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KROMPACHY

TERMÍN A ČAS VOLIEB

14. november 2009

7.00 – 22.00 hod.

Z obsahu čísla vyberáme:

• Voľby do orgánov samosprávnych krajov

• Prihovára sa vám primátorka mesta Krompachy

• Termokomplex informuje

• Mikuláš príde do Krompách 5.12.2009

• Jánošík v krompaškom kine už 28. a 29. 11.2009

• Pozor! Nová vianočná súťaž

 Slováci si budú 14. novembra 2009 po 

tretí raz v novodobej histórii krajiny vy-

berať poslancov a predsedov samospráv-

nych krajov. Voľby do VÚC sa týkajú aj 

každodenného života občanov, nakoľko 

poslanci VÚC rozhodujú o takých závažných veciach, ako sú  oblasti:

- zdravotníctva

- stredného školstva

- údržby a budovania ciest II. a III. triedy

- financovania sociálnych služieb

- rozvoja cestovného ruchu a turizmu a pod.

 Dovolíme si upozorniť občanov nášho mesta, že v tohtoročných 

voľbách do orgánov samosprávnych krajov volíme z 57. kandidátov 

v našom volebnom obvode na poslancov Košického samosprávneho 

kraja (KSK) max 7 kandidátov. Teda na hlasovacom lístku môžete 

zakrúžkovať jedného, dvoch maximálne však siedmich kandidátov. 

Na hlasovacom lístku sa nachádzajú aj 6-ti kandidáti nášho mesta:

10. Rudolf Čiasnoha, 62 r., živnostník, 

 Krompachy, Lorencova 5, 

 Komunistická strana Slovenska 

21. Marián Hojstrič, MUDr., 37 r., lekár, 

 Krompachy, Lorencova 8, 

 Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická 

 strana, Konzervatívni demokrati Slovenska, 

 Občianska konzervatívna strana, Demokratická strana 

26. Miriam Kolláriková, 38 r., administratívny pracovník, 

 Krompachy, Stará cesta 11, 

 Liberálna strana 

35.  Dezider Macko, 53 r., robotník, 

 Krompachy, Hornádska 69

 Rómska iniciatíva Slovenska 

37.  Miloslav Masaryk, 57 r., ekonóm, 

 Krompachy, Mlynská 3, 

 Strana zelených 

46.  Iveta Rušinová, Ing., 50 r., primátorka mesta Krompachy, 

 Krompachy, Slovinska 1128/4

 Nezávislý kandidát 

 Čo sa týka voľby predsedu KSK na hlasovacom lístku sa nachádza-

jú ôsmi kandidáti, my môžeme zakrúžkovať max. jedného kandidá-

ta, inak je hlasovací lístok neplatný.

 Krajské voľby sa v minulosti netešili príliš  veľkému záujmu voli-

čov. Prvých krajských volieb sa v decembri 2001 zúčastnila v oboch 

kolách približne ¼ voličov. O štyri roky nato bola účasť v krajských 

voľbách ešte nižšia, v prvom kole sa voľby zúčastnilo asi 18% voličov, 

v druhom kole svoje právo voliť využilo zhruba 11 % občanov.

Chceme veriť, že v tohtoročných voľbách do VÚC bude percentuálna 

účasť voličov podstatne vyššia. Nenechajme si újsť právo rozhodnúť 

o tých, ktorí môžu významným spôsobom ovplyvniť život v našom 

kraji, regióne, v našom meste Krompachy. Alebo prenecháte iných, 

aby rozhodli aj za Vás?

 Veríme, že aspoň niektorí z Krompašanov budú v týchto voľbách 

úspešní aj vďaka Vašej podpore a budú v budúcom volebnom období 

presadzovať  naše záujmy...

