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KROMPACHY

 Humanitná spoločnosť „HU-

MANITA PRE ŽIVOT“ so sídlom 

v Spišských Vlachoch a Mesto 

Krompachy, pod patronátom pod-

predsedu vlády SR Dušana Čaplo-

viča a predsedu Košického samo-

správneho kraja Zdenka Trebuľu 

zorganizovali dňa 27.6.2009 pred 

hotelom Plejsy 11. Medzinárodné 

majstrovstvá Slovenska vo varení 

a jedení bryndzových halušiek. 

 Pekné slnečné počasie, dob-

rá zábava, ešte lepšie bryndzové 

halušky – to všetko nechýbalo 

na haluškových majstrovstvách. 

Zmyslom týchto majstrovstiev je 

popularizácia nášho národného 

jedla pripravovaného z nami dorá-

baných surovín, ale aj pomoc han-

dicapovaným deťom.

 Do jedenásteho ročníka sa za-

pojilo 17 družstiev, nechýbali ani 

súťažiaci z Chorvátska, Čiernej Hory, Rumunska a Srbska. Odbor-

ným garantom haluškových majstrovstiev  bol predseda Cechu bryn-

dziarov Ing. Ján Keresteš.

 Úlohou družstiev bolo: 

 - narúbať drevo, rozložiť oheň, uviesť vodu do varu

 - očistiť zemiaky, naškrabať ich na škrabke (ručne)

 - vyrobiť cesto

 - nasádzať halušky do vriacej vody, uvarené vybrať z kotlíka

 - zamiesiť halušky s bryndzou

 - naplniť uvarenými haluškami pripravenú mierku na jedenie 

  (3,0 kg)

 - po uvarení a ohodnotení kvality halušiek degustátormi 

  v čo najkratšom čase zjesť všetky halušky (celé družstvo)

Odborná porota zložená zo šéfkuchárov špičkových hotelov hodno-

tila rýchlosť varenia halušiek, kvalitu navarených halušiek a dodržia-

vanie hygieny a  rýchlosť zjedenia halušiek. 

A ako to dopadlo?

1. miesto - FARMA DOBREJ NÁDEJE KLUKNAVA

2. miesto – FS KROMPAŠAN

3. miesto – HORAL KOJŠOV

 Družstvo Matice slovenskej z Bačského Petrovca navarilo naj-

kvalitnejšie halušky, dokonca ich aj najrýchlejšie zjedlo - za 1 minú-

tu a 8 sekúnd! Najrýchlejšie navarilo družstvo z Kluknavy za 6 minút 

a 35 sekúnd!

 V sprievodnom kultúrnom programe sa predstavili: hudob-

no- zábavná skupina ŠČAMBA, dychová hudba, spevácko – folklór-

pokračovanie na strane 3

na skupina SLOVENKA z Chorvátska, FS KROMPAŠAN a FS ČAR-

NICA, ktorí zabávali divákov aj po skončení haluškových majstrov-

stiev až do chvíle, kým sa nezapálila „Jánska vatra“.

 Celé toto podujatie by nebolo možné zorganizovať bez pomoci 

tých, ktorí finančne, alebo nefinančne podporili toto podujatie. 

 Naše veľké ĎAKUJEM si zaslúžia:

 - Košický samosprávny kraj

 - Úrad Slovákov žijúcich v zahraničí

 - ELEKTROSET, s.r.o. Spišské Vlachy

 - STI, s.r.o. Krompachy

 - BALA, Krompachy

 - HASMA, s.r.o. Krompachy

 - Relax Center Plejsy

 - Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina

 - Kolektívni členovia humanitnej spoločnosti

 - NIKA, s.r.o. Považská Bystrica

11. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska
vo varení a jedení bryndzových halušiek 

opäť v Krompachoch
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Narodenia - jún 2009

Viktória Böhmerová

Patrik Dirda

Alex Gábor

Dalibor Gábor

Kristián Kudelka

Ján Dávid Lizák

Viera Šmatárová

Filip Šupík

Alexander Tulej

Klaudia Všiváková

Úmrtia - jún 2009

Július Čech  1928 -2009

Júlia Geročová 1922 -2009

Marta Kehlerová 1943 -2009

František Kubovčík 1915-2009

Žofia Ondziková 1918 -2009

František Patz 1950 -2009

Jozefa Prazňáková 1927 -2009

Ján Uličný 1933 -2009

UZNESENIE  č. 9 mim.
z mimoriadneho zasadania Mestského zastu-

piteľstva v Krompachoch konaného dňa 9. 

júna 2009 vo veľkej zasadačke 

Mestského úradu v Krompachoch

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO 

V KROMPACHOCH

A/ VOLÍ   

 1. návrhovú komisiu v zložení

  predseda –  Mgr. Marko SKURKA

  členovia  –   Igor JENDRUCH

            Rudolf ČIASNOHA

B/ SÚHLASÍ

 1. s vytvorením Občianskeho združenia 

  za účelom prevádzkovania sociálneho pod-

  niku v meste Krompachy.

C/ ŽIADA

 a) zástupcu primátorky mesta  

  1. pripraviť žiadosť o registráciu občianske-

   ho združenia za účelom prevádzkovania 

   sociálneho podniku.

   Termín : 30. 06. 2009 

   Zodpov.: Ing. Imrich Holečko

 b) primátorku mesta

  1. na riadne zasadanie Mestského zastu-

   piteľstva v Krompachoch zabezpečiť 

   predloženie podkladov na pripravované 

   aktivity Nemocnice Krompachy s.r.o..

   Termín : 23. 06. 2009 

   Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová

D/ BERIE NA VEDOMIE

 1. ústnu informáciu o investičných aktivitách 

  spoločnosti Nemocnica Krompachy s.r.o. 

  predloženú primátorkou mesta Krompachy.

 2. ústnu informáciu k riešeniu situácie v spo-

  ločnosti BHMK s.r.o. Krompachy predlo-

  ženú primátorkou mesta Krompachy. 

E/  SCHVAĽUJE

 1. členstvo v Občianskom združení Mestský 

  športový klub Pokrok Krompachy.

Zapísala: Anna Čechová

V Krompachoch 9. júna 2009

 Ing. Iveta RUŠINOVÁ, primátorka mesta

POĎAKOVANIE

Ďakujem za rýchlu lekársku pomoc

MUDr. Ladisalvovi Laukovi 

a MUDr. Mariánovi Hojstričovi, 

ako aj RZP – Behárovce. 

Zvlášť ďakujem príslušníkovi 

Mestskej polícice v Krompachoch 

p. Róbertovi Duhanovi 

za ľudský a citlivý prístup a pomoc 

môjmu synovi, čím mu zabránil 

nešťastiu.

    Vďačná mama a sestra

Poďakovať je treba i tým, ktorí nám venovali ceny do TOMBOLY, resp. zabezpečili surovi-

ny na varenie:

– PANASONIC Krompachy

– Zlieváreň SEZ, a.s. Krompachy

– ELECTRONIC BROS, s.r.o. 

 Krompachy

– HASMA, s.r.o. Krompachy

– ELEKTROSET, s.r.o. 

 Spišské Vlachy

– AGEL SK, a.s.

– AGRO MILK

– HM Drogéria- Milan Hennel

– PROMIX, s.r.o.

– SDKÚ – DS

– SEZ Krompachy, a.s.

– JM GREEN Krompachy 

 – Jaroslav Matúš

– SOOF , s.r.o. Krompachy 

 – Peter Jenčík

– MPC Spišská Nová Ves

– Mäso – p.Ladislav Kočik

– Veľkosklad ovocia 

 a zeleniny NICO 

 – p.Ivan Bandžuch

– Reštaurácia CENTRUM  

 -Oľga Keruľová

– Reštaurácia EWIG 

 – Peter Debreceni

– Reštaurácia GALÉRIA 

 – Marek Kandrik

– Pizzeria GULLIA - 

 Mgr. Ľubomíra Puškárová

– Cestovná kancelária 

 TRAVEL SLOVAKIA

 Dovoľte touto cestou vysloviť úprimné poďakovanie celému organizačnému a reali-

začnému štábu, členom hum.spoločnosti HUMANITA PRE ŽIVOT, hlavne JUDr. Jozefo-

vi Janikovovi, ale aj pracovníkom Mesta Krompachy, ktorí odviedli naozaj veľký kus práce.

 Verím, že organizátori tohto podujatia spríjemnili mnohým obyvateľom nášho mesta, 

ale aj regiónu tento deň a budeme sa tešiť na ďalší ročník!

 Kuchyni našich starých materí zdar a bryndzovým haluškám zvlášť!!!   

Adriána Kočanová

Blahoželáme jubilantom 

91 ročná Anna Šimčáková

85 ročná Anna Guspanová

80 ročná  Margita Sabolová

75 roční Ladislav Síkora 

 Ján Ondáš

 Šarlota Bérešov

70 roční Zita Neubellerová

 Anna Grondželová
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OTVORENÝ LIST 

PODPREDSEDOVI VLÁDY SR

Vážený pán podpredseda vlády SR,

dovoľujem si Vás v mene obyvateľov mesta Krompachy požiadať 

o pomoc pri riešení vážnej situácie. Mesto Krompachy má 8 625 oby-

vateľov, z ktorých je približne 2 000 rómskeho pôvodu. V poslednom 

období sa v meste u tejto skupiny obyvateľov objavil závažný problém 

– fetovanie. Tento problém je možné sledovať vo všetkých vekových 

kategóriách, no najvypuklejší je u maloletých a mladistvých obyvate-

ľov. Títo občania svojím správaním znepríjemňujú život obyvateľom 

nielen vo večerných hodinách, ale v poslednom období aj počas dňa. 

Výsledkom tejto situácie je neúnosné zvýšenie kriminality, kedy títo 

mladiství resp. maloletí obyvatelia okrádajú najmä starších obyvate-

ľov, aby získali finančné prostriedky na nákup riedidiel a podobných 

omamných látok. Aj napriek upozorneniam zo strany mesta, niektoré 

podnikateľské subjekty naďalej predávajú takéto látky mladistvým. 

 Neustále dochádza k nárastu krádeží kovového materiálu, dokon-

ca priamo vo výrobných podnikoch, pričom sa nejedná o ojedinelé 

prípady ale o organizované „nájazdy“ na podniky.

Oveľa vážnejším problémom je, že na uvedenú situáciu začína reflek-

tovať aj podnikateľský sektor zastúpený výrobnými firmami. V meste 

sídli niekoľko významných zahraničných firiem, ako napr. japonská 

firma PANASONIC AVC Networks Slovakia s. r. o., rakúska firma 

KOVOHUTY a.s., ale aj významné domáce firmy, ako napr. HASMA 

s. r. o, SEZ Krompachy s. r. o, ZINKÓZA a.s., ZLIEVAREŇ a.s., ktoré 

vytvárajú pracovné príležitosti nielen pre obyvateľov nášho mesta, 

ale aj okolitých obcí. Avšak predstavitelia týchto firiem začínajú 

pociťovať dôsledky správania sa tejto marginalizovanej skupiny oby-

vateľov, predovšetkým vo forme krádeží priamo v areáloch firiem, a 

preto vážne uvažujú o ukončení výroby v našom meste. 

 Mesto Krompachy sa snaží riešiť túto situáciu vlastnými silami. 

V období 2004 - 2007 v rámci programu „Podpory komunitnej 

sociálnej práce v obciach“, vykonávali činnosť 2 komunitní sociálni 

pracovníci a 4 asistenti. Od apríla 2008 pokračuje  program Terén-

nej sociálnej práce realizovaný prostredníctvom Fondu sociálneho 

rozvoja. Mesto Krompachy napriek nepriaznivej finančnej situácii 

zamestnáva 2 terénnych sociálnych pracovníkov a 4 asistentov terén-

nych sociálnych pracovníkov a to aj napriek tomu, že zo strany Fondu 

sociálneho rozvoja ako sprostredkovateľského orgánu neboli dosiaľ 

uhradené žiadne finančné prostriedky na realizáciu tohto projektu. 

Terénni sociálni pracovníci mapovaním lokalít zistili, že na území 

mesta sa bez prihlásenia dlhodobo zdržiava veľká skupina obyvate-

ľov, ktorí majú trvalé pobyty v iných obciach. Títo občania neplatia 

žiadne dane a ani si neplnia žiadne záväzky voči mestu. Obce takto 

prichádzajú o časť podielových daní, nakoľko títo občania neplatia 

žiadne dane v mieste trvalého ani obvyklého pobytu.  

