretnutí u mojej kamarátky, keď sme na orgováne 
natrafili na tento hmyzí model.“
Ako si sa dostala k tomuto koníčku?
„Zo zvedavosti som to vyskúšala a veľmi sa mi to zapáčilo. Najviac 
ma zaujala následná úprava fotografií, čo ma vlastne viedlo k nará-
baniu s PHOTOSHOPOM.“
Venuješ sa už dlho fotografovaniu?
„Približne rok.“
Čo najradšej fotíš?
„Najradšej na fotografii zachytávam nočnú oblohu. To čakanie pri 
statíve s fotoaparátom sa vždy vyplatí.“
Chcela by si sa venovať fotografovaniu aj v budúcnosti?
„.Áno, chcem sa pohybovať v tejto oblasti, ale prevažne grafike.“
Do akých súťaží si sa so svojimi fotografiami už zapojila?
„Niekoľkokrát som sa umiestnila v celoslovenskej súťaži FOTO-
GRAFIA OČAMI DETÍ (FOD.sk) na prvom a druhom mieste.  
Neskôr aj v spomínanej súťaži ZELENÝ SVET na prvom mieste.“
Chceš sa v budúcnosti zapájať do ďalších podobných súťaží?
„Ak ma určená téma zaujme, určite áno.“

Víťazke súťaže srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov  
a vydarených záberov .

Alexandra Uhrinová, Sandra Rottenbach

ZŠ s MŠ Maurerova, Krompachy

Školákom sa v Tatrách veľmi páčilo.
FOTO: ARCHÍV ŠKOLY
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Základná škola s materskou školou na 
Maurerovej ulici sa v tomto školskom roku 
opäť zapojila do 14. ročníka súťaže s firmou 
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov - Recykluj 

a vyhraj v zbieraní hliníkových viečok z ich 
výrobkov. Naším cieľom, ako aj cieľom sa-
motných organizátorov súťaže, bolo viesť 
žiakov separáciou odpadu k ochrane život-
ného prostredia, prírodných zdrojov a pre-
ferovať u žiakov zdravý životný štýl v ob-
lasti stravovania. Heslo súťaže „Recykluj 
a vyhraj“ sa nám podarilo naplniť. Sved-
čí o tom celoročná aktivita žiakov v zbiera-
ní hliníkových viečok a záverečné vyhodno-
tenie súťaže, v ktorom sme sa z 58 zaregis-
trovaných škôl umiestnili na veľmi peknom 
8. mieste. 
Do súťaže sa zapojili aj deti z našej materskej  
škôlky, spomedzi ktorých sa najusilovnej-
ším zberačom stal škôlkar - Matej Franko, 
ktorý získal nákupnú poukážku aj pre svoju  
rodinu.
Najaktívnejšími zberačmi viečok sa na I. 
stupni stali žiaci II.B a na 2. stupni žiaci 
VI.B triedy.
Výhercom a najusilovnejším zberačom na 
škole sa stal Marko Münnich, žiak II.B, kto-
rý nazberal 2550 kusov hliníkových viečok 
a získal od spoločnosti tablet. Táto cena 

Marka prekvapila a potešila nielen jeho, 
ale aj jeho spolužiakov, ktorí sa z Marko-
vej výhry veľmi potešili. Pri takom poč-
te kusov viečok nás zaujímalo, či Markovi  
jogurty tak veľmi chutia, a kto mu so zbiera-
ním hliníkových viečok pomáhal. „Do zberu 
sa zapojila celá rodina, ale najviac pomáhali 
dedo a ujo,“ prezradila nám Markova mamka.  
A tiež sme sa dozvedeli, že obľúbenou 
mliečnou pochúťkou Marka je čokoládovo 
– banánový jogurt. Výhercovi srdečne bla-
hoželáme!
Ceny si odniesli aj ďalší aktívni zberači ško-
ly, vďaka nákupnej poukážke, ktorú škola  
získala. Spolu tak bolo odmenených 85  
žiakov, ktorí sa vecným cenám veľmi pote-
šili. Mnohým žiakom bude túto súťaž pri-
pomínať aj tričko s logom spoločnosti.  
Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým,  
ktorí sa do súťaže zapojili, gratulujeme 
k veľkému odhodlaniu urobiť niečo pre svoje  
zdravie a životné prostredie.