Redakčná rada

VOĽBY DO ORGÁNOV 
SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2009

VOĽBY
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DO ORGÁNOV

SAMOSPRÁVNYCH

KRAJOV

KRAJSKÉ VOĽBY 2009
 Slováci si budú 14. novembra 2009 po tretí raz v novodobej histórii 

krajiny vyberať poslancov a predsedov samosprávnych krajov. Oby-

vatelia krajiny už tento rok rozhodovali v dvojkolových voľbách o 

hlave štátu, začiatkom júna sa zas uskutočnili voľby do Európskeho 

parlamentu. Časť voličov absolvovala v apríli doplňujúce voľby do 

samospráv obcí a miest.

 Šéfom samosprávneho kraja sa stane ten kandidát, ktorý získa 

nadpolovičnú väčšinu platných hlasov. Pokiaľ sa to ani jednému z 

uchádzačov nepodarí, občania budú o predsedovi samosprávneho 

kraja rozhodovať v druhom kole.

 Za poslancov krajského zastupiteľstva budú zvolení tí kandidáti, 

ktorým dá svoj hlas najviac voličov v príslušnom volebnom obvode. 

Keďže o predsedovi samosprávneho kraja sa v minulosti rozhodlo 

väčšinou v druhom kole, tohtoročné krajské voľby zrejme nebudú 

výnimkou. Županom sa stane ten záujemca, ktorého vo voľbách 

podporí najviac občanov.

 Krajské voľby sa v minulosti netešili príliš veľkému záujmu 

voličov. Prvých krajských volieb sa v decembri 2001 zúčastnila v 

oboch kolách približne štvrtina voličov. O štyri roky nato bola účasť 

v krajských voľbách ešte nižšia, v prvom kole sa voľby zúčastnilo asi 

18 percent voličov, v druhom svoje právo využilo zhruba 11 percent 

občanov. 

      Ako iste viete, 



2 strana

10číslo

UZNESENIE č 24. 
riadneho zasadania Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch, 

konaného dňa 6. októbra 2009

Uznesenie č. 24/A-1 :

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  

v zložení :

 predseda – Ing. Imrich  HOLEČKO

 členovia  - Mgr. Marko  SKURKA

    Igor JENDRUCH 

Uznesenie č. 24/A-2

MsZ v Krompachoch volí Soňu KANDRI-

KOVÚ, bytom Krompachy, Hlavná č.16, 

za členku komisie kultúry a športu Mestské-

ho zastupiteľstva v Krompachoch.

Uznesenie č. 24/B-1

MsZ v Krompachoch berie na vedomie sprá-

vu o plnení uznesení Mestského zastupiteľ-

stva v Krompachoch k 6. októbru 2009.

Uznesenie č. 24/B-2

MsZ v Krompachoch berie na vedomie  in-

formáciu o stave kriminality v meste Krom-

pachy k 30. 6. 2009 predloženú riaditeľom 

OO PZ SR Krompachy.

Uznesenie č. 24/B-3 :

MsZ v Krompachoch berie na vedomie sprá-

vu o činnosti Mestskej polície v Krompa-

choch k 30. 6. 2009 predloženú náčelníkom 

MsP Krompachy.

Uznesenie č. 24/B-4 :

MsZ v Krompachoch berie na vedomie  in-

formáciu o obsadenosti škôl a školských 

zariadení na území mesta Krompachy v škol-

skom roku 2009/2010.

Uznesenie č. 24/B-5 :

MsZ v Krompachoch berie na vedomie sprá-

vu o starostlivosti o starých a sociálne odká-

zaných občanov v meste Krompachy.

Uznesenie č. 24/C-1 :

MsZ v Krompachoch berie predlžuje termín 

uznesenia č. 23/H-4 zo dňa 25. augusta 2008 

do 15. novembra 2009 (vypracovanie zmluvy 

na zriadenie vecného bremena – SKI Plejsy 

a.s. Košice).

Uznesenie č. 24/D-1 :

MsZ v Krompachoch schvaľuje uzatvorenie 

kúpnej zmluvy na kúpu nehnuteľností v k.ú. 