 V roku 2008 sa mesto Krompachy zapojilo do pilotného projektu 

„Sociálny podnik“, v rámci ktorého sa plánuje vytvoriť 36 pracov-

ných miest, najmä pre znevýhodnených občanov z rómskej komu-

nity. Na udržanie poriadku Mesto Krompachy zriadilo Poriadkovú 

službu, ktorá dozerá na poriadok v najproblematickejších okrajových 

častiach mesta.  

 Napriek uvedeným snahám zo strany mesta sa situácia v meste 

Krompachy neustále zhoršuje. V tomto prípade sa nejedná iba o izo-

lovaný problém fetovania, ktorý bol niekoľkokrát medializovaný, ale 

o komplexnú problematiku marginalizovaných skupín obyvateľov. 

Dochádza k nárastu pôrodov u mladistvých dievčat najmä z týchto 

skupín. V roku 2007 bolo na gynekologicko-pôrodnickom oddelení 

52 pôrodov u mladistvých, čo predstavuje 8,55 % z celkového počtu 

pôrodov v tomto roku. V roku 2008 bolo 48 pôrodov u mladistvých, 

čo je približne 7,45 % z celkového počtu pôrodov. V I. štvrťroku

 2009 bolo 8 pôrodov u mladistvých, čo predstavuje 5,40 % z cel-

kového počtu pôrodov. Bežnou praxou sa na gynekologicko-pôrod-

nickom oddelení krompašskej nemocnice stávajú pôrody maloletých 

dievčat pod 15 rokov veku. Posledný takýto medializovaný prípad je 

z mesiaca jún 2009, kedy sa prvorodičkou stalo už 13-ročné dievča. 

V takýchto prípadoch ani nedochádza k žiadnemu trestnému posti-

hu, nakoľko ak rodička neuvedie otca dieťaťa, tak nemá byť kto trest-

ne stíhaný. Pritom by sa dala aj na rodičov maloletých prvorodičiek 

využiť skutková podstata § 211 Trestného zákona o ohrozovaní 

mravnej výchovy mládeže. 

 Mesto Krompachy vykonáva inštitút osobitného príjemcu štátnych 

sociálnych dávok –prídavok na dieťa v zmysle zákona č. 600/2003 

Z. z. o prídavku na dieťa z dôvodu záškoláctva školopovinných detí. 

Kým v januári 2007 bolo takto vyplatených 2.312,29 €, v júni 2009 to 

bola suma 3.485 €, čo predstavuje nárast o 66 %.  Rodičia týchto detí 

nemajú záujem a ani snahu o riešenie záškoláctva svojich detí. Práve 

naopak, dochádza k neustálemu nárastu tohto negatívneho javu.

Rodičia aj napriek hrozbe porušenia § 211 Trestného zákona, využí-

vajú svoje deti na to, aby páchaním trestnej činnosti zabezpečovali fi-

nančné prostriedky pre domácnosť. 

 Zo štatistických údajov Obvodného oddelenia Policajného zboru 

v Krompachoch vyplýva, že porovnaním údajov páchanej trestnej 

činnosti mládežou je medziročne vyšší o približne 10 % oproti celo-

slovenským priemerom.    

 Práve z týchto dôvodov si Vás opätovne dovoľujem požiadať o po-

moc pri riešení uvedených problémov, pretože pri zhoršovaní sa situ-

ácie a odchode firiem by utrpelo nielen samotné mesto Krompachy, 

ale malo by to vplyv aj na okolité obce. Došlo by nielen k výraznému 

zhoršeniu životnej situácie obyvateľov, ale aj k zníženiu tvorby regi-

onálneho HDP, na ktorom sa podieľajú výrobné firmy lokalizované 

v meste Krompachy.

 Veríme, že sa budete zaoberať touto vážnou situáciou v našom 

meste a spolu s odborným tímom nájdete riešenie pre nás, ktorí sme 

už v bezvýchodiskovej situácii!

 Pre všetkých občanov tohto štátu platia rovnaké práva a povinnos-

ti. Musí to platiť aj pre marginalizované skupiny bez ohľadu na to 

z akej etnickej skupiny pochádzajú. Nemôže byť stále uplatňovaná 

voči takýmto skupinám iba pozitívna diskriminácia. 

 Inštitút § 211 Trestného zákona,  t.j. trestný čin ohrozovania mrav-

nej výchovy mládeže musí platiť nielen pri zanedbávaní školskej do-

chádzky, ako je to doposiaľ u nás bežná prax, ale najmä nabádaní 

maloletých na trestný čin krádeže nesprávnym výchovným pôsobe-

ním, umožňovaním viesť záhaľčivý a nemravný život. Ako je mož-

né, že rodič nevie, čo robí jeho 12 ročné školopovinné dieťa, ktoré 

v 13 rokoch je už rodičom? V prvom rade musí rodič byť zodpoved-

ný za svoje dieťa a tak môže nastúpiť škola, mesto a štát. Je nutné, 

aby orgány činné v trestnom konaní sa veľmi vážne a aktívne zača-

li zaoberať § 211 Trestného zákona – ohrozovanie mravnej výchovy 

v celom rozsahu a nezužovali ho len na ustanovenie písmena d) skut-

ková podstata bránenia povinnej školskej dochádzky. 

 Vážený pán podpredseda vlády, tento list je otvoreným listom ob-

čanov mesta Krompachy a bude zverejnený v našom mesačníku 

„Krompašský spravodajca“. Nie je to len prosba o pomoc primátorky 

mesta, ale všetkých slušných ľudí a podnikateľov mesta Krompachy. 

Veríme Vám.

   S pozdravom 

        Ing. Iveta Rušinová

         primátorka mesta
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UZNESENIE č. 22
z riadneho zasadania 

Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, 

konaného dňa 23. júna 2009 

vo veľkej zasadačke 

Mestského úradu v Krompachoch

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V KROM-

PACHOCH

A/ VOLÍ   

 1. návrhovú komisiu v zložení:

  predseda - Mgr. Marko SKURKA

  členovia - Kristián KRAK

    - Miloslav MASARYK

 2. Janu ŠUMJACIOVÚ, bytom Krompa-

  chy, Slovinská  3, za členku  komisie MsZ 

  pre rómsku komunitu.

B/ BERIE  NA  VEDOMIE

 1. správu o plnení uznesení Mestského 

  zastupiteľstva v Krompachoch k 23. júnu 

  2009.

 2. správu o výsledku hospodárenia spoloč-

  nosti BHMK s.r.o. Krompachy za rok 

  2008.

 3. prerokovanie upozornenia Krajskej pro-

  kuratúry v Košiciach o porušení VZN.

C/ SCHVAĽUJE    

1. Plán zasadaní Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch na II. polrok 2009.

2. Plán činnosti  hlavného kontrolóra mesta 

Krompachy na II. polrok 2009.  

3. rozpočtové opatrenie – použitie prostried-

kov z predaja HIM v sume 13 278 €/

400 000 Sk.

4. rozpočtové opatrenie -  použitie prostried-

kov z úhrady nájomného nemocnicou 

Krompachy v sume 94 440 €/2 845 122 Sk 

na rekonštrukciu ambulancií na chirur-

gickom a internom oddelení.

5. rozpočtové opatrenie -zvýšenie pros-

triedkov na nákup motorového vozidla 

o 4 000 €/120 510 Sk. 

6. rozpočtové opatrenie – prestavba kúpeľ-

ní v bytovom dome Lorencova ul. – DOS 

30 563 €/920 741 Sk. 

7. Doplnok č. 4 k Organizačnému poriadku 

Mestského  úradu v Krompachoch 

8. uzavretie kúpnej zmluvy na predaj bytu 

č. 2, obytného domu s.č. 1099 stojaceho 

na pozemku p.č. KN 1007 zastavané plo-

chy a nádvoria o výmere 385 m2 v k.ú. 

Krompachy, zapísaného na LV č.1618 pre 

Mesto Krompachy, na Lorencovej ul.č.9 

v Krompachoch s nájomníčkou bytu Da-

šou Hojstričovou, nar. 25.07.1963 bytom 

Lorencova č.9, 053 42 Krompachy. Do-

hodnutá kúpna cena je stanovená v zmys-

le Z.č.182/1993Z.z. a V.č.492/2004Zb. 

vo výške 178,78 € (5.386,1 SKK) a bude spo-

lu s výdavkami spojenými s vyhotovením 

kúpnej zmluvy splatná najneskôr do 7 dní 

od podpísania kúpnej zmluvy. 

9. predaj pozemku v k.ú. Krompachy, par-

cela č. 635 – zastavané plochy a nádvo-

ria o výmere 26 m2, zapísaná v LV č.1 pre 

mesto Krompachy, Anne Cichej rod. Jen-

druchová nar. 19.02.1960, bytom Slovin-

ská č.1128/4, 053 42 Krompachy. Jednot-

ková východisková hodnota pozemku 

v zmysle Vyhlášky MS č. 492/2004 v plat-

nom znení je 4,98 € za 1 m2. Dohodnutá 

kúpna cena je stanovená vo výške 4,98 €

za 1 m2 t.j. spolu 129,456 € (3.900.-Sk) 

a bude spolu s výdavkami spojenými s vy-

hotovením kúpnej zmluvy splatná v hoto-

vosti najneskôr v deň podpísania kúpnej 

zmluvy. 

10. kúpu časti pozemku p.č. KNE 93129/1, 

orná pôda  o výmere 225 m2 k.ú. Krompa-

chy, vzniknutá parcela č. KNC 2492/3 je 

vytvorená ako diel 1, v zmysle geometric-

kého plánu č. 40/2009 zo dňa 05.06.2009, 

vyhotoveného Jánom Zemanom, Loren-

cova č. 11, 053 42 Krompachy, potvrde-

ným Správou katastra Spišská Nová Ves, 

IČO 37176528, zapísanej v LV č. 2091 pre 

vlastníkov

 - Helenu Lukáčovú rod. Troppová, nar. 

 04.12.1925, bytom Watsonova 1939/55, 

 Košice s podielom ½

 - Ing. Rudolfa Lukáča, nar. 15.12.1948, by-

 tom Slobody 10, 04 442 Rozhanovce 

 s podielom ¼

 - PhDr. Katarínu Talánovú CSc. rod. Lu-

 káčovú, nar. 23.03.1952, bytom Južná 

 trieda 24, Košice s podielom ¼

 Kúpna cena v zmysle Vyhl. MS č. 492/

2004 je stanovená vo výške 4,979 €/m2 

(150,- Sk/m2) t.j. spolu 1.120,295 € a bude 

spolu s výdavkami spojenými s vyhoto-

vením kúpnej zmluvy splatná najneskôr 

do 7 dní od podpísania kúpnej zmluvy.  

11. Uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmlu-

ve na kúpu nehnuteľností vo vlastníctve 

Slovenského vodohospodárskeho podni-

ku, š.p., Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 

010 71 Žilina, zapísaných na LV č. 512 

 - parc. KNC č. 1033/1 o výmere 1293 m², 

 zastavané plochy a nádvoria   

 - parc. KNC č. 1033/2 o výmere     90 m², 

 zastavané plochy a nádvoria   

 - parc. KNC č. 1033/3 o výmere    297 m², 

 zastavané plochy a nádvoria   

 - parc. KNC č. 1033/4 o výmere      46 m², 

 zastavané plochy a nádvoria   

 - parc. KNC č. 1502 o výmere      1433 m², 

 zastavané plochy a nádvoria   

 - parc. KNE č. 72501/4 o výmere 1179 m², 

 ostatné plochy    

 - novovytvorená parc č. KNC č. 3078/2 

 o výmere 219 m², ktorá bola oddelená 

 od parcely KNC 3078 podľa GP č. 31/99, 

 vyhotoveným firmou GeoBAN s.r.o. 

Prešov zo dňa 28.4.1999, overeným dňa 

25.5.1999 Okresným úradom, Katastrál-

nym odborom SNV. Predmetom od-

predaja sú pozemky o výmere 4557 m²,  

 Kúpna cena 22 709,62 € (684 150,00,-Sk, 

konverzný kurz 30,1260.-Sk) je stanovená 

dohodou.

12. predaj zametacieho stroja s evidenč-

ným číslom 4-0003 vedeným v eviden-

cií majetku mesta Krompachy, Zlievár-

ni SEZ Krompachy a.s., Hornádska č. 1, 

Krompachy, zastúpenej predsedom pred-

stavenstva Ing. Milanom Feckom, IČO 

316512823.

