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KROMPACHY

MDŽ
  Medzinárodný deň žien 
je pôvodne socialistický sviatok oslavy žien a boja za ich rovnoprávnosť, 

ktorý sa koná každoročne 8. marca. Nápad oslavovať Medzinárodný deň 

žien vznikol na Medzinárodnej ženskej konferecii v roku 1910, ktorá sa 

konala v Kodani. Ako dátum tohto sviatku bol stanovený 8. marec na počesť 

veľkého štrajku 40 000 newyorských krajčírok z textilných továrni, ktorý sa 

konal v roku 1908. Tieto bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného 

času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam.

Pred prvou svetovou vojnou vytýčili ženy predovšetkým tieto požiadavky:

 • hlasovacie právo 

 • osemhodinový pracovný čas 

 • zlepšenie špeciálneho zákonodarstva 

V Rakúsku, Švajčiarsku a Nemecku sa prvý MDŽ konal už v roku 1911. 

Roku 1913 ho oslavovali aj v cárskom Rusku. Po ženských nepokojoch 

a demonštráciách v Petrohrade je roku 1917 pevne ustanovený 8. marec 

ako MDŽ. V roku 1975 bol MDŽ of iciálne uznaný OSN. Prvý sviatok 

MDŽ v ČSR sa konal v roku 1921 a o rok neskôr nadobudol už masový 

charakter. Počas druhej svetovej vojny bol MDŽ zrušený, posledný sa 

konal v roku 1938. Po roku 1945 bol MDŽ znovu obnovený.

MDŽ - Jedni tento sviatok považujú za pozostatok bývalého režimu 

a úspešne ho bojkotujú a t í druhí ho oslavujú, možno preto, že majú 

aspoň dôvod si na naše zdravie vypiť, iní to berú ako tradíciu z bývalého 

režimu, iní pretože Deň matiek ani zďaleka nezahŕňa všetky ženy, pretože 

nie každá žena môže byť matkou. 

 Pravdou ale je, že z nášho kalendára celkom nevymizol. Dôvod, prečo je 

tento sviatok u nás v posledných rokoch odmietaný, má korene v minulosti. 

V čase komunizmu sa totiž často spájal s celodennými podnikovými osla-

vami. To bol of iciálny názov. V preklade to znamenalo: každá žena dostala 

jeden karaf iát a chlapi si celý deň popíjali na počesť všetkých žien na svete.

Iste muži pochopia, že my, ženy, máme o oslave nášho sviatku trochu 

inú predstavu. Určite k nej nepatrí povinná účasť na povinnej oslave 

a povinná vďačnosť za povinne darovaný kvet. Povinné oslavy sú už 

zväčša minulosťou.... No prejaviť trochu rešpektu a úcty nám, ženám, ešte 

nikomu neuškodilo. Hoci aj len malou kytičkou snežienok…

                         

 Žena je slovo, ktoré skrýva v sebe čarokrásu, duchaplnosť i zmyselnosť. Bez 

Vás by bol svet pustý ako lúka bez kvetov, ako nočná obloha bez hviezd či ako 

srdce bez lásky. Ste tie, ktoré napĺňajú slovo žena krásnym pôvabom. Prajeme 

Vám  pekný Medzinárodný deň žien a život plný úprimnej lásky a zaslúženej 

úcty!

Redakčná rada
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OTÁZKA: 

„Čo je so zimným štadiónom, na ktorý mesto dostalo 15 miliónov korún“.

ODPOVEĎ :

F inančné prostriedky, ktoré mesto získalo v roku 2008 z Ministerstva školstva Sloven-

skej republiky sú určené na prestavbu rozostavaného zimného štadióna na multifunkč-

né športovo – kultúrne zariadenie. Z tohto dôvodu bola vypracovaná nová projektová 

dokumentácia. V mesiaci marec až máj bude verejnou súťažou určený dodávateľ stavby. 

Realizácia prác na stavbe „Prestavbu rozostavaného zimného štadióna na multifunkčné 

športovo – kultúrne zariadenie“ je plánovaná od mája  2009 do februára 2010.  

                  In g. Anna Čupajová, ved. odd. výstavby ÚP a Ž P

OTÁZKA: 

„Patria nákupné igelitové tašky do separovaného zberu“?

ODPOVEĎ: ano

• igelitové tašky v každom prípade nepatria do kontajnerov 1100 l BOBR na komu-

nálny odpad, ale do ž ltého kontajnera na separovanie plastového odpadu.

• do klasických 1100 l kontajnerov patrí len zmesový komunálny odpad z domácností

• separovaný odpad  sa od rodinných domov zbiera podľa harmonogramu, ktorý si 

môžete vyzdvihnúť na MsÚ, na prízemí, č.d.3 

 - plasty a tetrapaky     1x mesačne

 - sklo        1x mesačne

 - papier      1x za 2 mesiace

Separovaný odpad od obytných domov sa zváža  taktiež podľa harmonogramu 

zberu ako pri rodinných domoch, alebo podľa potreby, ak je v lokalite kontajner na 

separovaný odpad naplnený. Zvoz separovaného odpadu zabezpečuje f irma Brantner, 

s.r.o. Krompachy.                                       Radoslav Furín, referent odd. výstavby ÚP a ŽP

RUBRIKA: „OBČAN SA PÝTA“?? S
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Blahoželáme jubilantom
85 ročná

Helena Glodičová

80 roční

Oľga Pavlíková

Jozef Puchala

Jozef Kožuško

Elena Čarnoká

75 roční

Jozef Saxa

Ružena Hanušovská

Marta Cichá

Narodili sa v mesiaci február 

2009
Natália Bandžuchová

Jesika Dirová

Martin Pokuta

Dominik Tulej

Úmrtia v mesiaci február 2009
Oliver Klapáč 1953 - 2009

Elena Krožerová 1921 - 2009

Jozef Mazur 1953 - 2009

Františka Miklošová 1930 - 2009

Anna Nemčíková 1926 - 2009

Mária Šefčíková 1925 - 2009

Emil Zahtňanský 1909 - 2009
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Deň učiteľov je významný deň v našej spoločnosti, lebo si pripomí-

name prácu všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých úlohou 

je formovať osobnosť mladých ľudí, budúcich pokračovateľov našej 

práce.

 Učiteľské povolanie je náročné, ale príťažlivé, lebo dáva každému 

jedincovi spoločnosti nové poznatky, informácie, pretvára ich 

v pevné vedomosti, návyky i praktické zručnosti. Lekár, športovec, 

robotník, inžinier vďačí svojmu učiteľovi za prvé písmeno, číslicu, ale 

i za ďalšie rozvíjanie talentu, za svoje miesto v živote a spoločnosti.

Parafrazujúc slová významného pedagóga, že učiteľ je inžinierom 

ľudských duší, chcela by som rozviť toto tvrdenie, že učiteľ na svojom 

pracovisku, v triede, vo výchovnej či pracovnej skupine je režisérom, 

scenáristom a dramaturgom v jednej osobe. Preto výkon tohto 

povolania si vyžaduje celého človeka, odborne dobre pripraveného, 

mravne pevného, so zmyslom vysokej zodpovednosti za vykonávanú 

prácu. Pedagóg musí poznať každého jedinca, odhaliť cesty prístupu 

k jeho vnútru, pretvárať ho, pomôcť mu v jeho ťažkých chvíľach. Táto 

práca si žiada mnoho energie, fyzických i uševných síl.

  Duša mladého človeka je ako notová osnova, melódiu ktorej píše 

sám pedagóg s obetavosťou, láskou a námahou. Taký je jeho údel. 

Sám si ho zvolil, veriac, že aj on bude patriť medzi tých, o ktorých 

J. A. Komenský povedal, že „vyučovanie je prácou pováh vzneše-

ných“.

 Dovoľte touto cestou poďakovať všetkým pedagógom v našom 

meste  za vykonanú prácu a ku Dňu učiteľov zaželať pevné zdravie, 

veľa radosti z dobre vykonanej práce a do budúcnosti nekonečné 

množstvo úspechov.

 V marci s prvými jarnými kvetmi si už tradične pripomíname 

odkaz velikána pedagogiky J. A. Komenského. Vraciame sa po stáro-

čia k jeho myšlienkam ako k nevysychajúcemu prameňu, pri kto-

rom si uhasíme smäd po ľudskosti, láske a obetavosti ...

  Aj keď dnešná hektická doba nie je naklonená snom, ale prirodze-

ná je túžba prekonávať samého seba, obohacovať sa myšlienkami, 

napĺňať sa ľudskosťou, mravnosťou, súladom rozvahy a odvahy, ale 

aj pravým zmyslom z každej práce i každého ľudského srdca, lebo 

„rozum má cenu, iba ak slúži láske“.

  Komenský nám zanechal  aj takýto odkaz: „... aby sme s hľada-

ním pravdy, dobra a krásy, s trpezlivou láskou, pracovito a nená-

silne kráčali k životnej múdrosti, radosti a šťastiu, lebo len tak sa 

môže škola stať chrámom vzdelanosti a výchovy.“

  Vážené pani učiteľky, vážení páni učitelia. Všetci spoločne zapaľu-

jete pochodeň múdrosti našich žiakov, vychovávate a vzdelávate celou 

svojou osobnosťou, aj keď nie vždy sa Vám za to dostáva adekvátneho 

uznania. Veď brány škôl opustili už tisícky mladých ľudí, z ktorých sa 

stali lekári, inžinieri, právnici, učitelia, manažéri, vedeckí pracovníci 

a našli uplatnenia na rôznych postoch spoločenského, kultúrneho aj 

politického života.  

„Umenie žiť – spoznávať slzy nielen vo svojich očiach, pocítiť úsmev 

nielen na svojich perách, pozerať a vidieť, počúvať a počuť“ – to je veľ-

mi dôležité poznanie pre prácu pedagóga. Ak sa Vám podarí uplatniť 

zmysel týchto slov, budete mať iste pocit šťastia nielen vy, ale predo-

všetkým tí, ktorých vychovávate.                                   

DEŇ UČITEĽOV

MAREC – mesiac knihy
 Ján Amos Komenský povedal: „Nemilovať knihu, 

znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť 

však znamená stávať sa h lupákom“.

 Už tradične sa nám mesiac marec spája s pojmom 

„mesiac knihy“ a kniha je najlepší priateľ človeka. 

Neháda sa s nami, kedykoľvek ju môžeme odložiť, 

kedykoľvek sa k nej môžeme vrátiť, otvára nám nové 

pohľady na svet, poskytuje podnety našej fantázii. 

Núti nás premýšľať. Poskytuje informácie. 

A prečo si mesiac knihy pripomíname v marci? 

 V marci sa narodil i zomrel Matej Hrebenda 

(10. 3. 1796 – 16. 3. 1880) významná osobnosť našej 

histórie, legendárny šíriteľ českej i slovenskej litera-

túry a t ým aj osvety a vzdelanosti medzi ľudom. Na 

jeho počesť bol v roku 1955 vyhlásený marec ako 

mesiac knihy. Jeho práca prináša ovocie dodnes, 

kedy je cesta za k nihou oveľa jednoduchšia.

 Aj napriek tomu, že má veľkú konkurenciu v tele-

vízii či internete kniha si udržiava svojich priazniv-

cov, ktorí sa nedali zlákať „zlodejmi času“, ale ocenia 

skutočnú hodnotu, ktorú im kniha poskytne. A ako 

je to v našom meste v st rohej reči čísel?  

 Z celkového počtu obyvateľov 8647 bolo v roku 

2008 v mestskej knižnici zaregistrovaných 1 078, čo 

je 12,5% z počtu obyvateľov. Takmer polovicu zo za-

registrovaných čitateľov 501 tvoria deti do 15 rokov.

Vypožičali si 29 968 kníh a časopisov, čo je v prie-

mere 27,8 výpožičiek na 1 čitateľa a 3,46 výpožičiek 

na 1 obyvateľa mesta. Každý zaregistrovaný čitateľ 

navštívil knižnicu v priemere 12,5 krát v roku. Spolu 

s návštevníkmi podujatí, ktorých sme v roku 2008 

pripravili 91, v priemere denne navštívilo knižnicu 

60 čitateľov. Naši čitatelia majú možnosť vybrať si z 

28 302 kníh a 30 časopisov. V minulom roku pribudlo 

do nášho fondu 363 nových kníh. V prípade, že po-

trebujete na štúdium knihy, ktoré v knižnici nemáme 

prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby 

ich vieme zabezpečiť z celého Slovenska. V minulom 

roku sme pre našich čitateľov takto získali takmer 

400 kníh. Obyvatelia nášho mesta tu okrem kníh 

majú možnosť v príjemnom prostredí využívať aj 

služby internetu.