Krompachy:

Pozemky:

• p.č. 2556/2 zastavané plochy a nádvoria 

 o výmere 237 m2,  

• p.č. 2556/3 zastavané plochy a nádvoria 

 o výmere 50 m2,  

• p.č. 2556/4 zastavané plochy a nádvoria 

 o výmere 48 m2, 

• p.č. 2556/5 zastavané plochy a nádvoria 

 o výmere 30 m2,   

Stavby:

• s.č. 1079 prevádzková budova na parcele 

 č. 2556/2

• s.č. 1085 dielňa na parcele č. 2556/3

• s.č. 1086 garáž na parcele č. 2556/4

• s.č. 583 garáž na parcele č. 2556/5 zapísané 

 na LV č. 216 v prospech Podtatranskej 

 vodárenskej spoločnosti a.s., so sídlom 

 Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, zastúpená

 predsedom predstavenstva Ing. Vladimírom

 Pastorekom, IČO 36485250. 

Dohodnutá kúpna cena je stanovená do výš-

ky 33 000 € (1.000.000.-Sk, konverzný kurz 

30,1260 SKK/€) a bude spolu s výdavkami 

spojenými s vyhotovením kúpnej zmluvy 

splatná do 30 dní od podpísania tejto zmluvy 

na účet: predávajúceho.

Uznesenie č. 24/D-2

MsZ v Krompachoch schvaľuje uzatvorenie 

zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj 

nehnuteľností v k.ú. Krompachy za účelom 

vysporiadania pozemku zastavaného ga-

rážou, parcela č. 1102 – zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 20 m2, zapísaná v LV 

č.1 pre mesto Krompachy, manželom Šte-

fanovi Garvoltovi  nar. 13.10.1949 a manž. 

Daniele Garvoltovej rod. Dubiňákovej nar. 

30.07.1947, obaja bytom Lorencova č. 1099/9, 

053 42 Krompachy.

 Jednotková východisková hodnota po-

zemku v zmysle Vyhlášky MS č. 492/2004 

v platnom znení je 4,98 € za 1 m2. 

 Dohodnutá kúpna cena je stanovená vo 

výške 4,98 € za 1 m2 t.j. spolu 99,58 € (3.000.-

Sk, konverzný kurz 30,1260 SKK/€) a bude 

spolu s výdavkami spojenými s vyhotovením 

kúpnej zmluvy splatná v hotovosti najneskôr 

v deň podpísania kúpnej zmluvy. 

Uznesenie č. 24/D-3 :

MsZ v Krompachoch schvaľuje poskytnutie 

pôžičky z Fondu rozvoja bývania pre Byto-

vé hospodárstvo mesta Krompachy s.r.o. vo 

výške 55 101,91 € (1 660 000,-- Sk).

Uznesenie č. 24/E-1 :

MsZ v Krompachoch neschvaľuje umiestne-

nie nákupného strediska v lokalite Banícka 

štvrť v k.ú. Krompachy na parcelách o celko-

vej výmere 22.530 m2 z toho:  

• p.č. 569 zastavané plochy a nádvoria 

 o výmere 2970 m2,  

• p.č. 586 zastavané plochy a nádvoria 

 o výmere 294 m2, 

• p.č. 587 zastavané plochy a nádvoria 

 o výmere 16 m2,   

• p.č. 588 zastavané plochy a nádvoria 

 o výmere 16 m2,  

• p.č. 589 zastavané plochy a nádvoria 

 o výmere 14 m2, 

• p.č. 590 zastavané plochy a nádvoria 

 o výmere 400 m2,  

• p.č. 591 zastavané plochy a nádvoria 

 o výmere 1711 m2,  

• p.č. 592/1 zastavané plochy a nádvoria 

 o výmere 2494 m2, 

• p.č. 592/2 zastavané plochy a nádvoria 

 o výmere 1143 m2,  

• p.č. 598 zastavané plochy a nádvoria 

 o výmere 413 m2,  

• p.č. 607 zastavané plochy a nádvoria 

 o výmere 2533 m2,  

• p.č. 608 zastavané plochy a nádvoria 

 o výmere 1472 m2, 

• p.č. 609 zastavané plochy a nádvoria 

 o výmere 415 m2,  

• p.č. 611 zastavané plochy a nádvoria 

 o výmere 2066 m2, 

• p.č. 612 zastavané plochy a nádvoria 

 o výmere 414 m2,   

• p.č. 613 zastavané plochy a nádvoria 

 o výmere 6159 m2, 

zapísané na LV č. 1 v prospech mesta Krom-

pachy. 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ, primátorka mesta
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BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
85 ročný Ondrej Špitko