 Kúpna cena 663,878 € (20 000 Sk) je sta-

novená dohodou a bude splatná najneskôr 

do 7 dní od podpísania kúpnej zmluvy.

D/  UZNÁŠA  SA  

1. v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov na Doplnku 

č. 2 k VZN MsZ v Krompachoch č. 3/2004 

o čistote mesta. 

E/ SÚHLASÍ         

1. s uzavretím nájomnej zmluvy na nebyto-

vý priestor – časť strechy obytného domu   

s. č. 1050 na parcele KN č. 2848 o výmere 

422 m2 na SNP č.1, v k.ú. Krompachy, za-

písanej v LV č.1 v prospech mesta Krom-

pachy, so Telefónicou O
2
 Slovakia, s.r.o., 

Einsteinova č.24, 851 01 Bratislava, IČO 

358 48 863, zastúpenou Ing. Vladislavom 

Zavrělom, na základe plnomocenstva 

zo dňa 2.2.2009, na dobu určitú 10 rokov. 

Dohodnuté nájomné je dohodou vo výš-

ke 1.992 €/rok (60.010,99 Sk/rok) a bude 

splatné do 15 dní od podpísania nájom-

nej zmluvy.

2. s nájomnou zmluvou na nebytový priestor 

– nehnuteľností hospodárskeho pavilónu  

s. č. 59 na parcele KN č. 1033/3 o výmere 

297 m2 a kočikáreň s.č. 2464 na parcele 

KN č. 1033/4 o výmere 46 m2 pri materskej 

škole na Hlavnej ulici č.3, v k.ú. Krompa-

chy, zapísaných v LV č.1 v prospech mesta 

Krompachy, so Špeciálnou základnou 

školou v Krompachoch, Hlavná č.3, 053 

42 Krompachy, zastúpenou Mgr. Jozefom 

Valekom, riaditeľom školy, IČO 313 09 

666, na dobu určitú do 28. 02. 2010. Do-

hodnuté nájomné je stanovené v zmysle 

VZN č. 2/2008, §5, odst.2 vo výške 0,033 

€/m2/rok t.j. spolu 11,386 €/rok (343,-Sk/

rok) a bude splatné v deň podpísania ná-

jomnej zmluvy.  Ročná úhrada za služby 

spojené s nájmom  – spotreba elektrickej 

energie, dodávka tepla a teplej vody, vod-

né a stočné, zrážková voda, poistné, odvoz 

TKO a pod., bude nájomca hradiť priamo 

jednotlivými dodávateľmi médií, s ktorý-

mi uzatvorí dohody resp. zmluvy.
pokračovanie v buducom čísle
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 Každoročne dostávame do našich rodín netrpezlivo očakávané 
vyúčtovanie za služby poskytované Bytovým hospodárstvom mesta 
Krompachy (BHMK). V tomto roku meškalo o 10 – 14 dní. Podľa názo-
ru väčšiny ľudí je forma vyúčtovania komplikovaná a málo prehľadná. 
Pre mnohých ľudí, najmä tých, ktorí sa o ne začínajú zaujímať až pri 
vyčíslení nedoplatku, je málo zrozumiteľná. 
 Je treba podotknúť, že BHMK rozúčtováva faktúry od svojich dodáva-

teľov: - Termokomplexu, s.r.o. Krompachy

   - Podtatranskej vodárenskej spoločnosti 

   - Slovenskej energetiky (energia spotrebovaná vo výťahoch, 

    osvetlenie chodby, bytových domov)

   - Slovenského hydrometeorologického ústavu (zrážková voda) 

 Teda BHMK nemá vplyv na výšku fakturovaných nákladov, zodpove-

dá len za správny rozpis.

 Ľudia často porovnávajú výšku preplatku alebo nedoplatku s ostatný-

mi susedmi. To je ale zavádzajúce. Rozhodujúce je to, koľko ste zálohovo 

mesačne zaplatili a či ste dodržali zálohový predpis od BHMK. Kto si ho 

dal znížiť, môže viniť len sám seba. Preto sa oplatí porovnávať jednotli-

vé položky, uvedené na druhej strane vyúčtovania s predošlým rokom  

(2008 a 2007). Ale i pracovníčky BHMK by mali venovať viac pozornosti 

rozspisu zálohových platieb , aby boli úmerné skutočnosti za predošlý 

rok, zvýšené približne o predpokladaný nárast cien (plyn, el.energia, tep-

lo). To chce ale užšiu súčinnosť medzi majiteľmi bytov a pracovníčkami 

BHMK. Je potrebné sa priebežne (mesačne, štvrťročne) zaoberať našou 

spotrebou teplej a studenej vody. Veď napr. cena teplej vody sa vyšplhala 

až k 400,- Sk za 1 m3 (ohrev 340,- Sk + voda 60,- Sk), studená stojí 60,- Sk.

O možnostiach úspory teplej vody sme už v našom časopise písali viac-

krát (sprchovanie namiesto kúpania sa vo vani, neumývať riad pod te-

čúcou vodou, oplachovať riad studenou vodou a pod.).

 Pri koncoročnom odpise stavu vodomeru teplej a studenej vody, je treba 

skontrolovať, či stav vodomeru, ktorý podpisujete povereným pracovní-

kom  BHMK zodpovedá skutočnosti, aby nedošlo k omylu. Veľmi dôležitý 

je stav kohútikov na teplú a studenú vodu ako i WC. Tade Vám môže pri 

ich netesnostiach unikať veľa vody, ktorú potom musíte zaplatiť - stručne 

povedané, na veľkú spotrebu vody nie je možné sa vyhovárať! Je ale treba 

doplniť, že vodohospodári alebo Termokomplex, s.r.o. fakturujú spotre-

by vody podľa ich fakturačného vodomeru. Ak porovnávame ich údaj 

so súčtom vodomerov príslušného domu, nemusíme získať ten istý 

výsledok. Rozdiel môže byť zapríčinený chybnými vodomermi alebo 

drobnými únikmi (kvapkaním), ktoré nemusí Váš bytový vodomer 

zaznamenať. Delením údajov fakturačného vodomeru (umiestnenie 

najčastejšie pri Vašom dome) a Vašej spotreby získavame tzv. koeficient 

spotreby. Je vyšší ako 1, ak fakturačný vodomer ukazuje viac ako je súčet 

meračov v dome a menší ako 1, tak je tomu naopak. Napr.: fakturačný 

vodomer zaznamenal spotrebu 1100 m3 vody a súčet bytových vodo-

merov len 1000 m3 vody, koeficient spotreby je 1,1. Ak je vyšší ako 1,2 

treba sa spoločne zaoberať príčinami tohto rozdielu, kde sú úniky vody 

(a to nielen priamo v bytoch) a zistené nedostatky treba ihneď odstrániť, 

inak všetky tieto úniky zaplatíte spoločne.

 Na záver chcem znova zdôrazniť, že spotrebami tepla a vody je po-

trebné sa zaoberať v priebehu celého roka a nie len pri vyúčtovaní, kde 

z nedoplatkov často obviňujeme pracovníčky BHMK, ktoré nemusia byť 

za to zodpovedné. Na tento článok priamo nadväzuje rozhovor TERMO-

KOMPLEX INFORMUJE.                          Ing. Luboš Weigner,CSc.

Ste nespokojní s vyúčtovaním služieb Bytového hospodárstva mesta Krompachy za rok 2008?

pokračovanie na nasledujúcej strane

 Vážení Krompašania, dovoľte mi, aby som sa Vám po dlhšom 
čase opätovne prihovorila. Tak, ako to býva v každej rodine, tak aj 
našu rodinu neobišli v poslednom období rôzne smutné udalosti, 
ale aj moja choroba. Preto takáto dlhšia odmlka. 
 Naše mesto v poslednom čase zaplavila vlna nespokojnosti a ne-

vôle. Jedná sa o ročné vyúčtovanie  za spotrebu energií v bytových 

domoch, ktoré spravuje Bytové hospodárstvo mesta Krompachy 

(BHMK). 

Priznám sa, že aj ja, keď som počula tie hrozivé sumy, ktoré musia 

ľudia doplácať za spotrebu energií som stratila reč. Po rozhovoroch

s občanmi nášho mesta, najmä so staršími dôchodcami, alebo s mla-

dými ľuďmi, ktorí nevedia ako vyžiť z mesiaca na mesiac som si aj ja  

neraz poplakala. Som si vedomá, že plač nič nezmôže, ale je potrebné 

konať, prípadne zistiť, ako je možné, že k takejto situácii vôbec došlo.  

So sťažnosťami a žiadosťami o preverenie správnosti rozúčtovania 

spotreby energií pre jednotlivé byty sa na mňa už obrátilo množstvo 

ľudí. 

 Vážení občania, chcem Vás ubezpečiť, že tieto žiadosti nezapadli 

u nás prachom, ba ani sme ich nezahodili do koša. V spolupráci s pánom 

poslancom Národnej rady SR, Ing. Stanislavom Janišom  sme v preve-

rovaní správnosti určenia výšky nedoplatkov začali okamžite konať. 

Už v súčasnosti na BHMK prebieha kontrola, vykonávaná nezávislou 

firmou, ktorá má dlhoročné skúsenosti s takouto prácou. Zároveň 

na základe odporúčania pána poslanca Ing. Stanislava Janiša sme 

požiadali Úrad pre reguláciu sieťových odvetví o ďalšiu kontrolu. 

 Bolo mi vytýkané zo strany bývalej konateľky Ing. Evy Derdákovej 

a  súčasného  konateľa spoločnosti, MUDr. Mariána Hojstriča, že po-

sielam na túto spoločnosť kontroly, za kontrolou a potom ani nemajú 

čas na ich vlastnú prácu. 

 Som si vedomá, vážení občania, že BHMK spravuje Vaše prostried-

ky a preto nakladanie s nimi musí byť  transparentné a v súlade 

s platnou legislatívou. Každý človek je omylný a preto, ak došlo 

k nejakému omylu, bude tento stav napravený. V prípade, že výpočty 

a určenie ceny bolo správne, budete môcť Vaše nedoplatky zaplatiť 

v splátkach do konca tohto roka. 

 Vážení občania, je mi veľmi ľúto, že k takémuto stavu vôbec došlo. 

Nechcem, aby to vyznelo že sa vyhováram, ale skutočne na zlý stav 

v hospodárení v spoločnosti som už prvýkrát upozornila poslancov 

mestského zastupiteľstva v marci minulého roka, na základe zistení 

hlavnej kontrolórky. Vtedy som žiadala poslancov o odvolanie kona-

teľa spoločnosti. Pre Vaše ozrejmenie. Podľa §11 Zákona o obecnom 

zriadení v platnom znení zástupcov do spoločností s majetkovou  

účasťou mesta schvaľuje a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Avšak 

vtedy pán riaditeľ a súčasne konateľ spoločnosti Július Macula dostal 

od poslancov  šancu tento stav ešte napraviť. V jeseni minulého roku 

riaditeľ BHMK informoval mestské zastupiteľstvo, že v BHMK je ne-

dostatok finančných prostriedkov na úhradu faktúr za teplo a hrozí 

odstavenie bytov od dodávky tepla. Mestské zastupiteľstvo sa vtedy 

touto situáciou zaoberalo a zároveň poverilo pána riaditeľa hľadať 

zdroje na preklenutie tohto nepriaznivého stavu  formou pôžičky 

z komerčných bánk. Keďže každá pôžička prináša určité riziká, po-

žiadala som nezávislého audítora o spracovanie finančnej analýzy, 

či spoločnosť by bola schopná splácať úver. 

 Výsledky finančnej analýzy boli viac ako alarmujúce. O tom som 

Vás, vážení občania, už prostredníctvom tohto mesačníka informo-

vala. Finančná analýza okrem iného ukázala, že jednotlivé zálohové 

platby od vlastníkov a nájomcov bytov sú stanovené tak nízko, že ne-

stačia ani na zaplatenie 

Prihovára sa k Vám primátorka mesta Krompachy
Vyúčtovanie za energie Bytovým hospodárstvom mesta Krompachy, s.r.o.
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tepla a teplej vody. K navŕšeniu zálohových platieb za jednotlivé mé-

dia došlo až v novembri minulého roka, čo pravdepodobne nestačilo 

vykryť spotrebu tepla a teplej vody počas roka. 

 K ďalšiemu negatívnemu faktoru došlo koncom minulého roka, 

t. j. v decembri roku 2008, kedy došlo k výraznému nárastu cien 

za výrobu tepla a teplej vody. Tento nárast ceny energie si uplatnil 

dodávateľ tepla na základe Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sie-

ťových odvetví. O tejto skutočnosti ste taktiež boli informovaní 

prostredníctvom tohto mesačníka, priamo dodávateľom tepla. 

