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KROMPACHY

15. máj 2009. Je zamračené ráno, niečo po pol deviatej, slniečko je 
ešte ukryté za mrakom, z ktorého, všetci dúfame, „že nebude pr-
šať...“ a ulice nášho mesta sa začínajú zapĺňať mladými ľuďmi v trič-
kách farieb nášho mesta. „Čo sa to deje“? - pýtali sa naokolo idú-
ci ľudia. 
 Nuž teda, poďme pekne po poriadku... 

 V máji minulého roku Mesto Krompachy zorganizovalo 1. ročník 

FESTIVALU TANCA, na ktorom sa predstavilo takmer 200 tancujú-

cich detí – amatérov, ale nechýbali ani profesionálni tanečníci, napr. 

Johny Mečoch, Melánia Kasenčáková, ale aj dobre známy Peter Vida-

šič z televíznej šou Bailando so svojou tanečnou školou  ELLEGAN-

CE. A práve Peter Vidašič oslovil vedenie mesta v decembri minulé-

ho roku s ponukou, aby sa aj Mesto Krompachy zapojilo do jedineč-

nej akcie – celoeurópskeho projektu  – zápisu do Quinessovej knihy 

rekordov  v synchronizovanom tancovaní štvorylky....

A tak sa 5. februára 2009 uskutočnilo prvé pracovné stretnutie zá-

stupcov škôl z nášho mesta, ale pozvaní boli aj primátori a starosto-

via okolitých miest a obcí. Záver z tohto pracovného stretnutie znel: 

„IDEME TO SKÚSIŤ!“

 Začal sa trojmesačný „kolotoč“ stretnutí, pracovných porád, ná-

cvikov, tréningov, oslovovania sponzorov, písania projektov a gran-

tov, mnoho prebdených nocí hlavných organizátorov, stovky odosla-

ných e-mailov, tisíce pretelefonovaných minút....Výsledok však nedal 

na seba dlho čakať! PODARILO SA!

 Podarilo sa to, čo bolo cieľom hlavných organizátorov – MES-

TA KROMPACHY, TK ELLEGANCE a REKLAMNÉHO ŠTÚDIA 

MOON – dokázať všetkým, celému Slovensku, že v našom meste, 

ale aj regióne, sú naozaj schopní, mladí, nadšení a talentovaní ľudia, 

ochotní nadchnúť sa pre dobrú vec, v tomto prípade - zapojenie sa do 

European Quadrille Dance Festival 2009. 

 Generálka o 10,00 hod. prebehla bez vážnejších problémov. Ná-

mestie na Hlavnej ulici sa zmenilo na jeden obrovský červeno-biely 

tanečný parket s celkovým počtom tanečníkov 1576!

ŠTVORYLKA 
A FESTIVAL TANCA 
ROZTANCOVALI KROMPAŠSKÉ ULICE

pokračovanie na strane 3

 Presne o dvanástej hodine stredoeurópskeho času sa v 58. mes-

tách, v deviatich štátoch Európy začalo synchronizované tancova-

nie ŠTVORYLKY – s cieľom – prekonať minuloročný svetový rekord! 

A podarilo sa. 27 380 tanečníkov tancovalo v celej Európe tento spo-

ločenský tanec. Krompachy a okolité mestá a obce sa tak stali súčas-

ťou svetového rekordu!

 Obrovský aplauz, ktorý doznieval ešte niekoľko minút po dotan-

covaní štvorylky nebol tou jedinou odmenou! Mesto Krompachy to-

tiž krátko po 14,00 hod. odštartovalo 2. ročník FESTIVALU TANCA, 

v ktorom sa predstavili také osobnosti kultúrneho a spoločenského 

života akými sú: 

- víťazi súťaže SLOVENSKO MÁ TALENT – Old School Brothers

- Zlatica Puškárová a Patrik Švajda, ktorí boli moderátormi 

 celého podujatia

- Viky Ráková a Juraj Šoltés

- Peter Vidašič a TK ELLEGANCE

- UNO STAR
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PRANOSTIKY NA JÚN
• Ak je jún studený, sedliak krčí ramenami • Aký jún, taký december.

• Daždivý jún celé leto pokazí. • Ak jún mokrý býva, obilie zle rodieva.

• V júni sa jačmeň vyťahuje z gatí. • Suchý jún plní sudy vínom.

• V júni mnoh rýb, málo zrna. • Ak počas žatiev prší, bude veľa orechov, ale málo chleba.

• Ak je červeň suchý, nebude sud hluchý. • Chladných dažďov v júni hospodár sa bojí, 

• Ak veje vietor začiatkom júna, potom veje osem dní.  najmä vincúr, včelár pri nich zle obstojí.

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
97. ročná  

VILMA KOZÁKOVÁ

85. roční

JOZEF HLAVÁČ, 

ŽOFIA ONDOVÁ, 

OĽGA ONDERČINOVÁ

80 ročná 

ANNA DUDOVÁ

75. roční

PAVEL LUDROVSKÝ

Ing. PAVOL HORVÁTH

Narodenia v mesiaci máj 2009
Alžbeta Dirdová

Klaudia Dirová

Samuel Fecko

Anna Pokutová

Filip Puškár

Ivan Valenčin

Úmrtia  v mesiaci máj 2009
Milan Borucký

    1952 – 2009

Michal Krompašský

    1951 – 2009

Ivan Kubovčík

    1951 – 2009

Ivan Petrek

    1942 - 2009

Mária Šidlovská

    1946 -2009

Poradie Politický subjekt

Počet získaných hlasov 

vo volebnom okrsku

Sp
o

lu

P
o

d
ie

l  
 

v 
%

č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6

1. Smer - Sociálna demokracia 71 75 72 97 87 52 454 45,45

2. Slovenská demokratická a kres-

ťanská únia 

- Demokratická strana

25 51 36 37 22 15 186 18,62

3. Kresťanskodemokratické hnutie 27 19 17 11 15 12 101 10,11

4. Slovenská národná strana 14 27 17 11 13 12 94 9,41

5. Ľudová strana - Hnutie

za demokratické Slovensko

12 8 9 2 17 5 53 5,31

6. Sloboda a Solidarita 1 13 10 5 7 14 50 5,01

7. Komunistická strana Slovenska 3 2 5 6 1 2 19 1,90

8. Slobodné fórum 0 0 1 3 10 2 16 1,60

9. Strana demokratickej ľavice 0 2 6 2 0 0 10 1,00

10. Strana zelených 1 5 1 0 1 1 9 0,90

11. - 12. Demokratická strana 0 0 0 1 1 1 3 0,30

11. - 12. Konzervatívni demokrati 

Slovenska - Občianska 

konzervatívna strana

0 2 1 0 0 0 3 0,30

13. Misia 21 - Hnutie 

kresťanskej slobody

0 0 0 0 1 0 1 0,10

14. - 16. Agrárna strana vidieka 0 0 0 0 0 0 0 0,00

14. - 16. Strana maďarskej koalície 

- Magyar koalíció pártja

0 0 0 0 0 0 0 0,00

14. - 16. Liga, občiansko 

- liberálna strana

0 0 0 0 0 0 0 0,00

Spolu 154 204 175 175 175 116 999 100,00

Číslo 

volebného 

okrsku

Počet 

zapísaných

voličov 

Počet zú-

častnených 

voličov

Volebná 

účasť

1. 1 065 162 15,21%

2. 1 286 212 16,49%

3. 949 179 18,86%

4. 1 022 178 17,42%

5. 1 038 179 17,24%

6. 1 134 122 10,76%

Spolu 6 494 1 032 15,89%

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Spišská Nová Ves

OCHRANA ÚRODY PRED POŽIARMI
 Po dlhej a chladnej jari, keď už slniečko konečne občas ukáže aj svoje lúče, sa znovu po-

maly približujeme k obdobiu, ktoré z hľadiska požiarovosti spôsobuje značené materi-

álne škody. Obdobie počas žatevných prác je každoročne charakterizované zvýšeným požiarnym rizikom. 

Výsledky práce poľnohospodárov v tomto období do značnej miery ohrozujú najmä požiare, ktorým každo-

ročne padne za obeť množstvo obilia, sena a iných objemových krmovín. Z dôvodu predchádzania takým-

to škodlivým následkom musíme všetci dbať o to, aby sme dodržiavali požiarno-bezpečnostné predpisy, naj-

mä pri prácach a činnostiach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, medzi ktoré patrí aj zber obilnín 

a krmovín, ich pozberová úprava a skladovanie. 

 V čase zberu a spracovania úrody mnoho požiarov vzniká najmä z neopatrnosti pri fajčení a pri nespráv-

nej manipulácii s otvoreným ohňom. Aj taká zdanlivá maličkosť, ako neuhasená odhodená cigareta alebo 

zápalka môže byť príčinou vzniku požiaru. Požiare vznikajú aj porušovaním zásad bezpečnej prevádzky 

pozberovej techniky a pozberových zariadení (neodstraňovanie namotanej slamy na rotujúcich a pohybu-

júcich sa častiach strojov, technické nedostatky poľnohospodárskych strojov a pod.) a v neposlednom rade 

i zanedbaním dozoru nad deťmi v predškolskom a školskom veku. 

 Len spoločné dodržiavanie požiarno-bezpečnostných predpisov je predpokladom úspešného zberu 

a uskladnenia úrody. Naopak nerešpektovanie predpisov o ochrane pred požiarmi má a následok možné 

straty na majetku a zdraví občanov.                       Spracovala: mjr.Ing.Ľ.Vozárová, OR HaZZ v Spišskej Novej Vsi
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Súčasťou FESTIVALU TANCA bolo vyše 200 tanečníkov – amaté-

rov, ktorí sa predstavili rôznymi druhmi tanca...Nechýbala ani ta-

nečná horúčka s hudobnou skupinou JASPER....Ostali spomienky, 

fotografie, DVD záznamy....

 Dovoľte touto cestou vy-

sloviť obrovské ĎAKUJEM 

všetkým primátorom, sta-

rostom miest a obcí, riadite-

ľom škôl, všetkým pedagó-

gom – koordinátorom, ktorí 

venovali nespočetné množ-

stvo hodín tvrdej práci na 

tréningoch. Možno sa nám 

o štvorylke mnohým aj sní-

valo....A ja verím, že to ne-

bolo poslednýkrát!

 Celé toto podujatie by nebo-

lo možné zorganizovať bez 

tých, ktorí finančne, ale i nefinančne prispeli k zdarnému priebehu 

celého podujatia. S úctou v prvom rade ďakujeme TK ELLEGAN-

CE, reklamnému štúdiu MOON, Košickému samosprávnemu kraju 

a Nadácii SPP, ale aj všetkým ostatným nižšie uvedeným sponzorom.