80 roční Mária Lukáčová

 Štefan Olejár

 Gabriela Garassyová

75. roční Ernest Sýkora

 Žofia Síkorová

 Emília Palenčárová

 Viera Kožárová

70 roční Vojtech Sedmák

 Magdaléna Gengeľová

 Emil Švač

 Ján Karpinský

 Anna Horváthová

 Ondrej Schmidt

 Alžbeta Chovanová

NARODENIA OKTÓBRI 2009
Slavomíra Dunková

Karin Husárová

Rastislav Macko

Matúš Šternál

ÚMRTIA OKTÓBRI 2009
František Kašický 1920 -2009

Alexander  Lengyel 1923 -2009

Pavol Maliňák 1970 -2009

Tekla Mosinová 1918-2009

Vladimír Pokuta 1954-2009

Viola Šoldrová 1938-2009

Božena Tomečková 1961-2009

Helena Vlaháčová 1938-2009
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Vážení občania, 
V tomto čase, keď v prírode nastal prudký 
zlom, teplé dni sa skončili a nastúpili dni 
sychravé, studené, myslíme viac na našich 
blízkych a priateľov, ktorí nás navždy opus-
tili. Tento čas nazývame časom „dušičko-
vým“. V záhradkách sa už nedá pracovať, 
viac času trávime spolu so svojimi rodinami 
a priateľmi pri káve alebo pohári teplého 
čaju. Bilancujeme, čo sa v priebehu roka 
udialo a plánujeme, čo je potrebné na budú-
ci rok urobiť. Aj ja sa teraz pokúsim zhrnúť, 
čo sa v poslednom čase v meste udialo a čo 
plánujeme v budúcnosti ešte urobiť. 
 1. V prvom rade musím spomenúť ukonče-

nie 15 bytového domu na Námestí slobody.

Tak ako to v živote býva, niektorým sa páči, 

iní ho kritizujú. Chcem však poznamenať, že 

sú to prvé byty postavené v našom meste po 

takmer  dvadsiatich rokoch. Mnohí z nás veľ-

mi dobre poznali budovu materskej škôlky s 

tromi triedami. Na tom istom mieste teraz 

vyrástlo 15 bytov jedno a dvojizbových. Pri 

výstavbe sme boli limitovaní veľkosťou po-

zemku a výškou okolitej zástavby. Preto tieto 

byty nemôžu byť veľké. Počula som, že sa ho-

vorí, že je tam vysoké nájomné. Nájomné, tak 

ako som už predtým uvádzala je len vo výške 

splátok úveru zo ŠFRB, ktoré musí mesto 

splácať počas doby 30 rokov. Úrok z úveru je 

vo výške 1%. Maximálne nájomné je vo výške 

cca 150 €. K tomu je potrebné pripočítať ná-

klady na jednotlivé média. Avšak každý byt 

má svoje vlastné kúrenie, takže náklady na 

ohrev teplej vody a tepla si môže každý sám 

regulovať. V byte je pekná kuchynská linka, 

murované WC a kúpeľňa. V izbách a kuchyni  

sú plávajúce podlahy, v kúpeľni keramická 

podlaha. Ľudia, ktorí sa tam nasťahujú ne-

potrebujú okrem zariadenia vložiť tam ani 

korunu. Predstavte si, že si kúpite starší byt, 

ktorý musíte zrekonštruovať, vymeniť okná, 

platiť úver, určite vyšší ako získalo mesto 

a všetky rozvody v bytovom dome sú ešte 

staré, ktoré bude potrebné časom vymeniť. 