 A ešte jeden citát na záver: francúzsky spisovateľ 

André Maurois povedal „Čítať dobrú knihu je 

nepretržitý dialóg, v ktorom kniha hovorí a naša 

duša odpovedá“. Že ste to ešte nezažili? Možno ste 

si nevybrali tú správnu knihu. S knihami je to ako s 

ľuďmi, nie každý človek je Váš priateľ. Ak si chcete 

takého priateľa nájsť, navštívte našu knižnicu, či 

kníhkupectvo. Radi vám poradíme. Sme tu pre vás 

v pondelok a stredu od: 10,00 do 12,00 a od 13,00 

do 16,00 hod.; v utorok, štvrtok a piatok od: 10,00 

do 12,00 a od 13,00 do 18,00 hod.
            Žo f ia Síkorová, Mestská knižnica Krompachy
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Rok 2008 v Mestskej knižnici v Krompachoch
 V priebehu roka 2008 sa v mestskej knižnici zaregistrovalo 1 078 

čitateľov, z toho bolo 501 deti do 15 rokov.

Vypožičali si celkom 29 968 kníh, časopisov a iných materiálov,

z toho tvorilo  - 4 541 výpožičiek náučná literatúra pre dospelých

    - 9 052  beletria 

    - 888  náučná literatúra pre deti

    - 5 163  beletria pre deti

    - 8 318  noviny a časopisy 

    - 307 CD a materiálov na rôzne témy.

 Prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby sme pre 

našich čitateľov z rôznych knižníc na Slovensku zabezpečili celkom 

389  materiálov.

 Knižnica má vo svojom fonde 28 302 zväzkov kníh a 30 titulov 

novín a časopisov. V roku 2008 sme zakúpili 363 nových kníh 

v celkovej hodnote 51 845 Sk. Spolu s k nihami, ktoré sme pre čita-

teľov zabezpečili prostredníctvom MVS poskytuje naša knižnica 

celkom slušný výber literatúry rôznych žánrov.

 Počas roka zaznamenali 13 489 návštev našich čitateľov, čo zname-

ná, že v priemere každý čitateľ navštívil 12,5x v roku našu knižnicu.

K tomu, že sa návštevnosť zvýšila (v roku 2007 to bolo 9 905 návštev) 

prispel aj verejne prístupný internet, kde sme prostredníctvom gran-

tu získali 8 počítačov s prístupom na internet pre občanov mesta. 

V priebehu roka sme zaznamenali 6990 návštev.

 Knižnica v rámci spolupráce so školskými zariadeniami v meste 

pripravila a uskutočnila celkom 91 podujatí, na ktorých sa zúčastni-

lo spolu 1302 žiakov a študentov. 

 Boli to pravidelné besedy so žiakmi prvého stupňa ZŠ o prečítaných 

knihách a o ich autoroch, informatická príprava žiakov, ktorá sa dife-

rencuje podľa veku jednotlivých skupín žiakov – tu sa dozvedia ako sú 

knihy v knižničnom fonde uložené a prečo, čo znamenajú jednotlivé 

značky, aké zásady pri požičiavaní musia dodržiavať, aká je výpožičná 

doba a čo nasleduje keď ju nedodržia, na aké žánre sa literatúra delí...

 Ale boli to aj také podujatia ako beseda so spisovateľom, s ktorým 

mohli deti diskutovať priamo – v minulom roku to bol pán Jozef 

Žarnay. Besedy sa zúčastnilo 88 žiakov druhého  stupňa ZŠ a osem-

ročného gymnázia.

 V marci sa konal 11. ročník Mestského kola v recitácii, kde sa stretli 

žiaci všetkých škôl v meste. Poroty si vypočuli spolu 79 recitátorov.

 Veľmi zaujímavé podujatie pre štvrtákov pripravujeme na záver 

školského roka – Svätojánska  noc v knižnici. Tu deťom porozprá-

vame o ľudových tradíciách, ktoré sa viažu so svätojánskou nocou, 

opečieme špekáčiky na „svätojánskom ohni“, okolo polnoci začneme 

hľadať poklad, potom prespia v k nižnici a po raňajkách sa plní doj-

mov rozídu domov.  

 V rámci mesiaca protidrogových aktivít sme pripravili čajové po-

poludnie pre žiakov piateho ročníka, kde sa dozvedeli všeličo o tom 

ako a kedy sa začal čaj piť, o rôznych druhoch a spôsoboch prípravy 

čaju. Samozrejme, že súčasťou podujatia bola aj ochutnávka rôznych 

druhov čaju.

 Koniec roka sa aj u nás nesie v znamení Vianoc. Pri stromčeku sme 

sa stretli so žiakmi prvého ročníka. Deti si pripravili krátke pásmo 

vianočných piesni a kolied a my sme ich zoznámili s v ianočnými 

zvykmi, ktoré pomaly miznú z našich domácností. Rozkrojili sme 

jabĺčko, zjedli oblátky a vianočné sladkosti...

 Súčasťou vianočných trhov je aj vyhodnotenie súťaže „Zo šuflíka“. 

Tu sa stretnú naši mladí poéti a prozaici. V roku 2008 sa ich zapojilo 

spolu 22 a poslali 39 prác, v ktorých porota určila takéto poradie:

 1.miesto poézia mladší žiaci Patrícia Mondryová

    sekunda Gymnázium

 1.miesto poézia starší žiaci     Ivana Tóthová ZŠ Maurerova

 2.miesto poézia mladší žiaci  Klaudia Nováková ZŠ Zemanská

 2.miesto poézia starší žiaci Dáša Gardošíková 

    tercia Gymnázium

 3.miesto poézia mladší žiaci Zdenka Balogová   

    sekunda Gymnázium

 3.miesto poézia starší žiaci Pavla Richnavská ZŠ Zemanská

 1.miesto próza       Ivana Bednárová     ZŠ Maurerova

 2.miesto próza            Ivana Tóthová       ZŠ Maurerova

 3.miesto póza Tatiana Balážová 

    prima Gymnázium

 Víťazná práca v kategórii poézia starší žiaci je od Ivanky Tóthovej 

a má názov:

KAMARÁT

 Kamarát sa pozná podľa úsmevu na perách

 Keď sám a bez dáždnika stojíš vo dverách

 Kamarát sa pozná podľa čistých rúk

 Aj vtedy keď pred tebou neskláňa klobúk

 

 Pomôže ti i vo chvíli najťažšej

 Je to ten, ktorého vidíš najradšej

 Kamarát sa nesmeje, keď horké slzy roníš

 Keď okolo polnoci v jeho byte zvoníš

 

 Keď hľadáš nádej a oporu

 Do života silnú podporu

 Keď život ťa prefacká

 A láska s tebou zatacká

 Kamarát je útecha a nádej

 Ktorá ľuďom chýba

 Pred problémom neuteká

 A vie, že ty nie si chyba

 Tak sa snaž

 Kým priateľa máš

 Nestrať ho pre hlúposť

 Kamošov nie je nikdy dosť

Žof ia Síkorová, Mestská knižnica Krompachy

Oznamujeme občanom mesta, že so svojimi návrhmi, podnetmi, sťaž-

nosťami sa môžu obrátiť na vedenie mesta Krompachy nasledovne:

utorok: 9.00 hod.–15.00 hod.  - Mgr. Emil MUĽ, prednosta MsÚ

streda: 9.00 hod.–16.00 hod.  - Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta

štvrtok: 9.00 hod.–15.00 hod. – Ing. Imrich Holečko, zástupca 

        pr imátorky 

 Stretnutia je nutné vopred dohodnúť na t. č. 053/4192211, alebo 

osobne na sekretariáte primátorky mesta

MESTO INFORMUJE
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Bolo doručené do redakcie 

Krompašského spravodajcu

 Prajem dobrý deň, obraciam sa na redakciu mesačníka Krompašský 

spravodajca so žiadosťou o uverejnenie prilože-ného článku s doplnením 

odpovedí kompetentných na dotazované. Uverejnením článku s odpove-

ďami na položené otázky budú naraz informovaní všetci rodičia, ktorých 

maloleté detí navštevujú konkrétne predškolské zariadenie.

Ďakujem a ostávam s pozdravom, Mgr. Ferenčáková Adriána

 Ako rodič nezaopatreného dieťa, ktoré navštevuje predškolské zariadenie, 

by som chcela kompetentným položiť niekoľko otázok súvisiacich so zabez-

pečovaním výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ n a Hlavnej ulici č. 3.

 Nie je mi totiž celkom jedno za akých podmienok a v a kom prostredí 

je moje dieťa pripravované na plnenie povinnej školskej dochádzky a ako 

občan mesta Krompachy mám právo byť informovaná o postupoch zriaďo-

vateľa pri zabezpečovaní prevádzky a edukačného procesu v MŠ.

 Podľa § 6 ods. 13 písm. a), b) a d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

obec vykonáva správu škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, 

a na uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpečuje pries-

tory a materiálno-technické zabezpečenie, didaktickú techniku použí-

vanú vo výchovno-vzdelávacom procese, investičné prostriedky (okrem 

prostriedkov zo štátneho rozpočtu) aj z v lastných zdrojov. 

1. Ako je potom možné, že moje dieťa počas edukačného procesu pracuje 

s didaktickými pomôckami a iným materiálno-technickým zabezpe-

čením, ktoré je staré viac ako 10 rokov. Ako ma dieťa získavať ucelený 

systém poznatkov, všestranne a harmonicky rozvíjať svoju osobnosť, ak 

v edukačnom procese nie sú využívané nové inovované pomôcky. Taktiež 

si myslím, že priestory nie sú celkom vyhovujúce a zodpovedajúce požia-

davkám hygieny. Pretože za posledných 10 rokov sa na nich nič nezmeni-

lo, akurát boli premaľované a priebežne sa na nich odstraňujú vzniknuté 

závady. Zariadenie jednotlivých tried nezodpovedá terajším požiadavkám 

(napr. skrine by mali byť vysoké najviac na úrovni výšky detí a iné).

2. Preto by som chcela vedieť koľkokrát a v akej sume mesto, ako zriaďovateľ 

MŠ, za posledné dva roky prispelo z vlastných zdrojov na skvalitnenie nie-

len prostredia, v ktorom edukačný proces prebieha, ale aj na samostatný 

výchovno-vzdelávací proces (zakúpenie nových didaktických pomôcok 

a iného materiálno-technického zabezpečenia ako napríklad výpočtová 

technika, audiovizuálna technika a iné), vynímajúc dary od sponzorov.

 Moja ďalšia otázka sa opäť týka reálnej skutočnosti. Podľa vyššie uvede-

ného paragrafu  ods. 18 písm. b) vyššie citovaného zákona obec prerokú-

va s radou školy a s r iaditeľom školy alebo školského zariadenia, ktorého 

je zriaďovateľom, najmä návrh rozpisu f inančných prostriedkov pride-

lených krajským školským úradom na školy a školské zariadenia, kto-

rých je zriaďovateľom, a materiálno-technické podmienky na činnosť 

škôl a školských zariadení. 

3. Ako je možné, že rozpis f inančných prostriedkov pridelených MŠ je 

schválený skôr, ako si zriaďovateľ preštuduje návrh a opodstatnenosť 

rozpočtu MŠ na organizáciu, prevádzku a zabezpečenie výchovno-vzde-

lávacej činnosti v MŠ ?

4. Odkiaľ má vedenie MŠ získať peniaze na zabezpečenie adekvátneho 

edukačného procesu, ak zriaďovateľom mu boli pridelené f inančné prost-

riedky postačujúce akurát na zabezpečenie prevádzky a organizácie MŠ?

 Sme my - rodičia povinní platiť dieťaťu didaktické pomôcky (a iné), ak 

chceme aby naše deti boli čo najlepšie pripravované na vstup do školy 

a aby väčšiu časť dňa strávili v pr íjemnom a ne závadnom prostredí? 

5. Prečo zriaďovateľ odmieta možnosť efektívneho riešenie stále sa 

opakujúceho problému s úhradou tepla? Napriek tomu, že mu bol 

predstavený projekt týkajúci sa zriadenia vlastnej kotolne, ktorý síce 

predstavuje počiatočné  investície, avšak ich návratnosť dá sa odha-

duje do dvoch rokov, odmieta takúto možnosť. Ak zriaďovateľ nemá 

dostatočné f inančné prostriedky z v lastných zdrojov na zabezpečenie 

adekvátneho edukačného procesu a prostredia, v k torom tento proces 

prebieha, prečo odmieta alternatívne riešenia, z ktorých je možné tieto 

prostriedky získať? Odpoveď, že nie sú peniaze, nie je dostatočná. Pre 

zriaďovateľa aj vedenie MŠ predstavuje riešenie uvedeného problému 

zriadením vlastnej kotolne zníženie nákladov za úhradu dodávky tepla 

takmer o polovicu, čím by sa doteraz vynaložené f inančné prostriedky 

mohli použiť napríklad na zabezpečenie edukačného procesu, obnovu 

hygienických zariadení, materiálne vybavenie jednotlivých tried a iné. 