 Je treba vyjadriť slová vďaky a uznania celému organizačnému 

a  realizačnému štábu, pracovníkom a pracovníčkam MsÚ, MsP, 

Mestskej knižnice, členkám Únie žien č.6  a členom FS KROMPA-

ŠAN, slečne Soni Kandrikovej, ale aj všetkým tým, ktorí sa v tomto 

zozname nenašli, ale odviedli veľký kus práce!

ŠTVORYLKA A FESTIVAL TANCA 
ROZTANCOVALI KROMPAŠSKÉ ULICE
pokračovanie zo strany 1

 Nedá mi, aby som nespomenula, niektoré neprajné vyjadrenia 

našich spoluobčanov k organizovaniu tejto akcie: „Škoda peňazí“, 

„Na čo nám to bolo dobré“, „Peniaze sa mali investovať do niečoho 

iného“ a pod....

 K spomínaným vyjadreniam uvádzam nasledovné:

- Mesto Krompachy do akcie investovalo len toľko, čo v minulom 

roku do FESTIVALU TANCA. (položka na kultúrnu činnosť je 

schválená v rozpočte na rok 2009  poslancami MsZ)

- Košický samosprávny kraj a Nadácia SPP vykryli všetky výdavky 

(účelovo viazané)  súvisiace s podujatím, ktoré boli konkrétne ur-

čené na FESTIVAL TANCA A NA ŠTVORYLKU

- Tanečný klub ELLEGANCE Košice bez nároku na honorár sa celý 

mesiac venoval koordinátorom, ktorí následne precvičovali štvo-

rylku v školách

- Reklamné štúdio MOON za pomoci ostatných sponzorov vyfinan-

covali všetky tričká pre tancujúcich, všetky reklamné a propagačné 

materiály

VĎAKA VÁM!!!

Musím ešte spomenúť vyjadrenia niektorých médií, (neviem z akých 

zdrojov čerpali informácie)  ktoré uverejnili, aké obrovské honorá-

re získali spomínané osobnosti kultúrneho s spoločenského života. 

To čo sa písalo o honorároch nebolo vôbec pravdivé.

 Čo však pravdou bolo, je konštatovanie, že KROMPACHY sa po 

dlhom čase dostali do hlavného spravodajstva dvoch televízií, koneč-

ne v tom „dobrom slova zmysle“. Aj vďaka štvorylke a Festivalu tanca 

sme dokázali celému Slovensku, že v našom malom mestečku doká-

žeme zorganizovať kultúrne podujatie celoeurópskeho formátu, že v 

našom meste sú 

ľudia kultúrou 

nadšení, že mla-

dí a talentovaní 

žiaci a študenti 

boli ochotní na-

učiť sa tancovať 

tanec z obdobia 

konca 19. sto-

ročia, že efek-

tívne využíva-

li svoj voľný čas, 

čo bolo aj jedným z cieľov tohto podujatia. 

Som nesmierne šťastná, že na území mesta a regiónu pôsobia firmy 

a podniky, ktoré vedia byť nápomocné a podporili toto podujatie. 

Že vedia spojiť komerčnosť s ľudskosťou,  a že kultúra v našom meste 

naozaj nie je niekde „na chvoste“ spoločnosti.

Naši hostia – moderátori a účinkujúci -  boli nadšení tým, aké je naše 

mesto čisté, upravené, plné zelene a akí vďační ľudia v ňom žijú, ako 

sa vedia zabávať, koľko mladých talentov žije v našom regióne! Nuž 

– nech sa toto dobré meno o našom malebnom mestečku šíri ďalej 

do celého Slovenska!                        Adriána Kočanová
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SPONZORI FESTIVALU 

TANCA A ŠTVORILKY
ĎAKUJEME SPONZOROM

Mesto Krompachy

MOON – reklamné štúdio – Lukáč Martin

TK Ellegance Košice – Peter Vidašič

Košický samosprávny kraj

Nadácia SPP

Mesto Gelnica

APOLLO – zdravotná poisťovňa

HASMA s.r.o. Krompachy

BRANTNER Krompachy s.r.o.

INDECO – František Jánoš

KOVOHUTY a.s., Krompachy

SEZ Krompachy a.s.

PLASTCK – PACK s.r.o. 

CK GROUP, s.r.o.

SOOF – Peter Jenčík

CABO  s.r.o. Košice – Igor Caban

AUTOSALÓN, 
SERVIS FIAT ŠKODA KINREJAM Krompachy

SIGMA plus, s.r.o. – Krompachy

KAMENÁRSTVO – Š. Zábojník, Sp. Vlachy 

Pizza Giullia – Mgr. Ľ. Puškárová Krompachy

MAPOX s.r.o. – Margecany

CALMIT spol. s r.o. – Margecany

ZINKÓZA a.s. , Krompachy

Termokomplex s.r.o., Krompachy

PROMIX, s.r.o. Krompachy

Mäso – p. Kočik, Krompachy

Mäso – p.Marton, Krompachy

ELEKTROSET Krompachy s.r.o.

EWIG RESTAURANT, Krompachy

ASKONY export-import s.r.o. Krompachy

KRYTÁ PLAVÁREŇ OTVORENÁ
Oznamujeme širokej verejnosti , že od 2.6.2009 je 

opäť v prevádzke krytá plaváreň.
 Prevádzkové hodiny:

  Pondelok: sanitárny deň

  Utorok- Piatok: 16,00 – 20,00 hod.plaváreň

  Sobota –Nedeľa: 11,00 -  20,00 hod.

 

 Vstupné:   dospelí:  1 hod/ 1,- €; 2 hod/ 2,- €

     deti od 6 rokov:  1 hod/ 0,70 €; 2 hod/ 1,40 €

     deti do 6 rokov:  ZDARMA

                            Od 2.6.2009 je taktiež v prevádzke 

                                 PLÁŽOVÉ IHRISKO (1 hod/ 1,-€)

Mestské zastupiteľstvo v K r o m p a c h o c h

DOPLNOK Č. 19

k Všeobecne záväznému nariadeniu M s Z v Krompachoch 

č. 3/1998 o trhovom poriadku príležitostného trhu 

v Krompachoch

Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch v zmysle ust. § 6 a, b, 

§ 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v 

platnom znení a ust. § 5 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v 

platnom znení

vydáva Doplnok č. 19

k všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/1998 o trhovom poriadku 

príležitostného trhu v Krompachoch.

l) v § 6 ods. l písm. a) a b) znie:

 a) KROMPAŠSKÝ JARMOK v roku 2009 v meste Krompachy bude 

  v dňoch: 17. – 19. 9. 2009, (štvrtok, piatok, sobota)

 b) VIANOČNÉ TRHY v roku 2009 v meste Krompachy budú

  v dňoch: 17. – 19. 12. 2009, (štvrtok, piatok, sobota)

2) v § 6 ods. 2 písm. a)znie:

 Predajný čas sa počas trvania príležitostných trhov určuje takto:

v predajných zariadeniach (s výnimkou zariadení poskytujúcich po-

hostinské a reštauračné služby)

štvrtok – sobota: od 8,00 hod. do 18,00 hod.

3) Na tomto doplnku č. 19 k Všeobecne záväznému nariadeniu sa 

uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch, dňa 28. apríla 2009 

uznesením č.21/CH-1.

4) Tento doplnok č. 19. nadobúda účinnosť dňom 15. mája 2009.

Krompachy 17.4.2009           Ing. Iveta RUŠINOVÁ, primátorka mesta
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 Folklórny súbor Krompašan začal svoju histó-
riu písať v roku 1988, kedy p. Alžbeta Cirbusová 
zakladá folklórny súbor a stáva sa jeho prvou 
choreografkou. Súboru dala do vienka povinnosť 
zachovávať a rozvíjať ľudový tanec, piesne a zvyky, 
z oblasti dolného Spiša, z okolia Krompách. 
 Na začiatku mal súbor 14 členov. V súčasnosti má 
súbor asi 20 členov a okrem speváckej a tanečnej 
zložky má súbor aj vlastnú ľudovú hudbu. Vekový 
priemer priemer členov súboru je cca 18 rokov.

 Od svojho vzniku FS pôsobil pri Mestskom kul-

túrnom stredisku v Krompachoch, ktorý mu po-

skytoval priestor na tanečné skúšky ako i priestory 

na vystúpenia. V súčasnosti FS pôsobí ako občianske 

združenie „FS KROMPAŠAN – združenie priateľov ľudových tradí-

cií“ a jeho činnosť zastrešuje Mesto Krompachy, referát kultúry.

 Od roku 1988 do roku 1993 súbor pracuje pod vedením zaklada-

teľky a choreografky p. Cirbusovej. V roku 1993 sa choreografmi 

stávajú Žofia Jenčová a Jozef Galdun. V roku 1996 ich vystriedal 

Ondrej Ondzik. Od jesene roku 1997 súbor vedie súčasný umelec-

ký vedúci súboru Henrich Papcun. Súbor spolupracuje s externými 

choreografmi Štefanom Ferencom, Michalom Nogom a Radovanom 

Michalovom.

 FS sa pravidelne zúčastňuje na rôznych kultúrno-spoločenských 

podujatiach, príležitostných oslavách, jarmokoch. Medzi najvýznam-

nejšie patrí pravidelná účasť na “Spišských slávnostiach”, ktoré or-

ganizuje Spišské osvetové stredisko. FS reprezentoval Dom kultúry 

a  mesto Krompachy v Békešskej Čabe v Maďarsku, ale aj na festi-

valoch v Nemecku, Poľsku a Taliansku, Belgicku, Českej republike 

a Turecku. Súbor taktiež spolupracuje s rôznymi cestovnými kan-

celáriami a organizuje vystúpenia pre rôzne zahraničné zájazdy. 

V priebehu roka súbor absolvuje približne 30 vystúpení.

 FS od svojho vzniku sa zúčastňuje rôznych súťaží s folklórnou 

tematikou. Medzi najúspešnejšie vystúpenia sa radí okresná spevác-

ka prehliadka z roku 1997, z ktorej speváčky so speváckym blokom 

„Vichodzi slunečko“ postúpili na krajské kolo do Michaloviec. V 

roku 1999 súbor opäť postúpil na krajskú súťaž do Košíc, tento krát s 

tanečným blokom „Pri hudakoch“.

 Najúspešnejším rokom bol rok 2001-2002, keď súbor postúpil 

s  veľkou choreografiou „V Raslavicoch pri hudakoch“ na krajskú 

súťaž do Košíc a s malou choreografiou „Kupovanie party“ až na 

celoslovenskú súťaž do Liptovského Hrádku.

 Členovia súboru sa zúčastňujú rôznych školení a kurzov, škôl 

tanca, ktoré organizuje NOC alebo súbory. Členovia súboru sa tiež 

venujú vyhľadávaniu piesní a tancov.