Mgr. Helena Šoltýsová

koordinátor školy podporujúcej zdravie

Súťaž Recykluj a vyhraj  
pozná mená víťazov

Denne sledujeme v televízii smutné správy o doprav-
ných nehodách. Veľakrát sú ich účastníkmi žiaľ aj deti. 
Preto sme sa na ZŠ Zemanská rozhodli predchádzať  
takýmto tragickým situáciám. Zorganizovali sme  
preventívno-dopravnú akciu „Bezpečne do školy“.  
Aj napriek nepriazni počasia sa akcia úspešne vydarila.  
V telocvični mali pripravenú trasu aj s dopravnými 
značkami a semaformi. Detičky si trať prešli na kolobež-
kách za asistencie polície. Na chvíľočku nám počasie  
dovolilo zajazdiť si aj na dopravnom ihrisku. Potom  
si detičky vytvorili dopravnú značku. S pani učiteľkou 
Mgr. Dankou Vaščákovou a s pani učiteľkou Mgr. Ivankou  

Mydlárovou si pozreli krátke video o bezpečnej jazde na 
bicykli a precvičili si úlohy na interaktívnej tabuli. Pra-
jeme školákom a škôlkarom veľa šťastných kilometrov  
bez nehody.

Mgr. Jana Farkašová

MDD na ZŠ Zemanská Bezpečne do školy Týždeň modrého 
gombíkaMyšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla 

na Svetovej konferencii pre blaho detí v Ženeve  
v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia  
54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaobe-
rala chudobou, detskou prácou, vzdelaním  
a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom 
svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo  
v svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť  
deťom radosť a zároveň poukázať na problémy  
týkajúce sa detí vo svete. Nie je úplne jasné,  
prečo práve 1. jún bol vybraný ako MDD. 
Avšak tento dátum je na svete najobľúbenejší, 
oslavuje sa vo viac ako 21 krajinách. V tento  
deň je zvykom, že sa na školách neskúša. 
A rovnako tomu bolo aj v našej škole, avšak 
u Zemanov sa konal o týždeň skôr. Žiaci II. 
stupňa sa zúčastnili koncertu Dominiky  
Mirgovej, Celeste Buckingham a Adama  
Ďuricu v Steel aréne v Košiciach. Na prvom 
ročníku ŠKOL FEST-u sa zúčastnilo cca 6000 
žiakov. Žiaci si teda svoj deň naplno  
užili. A čerešnička na torte bola iste fotka 
s Dominikou Mirgovou, ktorú stretli v cen-
tre Košíc. Žiakom I. stupňa sa predstavilo di-
vadlo Clipperton s rozprávkou Zlatá rybka.  
Herci podali skvelý výkon, za ktorý ho naši 
mladší žiaci ocenili búrlivým potleskom.

Mgr. Jana Farkašová

Týždeň modrého gombíka je 
celoslovenská verejná zbierka, 
ktorú organizuje UNICEF Slo-
vensko každý rok v máji. Termín 
konania zbierky v roku 2017 bol 
15.-21.5.2017. Výnos zbierky 
poputoval deťom na Ukrajinu.

Aj v našej škole sa dňa 18.-
19.5.2017 konala zbierka. 
Zbierku sme robili v obidvoch 
budovách našej školy a v okolí 
školy a podarilo sa nám vyzbie-
rať 83 eur, ktoré sme poslali na 
účet UNICEF. Za poskytnutý 
finančný príspevok srdečne ďa-
kujeme.

Mgr. Martina Záhradníková, 

Ivan Šumjaci
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Nemocnica Krompachy v týchto dňoch ukončila modernizá-
ciu Oddelenia klinickej biochémie (OKB). Zveľadil sa existujúci 
vstup do priestorov OKB, vymenené boli vchodové dvere a štyri 
okná na oddelení. Zriadené bolo aj celkom nové sociálne zaria-
denie pre pacientov. Vďaka modernizácii za viac ako 8 000 EUR 
sa pacienti a zamestnanci môžu tešiť útulnejšiemu prostrediu.