 Odpoveď, že nie sú na to f inancie ma vedie k záveru, že mesto, ako 

zriaďovateľ MŠ, nie je schopné získať počiatočnú investíciu na realizáciu 

predstaveného projektu, ktorý už odkladá takmer dva roky alebo nechce. 

Taktiež si ako rodič môžem myslieť, že potreba vzdelávania a v ýchovy 

v predškolských zariadeniach nepatrí medzi prioritné otázky mesta, preto 

im nevenuje náležitú pozornosť.   

 Je dôležité oddeliť od seba otázky týkajúce sa f inančných prostriedkov na 

prevádzku a údržbu, platy a ostatné osobné vyrovnania podľa osobitných 

predpisov a  otázky týkajúce sa f inančných prostriedkov vynakladaných na 

výchovno-vzdelávací proces a jeho inováciu. 

 Naše deti predstavujú aj našu budúcnosť. My – rodičia sa snažíme dať 

naším deťom čo najlepší základ a predškolské zariadenia, školy a iné školské 

zariadenia nám majú k tomu napomáhať a úzko s rodinou spolupracovať.

Predškolské zariadenie nemá právnu subjektivitu (nie je ziskovou organi-

záciou) a nemá vlastné príjmy, preto je rozhodujúce ako sa k celej záležitosti 

„postaví“ zriaďovateľ zariadenia. 

       Mgr. Ferenčáková Adriána

 Mesto Krompachy je zriaďovateľom Materskej školy (MŠ) na Hlavnej 

ul.č.3 v K rompachoch s právnou subjektivitou, tak ako aj ostatných škôl 

a školských zariadení na území mesta Krompachy. Ing. Ján Znanec, 

vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu uvádza nasledovné:

K bodu 1:

  F inancovanie predškolského zariadenia je originálnou kompetenciou, 

t.j. f inancované z rozpočtu mesta, z  podielových daní. Za dôsledné plne-

nie a účelu schváleného rozpočtu zodpovedá riaditeľ právneho subjektu. 

Nemôžme súhlasiť, že za posledných 10 rokov sa v priestoroch MŠ nič 

neudialo. 

  V roku 2006  a 2007 bola zrekonštruovaná strecha a v budove boli 

vymenené staré okná  a dvere za nové- plastové - na  prízemí a na medzi-

poschodí.

K bodu 2:

  V roku 2007 bol normatív MŠ SR na dieťa 28.429,- Sk. Pri počte detí 95 

normatívny príspevok predstavuje 2.701.000,- Sk. Z rozpočtu mesta boli 

schválené f inančné prostriedky vo výške 3.643.000,- Sk, čo predstavuje 

134,8% normatívneho príspevku.

  V roku 2008 celkový normatív – maximum- predstavuje 32.720,- Sk na 

1 dieťa, pri počte detí 95 bol normatívny príspevok vo výške 3.043.000,- Sk. 

Pridelené f inančné prostriedky z rozpočtu mesta boli vo výške 3.512.000,- 

Sk , čo predstavuje 115 % maximálneho normatívneho príspevku.

  Mesto zabezpečilo od sponzora f inančné prostriedky na didaktické 

pomôcky vo výške 398,- € (12 tis. Sk), ktoré boli poukázané MŠ v januári 

2009.

  Za účelné hospodárenie s f inančnými prostriedkami zodpovedá MŠ, 

ktorá má právnu subjektivitu. Zodpovedá v plnom rozsahu za celkovú 

pedagogickú, odbornú a hospodársky - správnu činnosť, úroveň a vý-

sledky práce školy. Zodpovedá za dodržiavanie záväzných právnych, pe-

dagogických, organizačných, ekonomických, mzdových, bezpečnostných 

a hygienických noriem a predpisov, za riadne hospodárenie s majetkom 

školy a za jeho účelné a efektívne využívanie 

  Pre MŠ nie je rozpis f inančných prostriedkov pridelených z Krajského 

školského úradu v Košiciach, sú to f inančné prostriedky z rozpočtu 

mesta. O v ýške pridelených f inančných prostriedkov rozhoduje mesto. 

F inančné príspevky zo štátneho rozpočtu sú účelovo určené na výchovu 

a vzdelávanie pre materské školy (určené deťom, ktoré majú jeden rok 

pred plnením povinnej školskej dochádzky) v zmysle zákona č. 597/2003 

Z.z. o f inancovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 

v znení neskorších predpisov.

K bodu 3:

  Rozpis f inančných prostriedkov vychádza z príslušného normatívu, 

isté percento sa ponecháva ako rezerva pre dohodovacie konanie a pre 

nepredvídané udalosti. Pri dohodovacom konaní školy a školské zaria-

denia predkladajú požiadavky na úpravu svojho rozpočtu. Komisia, 

zriadená primátorkou pre dohodovacie konanie, po zohľadnení opráv-

nených požiadaviek zvýšenia nákladov môže upraviť výšku f inančných 

prostriedkov z v ytvorenej rezervy. S tvorbou rozpisu f inančných 

prostriedkov boli oboznámení štatutári škôl a školských zariadení. 

pokračovanie na str. 11
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO KROMPACHY

Doplnok č. 1

k Nariadeniu MsZ v Krompachoch č. 2/2004
o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o p oplatkoch za znečis-

ťovanie  ov zdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov v meste Krompachy.

 Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch v zmysle § 6, ods. 1 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a do-

plnkov, v spojení s § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za 

znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len 

„zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia“) a zákona č. 478/2002 Z.z. 

o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch 

za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

ovzduší“), vyhlášky č.  706/2002 Z.z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o 

emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmien-

kach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii 

zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu 

emisií znečisťujúcich látok, v znení neskorších zmien a doplnení, zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnení, 

vydáva pre katastrálne územie mesta Krompachy

vydáva Doplnok č.1

k všeobecne záväznému nariadeniu č. 2 /2004

o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o po platkoch 

za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov 

v meste Krompachy.

Článok 5

Určenie v ýšky poplatku

V Článku 5 „Určenie výšky poplatku” ods. 1” znie:

1) Výška poplatku sa určuje podľa sadzobníka tohto VZN na základe 

údajov oznámených podľa čl. 2 ods. 5, ods. 6 tohto VZN, úmerne k množ-

stvu a škodlivosti vypúšťaných znečisťujúcich látok, alebo spotrebe palív 

a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú podľa sadzobníka uve-

deného v Prílohe č. 1 tohto VZN. Avšak, ak poplatok vypočítaný podľa 

Prílohy č. 1 tohto VZN bude nižší ako 3, 00 eura, tento poplatok sa určuje 

vo výške 3, 00 eur.

Článok 6

Sankcie

1. V článku 6 „Sankcie” v ods. 1 sa slová „od 100,- Sk do 100 000,- Sk“ 

 nahrádzajú slovami „od 3,32 eur do 3319,39 eur.”

2. V článku 6 „Sankcie” v ods. 2 sa slová „od 500,- Sk do 10 000,- Sk“ 

 nahrádzajú slovami „od 16,60 eur do 331,94 eur.”

3. V článku 6 „Sankcie” v ods. 4 sa slová „do 20 000,- Sk“ nahrádzajú slovami 

 „do 663,88 eur.”

„Príloha č. 1 k VZN č.2/2004 

SADZOBNÍK poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi” znie:

Príloha č. 1 k VZN č.2/2004 

SADZOBNÍK poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

Tabuľka A:

Číslo Názov kategórie
Prahová

kapacita

Poplatok

€/rok

1. PALIVOVO-ENERGETICKÝ PRIEMYSEL

1.1.

Stacionárne piestové spaľovacie motory 

s inštalovaným súhrnným menovitým 

tepelným príkonom v MW

< 0,3 49,79

1.2.

Technologické celky obsahujúce 

stacionárne zariadenia na spaľovanie palív 

s inštalovaným súhrnným menovitým

tepelným príkonom v MW

< 0,3
uvedený 

v tab. B

Tabuľka B:

Poplatok za spálené palivo za rok r. 2008 a ďa lej

hnedé uhlie a hnedouhoľné 

brikety: €/t
5,38

čierne uhlie: €/t 3,92

drevo: €/t 3,19

nafta: €/t 1,16

ťažký vykurovací olej €/1t  4,28

ľahký vykurovací olej: €/1t 3,45

zemný plyn: €/1000 m3 0,17

Tabuľka C:          

Číslo Názov kategórie
Prahová 

kapacita

Poplatok

€/rok

2.
PRIEMYSELNÁ VÝROBA A SPRACOVANIE 

KOVOV
-

49,79

49,79

2.1.

Zlievarne železných kovov – výroba liatiny a 

liatinových výrobkov s projektovanou výrob-

nou kapacitou v t za deň

< 1

2.2.

Hutnícka druhovýroba a spracovanie kovov 

(napr. valcovne, lisovne, kováčovne, drôtovne a 

iné prevádzky tepelného spracovania)

- kováčovne s kladivami s projektovaný výko-

nom v kJ na jedno kladivo a súčasne s pro-

jektovanou spotrebou tepelnej energie v MW,

- lisovne a tepelné spracovanie neželezných 

kovov s projektovanou výrobou v t za ho d.

< 1

< 1

2.3.

Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a 

súvisiace činnosti (bez používania organických 

rozpúšťadiel)

Povrchové úpravy:

- pri použití elektrolytických postupov s obje-

mom kúpeľov v m3

- pri použití chemických postupov s objemom 

kúpeľov v m 3

- nanášanie kovových alebo zliatinových 

vrstiev a povlakov kovov a ich zl iatin okrem 

surovej ocele v tavenine s projektovanou 

kapacitou v kg za ho dinu

- nanášanie kovových alebo zliatinových 

vrstiev a povlakov kovov a ich zl iatin okrem 

surovej ocele plameňovým, elektrooblúko-

vým, plazmovým a iným striekaním s projek-

tovanou kapacitou nanášania v kg za ho d.

- nanášanie nekovových povlakov (smalty, iné 

obdobné povrchové úpravy) s projektovanou 

kapacitou nanášania v m2 za hodinu

Súvisiace činnosti:

- opieskovanie okrem kazetových zariadení 

s projektovanou kapacitou v m2 op ieskova-

ného materiálu za ho dinu 

- termické čistenie s celkovým inštalovaným 

tepelným výkonom v MW

- elektrolyticko-plazmové čistenie, odmasťo-

vanie a leštenie s projektovanou kapacitou 

v dm2 za hodinu

< 1

< 3

< 10

< 2

< 20

< 20

< 0,2

< 20

2.3.1.

Ostatné priemyselné výroby a spracovania 

kovov

- súčasťou technológie je spaľovanie paliva 

s menovitým tepelným príkonom v MW

- podiel hmotnostného toku znečisťujúcej látky 

emisií pred odlučovačom a hmotnostného 

toku znečisťujúcej látky pre nové zdroje:

a) organické plyny a pary

b) ostatné znečisťujúce látky ako v písmene a)

< 0,3

< 0,2

< 1

pokračovanie v budúcom čísle
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 1. januára 2009 nadobudol účinnosť zá-

kon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspev-

koch na kompenzáciu ťažkého zdravotného 

postihnutia a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov (ďalej len zákon). Tento zákon 

upravuje právne vzťahy pri kompenzácii 

sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného 

postihnutia (ŤZP) tak, aby sa vytvorili pre 

fyzické osoby s ŤZP porovnateľné príleži-

tosti v každodennom živote a eliminovali sa 

bariéry, s ktorými sa stretávajú v oblastiach 

vymedzených zákonom s cieľom ochrániť 

túto skupinu fyzických osôb pred sociálnym 

vylúčením pri zachovaní ich ľudskej dôstoj-

nosti.

 V tomto príspevku chceme upozorniť 

občanov na niektoré zmeny v tejto oblasti 

oproti pôvodnej právnej úprave.

 Peňažné príspevky na kompenzáciu sa vy-

plácajú od 1. januára 2009 mesačne pozadu.

 Podmienky nároku na peňažné príspevky 

z hľadiska príjmu za predchádzajúci ka-

lendárny rok sa prehodnocujú vždy v júli 

bežného roka (doteraz sa prehodnocoval 

príjem v septembri).

 Zákon zavádza valorizačný mechanizmus 

opakovaných peňažných príspevkov na kom-

penzáciu tak, že výška týchto príspevkov je 

vyjadrená v percentách zo sumy životného 

minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu 

(ŽM), čo zabezpečí zvýšenie týchto prí-

spevkov pri každej úprave súm životného 

minima.