 Medzi významných členov patrili Žofia Jenčová, ktorá v súčasnos-

ti pôsobí v speváckom kvartete „Sestry Jenčové“. Ďalšími význam-

nými osobnosťami boli členovia ľudovej hudby, pôsobiacej pri FS, 

Jozef Salánci, Miroslav Baloga a Ondrej Ondzik. Z tanečnej zložky 

vzišli osobnosti ako Ladislav Kopanec, Cyprián Papcun, Peter Pella 

a Laura Thánová.

 Do repertoáru FS patria tance z oblasti Spiša a Šariša. Čerpá z ob-

lasti Krompách, Margecian, Bystrian, Žakaroviec a Raslavíc.

 FS nahral videozáznam na Spišskom Hrade, ktorý zachytáva časť 

z jeho repertoáru. Taktiež má k dispozícií interné hudobné CD.

FS KROMPAŠAN OSLAVUJE 20. VÝROČIE SVOJHO VZNIKU
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 Mesto Krompachy vypracovalo projekt pod názvom 

„Zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom čistiacej techniky v meste Krompachy.“ 

Tento projekt bol podaný na základe výzvy ŽoNFP z OP ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, s kódom OPŽP-P03-08-2, 

vyhlásenej  dňa 22. 05. 2009.

Na základe rozhodnutia bol náš projekt schválený vo výške 163 524,50 €/4 926 339,- Sk.

   Hlavným cieľom nákupu  čistiacej  techniky   je zlepšenie kvality ovzdušia a čistoty 

   v meste Krompachy znížením prašnosti z miestnych komunikácií a chodníkov.

   Tento projekt je realizovaný vďaka podpore EÚ z  ERDF – Európsky fond regionálneho

   rozvoja  a  zo štátneho rozpočtu.

        „Investícia do Vašej budúcnosti“

     www.europa.eu 

     http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l60015.htm

MESTO KROMPACHY 

A HUMANITNÁ SPOLOČNOSŤ 
HUMANITA PRE ŽIVOT SPIŠSKÉ VLACHY 

  
Vás pozývajú na

11. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska 

vo varení a jedení bryndzových halušiek

pod patronátom podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča a predsedu KSK Zdenka Trebuľu

  27.6.2009 od 14,00 hod.
pred hotelom Plejsy v Krompachoch

od 19,00 hod. JÁNSKA NOC
V programe vystúpia FS zo Slovenska a zo zahraničia, ŠČAMBA, DYCHOVÁ HUDBA

TOMBOLA*ATRAKCIE*REMESLÁ*OBČERSTVENIE 

Mesto zakúpilo čistiaci stroj na zlepšenie 
kvality a čistoty mesta.



Peter Horváth, Ján Šefčík, Štefan Petruš.

 Na úseku veterinárnej starostlivosti zabez-

pečujeme orálnu vakcináciu líšok proti bes-

note, čo tohto roku bolo vykonané letecky. 

Výsledok vakcinácie sa monitoruje dodaním 

ulovenej líšky na Regionálnu veterinárnu 

a potravinovú správu v Spišskej Novej Vsi.

 Pri tejto príležitosti chceme apelovať na 

spoluobčanov v týchto veciach: Zamedzte 

voľné vypúšťanie psov v prírode, najmä 

v čase kladenia mláďat srnčej a vysokej zveri. 

O svojho psíka, ktorého necháte voľne pobe-

hovať môžete prísť aj z dôvodu, že v minulom 

roku sme zistili dávno nevídaný spôsob pyt-

liactva – nastavovanie slučiek. Nedotýkajte sa 

zdanlivo opustených mláďat, ktoré v prírode 

nájdete. Ich matka je neďaleko. Pri zbere les-

ných plodov pre vašu osobnú spotrebu sprá-

vajte sa v prírode ohľaduplne, nerušte lesnú 

zver a nenechávajte po sebe odpadky. Ak so 

sebou prinesiete plnú konzervu, alebo fľašu, 

nech vám nie je zaťažko odniesť zo sebou 

prázdnu. Ak sa pohybujete neprehľadným 

terénom dajte o sebe vedieť, aby medveď, kto-

rý revírom prechádza, mal o vás informáciu 

a mohol včas ustúpiť. Ak natrafíte na soľník, 

nevyberajte z neho kamennú soľ. Je to liek pre 

lesnú zver.

 Za to, že sa k našej prírode správate ohľa-

duplne vám ďakuje poľovnícka spoločnosť 

v Krompachoch a jej výbor na ktorý sa mô-

žete so svojimi otázkami obracať: Štefan Že-

lasko – predseda, Jozef Turčík – podpredse-

da, Ing. Juraj Skurka – poľovnícky hospodár, 

Pavol Olšavský – tajomník, Peter Horváth 

– finančný hospodár, Ján Šefčík – kynolo-

gický referent, Daniel Kubovčík – osvetový 

referent, Ing. Ladislav Mikloš – predseda 

dozornej rady.

Ing. Juraj Skurka, poľovnícky hospodár

Mesiac poľovníctva
V septembri 2008 si členovia krompašskej 

poľovníckej spoločnosti pripomenuli šesť-

desiate výročie založenia svojej spoločnosti. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo a pani pri-

mátorka Ing. Iveta Rušinová odovzdala Cenu 

mesta Poľovníckemu združeniu v  Krom-

pachoch na slávnostnom zasadaní MsZ 

v Krompachoch.

 Keďže jún, je mesiacom v ktorom príroda 

ožíva nielen sviežou vegetáciou, ale i lesnými 

mláďatkami, je jún mesiacom poľovníctva 

a  všeobecne i mesiacom zvýšenej ochrany 

prírody. Je to aj čas na informáciu o poľov-

níctve v krompašských mestských lesoch. 

Veď tieto lesy a všetko čo sa v nich nachádza 

je naším spoločným majetkom a tak ako je 

právom občanov vedieť ako sa hospodári 

s mestským majetkom v spoločnostiach 

s majetkovou spoluúčasťou mesta je právom 

občanov byť informovaný aj o tom čo sa deje 

v mestských lesoch.

 Z histórie našej spoločnosti, ktorú sme 

uverejnili v septembrovom vydaní Krom-

pašského spravodajcu v roku 2008, vybe-

ráme: Krompašská poľovnícka spoločnosť 

pod názvom „Jariabok“ vznikla po svojej 

schôdzi 22. augusta 1948 v hostinci „U Buca“ 

na Doline. Vznikla na základe nového záko-

na č.  225/1947 o poľovníctve a v súvislosti 

s  vyhláškou č.620/1948 Úr. V. č.36/1948. Jej 

zakladajúcimi členmi boli : Jozef Chudík, 

Viliam Mišelnický, Michal Prazňák, Arpád 

Schmidt, Ladislav Starzyk, Koloman Skur-

ka, Jozef Šoltés a Štefan Teichman. S touto 

spoločnosťou i pred jej založením v okoli-

tých lesoch poľovali  aj Jozef Cárik, Eugen 

Marschalko, Ing. Vladimír Chudík, Viktor 

Lendel, Ing. Rudolf Kováčik, Ján Piatnica 

a ďalší. Krompašský revír árendovali pred 

rokom 1948 notár Teodor Török, MVDr. 

Július Sakall, notár Ladislav Siegel a vládny 

komisár Michal Kožár. Pôvodný poľovnícky 

revír, ktorý v roku 1948 árendoval Koloman 

Skurka, mal rozlohu 2323 ha. Dnešná poľov-

nícka spoločnosť Krompachy vykonáva po-

ľovné právo v revíri, ktorého rozloha je  2111 

ha a má  týchto 36 členov: Peter Beľuš, Peter 

Horváth, Ing. Vladimír Chudík, Ivan Ka-

čurik, RNDr. Ján Kato, Július Kopčan,  Ing. 

Igor Kožár, Daniel Kubovčík,  Ivan Kubov-

čík, Mária Kubovčíková, Ladislav Majerník, 

Ing. Ladislav Mikloš,  František Olšavský, 

Mária Olšavská, Pavol Olšavský, Ing. Tomáš 

Olšavský, Ing. Vladimír Olšavský, Peter Patz, 

MUDr. Peter Pauliny, Štefan Petruš, Ing. 

Pavol Podracký,  MUDr. Mgr. Ján Sivák, 

Jerguš Skurka, Ing. Juraj Skurka, RNDr. Ján 

Smerek CSc., Ján Sokol, Ing. Tomáš Starzyk, 

Ing. Tomáš Starzyk ml., Ján Šaro, Ján Šefčík, 

Jozef Turčík, Lukáš Turčík,  Rastislav Walko, 

Jozef Witkovský, Matej Zimmerman, Štefan 

Želasko. Pri príležitosti šesťdesiateho výročia 

založenia krompašského poľovníckeho zdru-

ženia bola naša spoločnosť ocenená Ústredím 

slovenského poľovníckeho zväzu v Bratislave, 

najvyšším poľovníckym vyznamenaním – 

„Medailou svätého Huberta“.

V krompašských lesoch sa 

vyskytuje táto zver: kačica 

divá, volavka popolavá, bo-

cian čierny, jariabok hôrny, 

sluka lesná, jarabica poľná 

(v tomto roku vykoná spoloč-

nosť opatrenia na zvýšenie jej 

stavu), krkavec čierny, sojka 

škriekavá, straka čiernozo-

bá, orešnica perlavá, jastrab 

krahulec, jastrab lesný, my-

šiak lesný,  sokol myšiar,  ho-

lub hrivnák, hrdlička záhrad-

ná, výr skalný, veverica stro-

mová, zajac poľný, srnec les-

ný, jeleň lesný, diviak lesný, 

kuna lesná, kuna skalná, líš-

ka hrdzavá, jazvec lesný, vzácne sa vyskytu-

je rys ostrovid (je celoročne chránený), pre-

chodne vlk dravý a vydra riečna a prechádza 

revírom medveď hnedý.

 Poľovnícka spoločnosť má spracovaný plán 

celoročnej starostlivosti o zver. Podľa tohto 

plánu zabezpečuje pre zver 8 ton objemového 

krmiva, 2,5 tony jadrového krmiva a 2,5 tony 

dužinatého krmiva. Každý člen spoločnosti 

má na starosti soľník a do všetkých soľníkov 

(solísk) zabezpečuje spoločnosť 200  kg ka-

mennej soli. Zver tak získava potrebné mine-

rály čím sa zlepšuje jej zdravotný stav. Okrem 

kamennej soli vynášajú poľovníci do  soľní-

kov aj medicinálne lízy, prípravky proti črev-

ným parazitom. Spoločnosť má zriadených 8 

zásobníkov a krmelcov a 30 soľníkov.