V rámci renovácie došlo k zakúpeniu nových vchodových dve-
rí, vnútorných dverí v čakárni s podávacím okienkom, 4 plas-
tových okien.  Priestory oddelenia boli vymaľované. K podáva-
ciemu okienku boli vložené nové drevené schránky pre uklada-
nie výsledkov pre jednotlivé pracoviská. V čakárni bola vymene-
ná PVC podlaha a bola dovybavená novými sedačkami pre pacien-
tov. V priestoroch biochémie boli vymenené staré kamenné drezy 
za nerezové obložené novými obkladačkami. „Som veľmi rád, že 
sa ďalšie oddelenie postupne modernizuje a dochádza tak k zveľa-
deniu priestorov, čo prispieva k spokojnosti pacientov a taktiež za-
mestnancov,“ povedal konateľ nemocnice MUDr. Miroslav Kraus.
Oddelenie klinickej biochémie poskytuje široké spektrum bioche-
mických, hematologických a imunohematologických laboratór-
nych vyšetrení. OKB disponuje kvalifikovaným tímom špecializo-
vaných pracovníkov a poskytuje laboratórne služby v nepretržitej 
prevádzke pre pacientov z celého regiónu Krompách. „Laborató-
rium je vybavené modernými analytickými prístrojmi,  v súčasnos-
ti je doplnené o nový močový analyzátor DIRUI a biochemický ana-
lyzátor AU480 pre analýzu rutinných i statimových vyšetrení, kto-
rý sa v týchto dňoch inštaluje,“ dodal konateľ.

Mgr. Marta Csergeová, tlačová hovorkyňa AGEL SK

Deň otvorených dverí Nemocnica Krompachy  
zveľadila prostredie  

na Oddelení klinickej biochémie
Druhý ročník Dňa otvorených 
dverí v krompašskej nemocni-
ci navštívilo približne 120 ľudí 

Nemocnica Krompachy uspo- 
riadala 2. ročník Dňa otvore-
ných dverí, ktorý navštívilo 
približne 60 študentov stred- 
ných škôl a 60 návštevníkov 
z Krompách a širokého okolia. 
Nemocnica v rámci Dňa otvo- 
rených dverí, ktorý podporila 
aj NADÁCIA AGEL, otvorila 
dvere lôžkových oddelení, CT  
pracoviska aj odborných am-
bulancií.

V rámci DOD boli zdravotníci 
nemocnice rozmiestnení na 8 
stanovištiach, ktoré poskytova-
li bezplatné vyšetrenia krvného 
tlaku, hladiny cukru v krvi 
a orientačné vyšetrenie krvnej 
skupiny. Veľký záujem bol o vy-
šetrenie pigmentových znamie-
nok, na základe ktorého museli  
byť niektoré osoby odporučené  
na odborné vyšetrenie. Študen-
tov zaujali hlavne ukážky po-
skytovania prvej pomoci pri 
úrazoch, kde si zároveň mohli 
vyskúšať obväzovú techniku a 
správna hygiena rúk, ktorú si 
overovali pod UV lampou. Zá-
ujemcov zaujalo vyšetrenie ich 
funkčnosti pľúc – spirometria 
a taktiež navštívili gastropo-
radňu.

„Som veľmi rád, že na druhom 
ročníku DOD sa zúčastnilo toľko  
záujemcov, ktorí mohli získať  

informácie o ich zdravotnom sta-
ve a o niektorých zdravotných ri-
zikách, ktoré by sme všetci mali 
poznať. 

Návštevníkov pripravený program  
zaujal, atmosféra bola príjemná,  
všetci so záujmom sledovali prácu  
zdravotníkov, ktorí vysvetľovali  
aj dôležitosť dodržiavania správ-
neho životného štýlu,“ uviedol
konateľ nemocnice MUDr.  
Miroslav Kraus.