 Nárok na peňažný príspevok na kompenzá-

ciu zvýšených výdavkov je pri príjme do troj-

násobku sumy životného minima pre jednu 

plnoletú fyzickú osobu (do 31.12.2008 to 

bolo iba do dvojnásobku sumy životného 

minima).

 Zákon zaviedol kategorizáciu pomôcok. 

Zoznam pomôcok a maximálne zohľadňo-

vané ceny pomôcok sú stanovené opatrením 

MPSVR SR č. 7/2009 Z. z. Peňažný príspevok 

na kúpu pomôcky možno poskytnúť len na 

pomôcky uvedené v tomto zozname.

 Od 1.1.2009 sa poskytuje nový peňažný 

príspevok na kúpu druhého načúvacieho 

aparátu. Jeho výška je najviac 331,94 €  (10 

tis. Sk), tiež peňažný príspevok na kúpu zdví-

hacieho zariadenia, ktorého výška je najviac 

11.617,88 € (350 tis. Sk).

 Zvyšuje sa maximálna suma peňažného 

príspevku na kúpu druhého mechanického 

vozíka na najviac 1.659,70 € (50 tis. Sk, 

doteraz 16 tis. Sk) a na kúpu druhého elek-

trického vozíka na najviac 4.979,09 € (150 tis. 

Sk, doteraz 110 tis. Sk).

 Pre účely peňažného príspevku na úpravu 

rodinného domu, na úpravu bytu a na úpra-

vu garáže je opatrením MPSVR SR č. 6/2009 

Z. z. stanovený zoznam stavebných prác, sta-

vebných materiálov a zariadení a maximálne 

zohľadňované sumy z ich ceny. 

 Pri peňažnom príspevku na osobnú asis-

tenciu sa zvyšuje odmena za 1 hodinu oso-

bnej asistencie na 1,39 % sumy ŽM, t. j. 

v súčasnosti na 2,49 € (75 Sk, do 31.12.2008 

to bolo 55 Sk). 

 Pre účely peňažného príspevku na opat-

rovanie sa rozširuje okruh fyzických osôb, 

ktoré môžu vykonávať opatrovanie o švagra, 

švagrinú, neter, synovca. Opatrovanie môže 

vykonávať aj iná fyzická osoba ak býva s fy-

zickou osobou s ŤZP, t. j. ak majú spoločný 

trvalý alebo prechodný pobyt. Peňažný prí-

spevok na opatrovanie môže poberať aj fyzic-

ká osoba, ktorá má zníženú mieru schopnosti 

vykonávať zárobkovú činnosť o v iac ako 

70 % (tieto osoby boli doteraz vylúčené pre 

účely nároku na tento príspevok).

 Peňažný príspevok na opatrovanie u pobe-

rateľov starobného dôchodku, predčasného 

starobného dôchodku, invalidného dôchod-

ku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať 

zárobkovú činnosť o v iac ako 70 % a lebo 

invalidného výsluhového dôchodku sa už 

nebude pri úprave dôchodkov znižovať lebo 

je stanovený paušálne 46,38 % zo sumy ŽM, 

t. j. v súčasnosti 82,99 € (2.500 Sk), resp. 

61,22 % zo sumy ŽM pri opatrovaní dvoch 

alebo viacerých fyzických osôb s ŤZP, t. j. 

v súčasnosti 109,54 % (3.300 Sk). V prípade 

zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť sa 

peňažný príspevok na opatrovanie o túto 

sumu znižuje. 

 Ak je suma peňažného príspevku na opat-

rovanie u poberateľov uvedených dôchodkov 

vyššia ako stanovené sumy, na ich prehodno-

covanie sa vzťahujú podmienky stanovené 

zákonom účinným do 31.12.2008, až kým 

suma príspevku nedosiahne paušálnu sumu.

 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny určí 

výšku peňažných príspevkov na kompen-

záciu podľa zákona účinného od 1.1.2009 

najneskôr do 31. júla 2009. Týka sa to opa-

kovaných peňažných príspevkov na kompen-

záciu a peňažného príspevku za opatrovanie 

poskytovaných podľa zákona účinného do 

31.12.2008

 Podľa zákona č. 447/2008 Z. z. úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny vydáva parkovacie 

preukazy fyzickým osobám, ktoré sú 

podľa posudku odkázané na individuálnu 

prepravu osobným motorovým vozidlom 

podľa tohto zákona alebo majú praktickú 

slepotu alebo úplnú slepotu oboch očí. Je to 

nová agenda, ktorú do 31.12.2008 vykonával 

rezort Ministerstva vnútra SR, t. j. obvodné 

úrady v sídle kraja. Osobitné označenie vozi-

dla prepravujúceho občana s ŤZP, ktoré bolo 

vydané do 31.12.2008 platí do 31.12.2013, ak 

neuplynula lehota jeho platnosti.

 Fyzickej osobe s ŤZP, ktorej bolo vydané 

osobitné označenie vozidla prepravujúceho 

občana s ŤZP do 31.12.2008 a neuplynula 

doba jeho platnosti, vyhotoví úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny parkovací preukaz 

podľa nového zákona na základe písomnej 

žiadosti fyzickej osoby s ŤZP podanej 

v období od 1.februára 2009 do 31. decembra 

2013, a to bez uhradenia správneho poplat-

ku.

 Preukaz fyzickej osoby s ŤZP vydaný 

podľa predpisov platných do 31.12.2008 platí 

tiež do 31.12.2013.

 Zároveň chceme upozorniť občanov, 

že sa predĺžili lehoty v konaní vo veciach 

peňažných príspevkoch na kompenzáciu. Ak 

je podkladom na rozhodnutie o peňažnom 

príspevku na kompenzáciu komplexný 

posudok podľa § 15 ods. 1 zákona alebo ak 

je podklad na rozhodnutie o parkovacom 

preukaze posudok podľa § 15 ods. 3 zákona, 

lehota na vydanie posudku je 60 dní od zača-

tia konania a lehota na vydanie rozhodnutia 

je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak úrad 

práce sociálnych vecí a rodiny vzhľadom 

na okolnosti prípadu nemôže rozhodnúť 

v takto určenej lehote, môže Ústredie práce, 

sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na 

rozhodnutie najviac o 30 d ní.

 Ďalšie informácie poskytne Úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny Spišskej Novej Vsi, 

oddelenie peňažných príspevkov na kompen-

záciu sociálnych dôsledkov ŤZP. Kontakty 

nájdu občania na stránke www.upsvarsn.sk.

JUDr. Michal Komara, PhD.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi

NOVÁ PRÁVNA ÚPRAVA PEŇAŽNÝCH PRÍSPEVKOV 

NA KOMPENZÁCIU ŤAŽKÉHO ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA.
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 Dňa 24. januára 2009 sa v Základnej škole 

na Murerovej ulici konal zápis žiakov do pr-

vého ročníka. Budúci prváci absolvovali test 

školskej zrelosti za asistencie pedagógov pr-

vého stupňa. Oslovili sme rodičov budúcich 

prváčikov, aby nám opísali svoje postrehy 

zo zápisu a t iež vyjadrili aké majú očakáva-

nia od prvého ročníka:

 Pani Gabriela Lachová: ,,Porovnávam zápis 

spred štyroch rokov a vidím, že sú zavedené 

novinky. Páči sa mi, že sa deťom venuje viac 

učiteľov. Od prvého ročníka očakáva prípravu 

dieťaťa hravou formou. Privítala by cudzí 

jazyk , ktorý by sa vyučoval hravou formou, 

slovíčka podľa obrázkov. Syn Adamko sa do 

školy teší, ráno vstal už o šiestej a pripravoval 

sa. Adamko vie už čítať a píše tlačené písmen-

ká“..

 Pani Janka Čečová: 

,,Ja sama som bývalou 

žiačkou tejto školy 

a mám na školu veľmi 

dobré spomienky. Chcela 

by som, aby aj moje deti 

navštevovali túto školu aj 

keď to zo Slovinskej ulice 

majú ďaleko.“

 Pani Erika Dirdová:

,,Môj syn Peťko už 

navštevuje prvý ročník.

Zapísala som tu aj 

dcérku Natálku. Od 

učiteľov očakávam, že sa

budú dieťaťu venovať 

a vysvetlia jej keď niečo-

mu nebude rozumieť.“

Názov projektu
Celkový 

rozpočet Sk/€

Požadovaná 

dotácia Sk/€
Adresát

pozn.

* číslo projektu

FESTIVAL TANCA + ŠTVORYLKA
400.000,- Sk/

13.277,57 €

270.000,- Sk/

8.962,36€
MK SR R3R5813WPN

DEŇ DETSKÝCH SNOV A RA-

DOSTÍ - MDD
180.756,- Sk/

6.000,-€

120.504,- Sk/

4.000,-€
MK SR 2S5FGXK3EV

PODPORA ČINNOSTI TAKMER 

100 ROČNÉHO 

ROBOTNÍCKEHO SPEVOKOLU

120.504,- Sk/ 

4.000,- €

100.922,- Sk/ 

3.350,- €
MK SR BSA8ISJ1IJ

FESTIVAL TANCA 
361.512,- Sk/ 

12.000,-€

120.504,- Sk/

4.000,-€

Dotácia z rozpočtu 

KSK

VZN č.3/2006

ABY SA NÁM NETÚLALI
42.176,- Sk/

1.400,- €

42.176,- Sk/

1.400,-€
COOP JEDNOTA

Voľnočasové aktivi-

ty detí a mládeže

KROMPACHY MAJÚ TALENTY
90.378,- Sk/

3.000,-€

60.252,- Sk/

2.000,-€

KARPATSKÁ NA-

DÁCIA

GRAND- spoločne 

pre región 2009

Tieto projekty boli podané k 15.2.2009         Adriána Kočanová

Ďalšie projekty a granty budú spracované na základe aktuálnych výziev

Odoslané projekty na kultúrnu činnosť z oddelenia školstva, kultúry a športu

Ďakujeme rodičom za ich vyjadrenia a po-

strehy. Na záver prinášame vyjadrenie pani 

PhDr. Alici Palčovej, samostatnej odbornej 

zamestnankyne Spoločného školského úradu

v Krompachoch. 

,,Vzorná príprava, perfektná organizácia, spo-

kojnosť rodičov. Výborná práca pedagogických 

pracovníkov pri tvorivých aktivitách detí, 

ktoré u nich vzbudili mimoriadny záujem 

a nadšenie.“ 

 Slová pochvaly sú určite motiváciou pre 

všetkých pedagogických pracovníkov. Na 

zapísaných budúcich prváčikov už čakajú 

školské lavice do ktorých zasadnú v sep-

tembri.

        Mgr. Michaela Micherdová, uč.ZŠ Maurerova ul.

 Zápis žiakov do prvého ročníka

 Dňa 2. februára 2009 uplynul rok, 

keď nás nečakane, náhle, bez slov 

a rozlúčky opustila milovaná manželka, 

starostlivá mamka a láskavá babka

CECÍLIA MIĽOVÁ.
Všetci blízki a známi, ktorí ste ju mali 

radi, venujte jej tichú spomienku.

Smútiaci manžel, dcéry, zaťovia, 

vnučky a vnuci

S P O M Í N A M E

 Uzávierka Krompašského 

spravodajcu je vždy 25. v mesiaci

Krompašský spravodajca bude 

v predaji vždy do 10. dňa 

v príslušnom mesiaci.
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01.03. o 16,00 hod.

NIKO A CESTA KU HVIEZDAM
 Animovaný, rodinný, dobrodružný f i lm 

o malom sobíkovi Nikovi a jeho kamarátoch. 

Vhodné pre všetky vekové skupiny, radosť 

však budú mať najmä deti;  

90 minút; slovenský dabing.     Vstupné: 2,-€

07.03. o 19,00 hod. 

DEŇ, KEĎ SA ZASTAVILA ZEM  
 F ilm rozpráva príbeh mimozemšťana 

Klaatua (Keanu Reeves), ktorý pricestuje na 

Zem s jedinou úlohou – zamedziť ľudstvu 

jeho organizovanej sebadeštrukcii aj za cenu 

najväčších obetí. Klaatu chce ľudstvu pomôcť, 

otázkou ale je, či o to vlastne stojíme. Zatiaľ 

čo on chce jednať so svetovými mocnosťami, 

naším jediným záujmom je zavrieť ho do 

laboratória a vedecky ho preskúmať... 

Sci-f i; 92 minút;                        Vstupné: 2,-€

14.03. o 19, 00 hod.

R A L L Y E    S M R T I   
 Posilňovňou vyrysovaný britský drsniak tu 

hrá Jensena Amesea, bývalého automobilo-

vého pretekára. Do basy sa dostal za vraždu, 

ktorú nespáchal. Bezškrupulóznej riaditeľke 

väznice (Joan Allen) je jasné, že jeho schop-

nosti nesmú v záujme sledovanosti zostať 

nevyužité, a tak mu ponúkne lákavú úlohu. 