 Aby nedošlo k prerušeniu dodávky tepla, poslanci mestského za-

stupiteľstvo, za účelom vykrytia strát z predchádzajúcich období, 

odsúhlasili pre spoločnosť BHMK finančné prostriedky vo výške 

2,4 mil. Sk, čo činí cca 80 tis €.

 Vážení občania,  sme si vedomí, že situácia v BHMK ešte stále nie je 

uspokojivá, ale postupne sa dostáva do normálu. Tvorí sa fond opráv 

v súlade so zákonom a taktiež došlo k ozdraveniu chodu spoločnosti. 

Toho času je jediným konateľom spoločnosti MUDr. Marián Hojstrič 

a poverenou riaditeľkou pani Iveta Kožárová. Zároveň prebieha vý-

berové konanie na riaditeľa spoločnosti. Verím, že kontroly prinesú 

svetlo do ročného zúčtovania a budeme Vám môcť vysvetliť príčinu 

takých vysokých nedoplatkov za jednotlivé média.

 Čo sa v meste tento rok bude robiť ?

 A teraz niečo z iného súdka. Keďže som sa na dlhší čas odmlčala, 

na úvod som spomenula prečo, chcem Vás informovať aj o tom, čo sa 

v meste deje a čo chceme ešte urobiť. 

 Tak, ako v iných mestách, tak aj u nás nie je finančná situácia 

ružová. Došlo zo strany štátu ku kráteniu podielových daní, čo po-

stihlo všetky obce na Slovensku. Nášmu mestu pomohlo najmä to, že 

minulý rok sme hospodárili s prebytkom 9,5 mil. Sk (cca 315 000 €) 

a preto môžeme realizovať niektoré aktivity. 

 V auguste je naplánované ukončenie bytového domu na Námestí 

slobody. Žiadosti o pridelenie bytu niekoľko násobne prevyšujú po-

čet bytov, ktoré sú k dispozícii. Javí sa mi najspravodlivejší systém, 

že tí žiadatelia, ktorí budú spĺňať kritéria stanovené Usmernením 

Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja a naším VZN budú 

vybraní verejným losovaním a nie rozhodovaním komisií alebo 

iných subjektov. Ak chcete, vážení občania, môžete sa k tomuto sys-

tému vyjadriť aj prostredníctvom e- mailovej pošty na moju adresu 

(rusinova@krompachy.sk), alebo na pracovníkov organizačno– 

správneho a sociálneho oddelenia.  

 V auguste je taktiež naplánované začatie, ale aj ukončenie multi-

funkčného ihriska, t. j. ihriska s umelou trávou na futbal, basketbal, 

volejbal a iné športové hry. Umiestnený bude v areáli ZŠ na Mau-

rerovej ulici. Dotácia vo výške 1,2 mil. Sk (cca 40 000 €) nám bola 

poskytnutá z Úradu vlády. V tomto mesiaci začíname realizovať 

prestavbu a dostavbu rozostavaného zimného štadióna na Kúpeľnej 

ulici. Ukončenie predpokladáme v marci na budúci rok. Dotácia bola 

poskytnutá na výjazdovom zasadnutí Vlády SR vo výške 15 mil. Sk 

(cca 498 000 €).

 V tomto roku plánujeme zrealizovať terénne schody na ulici Mau-

rerovej a Slovinskej. Taktiež parkoviská na Slovinskej ulici z vlastných 

prostriedkov. Mesto začína v tomto mesiaci s rekonštrukciou paviló-

nov v nemocnici. Bude sa rekonštruovať pavilón interného oddelenia 

a vstupná časť chirurgického pavilónu. Rekonštrukcia bude vyko-

naná zo zdrojov, ktoré mesto získalo od spoločnosti Agel SK, s.r.o. 

z prenájmu nehnuteľností, t.j. budov v nemocnici. 

 Najneskôr do konca roka bude postavený ďalší prístrešok na ko-

munálny odpad. Bude umiestnený na Hlavnej ul., za budovou, ktorú 

starší krompašania nazývali „Stodola“, prípadne „Richnavský“. Ten-

to prístrešok bude realizovaný z prostriedkov firmy Brantner, s.r.o.

 Nepodarilo sa nám tohto roku získať finančné zdroje zo Štátneho 

fondu rozvoja bývania, takže s výstavbou 42 bytov na Maurerovej ulici 

začneme až na budúci rok. 

  Mnohí z Vás sa určite pýtate, čo s európskymi zdrojmi. V tomto 

roku sú spracované projekty na rekonštrukciu škôl na Maurerovej 

ul., na Zemanskej ul., spracúvavajú sa projekty na úpravu centra 

mesta, projekty na úpravu skládky Halňa. 

 Zapojili sme sa do rôznych projektov, kde sme tento rok získali 

dotácie z nadácie TESCO na výsadbu zelene, z Košického samo-

správneho kraja, Nadácie SPP a z Ministerstva kultúry na realizá-

ciu kultúrnej akcie – Štvorylka a Festival tanca. Taktiež nám boli 

poskytnuté finančné zdroje z Ministerstva sociálnych vecí, práce 

a rodiny na úpravu priestorov Útulku na Starej Maši. Veľkú radosť 

máme z čistiaceho auta, na ktoré sme získali fin. prostriedky z EÚ 

fondov. Predložili sme veľa projektov, avšak nie všetky sú úspešné. 

 V meste je ešte veľa čo stavať, opravovať a vylepšovať. Som rada, že 

sa nám aspoň niečo podarilo urobiť. Spočiatku po nástupe do funk-

cie sme museli splácať dlhy za Nemocnicu vo výške 17 mil. Sk (cca 

564 000 € ). Teraz, keď sú dlhy splatené nastala kríza a znova je tých 

peňazí málo. Snažím sa s celým vedením MsÚ získať čo najviac pre 

toto mesto a pre Vás občania. Nie je to fráza. 

 Cítim to, že naše ťažko skúšané mesto potrebuje pomoc. Veď v médi-

ách je málo ktoré mesto, alebo obec toľko spomínaná len v negatívnych 

súvislostiach, ako naše mesto. Preto sa s celým kolektívom MsÚ snaží-

me aspoň kultúrnymi akciami ukázať svetu, že v meste žijú aj schopní 

a šikovní ľudia, že naše mestečko je naozaj krásne. Avšak sú chvíle, 

keď strácam chuť pracovať a to najmä po útokoch rôznych „skupi-

niek“ ľudí, ktorí v mojom konaní hľadajú stále len niečo nekalé, zlé 

a zamestnávajú orgány činné v trestnom konaní neopodstatnenými 

udaniami na moju osobu. 

 Vážení občania, chcem Vás uistiť, že sa budem snažiť celé svoje  

pôsobenie na poste primátorky využiť čo najefektívnejšie, aby ľudia 

v tomto meste nemuseli z neho utekať, alebo sa hanbiť za to, že žijú 

v ňom. 

Dovoľte mi, na záver popriať deťom pekné prázdniny, tým čo pracu-

jú, peknú dovolenku a všetkým Vám ostatným, krásne, slnečné leto.

                   Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta

Prihovára sa k Vám ...
pokračovanie z predchádzajúcej strany

Pozývame Vás na 

DNI MESTA KROMPACHY 
v dňoch 14.-20.9.2009, ktorých súčasťou bude aj 

XVIII. Krompašský jarmokXVIII. Krompašský jarmok 
(17.-19.9.2009).

Bližšie informácie Vám poskytneme už v Ďalšom čísle Krompašského spravodajcu.



 Spoločnosť TERMOKOMPLEX zásobuje 
teplom a teplou úžitkovou vodou viac ako 
1500 bytov v Krompachoch. Náklady na vý-
robu tepla a TÚV sú potom fakturované 
odberateľom, spravidla správcovským orga-
nizáciám (BD SNV, BHMK Krompachy, SVB 
a pod.). Náklady na tieto služby tvoria potom 
najväčšiu položku vo vyúčtovaní  za prísluš-
ný rok a sú terčom často nevyberanej kritiky 
zo strany niektorých obyvateľov.
 Preto som sa vybral za výrobcom tepla, 

oslovil som p. Ing. Miroslava Fonfáru, zást. 

riaditeľa TERMOKOMPLEX-u spol. s r.o., aby 

nám z pohľadu výrobcu tepla a TÚV vysvetlil 

situáciu a položili sme mu preto niekoľko otá-

zok.

• Ako zisťujete spotrebu tepla za obytný dom 

a ako sa dá zistiť spotreba tepla v jednotlivých 

bytoch?

 Množstvo odobraného tepla každého obyt-

ného bloku sa zisťuje meračmi umiestnenými 

na vstupe prípojky do objektu. Tieto meradlá 

podliehajú pravidelnému overovaniu pod-

ľa platnej legislatívy. Tieto merače udávajú 

spotrebu v MWh. Toto namerané množstvo 

po vynásobení konštantou 3,6 dáva spotrebo-

vané množstvo tepla v GJ (gigajoule) za ten 

ktorý objekt.

 Spotreba tepla v jednotlivých bytoch je po-

tom správcovskou organizáciou prepočítaná 

buď podľa plochy bytu, alebo ak je zavedené 

pomerové meranie na jednotlivých radiáto-

roch, tak potom podľa ich odpočtov. Pri tomto 

spôsobe ale ešte pristupuje korekcia podľa 

polohy bytu, tzv. upravený odpočet a spotreba 

tepla je rozdelená na základnú a spotrebnú 

zložku. Základná zložka je fakturovaná podľa 

plochy,  spotrebná zložka podľa upravených 

odpočtov pomerových rozdeľovačov nákladov. 

• Ako sa stanovuje cena tepla?

 TERMOKOMPLEX, spol. s r.o., ako aj iní 

výrobcovia tepla na Slovensku si nemôžu vy-

tvárať ľubovoľne fakturačnú cenu za dodané 

teplo. Každý výrobca má maximálnu cenu 

tepla schválenú ÚRSO-m (Úrad pre reguláciu 

sieťových odvetví) v Bratislave. Táto cena sa 

skladá z dvoch zložiek, variabilnej a fixnej.

 Variabilná zložka ceny tepla predstavuje ná-

klady na výrobu tepla a obsahuje cenu zemné-

ho plynu, elektrickej energie a technologickej 

vody. Náklady na zemný plyn pritom predsta-

vujú až 95% variabilných nákladov.

 Fixná zložka ceny tepla je zložená z nákla-

dov na opravy a údržbu, revízií a atestov, odpi-

sov a ostatných regulovaných nákladov. Platná 

legislatíva presne stanovuje, aké oprávnené 

náklady si môže výrobca tepla zahrnúť do ceny 

tepla. Tvorba ceny tepla a jej dodržiavanie je 

pravidelne kontrolované zo strany ÚRSO.

 Výšku zisku určuje ÚRSO Bratislava 

a to max. 25,- Sk/GJ, obdobne je regulovaná aj 
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výška ďalších nákladov vstupujúcich do kal-

kulácie ceny tepla. Maximálna priemerná cena 

tepla, vypočítaná váženým priemerom bola 

stanovená na úrovni 730,- Sk/GJ s DPH. Vede-

nie našej organizácie zvážilo situáciu a rozho-

dlo sa použiť priemernú cenu nižšiu, na úrovni 

719,- Sk/GJ s DPH. V roku 2007 bola cena tepla 

na úrovni 626,-Sk s DPH, takže tento nárast sa 

prejavil v položke kúrenie a ohrev TÚV. Podo-

týkam, že cena tepla našej organizácie je jedna 

z najnižších v rámci regiónu, napr. Spišská 

Nová Ves 729,-Sk/GJ a Levoča 794,-Sk/GJ. 

Tu treba ešte pripomenúť, že cena plynu pre 

domácnosti a cena plynu pre kategóriu veľko-

odber je rozdielna. Najčastejšie sú pripomien-

ky odberateľov k teplej úžitkovej vode.

Hlavné príčiny sú:

- nárast ceny dodávaného tepla

- pokles spotreby TÚV v dôsledku šetrenia 

 obyvateľmi

- predĺžený čas prípravy TÚV na základe po-

žiadavky niektorých konečných spotrebiteľov

 Na prvý pohľad je to paradoxné, ale je po-

trebné poznať spôsob prípravy TÚV. Voda sa 

zohrieva centrálne v ohrievačoch, potrubím sa 

dodáva do miesta spotreby a nespotrebovaná 

sa vracia späť do miesta prípravy. Pritom sa 

ochladí a musí sa znovu dohrievať na predpísa-

nú teplotu. Tento cyklus sa neustále opakuje a 

zjednodušene povedané pri zníženej spotrebe 

TÚV u odberateľov sa vlastne zvyšuje spotreba 

tepla na jej ohrev.