 Na dodržiavanie zákonnosti v oblasti po-

ľovníctva má spoločnosť zriadenú prísažnú 

stráž, ustanovenú do funkcie obvodným les-

ným úradom v Spišskej Novej Vsi. Prísažnú 

stráž tvoria: Štefan Želasko, Pavol Olšavský, 
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 Druhé funkčné obdobie poslancov zastupiteľstva Košického sa-
mosprávneho kraja (KSK) sa pomaly končí. V prvom volebnom ob-
dobí v rokoch 2002 – 2006 nemalo mesto Krompachy zastúpenie 
ani jedného poslanca.  
 Počas tohto (druhého) volebného obdobia sme mali v zastupiteľ-
stve KSK dvoch poslancov – KROMPAŠANOV – MUDr. Mariána 
Hojstriča a MUDr. Jána Králika. Pre mesto Krompachy to bol veľ-
mi veľký úspech. Vyšší územný celok (VÚC) je tzv. „predĺženou ru-
kou“ samosprávy, čo má určite veľký význam aj pre samotný chod 
mesta.
 Dnes som položila pár otázok MUDr. Mariánovi Hojstričovi, 

ktorý je poslancom zastupiteľstva Košického samosprávneho kra-

ja od roku 2005. Marián Hojstrič bol zvolený ako člen Slovenskej 

demokratickej a kresťanskej únie za koalíciu SDKÚ, DS, SZS vo  voľ-

bách v roku 2005 za poslanca Košického samosprávneho kraja 

v okrese Spišská Nová Ves.

V akých komisiách ste pracoval ako poslanec zastupiteľstva KSK 

a čo bolo ich náplňou, resp. prioritou?

 Pracoval som, teda ešte stále pracujem a som členom Komisie Za-

stupitelstva KSK – dopravnej a Komisie s hospodárením majetku 

vo vlastníctve KSK. Hlavnou náplňou dopravnej komisie je:

 - uzatváranie Zmlúv o výkone vo verejnom záujme v pravidelnej  

  autobusovej doprave

 - hospodárenie dopravcov v pravidelnej autobusovej doprave

 - hospodárenie a činnsoť Správy ciest KSK

 - zimná údržba ciest

 - možné spôsoby financovania stavebných úprav 

  cestnej infraštruktúry

A čo je hlavnou činnosťou Komisie k hospodáreniu s majetkom?

 Komisia má ôsmich členov - poslancov, vybratých predovšetkým 

na základe teritoriálneho princípu teda tak, aby zastupovali jednot-

livé územia samosprávneho kraja. Hlavnou činnosťou komisie je od-

porúčať zastupiteľstvu konkrétne formy nakladania s majetkom sa-

mosprávneho kraja. Komisia je aj stálou komisiu na vyhodnotenie 

návrhov obchodných verejných súťaží.    

 Skúste nám priblížiť, ako mohli občania nášho mesta konkrétne 

pocítiť to, že v zastupiteľstve KSK máme až dvoch poslancov?

 Pre účely NSRR SR na roky 2007-2013 bol vypracovaný návrh 

štruktúry sídiel Slovenskej republiky, ktorým boli obce zatriedené 

podľa svojho významu do 3 skupín.. 

 1.  Inovačné póly rastu 

 2.  Kohézne póly rastu   

 3.  Obce mimo inovačných a kohéznych pólov rastu

Krompachy boli zatriedené  do 2 skupiny, do takzvaného Kohézne-

ho pólu rastu. Čo to znamená?

 Zjednodušene povedané, je to stredisková obec, ktorá si udrží svoj 

význam a svoje postavenie, avšak  bez nároku na rozsiahlejší rozvoj 

priemyslu, vedy, techniky, školstva, bez nároku na rozsiahlejší rozvoj 

infraštruktúry a cestovného ruchu . Tento stav sa nám pochopiteľne 

nepáčil. Mestu Krompachy  sme pomohli  presadiť zmenu v zatriede-

nia  z kohézneho pólu rastu do inovačného pólu rastu. 

Čo tým Krompachy dosiahli?

 To, že teraz je už Mesto Krompachy oprávnené a má aj šancu zís-

kať v programovacom období 2007 až 2013  finančné prostriedky 

zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu na inovačné a rozvojo-

vé ciele. O tom, že je Mesto Krompachy úspešné v čerpaní finančých 

zdrojov z EÚ sa už mohli občania nášho mesta presvedčiť.

Čo iné mesto získalo?

 KSK tak, ako obce a mestá na Slovensku, spracoval Plán hospodár-

ského a sociálneho rozvoja (PHSR)  samosprávneho kraja. Na ten-

to plán nadväzuje PHSR miest a obcí. V návrhu PHSR KSK chýbali , 

resp. nefigurovali PLEJSY, ako významné lyžiarske stedisko, takisto 

HALŇA nebola uvedená ako druhá najväčšia ekologická zaťaž v  na-

šom kraji . Tieto „pozabudnutia“ sa nám podarilo zahrnúť do PHSR , 

čo určite prinesie veľký význam v oblasti cestovného ruchu a v zkva-

litnení  životného prostredia.

A aká pomoc prišla v iných oblastiach života?

 Začali sme riešiť dopravnú infraštruktúru v meste a okolí, pomohli 

sme mestu získať dotácie na rozvoj kultúry, na publikáciu o Krom-

pachoch, náš významný rodák Ondrej Lenárd získal čestnú plaketu 

KSK… 

 

Ďakujem za rozhovor a verím, že k detailnejšiemu rozpraco-

vaniu pomoci našmu mestu sa dostaneme v budúcich číslach 

Krompašského spravodajcu.

Zhovárala sa: Adriána Kočanová

Rozhovor s poslancom KSK

11.7.2009 v sobotu na futbalovom štadióne v Margecanoch 
vypukne horúčka sobotňajšej noci v podobe podujatia 

VITAJ LETO MARGECANY 2009 
Tohoročný festival je piatym v poradí od jeho vzniku v roku 2005. 

Na podujatí je hlavným hosťom skupina POLEMIC a V.I.P, ktorú poznáte z EUROVÍZIE. 

V nočných hodinách na všetkých návštevníkov čaká zábava až do skorých ranných hodín 

a to všetko pod holým nebom. 

Podujatie je bez vstupného.

Príďte sa aj vy zabaviť a privítať LETO 2009!!!



9strana

6 číslo

UZNESENIE č. 21
z riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. apríla 2009

vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Krompachoch

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V KROMPACHOCH

 A/ VOLÍ

  1. návrhovú komisiu v zložení :

   predseda  - Stanislav BARBUŠ

   členovia  - Igor JENDRUCH

        Miroslav MASARYK

  2. hlasovaciu komisiu v zložení :

   predseda  - Ing. Imrich HOLEČKO

   členovia  - Mgr. Marko SKURKA

        Kristián KRAK

  3. Ing. Alenu SCHEEROVÚ, 

   za členku Ústrednej inventarizačnej komisie

   Mestského zastupiteľstva v Krompachoch.

  4. Mgr. Jozefa VALEKA za člena Vyraďovacej komisie 

   Mestského zastupiteľstva v Krompachoch.

  5. Jozefa KRAKA, za člena Škodovej komisie 

   Mestského zastupiteľstva v Krompachoch.

 B/ BERIE NA VEDOMIE

  1. správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 

   v Krompachoch k 28. aprílu 2009.

  2. správu o výsledku hospodárenia spoločnosti 

   SKI PLEJSY a.s. Košice za rok 2008.

  3. správu o výsledku hospodárenia spoločnosti 

   CENTRUM s.r.o. Krompachy za rok 2008.

  4. správu o výsledku hospodárenia spoločnosti 

   EKOVER s.r.o. Spišské Vlachy za rok 2008.

  5. správu o výsledku hospodárenia spoločnosti 

   BRANTNER Krompachy s.r.o. za rok 2008.

  6. správu o výsledku hospodárenia spoločnosti 

   PO WOPAX s.r.o. Krompachy za rok 2008.

  7. správu o výsledku hospodárenia spoločnosti 

   KROMSAT s.r.o. Krompachy za rok 2008.

  8. správu o výsledku hospodárenia spoločnosti 

   TERMOKOMPLEX s.r.o. Krompachy za rok 2008.

  9. správu o výsledku hospodárenia spoločnosti 

   MESTSKÉ LESY s.r.o. Krompachy za rok 2008.

  10. informácia komisie MsZ v Krompachoch 

   na ochranu verejného záujmu.

  11. informáciu o rozpočtových opatreniach. 

 12. informáciu hlavného kontrolóra mesta Krompachy 

   o výsledku následnej finančnej kontroly: čerpanie 

   finančných prostriedkov z fondov.

  13. informáciu hlavného kontrolóra mesta Krompachy 

   o výsledku následnej finančnej kontroly: 

   plnenie uznesení prijatých MsZ v Krompachoch.

  14. ústnu informáciu poslanca Ing. Imricha Holečka 

   ku zriadeniu sociálneho podniku.

  15. návrh opatrení BHMK s.r.o. Krompachy na ozdravenie 

   spoločnosti.

  16. ústnu informáciu predsedu komisie MsZ životného 

   prostredia a ochrany prírody o stave životného prostredia 

   v meste Krompachy.

  17. ústnu informáciu poslanca Barbuša – k zdevastnovanej 

   čerpacej stanici ńa vstupe do Krompách, k označeniu budovy 

   MsÚ, aktualizovanie informačnej tabule v budove MsÚ 

   v zložení ZPOZ-u, k likvidácia čiernej skládky za oplotením  

   cintorína.

  18. informáciu o alternatívach zriadenia multifunkčného ihriska.

 C/ NEBERIE NA VEDOMIE

  1. správu o výsledku hospodárenia spoločnosti PVPS a.s.

    Poprad za rok 2008.

 D/ ODVOLÁVA

  1. Júliusa MACULU, z Vyraďovacej komisie 

   Mestského zastupiteľstva v Krompachoch.

  2. Ing. Evu DERDÁKOVÚ, zo Škodovej komisie 

   Mestského zastupiteľstva v Krompachoch.

 E/ RUŠÍ

  1. Uznesenie č. 41/D-7 z 30. 11. 2006 – predaj časti pozemkov 

   v k.ú. Krompachy, parcela č. 923 – zastavaná plocha o výmere 

   70 m2, parcela č. 924/3 – ostatná plocha o výmere 886 m2 

   odčlenená od parcely č. 924 v zmysle geometrického 

   plánu č. 59/2006 zo dňa 20.10.2006, vyhotoveného Jánom 

   Zemanom, Lorencova 11, Krompachy, IČO 37176528, 

   p. Monike Tančákovej, rod. Jendruchovej, nar. 29.1.1950, 

   Letná 12, 064 01 Stará Ľubovňa, za účelom vytvorenia novej 

   prístupovej cesty k rodinnému domu stajaceho na parcele 

   č. 921. Jednotková východisková hodnota pozemku v zmysle 

   Vyhlášky MS č. 492/2004 v platnom znení je 150,– Sk za 1 m2. 