Ukrytý v desivej maske by mal dublovať 

legendárneho pretekára Frankensteina, ktorý 

bol hlavným dôvodom toho, prečo bola Rallye 

smrti taká populárna...; 

Akčný, 105 minút;                       Vstupné: 2,-€

28.03. o  19,00 hod. 

S Ú M R A K  
 Bella bola vždy trochu iná. Keď sa jej 

mama znovu vydala, rozhodla sa zblížiť 

s otcom a nasťahovala sa k nemu do malého 

upršaného mestečka Forks, bez toho, aby ča-

kala, že sa jej život zmení. Na prvej hodine 

v novej škole si k nej prisadne tajomný a oča-

rujúco krásny Edward Cullen, chalan, ktorý 

je iný ako všetci, ktorých doteraz stretla.

V škole sa o ňom šuškajú zvláštne veci, rov-

nako ako o všetkých jeho súrodencoch, s kto-

rými vždy sedáva osamotený pri jednom stole 

v školskej jedálni. Aj napriek varovaniam 

kamarátov Bellu Edward neovládateľne priť-

huje a sníva o ňom. Postupne začne mať po-

dozrenie, že Edward nie je úplne obyčajný 

chalan...

122 minút;                              Vstupné: 2,- €

Predpredaj: MsÚ Krompachy, 1. posch., 

č.dv.19, resp. 1 hod. pred predstavením

Kino Slávia 
Krompachy

marec 2009

MAREC 2009

 7.3. DEŇ, KEĎ SA ZASTAVILA ZEM

 14.3. RALLYE SMRTI

 28.3. SÚMRAK 

APRÍL 2009

 4.4. POKOJ V DUŠI

 11.4. YES MAN

 18.4. VALKÝRA

 25.4. SEX DREIF

MÁJ 2009

 9.5. SNEŽENKY A MACHŘI 

  PO 25. ROKOCH

 16.5. NIE JE Z TEBA AŽ TAK PAF

 23.5. STRÁŽCOVIA

 30.5. PODIVUHODNÝ PRÍPAD 

  BENJAMINA BUTTONA

PRIPRAVUJEME V KINE SLÁVIA V KROMPACHOCH

PREDPREDAJ a REZERVÁCIE: MsÚ, 1. posch. č.dv. 19, e-mail: kocanova@krompachy.sk

tel. kontakt: 0918342050

Bližšie informácie o f ilmoch: plagáty, www.krompachy.sk

Súťaž bude pozostávať z 3 disciplín: 

1/ Predstavenie sa 

2/ Voľná disciplína

3/ Promenáda pred fotografom 

rihlásiť sa môžu dievčatká vo veku 

d 6 -12 rokov na MsÚ v Krompachoch, 

dv. 19, alebo e-mailom: kocanova@krompachy.sk 

Mesto Krompachy organizuje súťaž pre dievčatká

MISS 2009

Dôležité: 12 finalistiek, ktoré vyberie porota postúpia do finále, ktoré bude v apríli 2009!

Pripravené bude aj divácke hlasovanie prostredníctvom www.krompachy.sk

  Všetky, ktoré spĺňate 5P – ste Pekné, Prirodzené, Príťažlivé, Pôvabné a Pohybovo nadané 

neváhajte a prihláste sa do súťaže krásy, nadania, talentu a dobrej nálady!  

PRI PRÍLEŽITOSTI 50. narodenín bábiky BARBIE

HRAJÚ: HERCI DETSKÉHO KOČOVNÉHO DIVADLA DRAK  Z  PREŠOVA

v divadelnej sále Domu kultúry v Krompachoch

 (predpredaj: MsÚ Krompachy, 1. posch; č.dv.:19, 

tel.kontakt: 053/4192219, 0918342050,

 e-mail: kocanova@krompachy.sk)

Príbeh o nezodpovednom vrabcovi Čimovi, ktorý sa rozhodne oženiť aj 

napriek tomu, že svojej láske Čimke nedokáže chytiť mušku či postaviť dom...

MESTO KROMPACHY POZÝVA 

VŠETKY DETIČKY NA ROZPRÁVKU

vstupné 1       Tešíme sa na Vás!
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Všeobecné záväzné nariadenie Mesta 

Krompachy č. 1/2009
O VYHRADENÍ MIEST NA UMIESTŇOVANIE VOLEBNÝCH 

PLAGÁTOV V ČASE VOLEBNEJ KAMPANE.

 Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch, v zmysle § 6 a 11, ods. 

4 g, zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov vydáva toto Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Krom-

pachy, ktorým sa ustanovuje miesto na vylepovanie volebných 

plagátov v meste Krompachy počas volebnej kampane volieb 

do Európskeho parlamentu, prezidenta Slovenskej republiky, 

do Národnej rady Slovenskej republiky, košického samosprávneho 

kraja, orgánov samosprávy mesta a pri konaní referenda (ďalej len 

nariadenie). 

§ 1 

Úvodné ustanovenia

Toto nariadenie ustanovuje miesto na vylepovanie volebných pla-

gátov politických strán, koalícií a ďalších subjektov oprávnených 

viesť volebnú kampaň (ďalej len oprávnené subjekty) v meste Krom-

pachy počas volebnej kampane volieb do Európskeho parlamentu, 

na prezidenta SR, do Národnej rady SR, košického samosprávneho 

kraja, orgánov samosprávy mesta a pr i konaní referenda. 

§ 2 

Miesto na umiestňovanie volebných plagátov

1. Na verejných priestranstvách a zariadeniach v majetku mesta 

 počas volebnej kampane je možné vylepovať volebné plagáty iba 

 na mestských informačných stojanoch, umiestnených podľa

 prílohy č. 1. 

O z n á m e n i e
V zmysle § 3 ods. 2 zákona NR SR č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta SR, o ľudovom hlasovaní, o jeho odvolaní a o doplnení niekto-

rých ďalších zákonov,  u r č u j e m  v meste Krompachy volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľbu prezidenta Slovenskej republiky  

takto:

Číslo

volebného okrsku

Ulice a časti mesta

vo volebnom okrsku
Volebná miestnosť

1. 
Banícka štvrť, Ul. Banská, Cigánska osada, Ul. Cintorínska, 

Dolina, Ul. Horská, Ul. J. Barča I., Ul. Kúpeľná, Ul. Lesnícka, 

Ul. M. Šprinca, Námestie slobody, Ul. Partizánska, Ul. Sadová,

Ul. Turistická, Ul. Zemanská, Krompachy bez udania ulice

Dom kultúry Krompachy

Námestie slobody 2

2. Ul. Mlynská, Ul. Slovinská, Základná škola Krompachy
Ul. Zemanská 2

3. Ul. Lorencova Gymnázium Krompachy
Ul. Lorencova 46

4. 
Ul. Hlavná, Stará Maša,

Ul. Štúrova, Ul. Trangusova
Materská škola Krompachy
Ul. Hlavná 3

5.
Ul. Maurerova, Ul. Poštová, 

Ul. Robotnícka, Ul. Veterná
Hasičská stanica Krompachy
Ul. Maurerova 29

6.

Ul. 29. augusta, Ul. Družstevná,

Ul. Hornádska, Ul. J. Jesenského, Ul. kpt. Nálepku, Ul. Rázusova, 

Ul. SNP, Stará cesta

Centrum voľného času Krompachy
Ul. SNP 39

Podľa Rozhodnutia predsedu NR SR č. 1/2009 Z.z. sa voľba prezidenta Slovenskej republiky bude konať v sobotu 21. marca 2009, a v prípade 

druhého kola tejto voľby v sobotu 4. apríla 2009. Voľba prezidenta SR sa bude konať v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Ing. Iveta Rušinová, v.r.

2. Pridelenie informačných stojanov sa určí dohodou oprávnených 

 subjektov najneskôr deň pred začatím volebnej kampane. 

3. Umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane mimo 

 vyhradené plochy sa zakazuje.

§ 3 

Povinnosti oprávnených subjektov

1. Oprávnený subjekt je povinný po uplynutí času volebnej kampane 

 odstrániť svoj volebný plagát z vyhradenej plochy. 

2. V prípade, že oprávnený subjekt nebude postupovať spôsobom 

 uvedeným v ods. 1,  zabezpečí Mesto K rompachy odst ránenie 

 volebného plagátu na náklady príslušného oprávneného subjektu.

§ 4 

Kontrola dodržiavania ustanovení

Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú: 

a) Mestská polícia v Krompachoch,

b) poverení zamestnanci mesta.

§ 5 

Záverečné ustanovenie

1. Porušenie ustanovení tohto nariadenia môže byť sankcionované 

 v zmysle platných právnych predpisov. 

2. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch sa uznieslo na vydaní 

 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2009 o v yhradení miest 

 na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane 

 dňa 3. februára 2009  uznesením č.19/F-2.

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym 

 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

 Ing. Iveta Rušinová, 

primátorka mesta Krompachy
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Jarný rez ovocných 

stromov a kríkov

 Rez ovocných stromov je jedným z najú-

činnejších a najdôležitejších pestovateľských 

opatrení. Je súčasťou tvarovania koruny 

a významne ovplyvňuje rodivosť. Vyznačuje 

sa vysokou účinnosťou zásahov, pri ktorých 

redukujeme reprodukčné orgány (kvetné 

puky) a aktivizujeme rastové procesy. Skorý 

jarný rez sa veľmi výrazne prejaví v bujnom 

raste stromu počas krátkeho obdobia na za-

čiatku vegetácie. Rezom konárov, rodivého 

obrastu, alebo jednoročných výhonkov, 

prípadne ich časti v podstate odstraňujeme 

kvetné puky. Redukciou kvetných pukov 

šetríme sily stromu a zabraňujeme mu 

dostať sa do vyčerpanosti.

 Previsajúce konáre na jadrovinách signa-

lizujú rodenie drobného brakového ovocia 

P O Ď A K O V A N I E
 Touto cestou chceme vyjadriť poďa-

kovanie chirurgickému oddeleniu Ne-

mocnice v Krompachoch pod vedením

pána primára MUDr. Chylu, oddeleniu 

ARO, pod vedením MUDr. Latkaniča, 

poďakovanie patrí aj MUDr. Dugasovej 

a celému tímu lekárov, sestier a pomoc-

ného personálu za príkladnú starostlivosť 

a ľudský prístup počas trvania nemoci 

môjho manžela

OLIVERA KLAPÁČA
 Naše ďakujem touto cestou chceme 

vysloviť aj majiteľke Mestskej lekárne 

v Krompachoch pani PharmDr. Pollákovej.

   S poďakovaním a úctou  

                manželka, dcéra a synovia

a je potrebné ich skrátiť až po výhonky, 

ktoré smerujú šikmo hore. Tým dosiah-

neme čiastočné zmladenie koruny a úrodu 

kvalitného ovocia. Hrubé staré konáre pri 

zmladzovaní neodstraňujeme naraz, ale 

postupne v priebehu niekoľkých rokov. Po 

reze hrubé rany začistíme ostrým nožom 

/žabkou/ hlavne okrajovú kôru a zatrieme 

latexom alebo stromovým balzamom.  

 Rez v období vegetačného pokoja /zimný, 

predjarný a na začiatku vegtetácie/ podpo-

ruje stromy v procese rastu. Naproti tomu 

rez v období vegetácie podporuje rodivosť 

/tvorbu kvetných pukov/. Toto predurčuje 

predjarný a jarný rez hlavne pre staršie 

stromy. Rez ovplyvňuje rodivosť, ale tá je 

podmienená celým radom ďalších činiteľov 

ako je hnojenie, postreky proti chrastavi-

tosti, škodcom a pod. U starších stromov sa 

jarným rezom snažíme otvoriť korunu, aby 

sme ju presvetlili, čím zabránime aj šíreniu 

hubových ochorení a škodcov.

 Hlavnou úlohou rezu mladých stromčekov 

je tvarovanie plánovaného tvaru koruny 

ovocného stromu. Súčasne sa snažíme 

doviesť strom čím skôr do rodivosti. K tomu 

je potrebné dodržať určité zásady. Stromky 

by mali byť vysadené na vzdialenosť podľa 

typu podpníka a naštepeného kultiváru. 

Neprehnojujeme dusíkom. Až po začiatku 

rodivosti režeme menej, alebo vôbec, aby 

sme dosiahli čím skoršiu a bohatšiu rodivosť. 

V maximálnej miere šetríme terminálne 

púčiky. Uprednostňujeme letný rez na úkor 

rezu v období vegetačného pokoja. V korune 

nezapestovávame nadmerný počet kostro-

vých konárov. Stromy s hustou korunou 

majú málo slnka vo vnútri koruny a trpia 

hubovými chorobami. Vzdialenosť medzi 

bočnými kostrovými konármi na stredníku 

vo vertikálnom smere nechávame 15-20 cm.