Súčasťou DOD bola aj prezen-
tácia práce NADÁCIE AGEL, 
ktorá prostredníctvom svojej 

činnosti ponúka pomoc tým, 
ktorí to najviac potrebujú,  
podporuje záujem o humanitár- 
nu pomoc smerovanú k ľuďom, 
ktorí sa ocitli v ťažkých životných 
situáciách. Nadácia realizuje túto  
pomoc najmä prostredníctvom 
finančných príspevkov. Pomáha 
hendikepovaným ľuďom, ťažko 
chorým pacientom, organ  izáciám, 
ktorých poslaním je pomoc 
iným ľuďom. NADÁCIA AGEL 
pôsobí od tohto roka aj na Slo-
vensku a v rámci dňa otvorených 
dverí usmerňovala záujemcov 
pri vypisovaní žiadosti a potreb-
ných dokumentoch k žiadosti.  
Vieme ako pomáhať – pomôžeme.

Mgr. Marta Csergeová

tlačová hovorkyňa AGEL SK

Študentov odborný výklad zaujal 
FOTO: ARCHÍV Nemocnice Čakáreň po renovácií

FOTO: ARCHÍV NEMOCNICE

Biochemický analyzátor
FOTO: ARCHÍV NEMOCNICE
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Členovia MsO JDS Krompachy spoznávali krásy Slovenska

Aj keď sa sviatok všetkých detí 
oslavuje 1. júna, deti z Krom-
pách a okolia si svoj deň užili  
v sobotu, 3. júna 2017 pred Ho-
telom Plejsy v Krompachoch. 
Mesto Krompachy v spolupráci 
s Hotelom Plejsy pripravilo 
pre naše deti nezabudnuteľné  
popoludnie. Vidieť radosť v det- 
ských očiach je najkrajšia od-
mena, akú môžeme v živote 
dostať.

Medzi malých aj veľkých náv-
števníkov zavítali aj známe roz-
právkové postavičky Máša a 
medveď, ktoré počas celého  
poobedia rozosievali medzi 
nami radosť a veselosť. Deti 

všetkých vekových kategórií 
sa mohli do sýtosti vyšantiť na 
atrakciách ako vodné bubliny, 
lodičky, skákacie hrady, či zasú- 
ťažiť si s animátormi v rôznych 
disciplínach. Hoci boli služobní 
„havkáči“ unavení z horúceho 
počasia, bravúrne zvládli ukáž-
ky služobnej kynológie Okres-
ného riaditeľstva PZ v Spišskej 
Novej Vsi. Medzi deťmi sa určite 
našli aj zvedavci, ktorí si chceli  
prezrieť plazy z pojazdného 
terária, či budúci hasiči, ktorým 
zas učarovali hasičské autá. 
Nechýbalo ani tradičné ma-
ľovanie na tvár a čerešničkou 
na torte bola penová show pre 
všetky deti, ktorú pripravili  

krompašskí hasiči.
Podujatie „Deň detí“ sme za-
vŕšili fantastickým Festivalom 
tanca, ktoré o 16.00 hod. sláv-
nostne otvorila p. primátorka 
Ing. Iveta Rušinová. Vďaka fi-
nančnej podpore Košického sa-
mosprávneho kraja sme mohli s 
tanečníkmi precestovať takmer 
celý svet. V programe sa pred-
stavili nielen domáce talenty  
z Krompách ako The Kidz, ma-
žoretky Cheeky Girls, žiaci  
ZUŠ, či žiaci zo ZŠ s MŠ na 
Maurerovej ulici, ale aj skupina 
Shaden Profi (SNV), Denzz In-
drustry (SNV), Tanečné štú-
dio Adriany Vrbovej (Košice), 
GRIMMY (Prešov), UNOSTAR  
(Košice), FRIMart (Prešov),  
či SALSA CALIENTE (Košice).
Počas podujatia sme sa stretli 
s komentármi návštevníkov, 
najmä z radov občanov mesta,  

ktorí boli nespokojní s výškou 
vstupného. Musíme podotknúť, 
že veľa návštevníkov bolo z oko-
litých obcí, v ktorých sa podujatia 
ako Deň detí nekonajú. V po-
rovnaní s inými mestami v okolí,  
kde sa cena vstupného pohybuje  
okolo 2 € a viac, sa symbolickým  
vstupným 0,50 € len malou  
kvapkou podporila kultúra v mes- 
te.  Mesto vynaložilo do prípravy  
tohto podujatia  veľa námahy a fi- 
nančných prostriedkov.
Celkové náklady na podujatie 
Deň detí boli v sume cca 2 500 €. 
Na vstupnom sa vyzbieralo  
365 €, z čoho vyplýva, že podu-
jatia tohto typu sú stratové.