 V roku 2007 bol čas prípravy TÚV 17 hodín 

denne. Ako sme uviedli niektorí odberatelia 

požadovali predĺženie doby prípravy TÚV 

o 3 hodiny. V dôsledku toho narástla aj spotre-

ba tepla na prípravu TÚV. 

• Ako je to s meraním spotreby TÚV na vstu-

pe do objektov?

 Naša organizácia začala s inštaláciou uve-

deného merania v roku 2008, kde od 1.7.2008 

bolo realizované meranie okruhu kotolne 

sídliska JUH, v tomto roku boli merače na-

inštalované na okruhoch kotolní Hlavná 946 

a sídliska MIER, kde sa od 1.7.2009 začne s me-

raním. Ide o elektronické meranie s vysokou 

presnosťou. Tu treba skonštatovať, že pokiaľ 

by dlžoba zo strany BHMK bola vyrovnaná 

a platby za dodávku tepla boli včasné a v pl-

nej výške, bolo by v tomto roku zavedené 

meranie aj na okruhu kotolne Poštová 1052. 

Takto sa realizácia merania spotreby TÚV 

na objektoch v okruhu uvedenej kotolne pre-

súva na rok 2010.  

• V čom, podľa Vás, spočíva najväčší prob-

lém s vyúčtovaním BHMK s.r.o. za rok 2008?  

 Z pohľadu našej organizácie problém nedo-

platkov pri vyúčtovaní vidíme ako problém 

objektívneho a včasného stanovenia prime-

raných zálohových platieb pre obyvateľstvo. 

Pritom tento problém je dlhodobý a podotýka-

me, že s ostatnými odberateľmi v tomto smere 

nie sú problémy. Tu treba citlivo prehodnotiť 

a posúdiť výšku záloh podľa skutočných spot-

rieb jednotlivých obytných blokov, resp. bytov. 

V ďalšom bude nutnosťou doriešiť situáciu 

v BHMK personálne a finančne. Keďže je veľa 

pripomienok k vyúčtovaniu nákladov za teplo 

a ohrev TÚV, naša organizácia listom zo dňa 

19. 6. 2009 požiadala Úrad pre reguláciu sieťo-

vých odvetví Bratislava (ÚRSO) o vykonanie 

kontroly dodržiavania zákonov, všeobecne 

záväzných právnych predpisov a vydaných 

rozhodnutí v oblasti regulácie sieťových od-

vetví za rok 2008. Termín tejto kontroly naša 

organizácia nemôže stanoviť, preto vás o vý-

sledku budeme informovať po jej ukončení. 

Rok 2007 bol zo strany ÚRSO komplexne 

kontrolovaný v našej organizácii začiatkom 

tohto roku.  

• Ako v tejto súvislosti vnímate  rok 2009?

 Už aj v tomto kalendárnom roku (za 1. pol-

rok 2009) vidíme ten istý problém, že zálohy 

od obyvateľstva nepokrývajú v plnej výške 

náklady na služby spojené s užívaním bytov. 

Zatiaľ táto situácia v BHMK s.r.o. nie je rieše-

ná a ak sa riešiť nebude, tohtoročný problém 

môže nastať aj pri vyúčtovaní za kalendárny 

rok 2009.

• Čo radíte do budúcnosti vašim odberate-

ľom?

 Ako vyplýva z tlače a vyjadrení našich po-

litikov, je potrebné zamerať sa na znižovanie 

energetickej náročnosti vo všeobecnosti. Preto 

radíme našim občanom, aby sa zamerali hlav-

ne na:

1. výmenu starých netesných okien

2. zavedenie termoregulácie na vykurovacie 

 telesá (termostatické ventily)

3. drobné úspory energií v domácnostiach 

 (o nich sme sa už na stránkach KS zmieňo-

vali)

Prvé dve spomínané opatrenia sú najúčin-

nejšie, o čom najlepšie vedia tí, ktorí uvedené 

opatrenia už v svojich bytoch zrealizovali. 

V tomto prípade môže úspora nákladov za 

teplo dosiahnuť až 40%.

Zatepľovanie bytových domov, najmä pane-

lových, prinesie úsporu asi 10%. Je to však 

finančne náročné a u tehlových bytových do-

mov sa neoplatí.

• Čo by ste chceli povedať na záver?

 Na záver opakujeme, že v danej situácii je 

potrebné objektívne stanoviť zálohové platby 

pre obyvateľstvo, situáciu v BHMK riešiť per-

sonálne, ale hlavne finančne, pretože takto je 

reálne, že bude ohrozená nasledujúca vykuro-

vacia sezóna a plynulé zásobovanie obyvateľov 

teplom a teplou úžitkovou vodou. A obyvatelia 

majú ešte čas na to, aby sa zaujímali o zníženie 

spotreby tepla aspoň v druhej časti roku.

 Zhováral sa Ing. Ľuboš Weigner, CSc. 

TERMOKOMPLEX, spol. s r.o. informuje



usporiadajú

ktorá sa uskutoční dňa 25.7.2009 so začiatkom o 21:00 hod. 
na Námestí slobody 
(pred budovou MsÚ)

hasièských družstiev mužov a žien
2. rocník nocnej súťaže 

hasicských družstiev mužov a žien
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 V dňoch  6. – 13. júna 2009 sme  sa - Simona Kočišová, Jana 

Kolesárová, Martina Šucová, Silvia Saksová, Mária Pendráková, 

Mária Mníchová, Martin Hvizdoš, Michal Magda, Peter Čurilla 

z 2.A a  Mgr. Adela Cukerová - spoločne s ďalšími mladými ľuďmi 

z  Nemecka, Poľska, Maďarska, Česka, Talianska, zúčastnili mlá-

dežníckeho seminára v nemeckom mestečku Bad Marienberg.

 V sobotu večer sme odcestovali vlakom zo Spišskej Novej Vsi 

do Prahy. Vo vlaku nás už čakali kamaráti z Humenného. Do Prahy 

sme dorazili skoro ráno v nedeľu a odtiaľ sme autobusom cestovali 

do Bad Marienbergu. Cesta bola veľmi únavná, lebo sme nechtiac 

urobili 200 km naviac.

 Večer po príchode do Europa Hausu nás privítali Karsten, Anselm 

a Julia. V pondelok ráno po raňajkách nás organizátori oboznámili 

s programom na celý týždeň. Poobede na nás čakalo City Rallye, 

v ktorom sme v medzinárodných  skupinách zisťovali informácie o 

mestečku. Večer sa každá krajina predstavila prezentáciou a národ-

nými jedlami. My sme priniesli domácu hruškovicu, beľuše, kysnuté 

koláče, parenicu, syry, klobásy, slaninu a veľa iných dobrôt. Zatan-

covali a zaspievali sme ľudové piesne v krojoch a Martin zahral na 

husliach. Ochutnali sme taliansku pizzu, tortellini, české a nemecké 

pivo, karlovarské oblátky, koláče. Maďari nás ponúkli klobásami, 

vínom, naučili nás tancovať čardáš. Poliaci priniesli krowky a zatan-

covali polonézu, ich národný tanec.

 Utorok sme začali hrou na prebudenie (ako aj každý deň), potom 

sme v medzinárodných skupinách robili projekty na tému Európska 

únia. 

 V stredu sme navštívili Frankfurt. Doobeda sme robili interview 

s okoloidúcimi na tému Európa. Poobede sme mali rozchod po mes-

te. Boli sme na mrakodrape vo výške 200m a celé mesto  sme mali 

ako na dlani. Bol to úžasný a nezabudnuteľný zážitok.

 Vo štvrtok sme sa začali pripravovať v medzinárodných skupi-

nách na workshop, ktorý sme mohli robiť vo forme posteru, filmu, 

fotoprezentácie, správ, diskusie alebo divadla. Večer sme sa šli prejsť 

do mesta. Po večeri sme sa zabavili na karaoke show.

 Piatok doobeda sme dokončovali workshop a poobede sme ho pre-

zentovali. Večer sa konala rozlúčková párty, ktorá skončila o druhej 

hodine ráno, a tak

sme v zábave pok-

račovali v izbách. 

 Počas pobytu 

sme vo voľnom 

čase chodievali do

mesta alebo do 

i n t e r n e t o v e j 

miestnosti. Po-

obede sme mali 

jazykové okienka, 

ktoré pripravovali 

stále iné krajiny. 

Naučili sme sa 

zábavné frázy a 

nové slovíčka. 

Po večeroch sme 

sa stretávali na 

izbách, kde sme 

si spievali ľudové 

pesničky, Martin hral na husliach. Našim kamarátom z iných krajín 

sa to veľmi páčilo. Nám najbližší boli Poliaci, Česi a Nemci. Ubyto-

vanie bolo na vysokej úrovni. Strava nám veľmi chutila. Na raňajky 

a na večeru sme mali švédske stoly a za obedom chutný puding. 

 O 8 hod. ráno v sobotu nás už pred Europa Hausom čakal autobus. 

V hale sme sa všetci rozlúčili, vymenili si e-maily a išli domov. 

Mali sme kopu času do odchodu vlaku, tak sme si pozreli Prahu. 

Videli sme Orloj, výmenu stráží na Pražskom hrade, Václavské 

námestie, Zlatú uličku, prešli sme Karlov most, nakúpili darčeky 

a odcestovali do Krompách.

 Bol to úžasný týždeň, spoznali sme veľa zaujímavých ľudí a zlepšili 

sme sa v cudzom jazyku a boli by sme radi, keby sme sa tam ešte 

niekedy vrátili.

Simona Kočišová, Jana Kolesárová 2,A 

Gymnázium Krompachy

Nemocnici v Krompachoch svitlo na lepšie časy
 Spoločnosť AGEL SK a.s. vstúpila do Nemocnice v Krompachoch v lete minulého roka.

Vstup nového akcionára odsúhlasilo mestské zastupitelstvo v čase, kedy nad nemocnicou visela reálna  hrozba postupného zatvorenia jednot-

livých oddelení nemocnice, a v priebehu ďalšieho roka by bola  ako celok zanikla.

 V neľahkej situácií, kedy každý mesiac prudko rástli dlhy nemocnice (strata za rok 2008 dosiahla výšku  477,7 tis. eur.) sa novému investo-

rovi spol. AGEL SK a.s. podarilo zastaviť tvorbu negativného hospodárskeho výsledku, čím sa vytvorili predpoklady pre stabilizáciu nemoc-

nice a jej postupný rozvoj. AGEL SK navýšil základné imanie spoločnosti o 415 tis.EUR, ktoré spoločnosť použila na úhradu polehotných 

záväzkov vo vzťahu  k štátu a mestu Krompachy.

 Napriek nepriaznivého hospodárskemu výsledku nový investor – spol. AGEL SK nepristúpil k zníženiu platov. Podarilo sa stabilizovať  

vzťahy s hlavnými dodávateľmi nemocnice a  vytvorili sa podmienky pre ďalšie investície do rozvoja a modernizácie tejto nemocnice.

 „V tejto chvíli v spolupráci s mestom Krompachy, ktoré je naďalej vlastníkom nehnuteľností v rámci nemocnice, pripravujeme vybudo-

vanie novej chirurgickej ambulancie (predpokladaná výške investícia je cca 99 581 EUR). V príprave je tiež projekt rekonštrukcie interného 

oddelenia a doliečovacieho oddelenia“, povedal zástupca AGEL SK a.s. MUDr, Daniel Chovan, MPH. Peniaze na plánované rekonštrukcie 

pochádzajú z nájmu ,ktorý AGEL SK podľa dohôd platí mestu. Presné kalkulácie na všetky projekty sa v týchto dňoch dokončujú.

 Nemocnica v Krompachoch po vstupe nového investora zaznamenala nárast výkonov a stúpol počet odliečených pacientov.

Tento rok čaká nemocnicu ďalšia optimalizácia nákladov a výkonov v účinnosti s fungovaním sesterském VNsP Levoča a.s.. Počíta sa so za-

stavením tvorby straty nemocnice a vytvorením technických a personálných podmienok na zvládnutie zvýšeného počtu pacientov, ktorý sú-

visí aj s ukončením činnosti Nemocnice Gelnica.