 Na urýchlenie rodivosti môžeme použiť 

nak lánanie, ohýbanie konárov, zárezy, 

škrtenie a pod. Rez vrcholového terminálu 

využívame ak potrebujeme udržať strom 

v určitých hraniciach čo do výšky a šírky. 

Zmladením rodivého obrastu dosahujeme 

vyššiu kvalitu ovocia a jeho redukciu. 

Pamätajme, že hlboký rez podporuje rast 

a mierny rez podporuje rodivosť. Ošetrenie 

po reze je dôležité, pretože otvorené rany 

často napádajú drevokazné huby.

 Kôstkoviny v predjarnom a jarnom období 

nerežeme aby sme zabránili tvorbe glejotoku. 

Rez si ponecháme na čas vegetácie, alebo 

hneď po zbere.

 S rezom egrešov a ríbezlí môžeme začať 

už vo februári ak nám to počasie dovolí. 

Odstraňujeme konáre staršie ako 5 rokov, 

presvetľujeme koruny a odstraňujeme 

krátke koreňové výhonky. U egrešov skra-

cujeme jednoročné výhonky asi o jednu 

tretinu, slabšie na jedno až dve očká. Zlepší 

sa nám kvalita plodov, podporí rast nových 

výhonkov a obmedzí šírenie múčnatky 

americkej, ktorej spóry prezimujú väčšinou 

na koncových očkách letorastov. Ríbezle 

TITANIE nerežeme ani neskracujeme leto-

rasty, pretože sa tým pripravujeme o úrodu. 

Zmladzujeme až po 5-tich rokoch len 

v prípade prestárnutých konároch. Pamä-

tajme už teraz na zakúpenie ochranných 

postrekov na múčnatku, chrastavitosť, proti 

piliarke slivkovej, aby sme ich v prípade po-

treby mali poruke. Pri červených ríbezliach 

sa obmedzíme len na odstránenie prestar-

lých a suchých konárov a odstránime slabé 

prebytočné mladé výhonky.              Ján Miľo

  Zriaďovateľ na požiadanie Rady školy (RŠ) oboznámi príslušnú RŠ s tvorbou a rozpisom f inanč-

ných prostriedkov pre príslušné školské zariadenie. 

K bodu 4:

  Zriaďovateľ  každoročne prideľoval f inančné prostriedky pre MŠ na Hlavnej ulici vo výške viac 

ako maximum normatívu. Príslušný normatív pozostáva zo mzdového normatívu, normatívu na 

výchovno-vzdelávací proces, normatívu na teplo, normatívu na prevádzku okrem tepla a norma-

tívu na ďalšie vzdelávanie učiteľov. 

  Kedže Mesto Krompachy, ako zriaďovateľ MŠ poskytuje právnemu subjektu viac ako je 

normatívny príspevok, riaditeľ/ka školského zariadenia je povinný/á hospodáriť s f inanč-

nými prostriedkami tak, aby bola zabezpečená prevádzka školského zariadenia a všetky 

ostatné súvislosti týkajúce sa adekvátneho edukačného procesu. Čo sa skrýva pod pojmom 

právna subjektivita materskej školy? „Znamená to, že príslušná materská škola je sa-

mostatnou organizáciou s v lastným hospodárením. Musí prevziať povinnosti, ktoré má 

každý bežný podnik, každá bežná organizácia. Plní záväzky nielen k svojim zákazníkom, 

v tomto prípade rodičom, ale tiež k všetkým predpisom štátnej správy a k f inančným predpisom“.

  Rada školy, ako samosprávny orgán má úlohu podporovať inociatívu vedenia MŠ s právnou 

subjektivitou pri získavaní iných, nenormatívnych f inančných prostriedkov. Uvedieme najmä: 

predkladanie projektov, grantov a dotácií zo štrukturálnych fondov, sponzorských príspevkov 

a darov. 

K bodu 5:

  Zriaďovateľ neodmieta možnosť efektívneho riešenia dodávky tepla, naopak hľadá možnosti naj-

vhodnejšieho riešenia a h ľadania f inančných zdrojov na jeho realizáciu. Je dôležité uviesť, že zriaďo-

vateľ hľadá tiež alternatívne riešenia získavania f inančných prostriedkov pre prospech celého mesta, 

elen pre školy a školské zariadenia. Úlohou riaditeľov právnych subjektov je okrem iného aktívne sa 

zapájať do hľadania už spomínaných alternatívnych možností získavania f inančných prostriedkov.

  K poslednému odstavcu doručeného článku od Mgr. Adriány Ferenčákovej musíme konštato-

vať, že MŠ (tak, ako všetky ostatné školy a školské zriadenia) majú právnu subjektivitu a majú 

vlastné príjmy. Tak ako Vy, aj ostatní rodičia sa napr. platením školného za Vaše dieťa podieľate 

na zvyšovaní vlastných príjmov MŠ.

pokračovanie zo str. 5

Bolo doručené do redakcie Krompašského spravodajcu

z á h r a d k á r s k a  p o r a d ň a
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ČO NOVÉ NÁM PRINÁŠA NOVÝ CESTNÝ ZÁKON

 Dňom 1.2.2009 nadobudla účinnosť novela Zákona  č.8/2009 Z.z. 

o cestnej premávke. V súvislosti s touto novelou došlo k podstatným 

zmenám v cestnej premávke. Samotná novela je dosť obsiahly elabo-

rát, tak v krátkosti pre čitateľov Krompašského spravodajcu uvádzam 

niektoré zaujímavosti a porovnania s predchádzajúcim zákonom. 

 Čo sa týka rýchlosti, tak v obci bola táto rýchlosť znížená na 50 

km/h. Taktiež bola stanovená minimálna rýchlosť na diaľnici a to 

na 80 km/h. Zaviedlo sa celoročné svietenie. Chodci a cyklisti, za 

zníženej viditeľnosti  mimo obce musia mať viditeľne umiestnené re-

flexné prvky. Cyklisti mimo obce sú povinní chrániť si hlavu riadne 

upevnenou ochrannou prilbou, a cyklisti mladší ako 15 rokov majú 

túto povinnosť aj v o bci. 

Ďalej sa zakazuje:

- používať antiradar, používať hanlivé gestá, zveriť vozidlo osobe, 

ktorú nepoznáme, používať priechod pre chodcov iným účastní-

kom cestnej premávky (napr. cyklistom),,použiť vozidlo bez evi-

denčného čísla v cestnej premávke, ani nechať stáť uvedené vozidlo 

na ceste, preprava osôb na ložnej ploche nákladného vozidla.

Medzi ďalšie povinnosti patrí:

- povinnosť zabezpečiť vozidlo a veci v ňom proti krádeží

- povinnosť po v ystúpení z vozidla nosiť reflexný odev

- povinnosť sa podrobiť lekárskej prehliadke  vo veku 65 rokov 

a následne každé 2 roky

 Taktiež došlo k rozčleneniu a presnému stanoveniu čo sa považuje 

za dopravnú nehodu a čo sa za dopravnú nehodu nepovažuje. Pokiaľ 

nejde o dopravnú nehodu tak ide o škodovú udalosť. Sú presne sta-

novené kritéria kedy  ide o dopravnú nehodu :

(1) Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane 

v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej

 a) sa usmrtí alebo zraní osoba,

 b) sa poškodí cesta  alebo všeobecne prospešné zariadenie, 

 c) uniknú nebezpečné veci  alebo

 d) na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných 

  vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme 

  prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného 

  zákona. ( 3.983 €, 120.000,-Sk).

(2) Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť podľa 

  odseku 3, ak

 a) nie je splnená niektorá z povinností podľa § 66 ods. 6,

 b) je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej 

  návykovej látky, alebo

 c) sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení.

(3) Ostatné udalosti v cestnej premávke, pri ktorých vznikla škoda 

  v priamej súvislosti s premávkou vozidla, sa na účely tohto zá-

  kona nepovažujú za dopravnú nehodu. Takéto udalosti sú ško-

  dovou udalosťou, ktorú orgány Policajného zboru neobjasňujú. 

V neposlednom rade sa rozšíril aj počet oprávnení policajta:

 1) Policajt je oprávnený

 a) zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo mu 

  prikázať smer jazdy, ak to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť 

  cestnej premávky,

 b) zakázať vodičovi jazdu po diaľnici a v yzvať ho, aby opustil diaľ-

  nicu na najbližšom výjazde alebo vozidlo odstavil na parkovis-

  ku, ak vozidlo nedosahuje rýchlosť podľa § 35, 

 c) požadovať predloženie dokladov ustanovených na vedenie 

  a premávku vozidla a na dopravu osôb a ná kladu,

 d) vyzvať vodiča, aby sa podrobil vyšetreniu, či nie je ovplyvnený 

  alkoholom alebo inou návykovou látkou, alebo liekmi, ktoré 

  môžu znížiť jeho schopnosť bezpečne viesť vozidlo,

 e) kontrolovať technický stav vozidla a úplnosť jeho výstroja 

  a výbavy alebo vyzvať vodiča, aby sa podrobil takejto kontrole, 

  ako aj porovnať údaje uvádzané v osvedčení o evidencii s údajmi 

  na vozidle, 

 f) merať rozmery a hmotnosti vozidla, 

 g) kontrolovať dodržiavanie povinností vodiča motorového 

  vozidla. 

(2) Oprávnenia policajta podľa odseku 1 písm. a) a c) sa vzťahujú aj 

  na vojaka vo vojenskej rovnošate s vonkajším označením 

  „POLÍCIA“ a na vojenského policajta. Oprávnenia policajta 

  podľa odseku 1 písm. d) až f) sa vzťahujú na vojenského poli-

  cajta, ak ide o osoby, ktorých priestupky môže objasňovať 

  Vojenská polícia.

(3) Osoba nemá nárok na úhradu nákladov, ktoré jej vzniknú 

  v súvislosti s uplatňovaním oprávnení policajta, vojaka vo vojen-

  skej rovnošate s vonkajším označením „POLÍCIA“ alebo vojen-

  ského policajta podľa odsekov 1 a 2.

(4) Výnimku z druhej časti tohto zákona, ktorá je v cestnej premáv-

  ke okamžite potrebná, môže povoliť policajt na mieste samom 

  v nevyhnutnej miere a za predpokladu, že sa tým neohrozí 

  bezpečnosť cestnej premávky.

Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz vydaný orgánom 

Slovenskej republiky alebo orgánom iného štátu, ak 

a) možno uložiť trest alebo sankciu zákazu činnosti spočívajúcu 

 v zákaze vedenia motorového vozidla,

b) má vodič súdom uložené ochranné liečenie alebo súdom alebo 

 iným príslušným orgánom uložený zákaz viesť motorové 

 vozidlo, 

c) orgán Policajného zboru rozhodol o preskúmaní zdravotnej 

spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (ďalej len „zdravotná 

spôsobilosť“) alebo o preskúmaní psychickej spôsobilosti na 

vedenie motorového vozidla (ďalej len „psychická spôsobilosť“),

d)  je vodičský preukaz neplatný.

(2) Za podmienok uvedených v odseku 1 možno zadržať aj medzi-

 národný vodičský preukaz vydaný orgánom iného štátu.

3) Policajt na mieste vydá o zadržaní vodičského preukazu potvr-

denie a najneskôr v nasledujúci pracovný deň po zadržaní vodič-

ského preukazu zašle vodičský preukaz orgánu Policajného zboru 

príslušnému podľa miesta, kde bol vodičský preukaz zadržaný. 

V potvrdení môže policajt povoliť ďalšiu jazdu s vozidlom najviac 

na 15 dní, ak bol zadržaný podľa odseku 1 písm. c) a ak takou 

jazdou nebude ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej 

premávky; povolenie platí len na území Slovenskej republiky

(1) Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii alebo 

evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine, ak

 a) je vozidlo nespôsobilé alebo technicky nespôsobilé na cestnú 

premávku alebo ak vozidlo bolo vyradené z evidencie alebo 

z cestnej premávky,

 b) ak vodič nepreukázal, že vozidlo bolo v ustanovenej lehote 

podrobené technickej kontrole alebo emisnej kontrole,

 c) údaje v ňom uvedené nie je možné identif ikovať,

 d) je podozrenie, že sa v ňom neoprávnene urobili zmeny alebo že 

je neplatné,

 e) pominul účel, na ktorý bolo vydané,

 f) je na vozidle nečitateľná alebo poškodená tabuľka s evidenč-

ným číslom alebo táto tabuľka nie je umiestnená v súlade s týmto 

zákonom,

 g) vodič nepredloží potvrdenie o poistení zodpovednosti,

 h) vozidlo presahuje najväčšie prípustné rozmery a vozidlo nemá 

povolenie na zvláštne užívanie ciest, 

 i) vozidlo presahuje najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť alebo 

najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravu a vozidlo 

nemá povolenie na z vláštne užívanie ciest, 
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 j) vozidlo nemá zaplatenú úhradu za užívanie vymedzených 

úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy alebo mýto. 