Zdroj: www.krompachy.sk

Tak ako každý rok, tak aj tento  
sa dňa 30.mája 2017 členovia 
 našej organizácie vybrali na 
výlet za krásami Slovenska. 
O 6.00 hod. plný autobus vyštar- 
toval na Oravu. Prvá zastáv-
ka bola na Oravskom hrade.  
Oravský hrad, ktorý sa vypína  
na vysokom skalnatom brale  
nad riekou Orava, patrí medzi 
najzachovalejšie a najnavšte-
vovanejšie hrady na Slovensku, 
bol postavený v polovici 13. sto-
ročia. Je to výrazná dominanta 
oravského regiónu a tvorí ne-
oddeliteľnú súčasť panorámy 
oravskej krajiny. Pri prehliadke 
Oravského hradu sme sa zozná-
mili nielen s objektom hradu –  
s jeho výstavbou a architektú-

rou, ale aj s históriou celého  
regiónu od praveku po súčas-
nosť. Väčšina z nás vystúpila  
až do výšky 112 m nad úroveň  
rieky Orava, v takej výške je 
najvyššia časť hradu, Citadela 
s Mediatékou, ktorá sa zame-
riava na filmovú históriu hradu.  
Prekonali sme pri tom viac ako 
300 schodov, našťastie v etapách,  
medzi jednotlivými hradnými 
palácmi ako Thurzov palác so 
vzácnymi portrétmi panov- 
níkov, palác Mateja Korvína, 
kde sa nachádza erbová sála 
so stoličkami alebo palác Jána 
z Dubovca. Z nádvorí Orav-
ského hradu, zo stometrovej 
výšky, sme sa kochali nádherným  
výhľadom na okolie hradu 

 

Deň detí a Festival tanca v našom meste

Penová šou
Najviac pobavila malých oslávencov. FOTO: ARCHÍV MESTA

Festival tanca
Ponúkol tanečnú všehochuť

FOTO: ARCHÍV MESTA

(pokračovanie na 11 strane)
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Tak, ako som sľúbil v marco-
vom vydaní Krompašského 
spravodajcu, chcel by som vás 
informovať o ďalšom dianí  
v KST pri MŠK Krompachy.

V marci sme organizovali dve 
akcie. Opekanie pri Sabinke, 
ktorú usporadúvame každoroč-
ne ako súčasť otvorenia novej 

turistickej sezóny. Treba rozhý-
bať telo a zhodiť nejaké to deko 
nadobudnuté v zimných me-
siacoch roka. Druhou akciou,  
určite náročnejšou, bol výstup 
na Zbojnícku chatu vo Vysokých 
Tatrách, tam ešte boli pravé 
nefalšované zimné podmienky  
s ostrým vetrom. Zúčastnili 
sme sa aj akcie Výstup k chate 

pri Zelenom plese, ktorú orga-
nizovali priatelia turisti z KST 
Sľubica Vojkovce, taktiež tam 
ešte vládla pani Zima.

V apríli sme organizovali akcie, 
a to Výstup na Kloptáň, ktorý 
bol vzhľadom na počasie v tento 
deň stredne náročný. Druhou 
akciou bol tradičný Veľkonoč-

ný pondelok, kde hlavne nežná 
časť ľudstva dáva prednosť po-
bytu v prírode, pred čakaním 
veľkonočných kúpačov doma. 
Zúčastnili sme sa aj tradičnej 
akcie Vojkovská 25, ktorú sa-
mozrejme organizovali turisti  
z KST Sľubica Vojkovce.