 Spoločnosť AGEL SK a.s. je dcérou skupiny Agel, ktorá patrí medzi najväčších súkromnych prevádzkovateľov nemocníc a zdravotnických 

zariadení v Európe. Na Slovensku pod spoločnosť v súčasnosti spadá okrem Nemocnice v Krompachoch aj medicínske centrum MEDI RE-

LAX M+M, distribučná spoločnosť Martek Medical SK, Všeobecná nemocnica s poliklinikou v Levoči a vlastní majoritný podiel v zdravotnej 

poisťovni  Apollo.              Mgr.Mária Adamová, AGEL SK

Nemecko – Bad Marienberg 2009
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 22. mája 2009 sa na našej škole, Maurerovej 14,  uskutočnila Detská 

vedecká konferencia pri príležitosti stého výročia narodenia Júliusa 

Barča – Ivana. 

Július Barč – Ivan bol nielen krompašským rodákom, ale aj známym 

slovenským básnikom a dramatikom. 

Naši žiaci sa pod vedením pani učiteliek Pustayovej, Fábryovej, 

Paločkovej a Kačurovej pripravovali už niekoľko mesiacov vopred. 

Výsledkom ich svedomitej práce bol zaujímavý program. Pútavé  

prezentácie, ktoré si žiaci pripravili  sa týkali hlavne života Júliusa 

Barča – Ivana. Program bol nasledovný:

 1. J.B – Ivan na internete  Ivana Tóthová, IX.B

 2. Martin    Daniel Kupec, VII.A

 3. Filagória    Denisa Gmucová, 

       Miroslava Bardovičová, XI.B

 4. Evanjelická fara a kostol Jaroslav Cehlár, IX.A

 5. Pamätná izba   Ivana Darvasiová, 

       Diana Neubellerová, IX.A

 6. Banská ulica   Alena Sabolová, VI.A

 Súčasťou konferencie bolo aj vyhodnotenie literárnej súťaže Barčo-

va vetvička, do ktorej sa zapojili nielen naši žiaci, ale aj žiaci a študen-

ti krompašského gymnázia, okolitých škôl a Michaloviec. Súťažilo 

sa v dvoch kategóriách. Mená výhercov nám oznámila predsedníčka 

poroty p. Jurečková. 

I. kategória

1. miesto- Martina Tóthová (gymnázium Krompachy)

2. miesto- Viktória Hojstričová (ZŠ Maurerova Krompachy)

3. miesto- Edita Kišková (gymnázium Krompachy)

II. kategória

1. miesto- Miroslava Bardovičová (ZŠ Maurerova Krompachy)

2. miesto- Juliána Znancová (ZŠ Maurerova Krompachy)

3. miesto- Roberta Slezáková (ZŠ Slovinky)

 Na konferencii nás milým slovom obdarila naša pani riaditeľka a 

pán Biroš, predseda Matice slovenskej v Krompachoch. 

 V závere sa účastníci vyfotografovali, prehliadli si výstavné pane-

ly. Pre hosti sme pripravili aj malé občerstvenie. Sme radi, že sa táto 

konferencia konala práve na našej škole, a dúfame, že aj v budúcnosti 

budeme poctení prípravou podobného projektu.

Ivana Tóthová, IX.B, ZŠ Krompachy, Maurerova 14

v dňoch 1.7.- 31.7.2009 

a 3.8.-28.8.2009

CENA: 3 €*
za jeden deň

*2 € - poplatok za obedy (v prípade záujmu),

1 € - poplatok za tábor,

- program denného letného tábora je zameraný 

na šport, turistiku, výlety, veselé hry a súťaže 

-prihlásiť dieťa je potrebné vopred 

(pred termínom nástupu do tábora)

v Centre voľného času PRIMA v Krompachoch

alebo na t.č.0915 938 896

-príchod detí je v čase od 7.00-8.30 hod.

-rodičia si deti vyzdvihnú od 14.30-15.00 hod.

DENNÝ LETNÝ TÁBOR 

V CVČ PRIMA

1.7.-3.7. – MLADÍ UMELCI

6.7.– 10.7. – FAREBNÝ SVET

13.7.– 17.7. – ŠPORTOVÉ LETO

20.7.– 24.7. – KREATÍVNE BLÁZNENIE

27.7.-31.7. – ROZPRÁVKOVÝ RAJ

3.8.-7.8. – LETNÁ HORÚČKA

10.8.-14.8. – POČÍTAČOVÁ MÁNIA

17.8.-21.8. – S RUKSAKOM NA PLECIACH

24.8.-28.8. – ROZLÚČKA S LETOM

„Či je slnko a či dážď, s nami stráviš pekný čas.“

Detská vedecká konferencia
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 Je piatok, 26. júna 2009, 19,00 hod. večer 
a  v knižnici  je  nezvyčajný ruch. Do knižni-
ce prišli deti s neobyčajným nákladom- spa-
cákmi, karimatkami, vankúšikmi, baterka-
mi a hlavne s očakávaním čo sa bude diať. 
Začína pršať  /to nie je dobré znamenie, pre-
tože plánovaná opekačka na Čarde sa neko-
ná/ ale prichádza zmena programu- všetko 
sa bude odohrávať v Dome kultúry a samot-
nej knižnici.
 Začal sa šiesty ročník „Svätojánskej noci 

v knižnici“. Niektorí prišli v sprievode rodi-

čov- nosičov a v očiach mnohých z 23 štvrtá-

kov zo základných škôl v meste vidieť aj tro-

cha očakávania, čo to vlastne bude, pretože  

im bývalí štvrtáci narozprávali všetko mož-

né, len aby ich vystrašili.

 8 chlapcov a 15 dievčat sa delí do družstiev, 

losujú si farebné označenie, ktoré im na ruky, 

alebo tvár kreslia naši pomocníci (študenti 

SŠ a VŠ).

 O 20,00 hod. prichádzajú mestskí policaj-

ti so svojím psom Rexom a deti sa dozvedajú, 

čo robia mestskí policajti, z čoho pozostáva 

ich odev, výzbroj, ako,  kedy a prečo zasahu-

jú, čo robí Rex a ako im pomáha. Deti majú 

potom množstvo otázok  a chlapci v čiernom 

im odpovedajú.

 Potom im teta Žofka - vedúca knižni-

ce rozpráva o tej magickej noci na svätého 

Jána, aké sú zvyky, prečo sa zapaľujú ohne, 

aké rastliny s čarodejnou mocou sa zbierajú 

a prečo je kvitnúce papradie také čarovné,

že tam, kde sa objaví je poklad, akú čarovnú 

moc má ranná rosa ... prečo lietajú strigy...

 Ďalšou úlohou detí je zachytiť na veľký há-

rok papiera všetko to, čo si zapamätali z roz-

právania. 

 Keďže to bolo vyčerpavajúce, deti dostá-

vajú občerstvenie  v podobe uvarených špe-

káčok, chlebíka, horčice, či kečupu. Chutia 

výborne. Tety knihovníčky im navarili veľmi 

dobrý čajík so sirupom (dostali pochvalu, 

že ani mamky taký dobrý čajík nevaria). 

 Potom lúštia hádanky ukryté na obráz-

koch a pomaly prichádza polnoc.

 Družstvá sa vydávajú hľadať poklad. Kaž-

dé družstvo musí svoj poklad nájsť. Musí pre-

jsť nebezpečnú cestu za pokladom, na ces-

te stretávajú strašidlá, svetielkujúce mušky,  

musia prečítať indície, odkazy, ktoré hľada-

čov usmerňujú v tmavej budove domu kultú-

ry. Sprevádzajú ich teta knihovníčka Žofka, 

dobrá víla  a pomocníčka.

 Nakoniec všetky družstvá poklad našli,

 strach z nebezpečenstva opadá a za rozsvie-

tenia všetkých svetiel hľadači prejdú celú 

trasu. Spoločne sa fotia spolu so strašidlami.

 Je poriadne po polnoci, niektorí majú malé 

očká, aj by spali, aj by chceli pozerať zaují-

mavý film:  Cesta do fantázie. Niektorí aj 

pozerajú, iní si na spacákoch ešte rozprávajú 

dojmy z hľadania pokladu, iní už pomaly 

usínajú.

 Nakoniec aj tých čo 

pozerali film zmáha 

spánok a tak sa ukla-

dajú  a usínajú. 

 Ráno o 7,00 je bu-

díček a vstáva sa im 

ťažko, preťažko ... ale 

čakajú ich raňajky, ča-

jík. Ale ešte predtým 

deti dostávajú DIP-

LOM  ZA ODVAHU 

a idú domov. Niektorí 

sami, pre niektorých 

prichádzajú rodičia. 

 Bola to ťažká, ale 

krásna noc.

PRANOSTIKY NA JÚL
• Aký júl, taký január. • Psie dni majú najviac múch.

• Psie dni jasné a teplé sú, vždycky dobrý rok nám donesú. • V júli do košele obleč sa, v decembri po uši odej sa.

• Suché kopy, mokré snopy. • V júli prepelica volá žencov do poľa.

• Ženci do poľa, včely z poľa. • Veľa hríbov v júli sýpky nenaplní.

• Keď v júli mravce svoje mraveniská väčšie stavajú, to znamená včasnú zimu.

„SVÄTOJÁNSKA NOC V KNIŽNICI“

 Touto cestou sa chceme veľmi pekne 

poďakovať sponzorom, MO MS za zakúpenie 

pokladu, reštaurácií Melódia za chlebíčky 

a ohrev špekáčok, Mäso Kočík za špekáči-

ky, p. Kandrikovi z Galérie za malinovky, 

Mestskej polícii v Krompachoch za program 

a všetkým naším dlhoročným pomocníkom- 

strašidlám- za krásne strašenie.

Za tety knihovníčky  Žofiu a Ľubu dojmy 

zo „strašidelnej“ Svätojánskej noci opísala         

Jana Jurečková

Mestská knižnica Krompachy
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Záhradkár v lete
Sú prázdniny, začína dovolenková sezóna, ukazuje sa horúce leto, 
ktoré sa dá stráviť rôznym spôsobom. Záhradka v horúcich dňoch 
poskytuje príjemnejšie prostredie ako panelákový byt. Avšak zá-
hradkár okrem relaxu  má aj povinnosti, ak chcem mať zo záhrad-
ky aj úžitok.
 Hlavnou starosťou záhradkára v tomto mesiaci je zabezpečenie 

dostatku vlahy pre zeleninu a ovocné stromy. Ak nám po minulo-

ročnej bohatej úrode ovocné stromy predsa len zarodili, zabezpe-

číme im v tomto mesiaci dostatok vlahy zálievkou aspoň 30 l vody 

na 1 m2. Platí pravidlo, že zalievame menej často, ale s dostatočným 

množstvom vody. Po zbere drobného ovocia môžeme hneď robiť 

presvetľovací rez, prihnojíme kompostom, alebo priemyselnými 

hnojivami v dávke 100 -150. 

záhradkárska poradňa

KINO SLÁVIA KROMPACHY
JÚL 2009 

4.7. o 19.00 hod.   VSTUPNÉ: 2,- €

ANGLICKÉ JAHODY
(Česká republika/Slovensko/Ukrajina, 2008, 114 min.)

Réžia: Vladimír Drha. Námet, scenár: Martin Šafránek. Hra-

jú: Alexej Bardukov, Ivan Lupták, Marie Štípková, Viktor Preiss, 

Pavla Tomicová, Nina Divíšková, Richard Zevel, Vladimír Brabec  

 Počas horúceho leta sa Tomáš Sinek (Ivan Lupták) chystá odísť 

„zbierať jahody“ do Anglicka. Zdá sa, že rodina nemá na starosti 

nič iné, len vypraviť potomka na cestu. Aj keď – vyzerá to, že nie 

všetci s jeho rozhodnutím súhlasia. Situácia ale až tak jednoduchá 

nie je. Sme v Československu roku 1968. Tomáš strávi s kamarát-

mi a priateľkou Táňou búrlivú noc pred odchodom. Ráno začnú 

otcove podozrivé telefonáty plné tajných informácií, mama chystá 

zásoby a babička plače. Tomáš sa ponáhľa na stanicu. Praha je však 

ľudoprázdna a žiadne vlaky nechodia. Tomáš nepovažuje situáciu 

za vážnu a meškanie o nejaký ten deň ho netrápi. V to augustové 

ráno sa ale radikálne zmenili osudy tisícok ľudí...