(2) Policajt je oprávnený za podmienok ustanovených v odseku 1 

zadržať aj tabuľku s ev idenčným číslom. 

(3) Policajt na mieste vydá o zadržaní osvedčenia o evidencii, evi-

denčného dokladu od vozidla vydaného v cudzine a o zadržaní 

tabuľky s evidenčným číslom potvrdenie. V potvrdení môže 

policajt povoliť ďalšiu jazdu s vozidlom najviac na 15 dní, ak ta-

kou jazdou nebude ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej 

premávky.

(4) Policajt je povinný bezodkladne odovzdať zadržané osvedčenie 

o evidencii, evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine a za-

držanú tabuľku s evidenčným číslom orgánu Policajného zboru. 

Ak ide o evidenčný doklad vydaný v cudzine alebo o tabuľku 

s evidenčným číslom vydanú v cudzine, orgán Policajného zbo-

ru ich po uplynutí 15 dní od ich zadržania zašle orgánu, ktorý 

vozidlo eviduje.

Ďalej došlo k úprave aj jednotlivých skutkových podstát priestup-

kov :

§ 22 Zákona o priestupkoch

Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

 Priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa 

dopustí ten kto:

a) ak vodič vozidla sa odmietne porobiť vyšetreniu na zistenie 

požitia alkoholu alebo inej návykovej látky spôsobom ustano-

veným osobitným predpisom, hoci by také vyšetrenie nebolo 

spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie 

 /pokuta 300 – 1300 €, zákaz činnosti na 1-5 rokov, blokovo do 650 €/

b) ako vodič vozidla, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, bezod-

kladne nezastavil vozidlo, nezdržal sa požitia alkoholu alebo inej 

návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, 

či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú 

látku alebo nezotrval na mieste dopravnej nehody až do príchodu 

policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne nevrátil po poskyt-

nutí alebo privolaní pomoci alebo ohlásení dopravnej nehody

 /pokuta 300 – 1300 €, zákaz činnosti na 1-5 rokov, blokovo do 650 €/

c) vedie motorové vozidlo bez príslušného vodičského oprávnenia 

alebo počas zadržania vodičského preukazu okrem prípadu, ak sa 

učí viesť motorové vozidlo v autoškole, podrobuje sa skúške z ve-

denia motorového vozidla alebo má v čase zadržania vodičského 

preukazu povolenú jazdu

 /pokuta 300 – 1300 €, zákaz činnosti na 1-5 rokov, blokovo do 650 €/

d) vedie motorové vozidlo v stave vylučujúcom viesť motorové 

vozidlo, ktorý si privodil požitím alkoholu / alkohol nad jedno 

promile/

 /pokuta 200 – 1000 €, zákaz činnosti do 5 rokov, blokovo do 650€/

e) ako vodič počas vedenia vozidla požije alkohol alebo vedie vozi-

dlo v takom čase po jeho požití keď sa na základe vykonaného vy-

šetrenia podľa osobitného predpisu alkohol ešte nachádza v jeho 

organizme / týka sa aj bicykla, záprahového vozidla a podobne/ 

 /pokuta 150 – 800 €, zákaz činnosti do 3 rokov, blokovo do 650 €/

f) ako vodič počas vedenia  vozidla požije inú návykovú látku, 

alebo vedie  vozidlo v takom čase po jej požití, keď sa na základe 

vykonaného vyšetrenia podľa osobitného predpisu návyková 

látka ešte nachádza v jeho organizme / drogy, lieky/

 / pokuta 200 – 1000 €, zákaz činnosti do 5 rokov, blokovo do 650 €/

g) poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a ply-

nulosti cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná 

nehoda

 /pokuta 150 – 800 , zákaz činnosti do 3 rokov, blokovo do 650 €/

h) ako vodič motorového vozidla prekročí rýchlosť ustanovenú 

v osobitnom predpise alebo prekročí rýchlosť ustanovenú do-

pravnou značkou alebo dopravným zariadením

 / pokuta 150 – 800 €, zákaz činnosti do 3 rokov, blokovo do 650 €/

i) použije vozidlo, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť 

vozidla, najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšia 

prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšia 

prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravy vozidla je prekročená

 /pokuta 150 – 800 €, zákaz činnosti do 3 rokov,  blokovo do 650 € /

j) iným spôsobom, ako uvedeným v písmenách a) až i) sa dopustí 

porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom 

podľa osobitného predpisu ( napríklad prejazd na červenú, 

neuposlúchnutie pokynu policajta, jazda cez plnú čiaru, neumož-

nenie bezpečného prejazdu vozidlu s VRZom, vedenie vozidla bez 

evid.čísel, nedanie prednosti, porušenie zákazu predchádzania 

a podobne)

 /pokuta 60 – 300 €, zákaz činnosti do 2 rokov, blokovo do 150 € /

k) iným konaním, ako sa uvádza v písmenách a) až j), poruší vše-

obecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávky ( nesvieti, technický stav a pod.).

 /pokuta do 100 €, blokovo do 60 € /

 Na záver svojho príspevku chcem popriať spoluobčanom, hlavne 

všetkým účastníkom cestnej premávky, veľa šťastných kilometrov, čo 

najmenej pokút, z toho vyplýva čo najmenej priestupkov. V prípade  

nejasností sa môžete obrátiť na k toréhokoľvek policajta. 

   Mjr. JUDr. František Puškár

Ponuka niektorých zaujímavých 
kultúrnych programov v 1. polroku 2009...
 

29. marec 2009 

Rozprávka ČIN ČIN 

23. apríl 2009

Rozprávaka O 7 kozliatkach

1.máj 2009

Ander z Košíc a vokálne duo ADIJA 

10. máj  2009 

DEŇ MATIEK s Robom Kazíkom

15. máj  2009 

Jedinečná akcia 

„Zápis do Guinnessovej knihy rekordov“ 
v synchronizovanom tancovaní štvorylky 

a FESTIVAL TANCA – KROMPACHY 2009 

s tanečnou skupinou OLD SCHOOL BROTHERS a amatérskymi 

tanečnými skupinami z celého regiónu

31.5. 2009 

Deň detských snov a radostí pri príležitosti 

MDD (kult.program, atrakcie a pod.)

27.6.2009

11. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska 

vo varení a jedení bryndzových halušiek

– Krompachy 2009
Jánska noc – v areáli hotela Plejsy
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Príspevky od občanov nášho mesta

SKÚSME TO
                INAK ...
 Som ce lkom obyč ajný ľudský tvor 

ženského pohlavia. Po veľmi úspešnom 

ukončení Osemročného gymnázia v Krom-

pachoch smerovali moje kroky najprv na 

poštu s prihláškou na VŠ a neskôr na tú VŠ, 

na Prešovskú Univerzitu v Prešove, F ilo-

zof ickú Fakultu. 

 Stretla som sa s názormi, že prečo práve 

ja s takými skvelými výsledkami chcem ísť 

na takú podradnú školu. A dodnes sa s ta-

kými názormi stretávam. O tom, že to vôbec 

nie je ľahká a už vonkoncom nie podradná 

škola sa presviedčam už štvrtý semester, pri 

mojom štúdiu učiteľstve akademických pred-

metov anglický a slovenský jazyk a literatúra, 

čo je jedna z najťažších kombinácii na tejto 

fakulte vôbec. Prešovská univerzita zrejme 

navždy zostane v povedomí nezaintereso-

vaných ľudí, ktorí tie „zaručené informácie“ 

len počuli, vždy podradnou školou, ktorú 

nezvládne len ten, koho v Prešove prejde 

električka (električky tam nechodia..to viem 

iste).

Avšak trochu som odbočila.

 Mimo skúškového je môj život preplnený 

obrovských problémov: ako sa ráno prinútiť 

vstať na prednášku po prežúrovanej noci, 

ako prísť na seminár skôr ako učiteľ, ako na 

nudných hodinách držať jazyk za zubami 

a snažiť sa nezaspať, ako dostať všetkých 

pozvaných na narodeninovú oslavu do malej 

internátnej izby, ako dokúpiť dochádzajúce 

kvantum kozmetiky a handier, ktoré aj tak 

skončia v skrini, alebo si ich na dobu neur-

čitú požičia sestra, ako si nalakovať nechty, 

aby sa lak neolúpaval a v ydržal čo najdlhšie, 

ako si správne vytrhať obočie... a to je len 

minimum.

 Zabudla som však ku tomu slovu: problé-

mov pripísať obrovské úvodzovky. Ako môžu 

byť takéto veci problémami?

 V čase mojej osobnej krízy, ktorá prebieha 

vždy od zápočtového týždňa až po poslednú 

úspešnú skúšku sa občas mimovoľne pofla-

kujem po škole, akoby som nemala čo robiť 

(väčšinou skočím do univerzitnej knižnice 

alebo zháňam učiteľov, ktorí nikdy ale naozaj 

nikdy nemajú čas, aj keď majú vypísané 

konzultačné hodiny).

 Počas tej mojej krízy mám obrovskú chuť 

podarovať všetky knihy, zošity a papiere do 

zberu, alebo si urobiť takú peknú vatru a na 

celú školu sa zhlboka vykašľať (alebo zvyso-

ka?..to je jedno...), prinajlepšom sa zahrabať 

pod posteľ a v yliezť, až keď bude všetko OK.

V prvom semestri bola tá kríza, azda okrem 

toho, že bola prvá, jedna z najvýraznejších. 

Vtedy, v h lbokom uvažovaní, nad tým, prečo 

ÚSPECHY ŽIAKOV ZUŠ
 Netrpezlivosť žiakov na jarné prázdniny 

ukončila radosť z v íťazstva v súťaži „Hnúšťan-

ský akord“. Súťažilo sa v troch kategóriách: 

kategória A, B, C. Žiaci Základnej umeleckej 

školy v Krompachoch sa zúčastnili súťaže 

v kategórii C a domov priniesli víťazné prvé 

miesto krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 

19.2.2009 v Spišskej Novej Vsi. Vedomosti, 

ktorými sa žiaci preukázali, patrili do oblasti 

hudobnej náuky. Pod vedením pani učiteľky 

Mgr. Marty Blaščákovej získali Mária 

Hedvigová, Róberta Slezáková a Martina 

Ivančová pre svoju základnú umeleckú školu 

spomínané prvé miesto, s ktorým postúpili 

do celoslovenského kola súťaže v  Hnúšti. 

 Aj výtvarný odbor Základnej umeleckej 

školy v Krompachoch pod vedením Mgr. 

Dariny Dzurilovej úspešne reprezentuje 

našu školu nielen na celoslovenských, ale 

i na  medzinárodných súťažiach.

Na celoslovenskej výtvarnej súťaži Hasiči 

špeciálnou cenou bol odmenený Tomáš 

Dragošek v kategórii 10 – 12-ročných žiakov. 

Z medzinárodnej výtvarnej súťaže v Indii 

priniesli škole medaily Katarína Bobková, 

Lesia Čurillová a Nikolas Podvojský. Naj-

väčším prekvapením sa však stalo ocenenie 

Radovana Garančovského, žiaka 1. ročníka 

2.stupňa našej ZUŠ, ktorý v programe Stre-

doeurópskej nadácie dostal hrdý titul Talent 

Novej Európy. 

Víťazom hudobného i výtvarného odboru 

srdečne blahoželáme a ďa kujeme.

     Jarmila Ondášová

       riaditeľka ZUŠ

som ja hlúpa išla študovať práve toto, a že na 

to nemám, som stretla na škole nevidiace 

dievča. Moje zajačie úmysly ustúpili, nastal 

akýsi strih, a keby som bola niekto iný a išla 

okolo seba, asi by som sa videla, ako stojím 

s pootvorenými ústami, a obdivujem to 

dievča.

 Jej silu a obrovskú chuť študovať. Priznám 

sa, pripadala som si dosť trápne. Nie preto, 

že som tam iba tak stála, ale preto, že som 

zdravá – nemám žiadnu prekážku študovať, 

a nemám toľko chuti a si ly študovať.

 A tak som si cestou na internát v mojej 

hlavičke zmyslela, aké to je asi prežiť jeden 

deň ako slepý.

 V prvom rade by som sa určite nezaobišla 

bez cudzej pomoci pri všetkom.

 Prvé obrovské problémy (neporovnateľné 

s tými mojimi každodennými) by nastali 

ráno. Ako sa obliecť? Ako vykonať rannú 

hygienu? Ako si pripraviť raňajky? Tieto tri 

činnosti zdravý človek zvláda aj za 15 minút. 