Za nami je turisticky silný me-
siac máj, kedy sme organizovali  
tri akcie a jednou z nich bola aj 
tzv. trojdňovka. Stretnutie či-
tateľov časopisu Krásy Sloven-
ska, ktorej 54. ročník sa usku-
točnil v posledný májový ví-
kend v okolí Svidníka. A v júni 
to bola vrcholová akcia roka  
41. ročník turistického pocho-
du Krompašskými vrchmi.

Ing. Štefan Čupaj – tajomník výboru KST

a krásy Slovenska. Potom sme  
pokračovali v ceste na Oravskú  
priehradu. Tam sme absolvovali 
vyhliadkovú plavbu loďou. Po  
krátkom občerstvení v Kolibe  
sme v prístave nastúpili na loď 
„Slanica“, kde nás privítal jej  
kapitán. Obsadili sme všetky 
miesta na hornej slnečnej časti  
paluby, odkiaľ sme mohli pozo- 
rovať malebnú prírodu, prekrásnu 
vodnú hladinu a spev vtákov 
z vtáčieho ostrova. Po pol 
hodinovej plavbe sme vystúpili 
na Slanickom ostrove umenia,  
čo je pozostatok zaplavenej  
obce Slanica so zachovaným 
kostolom Povýšenia sv. Kríža,  
kde sa v súčasnosti nachádza  
galéria ľudového umenia, v ktorej  

sme si prezreli drevené plastiky, 
maľby na skle – Madony s dieťa-
ťom a niektorých svätcov. Odtiaľ 
sme sa autobusom po 15 minú-
tach cesty dostali do obce Klin, 
kde sa na kopci týči socha Krista,  
ktorá je vysoká 9,5 metra,  
rozpätie rúk má šírku 7 metrov  
a hmotnosť aj s podstavcom  
je 23 ton. Tieto parametre nám 
naznačujú, že je treťou najväč-
šou kópiou slávnej brazílskej  
sochy na svete – len tak pre za-
ujímavosť, odtiaľ dostala obec 
neoficiálny názov „Rio de Klin“. 
Keďže teplomer ukazoval v tento  
deň na slnku viac ako 30 stupňov, 
bol pre niektorých výstup peši 
k soche namáhavý, preto vyšli  
len do polovice cesty a odtiaľ  

sa kochali pohľadom na sochu 
a okolitú krajinu. Dúfam, že 
pre tých, ktorí vyšli až hore, 
to stálo zato. Pohľad na rozpäté  
ruky Krista, ktoré akoby nás 
všetkých chceli ochraňovať, pod  
ním socha Svätého otca Jána 
Pavla II., a k tomu krásne  
upravené okolie s peknými 
schodmi, dlažbou, lavičkami,  
množstvo kvetov a kríkov priam 
nabáda na relax nielen tela, 
ale hlavne duše. Pri očarujú-
com výhľade na okolie človek 
zabudne na každodenné staros- 
ti. Poslednou zastávkou bol park  
miniatúr v Liptovskom Jane, 
ktorý tvoria slovenské kultúr- 
ne a technické pamiatky – hrady, 
zámky, kostoly, zvonice a iné.  
V Európe sú takéto miniatúry 
bežné a obľúbené, na Slovensku 
skôr raritou, takže o nich vie  
pomerne málo Slovákov. Sto-
jí to však zato ich vidieť.  

Tvorcom modelov je východniar 
Kamil Fischer z Košíc, ktorý 
všetky miniatúry tvoril  11 rokov. 
Modely sú vernými kópiami. Ten  
najväčší a najnáročnejší je Boj-
nický zámok – pracoval na ňom  
až 5600 hodín.  Najťažším je hrad  
Strečno - váži 620 kg. Pre nás 
bola najzaujímavejšia radnica 
v Levoči, drevený krytý most 
v Kluknave, a iste najatraktív-
nejšia železničná trať Červená  
Skala – Margecany s pohybli- 
vým vláčikom. Po občerstvení 
tela, v nádhernom prostredí 
Jánskej doliny, sme sa naplnení  
krásnymi zážitkami šťastne 
vrátili domov. Dúfam, že vďaka 
takýmto akciám naši členovia  
pookriali a nadobudli nové ve-
domosti o prekrásnych miestach  
nášho Slovenska.