Je bývanie v novom bytovom dome až tak 

zlé? Je pravdou, že ľudia, ktorí sa tam môžu 

nasťahovať, musia si zaplatiť za pripojenie 

elektromeru. Elektromer si musí prihlásiť 

ten, kto ho bude užívať. Bohužiaľ, mesto to 

nevymyslelo. 

 2. Aby sme stabilizovali najmä mladé ro-

diny u nás v meste, pristúpili sme k výstavbe 

42 bytového domu na Maurerovej ulici. 

 Mesto opätovne získalo výhodný úver 

zo ŠFRB a dotáciu z MV a RR SR. Na budúci 

rok budú však potrebné aj vlastné zdroje 

z mesta na vybudovanie technickej in-

fraštruktúry, ktorá bude podmieňovať uží-

vania schopnosť týchto bytových domov. 

Za účelom získania úveru bolo potrebné 

ručiť vo výške poskytnutého úveru ne-

hnuteľnosťami. Pri výstavbe 15 bytového 

domu  mesto ručilo budovou Domu kul-

túry. Teraz, keď je bytovka skolaudovaná, 

prechádza ručenie z budovy Domu kultúry 

na samotný bytový dom. Takýto istý po-

stup je aj pri bytových domoch, ktoré budú 

postavené na Maurerovej ulici. Mesto teraz 

ručí budovou Centra voľného času, Budo-

vou mestského úradu a Jubilejným domom. 

Po 18 mesiacoch výstavby prejde ručenie 

z týchto budov na samotné bytové domy.

 3. V tomto čase sa realizujú stavebné práce 

na Dostavbe a prestavbe zimného štadióna 

na športovo kultúrne zariadenie.

 Mesto získalo za účelom realizácie tejto 

stavby od štátu 497 909 (15 miliónov ko-

rún), avšak celkové náklady podľa projektu 

predstavujú 1 261 369 € (38 miliónov korún). 

Pre tých, ktorí kritizujú, že peniaze sa mohli 

použiť na niečo celkom iné pripomínam, 

že peniaze sú účelovo viazané. Ak si niekto 

myslí, že sa môžu použiť na hocičo iné, veľmi 

sa mýli. V prípade, žeby neboli účelne pou-

žité,  museli by sme ich vrátiť a to  by bola 

škoda.  Na objekte sa od roku 1998 nerealizo-

vali žiadne práce. Objekt stál a chátral. Keď 

nastúpili stavbári zistili, že rozvody vody sú 

poškodené, omietky opadané, elektro rozvo-

dy nevyhovujú súčasným normám a mnoho 

iných nepredvídaných závad, s ktorými sme 

nepočítali. Po skúsenostiach s uvedením no-

vého Multifunkčného ihriska v areáli ZŠ na 

Maurerovej ulici, sme požiadali dodávateľa, 

aby dodal kvalitnejší povrch na ihriská, ako 

navrhol projektant. Z prevádzkových dôvo-

dov sme taktiež zvážili, že by bolo v objekte 

vhodné vybudovať byt správcu, aby objekt bol 

strážený a nedochádzalo tam k vandalizmu 

a krádežiam. Tieto požiadavky vyvolali navŕ-

šenie o cca 49 791€ oproti schválenej dotácii. 

Chcem poznamenať, že v Spišskej Novej Vsi 

získali od štátu 35 mil. Sk na opravu zimného 

štadióna a mesto prispelo ďalšími 60 mil. Sk 

a my máme problém odsúhlasiť 1,5 mil. Sk, 

aby bol objekt konečne užívania schopný.

 4. Vážení občania, dovoľte mi, aby som sa 

vyjadrila k otázke výstavby obchodného stre-

diska, na Farských lúkach, ktorá v tomto me-

siaci rezonuje medzi občanmi nášho mesta. 