   Kúpna cena za 1 m2 predávaného pozemku je 150,– Sk. 

   Kúpna cena v sume 143 400,– Sk a výdavky spojené 

   s vyhotovením kúpnej zmluvy budú splatné do troch rokov 

   od podpísania kúpnej zmluvy. Vklad do katastra bude

   zapísaný až po zaplatení celej kúpnej ceny.

  2. Uznesenie č. 41/K – a – 3 z 30. 11. 2006 ukladá prednostovi 

   MsÚ v termíne do 31. 12. 2006 zabezpečiť vypracovanie kúpnej 

   zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 41/D-7 

   zo dňa 30. 11. 2006.

  3. Uznesenie č. 5/CH - 4 zo dňa 22. 05. 2007 – ukladá 

   prednostovi MsÚ v termíne do 31.07. 2007 zabezpečiť 

   vypracovanie kúpnej zmluvy a podanie návrhu na vklad 

   do katastra nehnuteľností v zmysle uznesenia č. 5/D-6 

   zo dňa 22. mája 2007 ( predaj nehnuteľnosti bývalej detskej 

   ozdravovne pánovi Mariánovi Mladému, nar. 17. 12. 1970,

   bytom Vihorlatská 2, 080 01 Prešov).

  4. Uznesenie č. 5/CH-7 zo dňa 22. 05. 2007 – ukladá 

   prednostovi MsÚ v termíne do 31. 5.2007 zabezpečiť 

   vypracovanie kúpnej zmluvy na odkúpenie podielu 

   na nehnuteľnom majetku v k.ú. Spišské Vlachy od spoločnosti 

   Ekover s.r.o..

  5. Uznesenie č. 7/C-24 zo dňa 21. augusta 2007 návrh komisie 

   MsZ v Krompachoch na ochranu verejného záujmu na udele-

   nie pokuty vo výške jedného mesačného platu poslanca 3

   MsZ vyplateného v roku 2006 bývalým poslancom Mestského 

   zastupiteľstva v Krompachoch, Ing. Jánovi Karoľovi, bytom 

   Krompachy, ul. kpt. Nálepku 7, Igorovi Cukerovi, bytom

   Krompachy, Poštová ul. 2 za neodovzdanie majetkového 

   priznania ako ustanovuje zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane 

   verejného záujmu pri výkone funkcií územnej samosprávy 

   v znení ústavného zákona č. 545/2005.

  6. Uznesenie č. 7/G-b -1 ukladá pokutu, bývalému poslancovi 

   Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, Ing. Jánovi Karoľo-

   vi, bytom Krompachy, ul. kpt. Nálepku 7, vo výške jedného 

   mesačného platu poslanca MsZ vyplateného roku 2006, 

   za neodovzdanie majetkového priznania ako ustanovuje 

   zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri

   výkone funkcií územnej samosprávy v znení ústavného 

   zákona č. 545/2005.
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Názov projektu
Rok 

podania

 požadovaná 

dotácia Sk/€
Zdroj S/N/Z* Oddelenie

Podpora a rozvoj marginalizovanej rómskej 

komunity v meste Krompachy
2008

2 769 700,- -

91 937,20 €

Fond sociálneho

rozvoja
S

organizačno - správne 

a sociálnych vecí

Rekultivácia skládky „HALŇA“ Krompachy 2008
187 874 878,-/

6 236 303,46 €
MŽP SR N

výstavby, územného 

plánovania a ŽP

Sociálny  podnik - komplexné služby pre znevý-

hodnené skupiny
2008

31 585 845,-/

1 048 458 €
MPSVaR S

organizačno - správne 

a sociálnych vecí

Prístavba a obnova ZŠ na ul. SNP  

v Krompachoch
2008

31 267 745,-/

1 037 899 €
MVRR SR N

výstavby, územného 

plánovania a ŽP

Nadstavba a modernizácia ZŠ ul. Zemanská, 

Krompachy
2008

36 652 462,-/

1 216 638,90 €
MVRR SR N

výstavby, územného 

plánovania a ŽP

Zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom 

čistiacej techniky v meste Krompachy
2008

4 926 339,-/

163 524,50 €
MŽP SR S

výstavby, územného 

plánovania a ŽP

Viacúčelové ihrisko 2008
1 200 000,-/

39 832,70 €
Úrad vlády SR S

výstavby, územného 

plánovania a ŽP

Detské ihrisko v meste Krompachy 2008
30 000,-/

995,80 €
Nadácia SPP S

výstavby, územného 

plánovania a ŽP

Zlepšenie a skrášľovanie životného prostredia 

v meste Krompachy
2008

91 856,-/

3 049 €

Nadácia Pontis 

(zeleň v meste)
S

výstavby, územného 

plánovania a ŽP

Rekonštrukcia strechy a výmena sklenenej steny 

plavárne v Krompachoch
2008

711 371,50,-/

23 613,21 €
KSK Košice Ž

výstavby, územného 

plánovania a ŽP

Prestavba rozostavaného zimného štadióna 

na multifunkčné športovo - kultúrne zariadenie
2008

15 000 000,-/

497 908,78 €

Ministerstvo 

školstva SR
S

výstavby, územného 

plánovania a ŽP

Prestavba rozostavaného zimného štadióna na 

multifunkčné športovo - kultúrne zariadenie
2008

1 000 000,-/

33 193,92 €
KSK Košice Ž

výstavby, územného 

plánovania a ŽP

Obnova a modernizácia kamerového 

systému v meste
2009

1 789 484,-/

59 400 €

Ministerst

vo financií SR
Ž

organizačno - správne 

a sociálnych vecí

Výmena okien na krytej plavárni 

v Krompachoch
2009

528 651,-/

17 548 €

Ministerstvo finan-

cií SR
Ž

výstavby, územného 

plánovania a ŽP

Bezpečnostný kamerový systém 

mesta Krompachy
2009

900 000,-/

29 874,53 €

Rada vlády SR pre 

prevenciu kriminality
Ž

organizačno - správne 

a sociálnych vecí

Výsadba stromov na sídlisku JUH 

v meste Krompachy
2009

35 845,-/

1 189,86 €
Nadácia Ekopolis Ž

výstavby, územného 

plánovania a ŽP

Festival tanca + štvorylka 2009
270 000,-/

8 962,36 €
MK SR Ž kultúry

Deň detských snov a radostí - MDD 2009
120 504,-/

4 000 €
MK SR Ž kultúry

Podpora činnosti takmer 100 ročného 

Robotníckeho spevokolu
2009

100 922,-/

3 350 €
MK SR Ž kultúry

Festival tanca 2009
120 504,-/

 4 000 €

Dotácia z rozpočtu

KSK
Ž kultúry

Aby sa nám netúlali 2009
42 176,-/ 

1 400 €
COOP JEDNOTA Ž kultúry

Krompachy majú talenty 2009
60 252,-/ 

2 000 €
Karpatská nadácia Ž kultúry

Skvalitnenie poskytovaných služieb v útulku 

„MAŠKA“ a vytvorenie Zariadenia núdzového 

bývania „Nádej“

2009
736 014,-/ 

24 431,193 €
MPSVaR Ž

organizačno - správne 

a sociálnych vecí

Bytový dom A1, A2,  42 b. j. Krompachy 2009
15 104 574,-/ 

501 380 €
MVRR SR Ž

výstavby, územného 

plánovania a ŽP

Obstaranie technickej vybavenosti k Bytovému 

domu A1, A2, 42 b. j. Krompachy
2009

3 308497,-/ 

109 822 €
MVRR SR Ž

výstavby, územného 

plánovania a ŽP

Územný plán mesta (ÚPN - O) Krompachy - 

zmeny a doplnky
2009

191 842,-/ 

6 368 €
MVRR SR Ž

výstavby, územného 

plánovania a ŽP

Vzdelávanie ako nástroj zvýšenia kvality ľud-

ských zdrojov samosprávy mesta Krompachy
2007

3 400 000,- /

112 859,32 €
ESF S

Skládka nebezpečného priemyselného odpadu 

a komunálenho odpadu
2007

28 586 471,- /

948 897 €
Úrad vlády SR N

výstavby, územného 

plánovania a ŽP

Rekonštrukcia výr. hál a dopravnej Infraštruktú-

ry v priemyselnom areáli mesta Krompach
2007 SARIO N

výstavby, územného 

plánovania a ŽP

Komplexná cesta do sveta práce znevýhodne-

ných, neprispôsobivých a dlhodobo nezamestna-

ných občanov 

2007 ESF
N 

v zásobníku

výstavby, územného 

plánovania a ŽP

* schválené/neschválené/žiadané

Zoznam podaných projektov
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  Žiaci Základnej umeleckej školy v Krompachoch aj v druhom 
polroku úspešne reprezentovali nielen svoju školu, ale i naše mesto 
v  hudobných, výtvarných súťažiach,na tanečných prehliadkach.  

HUDOBNÝ ODBOR:

- v keyboardovej súťaži Východoslovenského regiónu v Prešove Ma-

rek Kosturák získal 3.miesto v IV. kat.,Lucia Harmanová - diplom 

za účasť

- na prehliadke Východoslovenskégo regiónu v štvorručnej hre na 

klavíri v Košiciach získali Zuzana Jenčová a Nikola Tomašková 

strieborné pásmo (žiaci pani uč. Anny Horváthovej)

- z okresného kola Slávik Slovenska v Spišskej Novej Vsi si priniesla 

Klára Krokusová 1.miesto; 

- na celoslovenskej súťaži v sólovom speve Petra Dvorského v Ko-

šiciach Viktória Čurillová získala strieborné pásmo, Dominika

Karožová - diplom za účasť (žiačky p.uč. Ondreja Nehilu);

- v celoslovenskom kole súťaže Hnúšťanský akord Mária Hedvigo-

vá, Martina Ivančová, Róberta Slezáková získali Ceny Juraja Hat-

ríka a titulu MUMUDR. za tvorivé stvárnenie pesničiek Radudajo-

vej čarovacej paličky a pozvanie na seminár Pedagogická Dvorana 

v Bratislave (žiaci Mgr. Marty Blaščákovej).

 Na základe viacerých sťažností obča-

nov na znečisťovanie ovzdušia Kovohuta-

mi, a.s. Krompachy zasadla komisia priamo 

v podniku Kovohuty, a.s. Za Kovohuty a.s. 

boli prítomní Ing. Lukáč, referent pre život-

né prostredie a Ing. Mních, vedúci hutníckej 

prevádzky.