Agnesa Jarošíková

Členovia MsO JDS Krompachy 
spoznávali krásy Slovenska

Turistika – náš víkendový svet

KST má celoročný program naplnený
FOTO: ARCHÍV KST

(pokračovanie zo strany 10)
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Krompašský spravodajca 
je v predaji po 15. dni 
v príslušnom mesiaci. 

Uzávierka príspevkov je 
do 3. dňa nasledujúceho mesiaca.

Vydáva mesto Krompachy, vydávanie povolené OÚ v Spišskej Novej Vsi, reg. č. 3/91. 
Redakčná rada:  Mgr. Mária Šimoňáková, redaktorka, Mgr. Anna Grondželová, jazyková korektorka,  
členovia: Mgr. Agnesa Jarošíková, Mgr. Lucia Mikulová.
• Platné evidenčné číslo pre periodickú tlač „Krompašský spravodajca“: EV 3373/09  

• Grafická úprava a tlač: Vanoku, s. r. o. ,  F. Urbánka  20,  Spišská Nová Ves  • Podávanie  novinových  zásielok  povolené  Východosl. riaditeľstvo pôšt Košice,  
   č. j. 1739-OPPP-94 zo dňa 14. 6. 1994 • Adresa redakcie: MsÚ, Nám. slobody č. 1, 053 42 Krompachy, tel: 053 419 22 11, e-mail:  kromsprav@gmail.com  
• Sídlo vydavateľa: MsÚ, Nám. slobody č. 1, 053 42 Krompachy • IČO 329282 • ISSN 1339-0368  
• Redakčná rada nezodpovedá za obsah článkov dopisovateľov. Zároveň si vyhradzuje právo krátenia a úpravy príspevkov.

spravodajca
KROMPAŠSKÝ

TALENTOVANÝ 
ŠPORTOVEC 
SI PLNÍ SNY
Róbert Tejbus 
je Vicemajster SR v kulturistike

Úspech pre naše mesto za-
znamenal v uplynulých dňoch 
mladý talentovaný športovec 
Róbert Tejbus. Na Majstrov-
stvách Slovenska v kulturisti-
ke v kategórií dorast (do 18 ro-
kov) získal titul Vicemajstra 
Slovenska. Uspel v konkuren-
cii 86 súťažiacich. V jeho vá-
hovej kategórií do 80 kg mal 
desiatich súperov.

Ako nám prezradil na Maj-
strovstvá SR išiel s jasným  
cieľom, dostať sa do TOP 3. „Na 
prvýkrát obsadiť druhé miesto 
je pre mňa perfektné,“ netajil 
nadšenie športovec. Ako mladý 
chalan vyskúšal viacero športov,  
ale najviac ho uchvátila práve  
kulturistika. Venuje sa jej od 
svojich 14 rokov. „Je to veľmi 
náročný šport. Voľný čas, ktorý 

Čerstvý Vicemajster SR 
v kulturistike

FOTO: ARCHÍV R.T

R. Tejbus
v plnej paráde
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iní trávia s kamarátmi, ja ho trá-
vim v posilňovni. Je to neustále 
odriekanie, strava, ktorú jedia 
iní a ja si ju nemôžem dovoliť, 
aby som podával výkony. Kultu- 
ristika ma však veľmi baví 
a hlavne ma naučila disciplíne,“ 
doplnil.
Ako sme sa dozvedeli, mladý kul-
turista má zázemie aj v rodine. 
„Podporujeme ho všetci v jeho 
snažení. Prajeme si, aby jeho 
snaha bola i naďalej oceňovaná.  
Vynaložil veľa driny a odriekania,  
za čo ho veľmi obdivujeme. 
Úspech môjho syna vnímam 
ako veľký dar. V takom mladom 
veku zožal taký úspech. Veľmi  
veľa času strávi v posilňovni. Do-
posiaľ je to jeho zmysel života.  
Pevne verím a dúfam, že sa tým  
bude živiť aj v budúcnosti. Je to 
jeho sen a sny si treba plniť. 
Všetci mu držíme palce a sme 
na neho hrdí,“ zdôraznila mat-
ka Andrea Tejbusová. To, že 
nielen prítomnosť, ale aj svoju  
budúcnosť spája s kulturistikou  
potvrdil aj Róbert. „Chcem sa 
i naďalej zúčastňovať súťaží 
a cieľ je na budúci rok zvíťaziť 
na Majstrovstvách SR v kultu-
ristike,“ dodal R. Tejbus.