11.7. o 19.00 hod.   VSTUPNÉ: 2,- €

NEDODRŽANÝ SĽUB
(Slovensko/Česká Republika/USA, 2009, 129 min) 

Réžia: Jiří Chlumský. Námet: Martin Petrášek. Scenár: Jan Novák. 

Hrajú: Samuel Spišák, Ondřej Vetchý, Marián Slovák, Dušan 

Kaprálik, Ivan Romančík, Eva Kerekešová 

 Skutočný príbeh židovského chlapca, ktorému silu prežiť dal sľub, 

ktorý chcel splniť. Jiří Chlumský na základe skutočného príbehu 

natočil film, ktorý vás vtiahne do deja plného napätia a zvratov, 

v ktorom sa z mladého chlapca vďaka okolnostiam stáva mladý 

muž. Udalosti roku 1939 a nasledujúcich rokov ho prinútia zme-

niť svoje mladícke naivné futbalové ideály, poprieť svoju identitu, 

stretnúť sa zoči-voči so smrťou, žiť a bojovať bok po boku s drsnými 

ruskými partizánmi, teda prežiť dobu, v ktorej aj najlepší priateľ 

môže byť zradca. Nielen jeho odvaha a šikovnosť, ale aj zhoda ná-

hod mu umožnili prežiť toto peklo a dodržať sľub, ktorý si kedysi 

ako rodina dali - že sa doma opäť stretnú

18.7.  o 19.00 hod.   VSTUPNÉ: 2,- €

NEBO, PEKLO... ZEM
(Slovenská republika/Česká republika, 2009, 80 min.)

Réžia: Laura Siváková. Scenár: Laura Siváková. 

Hrajú: Zuzana Kanócz, Bronislaw Wroclawski, Lukáš Latinák, 

Dagmar Bláhová, Dagmar Edwards, Jiří Korn, Ivan Martinka, 

Andrea Karnasová  

 Ženu z veľkej časti vytvárajú muži. Môžu ju utopiť, no taktiež 

to môže byť šanca na objavenie vlastnej sily. Klára má 22 rokov. 

Čaká ju úspešná kariéra baletky a angažmán v jednom z najlepších 

tanečných súborov na svete. Stačí tvrdo trénovať. Má dlhoročný vzťah 

s mladým a úspešným podnikateľom Tomášom. Sú šťastní. Klára si 

však zraní nohu, stane sa svedkom nevery svojho partnera, jej ro-

dina sa rozpadáva a Klára sa zamiluje. Aj napriek tomu, že netuší, 

čo sa odohráva v hlave 54-ročného Rudolfa, ktorého opustila manžel-

ka a žije s 13-ročnou dcérou, celá sa ponorí do nového vzťahu.

 Hra na lásku a erotiku, na nedostupnosť a zodpovednosť, na „mat-

ku“ a milenku sa začína. V tomto novom svete nachádza Klára dávno 

stratené istoty, kariéra prestáva byť prioritou, všetko vyzerá ideálne...

PREDPREDAJ: 1 hod. pred predstavením

Za naším rodákom do Martina
 S príchodom júna a s tým súvisiaci koniec školského roku žiaci  

ZŠ  Zemanská ul. popri školských výletoch  sa vybrali do Martina 

na poznávaciu exkurziu. Veď o našom slávnom rodákovi J.Barčovi

 Ivanovi, významnom dramatikovi , ktorého sté výročie narode-

nia sme si pripomenuli 1.mája,  teoreticky vedeli dosť, preto ísť 

po jeho životných stopách bolo naozaj zaujímavé. Vďaka sponzo-

rovaniu miestnej pobočky MS, ktorá čiastočne prispela k realizo-

vaniu tejto exkurzie, naši žiaci mohli navštíviť novú budova MS, 

kde z úst p.Bukovenovej sa dozvedeli historické fakty o vývine 

nášho národného diania. Na Národnom cintoríne vzdali úctu 

J. Barčovi Ivanovi , ktorého pamätná tabuľa je na našej škole.

  Hovorí sa: Pokiaľ nepoznáš históriu svojho národa, ako keby si 

nežil. Lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť a to v súvislosti s po-

znaním a výučbou je to najúčinnejšie.

                Mgr.Anna Grondželová
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Stolný tenis v Krompa-
choch má bohatú históriu

 Stolnotenisový oddiel TJ POKROK Krompachy bol založený 

15.12.1967 pod patronátom SEZ Krompachy. Oddiel mal 7 členov 

a predsedom bol Ladislav Hennel. 

 V rokoch 1967/68 hralo družstvo v I. A divízii a umiestnilo sa 

v strede tabuľky.  

 Ďalšiu sezónu 1968/69 nemal oddiel zapojené žiadne družstvo 

do súťaže pre finančné ťažkosti.  

 V sezóne 1969/70 sa oddiel opäť zapojil do súťaže  do II. divízie. 

 Ďalšiu sezónu 1970/71 oddiel zaznamenal veľký úspech - postup 

do I divízie a to i napriek nepriaznivým tréningovým podmienkam 

v nevykurovaných miestnostiach.  

 V sezóne 1971/72 sa zlepšili hracie podmienky, hráči začali tréno-

vať v ĽŠU, kde boli dva stoly a oddiel sa rozšíril o družstvo žiakov, 

ktoré viedol Ladislav Bartko.  

 Ďalšiu sezónu družstvo stolnotenisového oddielu spadlo naspäť 

do druhej divízie, z dôvodu odchodu niektorých hráčov. Súťaž 

dospelých začala hrať mládež. 

 Ďalší vývoj stolného tenisu v Krompachoch bol založený hlavne 

na deťoch a družstvo začalo zaznamenávať úspechy na okresných

 a krajských majstrovstvách. Mená krompašských hráčov sa začali 

dostávať do povedomia celého Slovenského stolného tenisu. Dovoľ-

te, aby sme spomenuli zopár našich „pingpongových hviezdičiek“. 

Peter Sabo sa  prvý krát úspešne presadil na majstrovstvách kraja 

v kategórii mladších žiakov a ako prvý hráč Krompách postúpil 

na majstrovstvá Slovenska.  Medzi ďalšie stolnotenisové talenty pat-

rili Ivan Vaktor, Daniel Fajgel, Branislav Brutovský, Aleš Zahradník, 

Matúš Hanušovský, Richard Ofčanský, Radovan Mišelnický, Rado-

van Ofčanský, Branislav Mišelnický,  Erik Ivančák , Dominik Sekáč 

a ešte mnoho ďalších. Takmer na všetkých okresných súťažiach sme 

vysoko prevyšovali všetky oddiely okresu. Nesmieme zabudnúť 

na obrovský úspech žien, ktoré hrali najvyššiu slovenskú stolnoteni-

sovú ligu.

 V roku 1999 začala v krompašskom stolnotenisovom oddiele 

trénovať Oľga Barbušová pod odborným dohľadom Petra Saba. 

Už v roku 2004 sa zúčastnila na paralympiáde v Aténach. Medzi jej 

najväčšie dosiahnuté úspechy patria 4. miesto na majstrovstvách 

Európy v Taliansku v roku 2005, 4. miesto na majstrovstvách sve-

ta vo Švajčiarsku v roku 2006, 2. miesto na majstrovstvách Európy 

v Slovinsku v roku 2007. Ku koncu roka 2008 jej patrilo tretie miesto 

vo svetovom rebríčku. 

 V sezóne 2005/06 si vybojovali hráči fantastický postup do 1. ligy, 

doposiaľ sa žiadnemu družstvu zo „spiša“ nepodarilo prebojovať sa 

až tak vysoko. Žiaľ, vzhľadom na to že niekoľko hráčov odišlo praco-

vať do zahraničia, družstvo sa v prvej lige udržalo len jednu sezónu. 

Ale tento historický zápis nám už nikto nezoberie. 

Stolný tenis v Krompachoch dnes

 Stolnotenisový oddiel Krompachy má v súčasnosti 51 členov.

 Poslednú sezónu Krompašania mali celkom úspešnú i napriek rôz-

nym ťažkostiam. Mali sme zastúpenie družstiev v druhej, štvrtej 

a piatej lige mužov a v druhej lige dorastencov. Naši hráči hrajú stol-

ný tenis srdcom, vedia že ich za výsledky nečaká žiadna odmena 

(okrem dobrého pocitu z hry), práve naopak. Materiál a cestovné si 

hradíme z vlastného vrecka. (minulú sezónu to bolo 4770 km)  

 V kategórii mužov si výborne počínalo krompašské Áčko, ktorého 

cieľom pre túto sezónu bolo udržanie sa v II. lige. Po príchode posily 

z Argentíny Paula Guassarda je naše mužstvo na krásnom 2. mieste 

a pripravilo nejedno prekvapenie pre súperiace mužstvá. Zároveň sa 

podarilo adaptovať mladého dorastenca Dominika Sekáča, ktorý sa 

stáva pravidelne bodujúcim hráčom v II. lige.

Zostava A-mužstva: Erik Ivančák, Matúš Hanušovský, Paulo Guas-

sardo, Aleš Zahradník, Dominik Sekáč

Naše najväčšie úspechy ukončenej sezóny 2008/09

  Dňa 26.2.2009 sa konalo v Gelnici vyhlásenie športovcov roka 

okresov Spišská Nová Ves a Gelnica za rok 2008 v kategórii tréner, 

kolektívy a jednotlivci. Olympijský klub v Spišskej Novej Vsi vybral 

10. najúspešnejších športovcov roka 2008. My sme tam mali zástup-

kyňu stolného tenisu, paralympioničku Oľgu Barbušovú. Tá sa vý-

razne presadila v roku 2008 nielen v domácich súťažiach ale aj na me-

dzinárodnom poli, kde vrcholom bola účasť na paralympiáde v Pe-

kingu. Jej bilancia medailí za rok 2008 na medzinárodných poduja-

tiach bola 4 zlaté, 1 strieborná a 4 bronzové medaily. Taktiež sa stala 

majsterkou SR v kategórii Open, jednotlivci a družstvá.

 Dňa 14.3.2009 sa uskutočnili majstrovstvá dorastencov okresov 

Spišská Nová Ves, Levoča a Gelnica v stolnom tenise. Podujatie sa 

uskutočnilo tradične v Spišských Vlachoch so silným zastúpením 

našich hráčov. K žiadnemu prekvapeniu nedošlo a tak v kategórii jed-

notlivcov s prehľadom vyhral Dominik Sekáč a v kategórii štvorhry

Dominik Sekáč a Lukáš Harman.

Tréningy a aktivity

 Stolnotenisový oddiel rozšíril prácu s mládežou. Do klubu pri-

šiel bývalý reprezentant a reprezentačný tréner Argentíny v stolnom 

tenise Paulo Guassardo. Deti začali trénovať pod jeho odborným 

dozorom a veríme že výsledky sa v krátkom čase dostavia a mená 

krompašskej stolnotenisovej mládeže budú opäť také zvučné ako 

kedysi a splní sa nám náš veľký pingpongový sen a vychováme stol-

notenisových reprezentantov SR.  

 Chceme začať spoluprácu zo základnými školami na otvore-

nie športových tried, aby sa deti mohli venovať stolnému tenisu aj 

počas vyučovania, pretože viac fázový tréning denne je potrebný 

k zvyšovaniu výkonnosti hráčov. Jedným z našich najdôležitejších 

predsavzatí je dostať do herne čo najviac mládeže rôznych vekových 

kategórií (talentovanej aj netalentovanej), aby venovali ich voľný čas 

športu. Dávame do povedomia, že tréningy detí prebiehajú aj cez 
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Spišské športové hry
 Dňa 19. júna 2009 sa uskutoč-

nil v Spišskej Novej Vsi 13. roč-

ník Spišských športových hier 

detí a mládeže. Do súťaží medzi 

pozvané mestá Gelnica, Levoča, 

Kežmarok, Poprad, Stará Ľubov-

ňa, Spišské Vlachy, Spišské Pod-

hradie, Svit, Vysoké Tatry a or-

ganizátora hier Spišská Nová Ves 

a Smižany sa zapojilo aj mesto 

Krompachy.

 Spišské športové hry po sláv-

nostnom ceremoniály otvoril 

primátor mesta Spišská Nová 

Ves.

Krompachy veľmi dobre reprezentovali ZŠ Zemanská, ZŠ Maurerova a MŠ Hlavná.