Keďže v meste koluje množstvo „zaručených 

informácií o pochybnom obchode“, dovoľte 

mi, aby som Vás informovala o celej genéze. 

Už od nástupu na funkciu primátora som 

hľadala investorov, ktorí by chceli v meste 

investovať a postaviť u nás okrem Tesca aj iné 

obchodné stredisko. V lete tohto roku som 

bola oslovená firmou Fording. s.r.o., či by 

občania neprivítali, keby sa v meste postavilo 

obchodné stredisko Kaufland. Keďže sa mi 

táto myšlienka páčila, ponúkla som investo-

rom niekoľko voľných lokalít, kde by bolo 

možné postaviť obchodné stredisko. Mojou 

podmienkou bolo jedine to, že chcem sluš-

né obchodné centrum, s väčšou obchodnou 

plochou tak, aby nákup bol v nej pohodlný 

so širším sortimentom. Pozerala som na to, 

ako obyčajný zákazník, ktorý chce pohodl-

ne a lacnejšie nakúpiť tak, ako je to možné 

vo väčších mestách. Po určitom čase, zástup-

ca vyššie uvedenej firmy mi oznámil, že na 

výstavbu obchodného strediska je vhodná lo-

kalita Banícka štvrť. Celkom som sa potešila, 

keďže už viac ako rok sa snažím nájsť zdroje 

na likvidáciu stavebného a komunálneho 

odpadu v tejto štvrti. Keď sme likvidovali 

za veľmi ťažkých podmienok zdevastované 

bytové domy, stavebný odpad ostal na mieste. 

 Vážení občania, ani si neviete predstaviť 

koľko námahy, zdravia  a úsilia stálo prednos-

tu, vedúceho organizačného a sociálneho od-

delenia a mňa, pokiaľ sa nám podarilo zbúrať 

tieto bytovky. Niekoľko mojich predchodcov 

sa na to len pozeralo, čo sa postupne stáva 

z krásnych bytových domov, kde niekedy žila 

mestská elita. Každý sa tomuto problému vy-

hýbal a nikto to neriešil. Keď sme búrali tieto 

bytové domy stále som vravela, že viem si 

v tejto lokalite predstaviť peknú individuálnu 

bytovú výstavbu. Podľa platného územného 

plánu, je v tejto štvrti plánovaná výstavba 

sociálnych bytov, to znamená bytov pre ne-

prispôsobivých občanov. V tomto roku sme 

začali s vypracovaní zmeny územného plánu. 

Keďže došla ponuka od vyššie uvedenej fir-

my na výstavbu obchodného centra dovolila 

som si Vás, Vážení občania osloviť počas 

jarmoku anketou, čo by ste chceli, aby v tejto 

lokalite bolo umiestnené. Tí, ktorí si kúpili 

tombolu, mohli sa zapojiť do ankety a napí-

sať, či chcú aby v lokalite bolo umiestnené 

obchodné centrum, alebo lokalita určená na 

výstavbu rodinných domov. Keďže 2/3 anke-

tových lístkov, ktoré boli vyplnené hovorili 

o tom, že radšej by občania privítali obchod-

né centrum, predložila som  ponuku na od-

kúpenie pozemkov na pracovné – neoficiálne 

- rokovanie poslancov. (Pre vysvetlenie: Pred 

každým rokovaní mestského zastupiteľstva 

som zvolávala pracovné rokovanie, kde som 

sa snažila poslancom vysvetliť  materiály, 

ktoré majú byť prerokované na oficiálnom 

zasadnutí mestského zastupiteľstva. Na tých-

to pracovných stretnutiach spolu neformálne 

diskutujeme, opravujeme, prípadne dopĺňa-

me materiály o náležitosti, ktoré si vyžiadajú 

poslanci.) Poslanci na pracovnom stretnutí 

spochybnili výsledky ankety ako nedôvery-

hodné, preto som tieto výsledky nepredložila 

na oficiálnom zastupiteľstve. Aj na pracov-

nom stretnutí, aj po ňom som poslancov aj 

Prihovára sa k Vám primátorka mesta Krompachy

pokračovanie na strane 5
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 Práve sa vraciam domov zo školy, je mi krásnych štrnásť. Bezsta-