 Členovia komisie pre životné prostredie 

(ŽP) vykonali prehliadku hutníckych zaria-

dení na spracovanie odpadov, ktoré sú zdro-

jom znečisťovania, a to:

 - šachtovej pece

 - konvertora

 - rafinačnej pece 150 t (starej)

Všetky tieto agregáty boli v dobe návštevy 

v  prevádzke. Pre nedostatok surovín je od-

stavená nová veľká 300 t pec už niekoľko me-

siacov.

 V dobe obhliadok sa nevyskytli väčšie vý-

rony exhalátov. Bolo ale konštatované, že 

úniky exhalátov sa vyskytujú pri konverto-

roch v dobe lievaní kovu a nalievaní suro-

vej roztavenej medi. To sa po dobu 10 – 20 

min. vyskytuje cca 6-x za deň. Pri bežnej pre-

vádzke sú všetky plyny odsávané a čistené 

vo vrecových filtroch, ktoré zachytávajú úle-

ty zo šachtovej pece a konvertorov – pri pre-

deravení niektorých vriec môže dôjsť aj tu 

k úniku znečistených plynov.

 Podľa nariadení Inšpekcie pre životné 

prostredie v Košiciach sa musia vykonávať  

pravidelné merania každé dva roky – proto-

koly nám boli predložené. V roku 2008 bolo 

emitovaných do ovzdušia:

- tuhé látky 31,5 t priemer na hodinu 3,6 kg

- oxid siričitý 82,1 t 9,4 kg

- oxidy dusík  25,8 t 2,9 kg

- oxid uhoľnatý 2436 t 280 kg

- arzén 142 kg  0,016 kg

- meď a jej zlúčeniny 4,4 t 0,15 kg

- kadmium 54 kg  0,006 kg

Tieto množstvá sú hlboko pod schválenými 

limitami platných pre hutníctvo. 

 Pred dvomi týždňami vykonala Inšpek-

cia pre životné prostredie Košice pod vede-

ním jej riaditeľa námatkové merania. Proto-

kol s výsledkami z tejto kontroly nie je ešte 

k dispozíciia Komisia ŽP pri MsZ v Krompa-

choch ho po obdŕžaní prerokuje. 

 Pri schvaľovaní o výstavbe novej rafinač-

nej pece investor prisľúbil odsávanie starej 

haly, čím by sa zabránilo občasným únikom 

exhalátov obsahujúcich hlavne nejedova-

tý oxid zinočnatý. Zástupcovia podniku nás 

informovali, že projekt tejto akcie je vypra-

covaný (s nákladom cca 17 mil. Sk, teda 564 

297 €). Nebol realizovaný preto, že náklady 

na výstavbu novej pece boli prekročené o cca 

250 mil. Sk a na odsávanie starej haly sa ne-

zvýšili finančné prostriedky. Táto situácia sa 

zhoršila i súčasnou finančnou krízou.

Komisia ŽP pri MsZ Krompachy preto na-

vrhla MsZ a vedeniu mesta požadovať od Ko-

vohút, a.s. Krompachy:

 - aby vybudovali už vyprojektované odsá-

vacie zariadenie v najkratšom možnom 

čase

 - aby zlepšili odsávanie odpadu šachtovej 

pece

 - aby sa sprísnila kontrola chodu jestvujú-

cich odsávacích a filtračných zariadení v 

podniku, čím by sa minimalizovali prí-

pady úniku plynov z titulu ich porúch

 - aby pravidelne informovali vedenie 

mesta o prípadných haváriách, ako i vý-

sledkoch meraní, ktoré vykonávajú in-

špekčné orgány

Stav v tejto oblasti bude kontrolovať Komisia 

ŽP MSZ v Krompachoch polročne.

 Rudolf Čiasnoha, predseda komisie pre ŽP

Z činnosti Komisie pre životné prostredie pri mestskom zastupiteľstve

VÝTVARNÝ ODBOR:

- na diecéznej biblickej výtvarnej súťaži obsadila Martina Šmídová 

2.miesto (žiačka Mgr.Dariny Dzurilovej);

- v súťaži neprofesionálnych výtvarnikov regiónu Vila Nova v Spiš-

skej Novej Vsi boli ocenené Miroslava Bekešová - 2.stupeň ZUŠ 

a Martina Lešková - 2.stupeň ZUŠ (žiačky p. uč.  Mgr. Dariny Dzu-

rilovej)

- v Galérii umelcov Spiša sú vystavené práce študentov 2.stupňa 

ZUŠ: Miroslavy Dutkovej, Jaroslavy Neupauerovej, Lucie Mnícho-

vej, Martiny Leškovej, Miroslavy Bekešovej a Stanislava Svetkov-

ského (žiaci p. uč.  Mgr. Dariny Dzurilovej).

 Tanečný odbor
- účasť na Festivale tanca v Krompachoch

 

Všetkým víťazom blahoželáme!

Jarmila Ondášová, Riad. ZUŠ Krompachy

Úspechy ZUŠ v Krompachoch
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Záhradkár v júni
 V ovocnej záhrade je jún mesiacom, keď sa nám 

prejavuje na jadrovinách infekcia chrastavitosti 

z výdatnejších májových dažďov. V tomto roku  

bol máj mimoriadne suchý, takže chrastavitosť 

sa zatiaľ na jadrovinách neobjavila. Teplé a suché 

počasie naopak podnietilo rozšírené múčnatky 

egrešovej a kto zmeškal postreky proti nej, asi 

príde o úrodu egrešov. Nie je však potrebné likvi-

dovať hneď celé kríky, pretože aj neskorý postrek 

dokáže chorobu likvidovať a na rok pri správnom 

ošetrení budeme mať zdravú úrodu. 

 Ak je násada plodov jabloní a hrušiek aj 

po minuloročnej bohatej úrode veľká, robíme 

ručnú prebierku po júnovom opade, pri ktorej 

odstránime menšie a napadnuté plody. Pri dob-

rej násade úrody prihnojujeme ovocné stromy 

liadkom amónnym v dávke 250 – 300 g na plne 

rodiaci strom. 

 Úroda uhoriek je podmienená tým, ako dlho 

dokážeme rastliny ochrániť proti plesní uhor-

kovej. Ochranu začíname preventívnym postre-

kom, keď rastliny majú tretí pravý list. Na prvý 

postrek použijeme niektorý z prípravkov ako 

Curzate, Ridomil, Aliete, Bravo a pod. Po nasa-

dení plodov používame už len Kuprikol, ktorý je 

v podstate neškodný meďnatý prípravok s  dos-

tatočnou účinnosťou, ale je potrebné vykonať 

postrek po každom zbere. Snažíme sa striekať 

na spodnú stranu listom kde pleseň rastlinu na-

páda. Predpokladom dobrej úrody je pestovanie 

hybridných odolných kulivárov F1 a vedenie 

rastliny na sieť alebo kolmé opory. Pravidelne 

odstraňujeme listy napadnuté plesňou. Nenechá-

vame ich v poraste, ale spálime. U zemiakov po-

užívame podobné postreky ako u uhoriek proti 

plesni zemiakovej avšak obmedzíme sa na 2 – 3 

postreky počas vegetácie. Postrek je účinný len ak 

sa použije preventívne, pred napadnutím rastlín 

plesňou zemiakovou. Ak robíme postrek zemia-

kov, nezabudnime ošetriť proti tej istej chorobe aj 

paradajky, ktoré sú v posledných rokoch tiež silne 

napádané plesňou zemiakovou a to hlavne plody. 

Pri paradajkách začíname s postrekom, keď sú 

prvé plody vekosti hrášku, až lieskového orieška, 

niektorým z prípravkov ako  napr. Champion 

50WP, Riadomil Plus 42,5 WP, a potom pravidel-

ne každých 7-10 dní Kuprikolom. Postrek apliku-

jeme na spodnú stranu lisov, kde plesne najskôr 

začínajú pôsobiť. 

  Kontrolujeme srdiečka hlúbovín, či nie sú na-

padnuté voškami a hneď na začiatku použijeme 

biologickú ochranu, postrek žihľavovým ma-

cerátom (výluh), do ktorého pridáme niekoľko 

kvapiek zmáčadla (Jar). K chemickej ochrane 

použijeme Pirimor 50WG alebo Diazol 50EW. 

Neskoršie pravidelne kontrolujeme listy hlúbo-

vín a zberáme vajíčka, prípadne húsenice mory 

a  mlynárika kapustového. Na postrek môžeme 

použiť Decis EW50, Karate Zeon 5CS, alebo Vaz-

tak 10EC.         Ján Miľo 

Hodnotenie činnosti MO JDS Krompachy 
za obdobie od r. 2006 - 2009

 Dňa 22. 4. 2009 sa uskutočnila výročná členská schôdza, na ktorej bola zhodnotená 

činnosť za funkčné obdobie od r. 2006 - 2009. Podrobnejšie bola vyhodnotená činnosť 

za rok 2008 v podanej správe, kde sa konštatovalo, že úlohy boli splnené až na niektoré 

body, ktoré z objektívnych príčin nemohli byť zrealizované. Napr. zájazdy za pozna-

ním historických pamiatok Slovenska, na ktoré nebol dostatočný záujem zo  strany 

našich členov. Taktiež turistické prechádzky prírodou v blízkom okolí, ktoré sa konajú 

len raz mesačne, nebola dostatočná účasť z radov členov.

  Najväčší záujem u našich členov seniorov, sú oslavy MDŽ a posedenie v prírode pri 

guláši, to nás veľmi teší. Nebyť pani primátorky Ing. I. Rušinovej, tieto akcie by sme 

nemohli uskutočňovať, začo sa jej chceme poďakovať. Zároveň touto cestou ďakujeme 

všetkým sponzorom nášho mesta, ktorí nám svojimi sponzorskými darmi pomáhajú 

zrealizovať náš program činnosti.

 Na tejto výročnej členskej schôdzi sa uskutočnili voľby na nové funkčné obdobie pre 

r. 2009-2012.  

Zloženie výboru je nasledovné :

 p. Mosinová Helena  - predsedníčka

 p. Bátorová Justína - podpredsedníčka

 p. Darvasiová Mária - tajomníčka

 p. Hůlková Mária  - hospodárka

 p. Stettnerová Zdena - predseda kultúrnej komisie

 p. Gulová Želmíra - členka kultúrnej komisie

 p. Farkašová Anna - členka kultúrnej komisie

 p. Čurilla Milan  - člen výboru

 p. Sikora Ladislav  - člen výboru

Zloženie revíznej komisie :

 Mgr. Walková Eva - predseda

 p. Bognárová Jarmila - členka

 p. Vydrová Mária - členka

 Na tejto výročnej členskej schôdzi bol schválený nasledovný plán aktivít 

od VI. - XII. mesiaca 2009.