 Ďalej dostať sa z internátu do školy. Jedine 

za ruku s tým, že je potrebné prekonať nie-

koľko schodov, prechodov pre chodcov, ktoré 

nie sú všetky so semaforom, a verte mi, šoféri 

v Prešove vás radšej prejdú aj na prechode, 

ako by mali zastaviť (česť  jednému percentu 

výnimiek).

 Sme v škole. No... takže na prednáškach si 

asi nič nezapíšem, nič si neprečítam, pokiaľ 

to nebude napísané Brailovým písmom. 

Akurát sa môžem zapájať do diskusií.

 Na obede to tiež nie ľahké a už vôbec nie 

sebestačné. Najesť sa je ešte v poriadku, ale 

niekto mi musí ten obed doniesť, niekto 

musí odniesť prázdne taniere. 

 Toalety tiež nie sú výnimka. Ak už aj bez 

cudzej pomoci, ale nahmatať, a to pri pohľa-

de na školské toalety zdvíha žalúdok.

 Týmto však nechcem povedať, aby sme 

sa teraz húfne všetci zľutovali nad postih-

nutými, a ani to, že potrebujú tzv. obetného 

baránka, ktorý ich bude sprevádzať.

 Chcem povedať, že aj napriek všetkým 

každodenným prekážkam majú radosť, že 

môžu robiť veci, ako my ostatní – napríklad 

aj študovať. A tak si tú možnosť neuveriteľne 

vážia. Patrí im môj nekonečný obdiv.

 Na našej škole (PU) je však viacero po-

stihnutých, avšak uviedla som len príklad so 

slepým dievčatkom.

 Na záver zostáva  pár zákerne ťažkých 

otázok: 

 Prečo si nevážime to, čo ani nevnímame 

že máme, alebo čo by nám nenapadlo, že o to 

môžeme ľahučko prísť?

 Prečo uprednostňujeme značkové obleče-

nie a obuv, a keď nám niekto ukradne 

tričko za pár stoviek Eur, ide nás roztrhnúť 

a plačeme?

 Prečo sme schopní vynadať čašníkovi 

v reštaurácii, ak nám neprinesie na stôl ku 

pizzi aj čili omáčku?

 Prečo sme takí zadubení a zahľadení len 

do seba, že nevidíme čo sa okolo nás deje, 

že tie všetky nešťastia v médiách sa nás 

absolútne netýkajú, a radšej si prečítame 

bulvárny plátok o tom, kto s kým chodí a kto 

u koho strávil noc, alebo že si volíme kúpiť 

predraženú drogériu, namiesto toho, aby 

sme prispeli chlapíkovi na rohu Tesca, ktorý 

už roky predáva časopis Nota Bene, alebo sa 

radšej tvárime, že ho nevidíme? Veď to nie je 

veľa peňazí a ani veľa času.

 Každý sa vyhovára, že nemá čas a žije 

v strese. Nespôsobujeme si ten stres sami?

 Po toľkých otázkach už zostáva len akési 

„posolstvo“ . Prežívajme svoj život a snažme 

sa ho spríjemniť aj ľuďom okolo nás. Veď 

nikdy nevieme, kedy budeme odkázaní len 

na ich pomoc.

Katarína Ondášová
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POHĽADNICE 
MESTA

Oznam
 V školskom roku 2009/2010 otvorí Gymnázium v Krom-

pachoch, Lorencova 46, pre žiakov 9. ročníka základných škôl 

2 triedy štvorročného štúdia, študijný odbor - 79025 gymnázium. 

Plán prijatia pre uvedený školský rok je 60 žiakov.

Pri prijímaní žiakov sa budú zohľadňovať:

 • výsledky celoštátneho monitorovania  v predmete slovenský 

  jazyk a literatúra a matematika v 9. ročníku základnej školy;       

 • prospech počas štúdia na základnej škole;

 • výsledky v predmetových súťažiach na základnej škole. 

Presné kritériá pre prijatie na štúdium v štvorročnom štúdiu 

v školskom rok 2009/2010 budú zverejnené do 31. marca 2009 

 na webovej stránke www.gymkromp.edu.sk.

ČAJE NA ŠTÍHLU LÍNIU
Chcete schudnúť ? Musíte veľa piť. Vodu? Alebo radšej čaj? Skúste 

tento raz bylinkové čaje. Sú oveľa účinnejšie než voda a ich popíja-

nie je príjemnejšie. Štíhle telo si udržíte ľahšie, ak sú jeho funkcie 

v poriadku. Vyberte si tie, ktoré sú pre vás prospešné.

DETOXIKÁCIA

MATERINA DÚŠKA, ŽIHĽAVA, ZÁZVOR

Tieto byliny majú priaznivý vplyv na pečeň a obličky, takže 

pomáhajú vyplavovať toxické látky z tela. Materina dúška patrí 

k vzácnym bylinám. Tvrdí sa o nej, že posilňuje telo a zaháňa zlé 

sny. Má antiseptické účinky a priaznivý vplyv na krvný obeh. 

Žihľava je bohatá na vitamíny a minerály, najmä železo. Má 

skvelé čistiace účinky. Na dôkladnú očistu pite tri šálky týchto 

čajov denne počas štrnástich dní.

PLYNATOSŤ

ANÍZ, FENIKEL, RASCA

Semená týchto bylín pôsobia proti nadúvaniu. Ak chcete predísť 

nepríjemným pocitom plynatosti, vypite šálku odvaru pred kaž-

dým jedlom. Účinná je zmes týchto semien.

TRÁVENIE

ROZMARÍN, MÄTA, OMAN, PETRŽLEN

Odvary a výluhy z týchto bylín podporujú vylučovanie tráviacich 

štiav do žalúdka a čriev. Tým urýchľujú hlavne štiepenie tukov. 

Šálka po jedle, najmä výdatnejšom, značne uľahčí trávenie. 

Rozmarínový a mätový čaj sa varí z lístočkov, petržlenový 

a omanový z koreňa. 

ODVODNENIE

TÚŽOBNÍK A PÚPAVA

Kvety túžobníka alebo listy púpavy pomáhajú telu zbaviť sa 

prebytočnej vody zadržiavanej v tkanivách. Ak trpíte na opuchy 

nôh alebo máte celulitídu, doprajte si denne tri - štyri šálky čaju 

z týchto bylín.

UVOĽNENIE

MEDOVKA, RUMANČEK, LIPA

Listy medovky, kvety rumančeka a lipy majú na organizmus celkovo 

priaznivý účinok. Uvoľňujú napätie a upokojujú nervovú sústavu, 

ale neuspávajú. Po vypití šálky budete v pohode a vypiť môžete tri 

až štyri denne.                   Adriána Kočanová

Pranostiky na marec
• Ak v marci prší , tak bude aj v júni pršať.

• Daždivý marec je roľníkovo nešťastie, no suchý apríl 

 ešte horšie.

• Jedna marcová brázda lepšia (drahšia) desať aprílových.

• Keď chceš mať zemiaky skoro v hrnci , zasaď ich v marci.

• Keď je marec daždivý , bude suché leto.

• Keď je marec teplý , apríl je chladný.

• Keď pluh i zem ryje , zima ešte žije.

• Keď na Gregora padá sneh, veľmi pomaly prichádza jaro 

 a bude ešte mnoho snehových víchric.

• Ak je na Jozefa mráz, bude hojne ovocia.

• Koľko dní pred Jozefom teplo, toľko po ňom zima.

RADÍME NAŠIM ČITATEĽOM
Ak sa objaví v kúpeľni alebo na stenách, určite každého nemilo 

prekvapí. Poradíme vám, ako jej predísť, prípadne navždy sa jej 

zbaviť. 

 V priemernej domácnosti so 4 členmi sa cez deň do vzduchu vy-

parí v priemere 8 až 15 litrov vody. Vlhkosť, ktorá vzniká pri varení, 

sprchovaní a praní, často ostáva v byte či dome. A vlhkosť spôsobuje 

pleseň. Čo proti nej zaberá? 

Pravidelne vetrajte

Základné pravidlo: čím je budova vzduchotesnejšia, tým dôležitejšie 

je pravidelné vetranie. Vlhkosť sa zráža na studených plochách, z 

čoho hrozia vlhké steny a následne pleseň. Vetranie bude správne 

vtedy, keď okná viackrát za deň otvoríte dokorán a byt necháte 3 až 

5 minút vyvetrať. V lete aj dlhšie. V žiadnom prípade by ste nemali 

vetrať pomocou vyklápačiek. Takto postupujte aj 4-krát za deň. 

Zbavte sa pary

V kuchyni, pri varení alebo v kúpeľni po sprche sa tvoria veľké množ-

stvá pary, preto by ste mali paru riadne vyvetrať. Ak v miestnosti nie 

je okno, nechajte paru uniknúť cez okno vo vedľajšej miestnosti. V 

kúpeľni je dôležité utrieť vodu zo stien a podlahy. Sušeniu bielizne v 

byte sa radšej vyhýbajte, vhodnejšie je využívať sušičku alebo bieli-

zeň sušiť na balkóne, terase, v sušiarni či komore. Z vlhkej bielizne sa 

do vzduchu vyparí až 1,5 litra vody. 

Sledujte vlhkosť vzduchu

V obývacích miestnostiach by sa mala vlhkosť pohybovať medzi 40 a 

60 percentami. Pri viac ako 60-percentnej vlhkosti vzduchu sa začína 

vytvárať pleseň a začnú tiež úradovať domáce roztoče. Najlepšie by 

bolo, ak by ste si zaobstarali prístroj na meranie vlhkosti. 

Nábytok ďalej od steny

Pri menej izolovaných stenách, najmä pri tých vonkajších, postavte 

nábytok 5 až 10 centimetrov od steny. Tým zaistíte, že bude medzi 

nábytkom a stenou cirkulovať vzduch. 

Uprednostňujte prírodné materiály

Prírodné produkty, ako napríklad podlaha a nábytok z dreva, sa 

postarajú v miestnosti o lepší vzduch. Môžu prijať viac vlhkosti, ako 

napríklad podlahy z PVC alebo nábytok z umelej hmoty.

       Spracovala: Adriána Kočanová

Mesto Krompachy ponúka na predaj POHĽADNICE MESTA v Kníhkupectve 

v priestoroch Mestskej knižnice v Krompachoch na I. poschodí.



AUTOŠKOLA IMRICH
  

Hlavná 190/149, Gelnica ponúka svoje služby od 09.02.2009 v meste Krompachy.

KURZY VODIČOV
 prebiehajú na Gymnáziu v Krompachoch. Literatúru, CD a testy požičiavame. 

Možnosť splátok. Jazdy v mestách : SNV, GL, KE,PO. Autocvičisko zdarma.

Bližšie informácie : 0905 533 963, 053/4821 270 alebo

www.imrich.sk

DFS KROMPAŠANČEK 
POZÝVA

medzi svojich členov

 všetky deti, ktoré radi 

tancujú, spievajú 

a zabávajú sa!

Tréningy detského 

folklórneho súboru 

sú každý PIATOK 

o 17,00 hod.

v divadelnej sále 

Domu kultúry 

v Krompachoch.

Tešíme sa na Vás!

Tel.kontkat: 0908 361 413

(sl. Veronika Ondášová)

INZERCIA:
• Predám 4 – izbový byt na Lorencovej ul. č.7, 

 1. posch.                Tel.č.: 0915 460 363
  

• Predám 2-izbový byt v Krompachoch na Lo-

 rencovej ulici, 3. poschodie. 

 Cena: 19 600,- €  T.č.: 0905 339 749

• Ponúkam podnikateľské priestory na pre-

 nájom na ulici SNP č. 20 v Krompachoch 

 o rozlohe cca 100m2. 

 Cena dohodou.  T.č.: 0905 544 115

ALMARA, ATIKA, AUTOMAT, 

AUTORITA, HRANA, KABELA, 

KAKAO, KALAMÁR, KLEBETNICA, 

KÚDEĽ, LÁTKA, LEVICA, MATRACE, 

MORAVA, MRAKY, PIADE, PIETA, 

RAMENO, REKTOR, RIADITEĽ, 

RIASA, ROMÁN, ROVNICA, RULETA, 

SIENE, STODOLA, TREPOT, TUNEL, 

UNIKÁAT, ÚVAHA, VEDRO

Z minulého čísla sme vyžrebovali Martu 

Piegerovú, Lorencova 5, Krompachy. 

Výhru si môže prevziať v pokladni MsÚ.

Autorka: Ružena Andrašovská, Krompachy
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: 

— Pasažier na lodi hovorí kapitánovi:

— Pane, ja som dobrý plavec, ale predsa len, 

 ako ďaleko je najbližšia zem?

— Asi dvesto metrov.

— A ktorým smerom?   (dokončenie v tajničke)

KUPÓN č.3