rostný život. Vyučko prebehlo v pohode, v žiackej dobré známky 

a to treba osláviť. Zamierime s kamoškou - kde inde - ako do našej 

„cukrárne pri kríži“ (pozdravujem tetu Špinerovú a tetu Fremalovú 

a  želám pevné zdravie!). Za obeť padne šľahačka, nejaký zákusok 

a všetko to zapijeme malinovkou. Zlaté to časy! Vraciame sa okolo só-

dovkárne. Poza jej veľkými oknami vidím pobehovať pána Hvizdoša, 

ako plní sódu do veľkých fliaš, ukladá ich do prepraviek a buchot 

plniacich fliaš je počuť až vonku. Prechádzame popri holičstve. Tam 

pán Mariška „prerába" našim mamám rovné vlasy na brčkavé a pán 

Plachetka zručne narába s britvou. Pár krokov a už som doma. Brat 

ma však vysiela do trafiky pána a pani Pavlovských, kam sa vraciam 

s trochou nevôle kúpiť noviny Šport. Pani Pavlovská má aj dnes ten 

istý červený rúž ako včera a ja jej ho tak trocha závidím. Odtiaľ ešte 

mierim na poštu zaplatiť šek ku okienku k tete Dreisigovej. Všetko 

som už  vybavila a tak prejdem na druhú stranu ulice a na chvíľu 

vchádzam do kníhkupectva pozdraviť staručkú tetu Šoltýsovú. Zis-

tím, aké nové knihy jej  pribudli a kúpim pohľadnicu, lebo ktosi má 

sviatok. Nezabudnem sa zastaviť u tety Pampurikovej, má dobré čer-

stvé „perece“. A už  som doma. Popoludní však musím pomôcť mame 

s nákupom. Všade treba postáť v radoch, ale sme na to všetci zvyk-

nutí a tak nám to nevadí. Čakať treba totiž dvakrát. Najprv čakáme 

na prázdny košík a potom znovu čakáme s plným pri pokladni. Iný 

spôsob totižto nepoznáme. Popoludní teda obe „vyrážame do ulíc“ 

na nákup. Kde sa dá lepšie nakúpiť ako „U Hennela“? Okolo oboch 

„ujov Maňovských“ vyjdeme teda hore uličkou „Do Hennela“. 

V predajni nás všetkých víta vedúci ujo Hennel s milou a  láskavou 

tetou Irenkou pri pokladni. Ujovi Hennelovi ktosi pošepkal do ucha, 

že nejaká pani si „vzala bez platenia“ maslo a hodila ho do kanvice 

s mliekom. Ujo vedúci nedá na sebe nič znať a pri pokladni počuť 

blokovanie s úctou, jemu tak vlastnou... „Nech sa páči, tak to máme 

2 litre mliečka“... odokrýva vrchnák na kanvici a doloží ...“a jedno 

masielko“.... Pani sa zahanbí a všetko zaplatí... Ja mám však aj teraz 

v ušiach jeho láskavý prístup ku všetkých zákazníkom... Ujo a teta 

Hennelovci - keby mohli – dali by Vám srdce na dlani, takí sú to ľudia 

v mojich očiach...Nuž, nakúpime, čo treba a jasné, na spiatočnej ceste 

musíme sa zastaviť pri tete Breveníkovej, lebo ... má výbornú zmrzli-

nu! A stále k tej porcii trochu pridá... Mama si ešte spomenie, že po-

trebuje na ďalší deň niečo rýchlo uvariť. Nuž, čo sa dá pripraviť rých-

lejšie, ako  mäso. A kde lepšie nakúpiť ako „U Skurku“? Poberáme sa 

teda ďalej ulicou okolo pána Piegera. Akurát vyšiel z brány, tak mama 

narýchlo s ním ešte vybavuje dovoz uhlia. Cestou sa ešte zastavuje-

me „U Lenárdovcov“, mama je zvedavá, ako sa vodí všetkým deťom, 

hlavne dirigentovi 

Ondrejovi. Lenar-

dovci sa nedajú len 

tak obísť... V malič-

kej predajni s gom-

bíkmi, nitkami sa 

zvŕta za pultom teta 

Margita Barbušová, 

potrebujeme nejaký 

zipsík, gombičku, 

tak vchádzame... 