 Jún 2009 - prechádzka prírodou v prvú sobotu v mesiaci. Zraz o 8.00 hod 

       pred MsÚ a Klenoty Krompachy, 

    - zájazd do Botanickej záhrady, termín bude oznámený v

       o výveske pri MsÚ Krompachy,

    - Nový Targ - 25. 6. 2009 o 5.00 hod z autobusového nástupišťa. 

       Zájazd spojený s prehliadkou Dunajca. 

 Júl 2009  - prechádzka prírodou - prvá sobota v mesiaci. Zraz o 8.00 hod 

       pred MsÚ a Klenoty Krompachy.

 August 2009 - 12. 8. 2009 letné posedenie v prírode pri guláši 

       na Požiarnej zbrojnici od 11.00 hod.,

    - pietna spomienka - 65. výročie SNP.

 September 2009 - 4. 9. 2009 - kultúrno-športové podujatie Seniorov okresu 

       JDS na ČARDE v Krompachoch.

 Október 2009  - mesiac úcty starších - odpoludnie poézie a prózy, celookresné 

       kolo, 

    - 15. 10. 2009 - zájazd do Nového Targu - historické pamiatky, 

       odchod o 5.00 hod z autobusového nástupišťa.

 November 2009 - 18. 11. 2009 o 6.00 hod. z autobusového nástupišťa - zájazd

       do Ľeľuchova za poznaním prírody a iné.

 December 2009  - spoločne zasadanie výboru s dôverníkmi MO JDS dňa 9. 12. 2009

       o 14.00 hod. v Galérii v Krompachoch. 

 V závere sa chceme poďakovať všetkým členom za členstvo a zvlášť tým členom, 

ktorí nám aktívne pomáhajú.

 predsedníčka MO JDS, Helena Mosinová 

záhradkárska poradňa
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MESTSKÁ KNIŽNICA KROMPACHY

 Pomaly, ale isto je tu koniec júna, čo pre školákov znamená aj 

koniec školského roka a záverečné ocenenie ich celoročného úsilia 

v škole – vysvedčenie. Väčšina žiakov bude mať vysvedčenie určite 

dobré, ba aj lepšie a zaslúžia si odmenu.  

 My Vám, milí rodičia, v našom kníhkupectve ponúkame darček 

v podobe dobrej knihy s ktorou potom môže Vaše dieťa stráviť prí-

jemne aj časť prázdnin. Široký výber kníh rôznych žánrov z fondu 

mestskej knižnice ponúkame aj našim čitateľom.

 Blíži sa čas dovoleniek a dobrá kniha ako spoločník v prípade zlého 

počasia určite poteší.

 Zároveň chceme upozorniť našich čitateľov aj na zmenu výpožič-

nej doby počas letných prázdnin. 

 Budeme sa na Vás tešiť 

 v pondelok – piatok v čase od 10,00 – 12,00 a od 13,00 – 16,00 hod.

Ž. Síkorová, Mestská knižnica Krompachy

Gabriela Futová: 

ZMÄTENÉ DVOJIČKY 

ZO SLEPEJ ULIČKY.

Gabriela Futová, obľúbená autorka skve-

lých príbehov o deťoch a pre deti vydala 

ďalšiu knihu, ktorá je osviežením v knižnej 

produkcii pre mládež a má názov Zmätené 

dvojičky zo slepej uličky.  Aj keď sú dvojičky, 

sú rozdielni. Jasné, veď Rišo je chlapec a Ria 

dievča. A aj keď žijú v jednom byte, chodia do 

rovnakej školy, ba dokonca do rovnakej triedy, názory na život majú 

predsa len odlišné. Ich zmätené hlavy a hľadajúce srdcia si s mnohý-

mi problémami  musia poradiť samy. Ako sa im to darí, s čím musia 

zápasiť, aké nástrahy musia prekonávať, to všetko sa vyplavuje v mini 

príbehoch, ktoré súrodenci zažívajú a o ktorých následne uvažujú.

Robert J. Sternberg :

LÁSKA JE PRÍBEH.

Autor v tejto prelomovej práci otvára tému 

lásky a odhaľuje spôsob chápania medziľud-

ských vzťahov v celkom novom svetle. Prečo 

nás niektorí ľudia tak veľmi priťahujú, iní zas 

odpudzujú? Prečo niektoré vzťahy fungujú 

bezproblémovo a iné zhoria v plameňoch? 

Sternberg ponúka na tieto otázky nové po-

hľady.

Gilles Leroy:

 ALABAMA SONG

Vzrušujúci životopisný príbeh Zeldy Fitzge-

raldovej – manželky spisovateľa Francisa 

Scotta Fitzgeralda odohrávajúci sa v prostredí 

americkej a parížskej medzivojnovej bohémy 

30. rokov, získal v roku 2007 Goncourtovu 

cenu, najprestížnejšie literárne ocenenie vo 

Francúzsku. Príbeh, ktorý sa začína ako z 

rozprávky, sa po dvadsiatich rokoch spoloč-

ného života končí tragicky.Zatiaľ čo Scott túži po méte najpopulár-

nejšieho románopisca Ameriky, Zelda po voľnosti, ktorú po boku 

umelca očakávala. Bujaré večierky, kde sa obaja oddávali alkoholu, 

tancu a neviazanému sexu, však rýchlo vystriedala tvrdá realita.

MESTO KROMPACHY

 KULTÚRNE LETO

JÚN 2009

Námestie slobody - TRIBÚNA

13.6. 2009

o 19,30 hod.

21.6.2009 

o 14,00 hod. 

27.6.2009 

od 14,00 hod.

27.6.2009

od 19,00 hod.

KONCERT ROCKOVÝCH 

HUDOBNÝCH SKUPÍN

Účinkujú:  ZIRKON, 

    NUDA CORPORA, 

    AL-ZN-FE

PROMENÁDNY KON-

CERT ZUŠ

11. Medzinárodné 

majstrovstvá Slovenska 

vo varení a jedení 

bryndzových halušiek 

KROMPACHY – Plejsy 2009

JÁNSKA NOC 
– vystúpenie folklórnych súborov a sku-

pín, ktoré nám priblížia ľudové tradície 

na „JÁNA“. (Možnosť opekania)

Areál pred hotelom PLEJSY
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O osobnostiach Krompách
 Osobnosti Krompách, popri významných technikoch, mali podiel aj na správe krajiny či štátu 

ako politici, poslanci či ministri. V tomto článku chcem Vám predstaviť troch poslancov parlamen-

tov.

 Asi najznámejším rodákom – poslancom uhorské parlamentu bol 

gróf  Albín Csáky (čítaj Čáki).

 Narodil sa 19. apríla 1841 v Krompachoch. V r. 1863 získal diplom doktora práv na peštianskej 

univerzite a potom zložil advokátske skúšky. Od r. 1865 sa stal poslancom uhorského parlamentu. 

V r. 1867-1876 bol hlavným župananom Levoče, Kežmarku a Gelnice, v r. 1867-1888 hlavným spiš-

ským županom, od  r. 1876 kráľovským komisárom Provincie 16 spišských miest, v r. 1871-1880 sú-

časne aj hlavným šarišským županom, v r. 1900 – 1904 a 1910 – 1912 predsedom Hornej snemovne. 

V r. 1888-1894 minister kultu a školstva. Ako minister mal významný podiel napr. na rozluke štátu 

s cirkvou, na zavedení povinného civilného sobáša, na modernizácii výučby na stredných školách 

a univerzitách, na regulácii materských škôl, presadil zvýšenie platov učiteľov základných škôl. Bol 

jedným zo zakladateľov a prvým predsedom Magyarországi Kárpátegyesület (Uhorský karpatský 

spolok). Svoju stranícku príslušnosť viackrát zmenil. Zomrel 15. decembra v Budapešti. Pochovaný 

je v Bijacovciach.

 Život ďalšieho poslanca bol úzko spätý s našim mestom, hoci sa tu nenarodil. Hovorím o

Teodorovi  Matuščákovi.

 Narodil sa 15. júna 1872 v Prešove. Najprv pracoval ako robotník, neskoršie železničný zriadenec 

v Prešove. Bol členom Sociálnodemokratickej strany, v januári 1921 zakladajúci člen Komunistic-

kej strany Československa. V r. 1920-1925 bol poslancom Národného zhromaždenia. Prispieval do 

sociálnodemokratickej a komunistickej tlače. Od r. 1930  bol na dôchodku. Žil v Krompachoch. 

Od r. 1931 bol zástupcom starostu Krompách. V r. 1932, po demonštráciách nezamestnaných, bol 

policajne vykázaný z Krompách. Podľa mojich údajov (v lexikónoch sa neuvádza) zomrel 19. júna 

1942 v Krompachoch.

  Staršia a stredná generácia  Krompašanov sa iste dobre pamätá na 

Jána Pauloviča.

 Narodil sa 24. apríla 1923 v Slovinkách. Základnú školu ukončil v Krompachoch, v r. 1942  zma-

turoval na Obchodnej akadémii v Prešove. Pracovať začal v bývalých Krompašských závodov na 

meď, potom v r. 1947 krátko pracoval v Železorudných baniach Krompachy,  v tom istom roku za-

čal pracovať v  SEZ Krompachy, kde mal pred odchodom do dôchodku funkciu ekonomického ná-

mestníka podniku. Od r. 1945 bol členom KSČ, mal rôzne stranícke funkcie.. V r. 1971-1981 bol po-

slancom Slovenskej národnej rady. Zomrel 4. júna 2001 v Krompachoch.                         Ludovit Dulai

6. ročník výtvarnej a publicistickej súťaže
 Ministerstvo školstva SR vyhlásilo v poradí už 6. ročník výtvarnej a publicistickej súťaže, ktoré 

organizuje v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Výtvarná súťaž 

„Čo by som najradšej objavil(a) vo vesmíre?“ 
je určená žiakom druhého stupňa základných škôl a osemročných gymnázií. Školy môžu do súťaže 

prihlásiť výtvarné práce jednotlivcov alebo žiackych kolektívov v ľubovoľnej výtvarnej technike. 

Mladí výtvarníci sa môžu sústrediť aj na návrh plagátu, známky alebo na sériu obrázkov.

 Žiaci stredných škôl a vysokoškolskí študenti všetkých stupňov vzdelávania sa môžu zapojiť 

do publicistickej súťaže s popularizačným príspevkom na tému 

„Tvorivosť a inovácie posúvajú ľudstvo dopredu.“ 
 Hlavným cieľom podujatí je zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu a techniku, výskum a vývoj, ako 

aj o aplikáciu vedeckých poznatkov v praxi a ich popularizáciu.

 Podrobnejšie informácie a prihlášky do súťaží sú zverejnené na internetovej stránke MŠ SR 

http://www1.minedu.sk/tyzdenvedy/ v rubrike Hlavné podujatia. 