Krompašania získali na hrách:  6 zlatých medailí : 

  Beh na  60 m:              Lukáš Micherda zo ZŠ Maurerova 

  Beh na 300 m:              Lukáš Micherda zo ZŠ Maurerova

  Skok do výšky:              Jaroslav Vrábeľ zo ZŠ Maurerova

  Vrh guľou:                    Jaroslav Vrábeľ zo ZŠ Maurerova

  Beh na 4 x 60 m:          Baluch, Ziolkovský, Micherda, Kočiš zo ZŠ Maurerova

  Vybíjaná:                      Dievčatá zo ZŠ Maurerova

                                                    4 strieborné medaily :

  Beh cez prekážky 40 m:  Boris Ďorko z MŠ Hlavná

  Skok do diaľky:        Patrik Šidlovský zo ZŠ Maurerova

  Hod kriketovou loptičkou: René Sýkora zo ZŠ Maurerova

  Spišský maratón:   Samuel Seman zo ZŠ Maurerova

                                                    2 bronzové medaily :

  Štafeta 4 x 20 m:                      Dievčatá z MŠ Hlavná

  Beh na 600 m:                          Jozef Baluch zo ZŠ Maurerova 

 Nielen víťazom, ale všetkým zúčast-

neným žiakom a deťom na športových 

hrách srdečne blahoželáme, ďakuje-

me učiteľom za vzornú prípravu v špor-

tových disciplínách a za doprevádzanie. 

Poďakovanie patrí CVČ PRIMA, ktorá za-

bezpečila dopravu účastníkov SŠH.         

Ing. Ján Znanec

Regionálny turnaj žiakov základných škôl.

 Mesto Krompachy, oddelenie školstva, kultúry a športu zorganizovalo „Tretí ročník regionálneho turnaja žiakov základných škôl“, 
ktorý sa uskutočnil dňa 11.6.2009 pre 2. stupeň žiakov ZŠ a dňa 12.6.2009 pre 1. stupeň žiakov ZŠ. Športové podujatie sa konalo v rámci 
Olympijského festivalu detí a mládeže Slovenska 2009.
 Turnaj otvoril Ing. Imrich Holečko, zástupca primátorky mesta Krompachy. 

Žiaci 1. stupňa súťažili v kategórii dievčat vo vybíjanej a v kategórii chlapci v minifutbale. Žiaci 2. stupňa kategória dievčatá 5.-6. ročník sú-

ťažili vo vybíjanej, 7.-9. ročník vo volejbale. Chlapci súťažili v minifutbale a to v kategórii 5.-6. ročník a 7.-9. ročník. Do súťaží sa zapojilo 

vyše 200 detí zo základných škôl Slovinky, Kluknava a škôl z Krompách: ZŠ Maurerova, ZŠ Zemanská, Špeciálna základná škola, osemroč-

né gymnázium.

 Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach, získali diplom, na prvých miestach boli ocenení vecnými cenami – futbalové a volejba-

lové lopty a všetci účastníci turnaja boli odmenení sladkosťou.

Turnaj sa uskutočnil v areáli Gymnázia Krompachy - minifutbal, vybíjaná v telocvični základnej školy Zemanská a volejbal v telocvični 

ZŠ Maurerova. Touto cestou by som sa rád poďakoval vedeniu a učiteľom TV gymnázia a základných škôl a CVČ PRIMA za ústretový prí-

stup a organizačnú pomoc pri športových disciplínách.   

Ing. Ján Znanec, ved. OŠKaŠ

prázdniny. V prípade záujmu sa treba hlásiť 

v CVČ alebo prísť priamo do stolnotenisovej 

herne hociktorý pondelok od 17.00 do 18.00 

hodiny. Máme vyčlenené hodiny na tréningy 

pre verejnosť.

  Chceme otvoriť v minulosti populárnu 

mestskú ligu neregistrovaných hráčov, kto-

rá bude mať zastúpenie rôznych inštitúcii 

Krompách. 

Plánujeme spoluprácu so zväzmi zdravotne 

a telesne postihnutých osôb, aby zapojili svo-

jich členov do tréningového procesu. Mnohí 

ľudia majú mylný názor, že títo ľudia sa ne-

môžu venovať nejakému športu. Stolný tenis 

je ideálny pre všetky kategórie. Zastávame 

názor, že nie každý musí byť „majster sveta“ 

stačí aby v prvom rade prekonal sám seba 

a urobil niečo pre seba.

 Seniorské tréningy sú tiež na zozname plá-

novaných akcií. Starší ľudia nemajú takmer 

žiadne možnosti niekde tráviť svoj voľný čas 

a urobiť niečo pre svoje zdravie. 

 Samozrejme nebránime sa ani ďalším no-

vým nápadom, ktorými by sme mohli sprí-

jemniť voľné chvíle fanúšikom stolného teni-

su. Ak je záujem je potrebné nás kontakto-

vať. Taktiež sme ústretoví v prípade záujmu 

usporiadať v našej stolnotenisovej herni tur-

naj.

 V súčasnosti pripravujeme s mládežou 

stolnotenisovú exhibíciu, ktorú by sme chceli 

predviesť na školách a na rôznych poduja-

tiach mesta. Chceme zviditeľniť stolný tenis 

a poukázať, že tento šport nie je len o „tries-

kaní raketou do lopty“ ale môže byť aj zábav-

ný a vtipný. 

 Ako sme už spomínali, história stolného 

tenisu v Krompachoch je veľmi bohatá, dú-

fame, že budúcnosť nám otvorí plné prie-

hrštie možností a budeme môcť pokračovať 

v tejto krásnej pingpongovej tradícii a byť 

neodmysliteľnou súčasťou športového žitia 

Krompách. 

Oľga Barbušová

Stolný tenis ...
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VÝSLEDKY DETSKÝCH 

A MLÁDEŽNÍCKYCH KATEGÓRIÍ:

Predškolský vek: 300m

1. Marek Ščurka ZŠ Slovinky

2. Štefan Baloga  FOX Prešov

Najmladšie žiačky:  600m

1. Janka Dudrová ZŠ Bardejov

2. Katarína Brunovská ZŠ Slovinky

3. Petra Bernátová BK Šaca

Najmladší žiaci:  800m

1. Michal Nalevanko ZŠ Zemanská

2. Anton Geroč ZŠ Maurerova

3. Daniel Drobny ZŠ Nejedlého SNV

Mladšie žiačky: 800m

1. Ivana Goringová BK Šaca

2. Alexandra Balogová FOX Prešov 

3. Barbora Balogová FOX Prešov

Mladší žiaci: 1000m

1. Kristián Čeč SKI  Klub Plejsy

2. Martin Mikula Gymnázium Krom.

3. Jaroslav Bernát    BK Šaca

Staršie žiačky:  1000m

1. Viktória Krištovičová BK Šaca

2. Katarína Miklošová SKI Klub Plejsy

3. Petra Lizáková Gymnázium Krom.

Starší žiaci: 2000m

1. Andrej Želasko ZŠ Kluknava

2. Tomáš Lenart ZŠ Maurerova

3. Michal Vojtek ZŠ Zemanská

Juniorky: 2000m

1. Andrea Saxová SKI Klub Plejsy

2. Zuzana Trelová SKI Klub Plejsy

3. Ivana Goringová BK Šaca

Juniori: 3000m

1. Erik Repák Vyšná Myšľa

2. Lukáš Harman Gymnázium Krom.

3. Peter Baláži Gymnázium Krom.

 V mládežníckych kategóriách sa spolu zú-

častnilo 113 pretekárov

V hlavnom behu v kategóriách jednotlivcov 

sa zúčastnilo spolu 58 pretekárov

Na firemnom behu – 52 pretekárov

Nesúťažného behu pre zdravie – 74 bežcov

Krompašská radničná desiatka

NARIADENIE

primátorky Mesta Krompachy č. 10/2009

„Zmena pracovného času v období 

od 13. 7. 2009 do 31. 8. 2009“

1) V súlade s § 90 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. – Zákonníka 

 práce v znení neskorších predpisov, nariaďujem po dohode

 so zástupcami zamestnancov, začiatok a koniec pracovného 

 času v období od 13. 7. 2009 do 31. 8. 2009 nasledovne:

 a)  pracovníkov Mestského úradu v Krompachoch :

  Pondelok, utorok, štvrtok:  od 7.00 hod. do 15.00 hod.

  Streda: od 7.00 hod. do 16.00 hod.

  Piatok: od 7.00 hod. do 14.00 hod.

 b)  pracovníkov Mestskej knižnice v Krompachoch:

  Pondelok, streda: od 7.30 hod. do 15.30 hod.

  Utorok, štvrtok, piatok: od 9.30 hod. do 17.30 hod.

2)  V období od 13. 7. 2009 do 31. 8. 2009 nariaďujem 

 úradné hodiny nasledovne:

 a)  pracovníkov Mestského úradu v Krompachoch :

  Pondelok:  7.00 – 12.00 hod.     13.00 – 15.00 hod.

  Utorok:  7.00 – 12.00 hod.     13.00 – 15.00 hod.

  Streda:  7.00 – 12.00 hod.     13.00 – 16.00 hod.

  Štvrtok:  nestránkové hodiny   13.00 – 15.00 hod.

  Piatok: 7.00 – 12.00 hod. 13.00 – 14.00 hod.

 

 b) pracovníkov Mestskej knižnice v Krompachoch:

  Pondelok, streda: 7.30 – 12.00 hod. 13.00 – 15.30 hod.

  Utorok, štvrtok, piatok:  9.30 – 12.00 hod.  13.00 – 17.30 hod.

 (30-minútová obedňajšia prestávka platí pre zamestnancov 

 v rozpätí od 12.00 – 13.00 hod.)

V Krompachoch, 8. 7. 2009

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta Krompachy

Zmena pracovného času v období od 13. 7. 2009 do 31. 8. 2009



KUPÓN č.7

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.

NAJBLIŽŠÍ KURZ OTVÁRAME 

23.7.2009 o 14.30 hod.

Bližšie informácie: 0905 533 963, 

053/4821 270 alebo

www.imrich.sk

INZERCIA:
• Dám do prenájmu 1-izbový byt naul. Banícka 

 štvrť. Tel. kontakt: 0904 665 628

• Predám 3-izbový byt v Krompachoch  

 na Hlavnej ulici. Cena dohodou

     Tel. kontakt: 0907 615 476 
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O S E M S M E R O V K A: 

 Uzávierka Krompašského 

spravodajcu je vždy 25. v mesiaci

Krompašský spravodajca bude 

v predaji vždy do 10. dňa 

v príslušnom mesiaci.

Pranostika na júl:

Ak prší od Jakuba do Ignáca, stratená ... (dokončenie v tajničke)

ČIAPKA, ČIBUK, IHLAN, KAMARÁT, KLAPKA, KLENBA, KNIHA, LEJAK, 

NAŽKA, NEHODA, PALACINKA, PALETA, PERLA, PLETENKA, PLETKA, 

POSTOJ, PREKLAD, PROTOKOL, RAMPA, RASTLINA, SADLO, SALTO, SALVA, 

SKOBA, SKOKY, SLANINA, STANOVISKO, STEBLO, STRAVNÍČKA, STRE-

DA, STUPNICA, SVIETNIK, TERASA, TRAKTOR, ÚŽINA, VLAHA, ZÁPAD, 

ZVADA, ŽALOBCA

Z minulého mesiaca sme vyžrebovali Annu Repaskú, Maurerova 45, Krompachy

Výhru si môže prevziať v pokladni MsÚ.

Ružena Andrašovská

S T R E D A A C I N P U T S

L T J A D A K H E H A R Ú A

A P A O S A P P A H L Ž D L

N R H N B T A Á I L I A K V

I E O N O L L N Z N V L N A

N K E S E V K I A Z Ľ O A K

A L N T V Í I K N K U B I Č

K A A K K I N S O A O C I Í

N D P A A I E V K K P A Á N

E P E M C J O T S O P M S V

T E R A S A E A N K K A A A

E R L R Á L L L A I L Y C R

L A A Á P D A R O T K A R T

P R O T O K O L O L B E T S

Firma Electronic Bros., 

člen siete EURONICS, 

Vám ponúka na novej adrese 

Cintorínska 16 
v Krompachoch tieto akcie a benefity:

- Rozšírený sortiment spotrebičov, čiernej a bielej 
 techniky 
- Konkurencieschopné ceny
- Predĺženú záruku u vybraných značiek
- Rozvoz zakúpeného tovaru zdarma
- Odbornú predpredajnú aj popredajnú 
 starostlivosť o zákazníka
- Servis a poradenstvo
- Dlhoročnú tradíciu (od roku 1991)

PRÍĎTE SA PRESVEDČIŤ PREDTÝM, 

AKO SA ROZHODNETE... 