Mária Šimoňáková

Tradícia Pretekov v love rýb 
udicou na krompašskej vodnej 
nádrži má na svojom konte už 
48. ročníkov. A hoci počasie ani 
v tomto roku veľmi neprialo, na 
štart sa postavilo 63 preteká-
rov. Nechýbali ani detskí súťa-
žiaci. Najťažší úlovok si z vod-
nej nádrže vylovil Jozef Va-
nacký st. zo Spišskej Novej Vsi. 
Jeho kapor vážil 6,66 kg.
Preteky sa každoročne konajú 
v prvej polovici mája, umožňuje 
to Zákon o rybárstve. Rybárska 
sezóna sa na vodnej nádrži začína  
1. júna. Samotná súťaž prebieha  
v dvoch kategóriách – dospelí 
a deti do 15 rokov. „Maximálny 
počet pretekárov, ktorí sa môžu 
pretekov zúčastniť je 70. Ide o po-
čet lovných miest na nádrži. No 
skutočný počet sa každým rokom  
pohybuje od 60 do 70, v závislos-
ti od počasia. To nám, bohužiaľ,  
v posledných troch rokoch akosi  
neprialo,“ uviedol tajomník Slo- 
venského rybárskeho zväzu (SRZ), 
miestna organizácia Krompachy 
Ing. Ľubor Cuker.
Súťažiaci počas tohto ročníka 
ulovili spolu 164 070 g rýb. Podľa  
litery pravidiel, za každý gram 
hmotnosti ulovených rýb získa 
pretekár jeden bod. Bodujú sa 
všetky ulovené ryby, bez ohľadu 
na ich veľkosť a druh. Po odvážení  
sa všetky ryby vypúšťajú späť do 
nádrže. Prvenstvo v kategórií  
dospelých si s počtom bodov 
24 720 vybojoval Miroslav Dutko  
zo Spišskej Novej Vsi. Druhá až 
piata priečka patrila rovnako čle-
nom spišskonovoveskej organi-
zácie SRZ – Jozef Vanacký st., 
Adam Carňanský,  Zdenko Macko 

a Slavomír Oreško. Na šiestom 
mieste skončil domáci pretekár 
Štefan Fotta (5 080 bodov). Za-
hanbiť sa nedali ani detskí súťa-
žiaci. V rodine Vanackých sa zdá, 
že rybárčenie sa dedí po meči.  
Prvenstvo medzi deťmi získal  
Jozef Vanacký ml., s počtom bodov  
8 880. Krásne, druhé miesto,  
obsadil domáci pretekár Alex  
Cuker (7 310 bodov). Tretia až 
šiesta priečka patrila zástupcom  
spišskonovoveskej organizácie –  
Damiánovi Krigovskému, Emme 
Garčalovej, Jakubovi Vanackému 
a Marošovi Repkovi. Kapor s vá-
hou 3,2 kg bol najťažším úlovkom 
v detskej kategórií. Na svoju udicu  
ho chytil Jozef Vanacký ml.
Miestna organizácia SRZ Krom-
pachy má v súčasnosti 180 dospe- 
lých členov  nad 15 rokov a 35 detí.  
Zaujímalo nás, aké skúsenosti  
majú krompašskí rybári s pytliak- 
mi. „S pytliactvom, vďaka  Zákonu 
o rybárstve, ktorý ho posudzuje 
ako trestný čin, nie ako priestupok, 
a dobrej práci rybárskej stráže 
i štátnej polície, nemáme v našej 
organizácií vážnejšie problémy,“ 
dodal Ľ. Cuker.

Mária Šimoňáková

Rybárske preteky majú takmer 
polstoročnú tradíciu

DRUHÝ SPOMEDZI 
DETÍ SKONČIL 
DOMÁCI A. CUKER

Najťažší kapor vážil 6,66 kg. 
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