 Výtvarné práce a publicistické príspevky spolu s vyplnenou prihláškou je potrebné zaslať 

do 30. júna 2009 na adresu Centra vedecko-technických informácií SR (Lamačská 8/A, 811 04 Bra-

tislava I). Príspevky bude hodnotiť odborná komisia, ktorá pozostáva zo zástupcov vyhlasovateľa 

a partnerov súťaží. Ceny a diplomy odovzdá víťazom podpredseda vlády a minister školstva SR 

Ján Mikolaj počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2009, ktorý sa bude konať v dňoch 

od 2. do 6. novembra 2009.

VESELÁ 
RUBRIKA

Dovezené bez cla

   Pekne tvarovaná slečna sa hanbli-

vo vyzlieka u lekára. Lekár to zbadá 

a hláholivo sa ju opýta:

– Slečna, to vás ešte nikto 

   nevyšetril?

– No, lekár zatiaľ nie.

 Profesor matematiky je zlostný, 

lebo trieda je veľmi hlúpa:

– Keď to pôjde takto ďalej, tak na 

konci školského roku päťdesiat 

percent triedy prepadne.

Móricko sa zasmeje a profesor to 

zbadá:

– A ty sa na čom smeješ?

– Veď nás ani toľko nie je.

 – Pán doktor, mám problémy 

s očami,- sťažuje sa pacient. 

– Pred očami mi stále vibrujú malé 

čierne bodky.

Lekár mu vyšetrí oči a nasadí mu 

skúšobné okuliare:

– Teraz je to lepšie?

– Samozrejme, – vraví pacient nate-

šene – teraz tie čierne bodky vidím 

oveľa zreteľnejšie.

 – Uvidíte, ako rýchlo vás posta-

vím na nohy po operácii. – vraví

 chirurg pacientovi – Už po nej sa 

budete prechádzať päť minút, dru-

hý deň už desať a tretí deň už celú 

hodinu.

– Pekné perspektívy! – vraví 

pacient. – Len dúfam, že počas 

operácie mi dovolíte ležať.

 Rozprávajú sa dvaja dôchodcovia:

– Ako tráviš tieto dlhé zimné večere.

– Doma sedím pri svojej manželke.

– Tomu sa hovorí láska!

– Frasa láska, je to reuma.

 K lekárovi príde muž a lekár sa 

ho pýta na meno:

– Pe – pe – pe – ter  No – no – no – 

votný.

– Aha, máte problémy s koktaním.

– Ja nie, ale môj otec a matrikár bol 

idiot.      

Ludovit Dulai



15strana

6 číslo

Plán podujatí na rok 2009 

1. 6. – 9. 6. 2009

 Cyklodovolenka 

 Čierna hora - Sutomore

28. 6. 2009

 Cyklozájazd Sárospatak 

 - Maďarsko

  Tentokrát prednostne pre deti 

 ZŠ a ich rodičov

11. – 12. 7. 2009 

 Nočný cykloturistický pelotón

2. 8. 2009 

 Cyklozájazd Pieniny - Poľsko, vhodné i pre rodičov s deťmi

30. 8. 2009 

 Na bicigľu Za Huru – obdoba KTP

 Rozlúčka s prázdninami plná zábavy. Koncert všetkých domácich 

 hudobných skupín rôznych žánrov.

4.10. 2009

 Cyklotúra Lačnov - Novinka 70 km

 Krompachy – Fričovce – Lipovce – Lačnov – Vyšný Slavkov – Korytné –

 – Sp. Vlachy - Krompachy

7. 11. 2009

 SPORT Life Brno

 zájazd na medzinárodný športový veľtrh

KINO SLÁVIA 
KROMPACHY

JÚN 2009

6.6. o 19.00 hod.   VSTUPNÉ: 2,- €

VEREJNÝ NEPRIATEĽ č.1
 Jacques Mesrine, najväčší francúzsky gang-

ster všetkých čias, bol vo svojej vlasti známejší 

než akákoľvek celebrita. Jeho avantúry boli 

neskutočne ľahkomyselné, neuveriteľne drzé 

a jeho úmysly absolútne nepredvídateľné. Na 

každú novú „fušku“ sa pomocou plastických 

operácií a najrôznejších masiek menil na 

nepoznanie a preto dostal prezývku „muž ti-

sícich tvárí“. Národ ho uctieval, ženy ho zbož-

ňovali a pre štát bol nepriateľom číslo jedna. 

Jeho odvážne skutky, početné úteky z väzenia, 

milostné romániky, nad ktorými ostával stáť 

rozum, jeho bájne dobrodružstvá a výsmech 

polícii, z toho všetkého vznikol pre Francúzov 

skutočne národný epos.... 

Žáner: akčný thriller ; 

Produkcia: Francúzsko/Taliansko/Kanada;

Hrajú: Vincent Cassel, Cécile De France, Gé-

rard Depardieu;                  110 min.   

  

7.6. o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 2,- €

VEREJNÝ NEPRIATEĽ č.1 : 

EPILÓG
 Zakončenie dvojdielnej ságy o Jacquesovi 

Mesrinovi;                130 min.

13.6. o 19.00 hod.   VSTUPNÉ: 2,- €

 REPO: Genetická opera
REPO je špeciálny darček od režiséra „SAW“ 

Darrena Lynna Bousmana. Film, ktorý je tak 

„iný“, že ho ani k ničomu nemôžete prirovnať. 

Pokiaľ milujete muzikály, môžeme zaručiť, 

že REPO ľahko zapadne medzi vaše najob-

ľúbenejšie filmy. Pre všetkých ostatných je to 

rozhodne výnimočný film, ktorý vám prinesie 

novú skúsenosť. A to sa v poslednej dobe v ki-

nách veľmi často nestáva...

Film: USA, 98 min, české titulky,

horor/muzikál

20.6. o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 2,- €

KURIÉR 3
Neprekonateľný Jason Statham sa vracia v 

úlohe kuriéra Franka Martina, ktorý doručí 

všetko a nepýta sa nič. Tentokrát však musí 

splniť úlohu, v ktorej neurčuje pravidlá, boju-

je s časom a musí doručiť nezvyčajne krehký 

tovar – dcéru ukrajinského vládneho úradní-

ka – Valentínu.  Dokáže Frank zvíťaziť nad 

neúprosným časom, zákerným nepriateľom 

a splniť svoju úlohu?              100 min.

PREDPREDAJ: MsÚ Krompachy, II. poscho-

die, č.dv.19, resp. 1 hodina pred predstavením 

(rezervácie: kocanova@krompachy.sk)

UDELENIE OCENENÍ
Vážení občania,

Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch v súlade so zákonom NR SR č.369/1990 Zb. o obec-

nom zriadení vydalo pre katastrálne územie mesta Krompachy Štatút mesta Krompachy 

a na základe § 26 môže MsZ udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:

  - Cenu mesta

  - Cenu primátora mesta

  - Čestné uznanie mesta

  - Čestné občianstvo mesta Krompachy

 Aj v tomto roku pri príležitosti Dní mesta Krompachy (14. 9. – 20. 9. 2009) a konania 

XVIII. Krompašského jarmoku v dňoch 17. – 19. 9. 2009 chceme tieto ceny udeliť ob-

čanom nášho mesta – jednotlivcom a kolektívom – za osobitný prínos pre rozvoj nášho 

mesta, za činy statočnosti, ľudskosti, hrdinstva, za vynikajúce tvorivé činy a výsledky do-

siahnuté v humanitárnej, cirkevnej, kultúrnej a umeleckej, športovej, verejnoprospešnej, 

podnikateľskej a technickej činnosti. 

 Návrhy na udelenie ocenení môžu podávať poslanci MsZ, primátorka mesta, politické 

strany a hnutia, spolky, občianske združenia, verejné inštitúcie, prípadne aj občania mes-

ta.  

 Na základe tejto skutočnosti, dovoľujeme si Vás požiadať o zaslanie návrhov na udelenie 

ocenení mesta pre významné osobnosti Vašej firmy, školy, združenia, spolku, hnutia, klu-

bu a pod.

 V prípade ďalších spresnení a informácií ohľadne verejných ocenení sa obráťte na refe-

rát kultúry MsÚ (053/4192219).

 Návrhy na udelenie ocenení zašlite na adresu: Mestský úrad, Námestie slobody 1, 

053 42 Krompachy, resp. na e-mailovú adresu: kocanova@krompachy.sk 

najneskôr do 30.6.2009.

        Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta

Cykloturistický oddiel



KUPÓN č.6

AUTOŠKOLA

IMRICH
  

Hlavná 190/149, Gelnica 

ponúka svoje služby  

v meste Krompachy 

každý pondelok od 14,30 hod.

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

INZERCIA:
* Predám 2-izbový byt v centre mesta na 

Hlavnej ul.č.12, resp. dám byt do prenájmu. 

Byt je v  osobnom vlastníctve, na prízemí, 

v pôvodnom stave. Cena dohodou. 

Volať v čase 17,00 -21,00 hod.!

Kontakt: 053/4433619, 0915 918 419

6číslo
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O S E M S M E R O V K A: 

P A R A B O L A K Č Í N T O B O R

S O B O T A K S O T R A K Y I I O

P Ä T I N A K L L K Ľ N H K E K Z

A U A R M R O B O T A U D Č N I P

C A K E A A L Z N K R K K A A Z R

I T R R O V M H Á K A A L M L O Á

N A O E A E I O D S P N K E D A V

E A M K T V C N A E T A Í I D L K

T M R I O S A Ä A K R U N M Á O A

E Ú K A T T Á T A T J A P K O Ú M

R A C N I M V Z A A P O N O R K A

V I A N O Č K A A K V O K C E R V

ČIARA, DLANE, KAMERA, KARTA, KLOKAN, KOLONÁDA, 

KOLMICA, KOMÍN, KOTVA, KOZMETIKA, KRAVATA, KRUHY, 

LANKO, MAČKY, MINCA, MODEL, MORKA, NANUK, PARABOLA, 

PÄTINA, PONORKA, POTRAVINA, RIEČKA, ROBOTA, 

ROBOTNÍČKA, RODINA, ROZPRÁVKA, RÚRKA, SEKTA, SOBOTA, 

TRAKY, VIANOČKA, VLÁKNO, VRECKOVKA, VRETENICA, 

ZÁSTERA, ZÁSTUP

 Z minulého čísla KS 05/2009  sme zo správnych odpovedí vyžrebovali 

p. Imricha CEHLÁRA, Lorencova 5, Krompachy. Výhru si môže prevziať 

v pokladni MsÚ.

Ružena Andrašovská

Slovenské príslovie: ČÍM VIAC ROZPRÁVAŠ, TÝM MENEJ... 

(dokončenie v tajničke) 

 Uzávierka Krompašského spravodajcu 

je vždy 25. v mesiaci

Krompašský spravodajca bude 

v predaji vždy do 10. dňa 

v príslušnom mesiaci.