„veľký nákup“ je za nami a cestou k mäsiarovi už len tak pozdra-

viť vedúcu odevov pani Kuchárovú, ktorá skonštatuje, koľko som 

podrástla, odkedy ma naposledy videla... Konečne sa blížime k cie-

ľu  „mäsiareň“ na dosah. Za pultom teta Anička Skurková... „A čo 

Tebe, Mariška?“, milo ako vždy sa prihovára mojej mame a svižko 

pobieha po predajničke, plnej ľudí ...Vie ponúknuť pekné mäsko 

a dbá aj, aby veľa nestálo... Mama platí, odchádzame a na spiatočnej 

ceste ešte vchádza pre žiarovku k pani Irenke Staňovej, zatiaľ čo ja si 

medzitým odbehnem popásť oči do sklenárstva k  pani Hofmanno-

vej. Musíme však pridať do kroku, aby sme ešte stihli dôjsť do Vesny, 

lebo potrebujem  nejaké tričko na telocvik. V pokladni sedí prísne 

vyzerajúca vedúca pani Hrebenárová a Marienka Holdová nám už 

vyberá tričko z regálu a kladie na pult...Veľkosť a farba sedí, necháme 

si ho zabaliť a máme nakúpené všetko... Neprestávam však otravovať 

mamu, aby mi kúpila ešte látku u pani Hricovej, lebo teta Zita Bogná-

rová mi ju „odporučila“... Dôležitejšie ako látka sú však lieky, na ktoré 

sme zabudli ... Lekáreň na opačnej strane už síce nestihneme, ale veď 

aj zajtra je deň ... Najprv pán doktor Bauer vypíše recept a pán le-

kárnik  Hazay (tí, ktorí ho nepoznáte - tak pre mňa je to vždy ten 

milý pán s ušľachtilým aristokratickým výzorom) nám vydá lieky. 

No a v nedeľu sa chystám do kina. Teším sa na ďalšieho láskavého 

človeka, tetu Malvínku Šoltésovú v pokladni... vie mi poradiť, čo 

dobrého dávajú v kine a podľa toho si  kúpim alebo nekúpim lístok... 

ale do bufetu v kine k starkej Kopancovej zabehnem aj tak, cukríky 

má dobré a zub prestal bolieť... V najhoršom prípade mi sestrička teta 

Tatárová urobí protekciu u pána doktora Hericha...

 No a tu niekde končí moja malá nitka spomienok z detstva... Otvá-

ram prižmúrené oči ... Moja „prechádzka“ sa skončila a ja sa vraciam  

do reality ... Stojím na cintoríne a dívam sa do plameňa sviece ... Som 

dávno dospelá a dávno mi už nie je „ ... násť“... Prepáčte, ak niekto 

môjmu začiatku celkom neporozumel, pretože som načrela trochu 

hlbšie ... ale moji rovesníci a tí „skôr narodení“ vedia, o čom hovorím. 

Takto sme sa kedysi stretávali, každý každého poznal, tak sme žili. 

Stretnutia boli osobné a medzi nami vládli oveľa teplejšie medziľud-

ské vzťahy, ako dnes ... Nemali sme honosné vily, luxusné autá ako 

dnes. Nemali sme si čo závidieť. Žili sme jednoducho, skromne, ale 

medzi nami bolo viac úcty, lásky a hlavne pokory, ktorú dnes skoro 

všade nahradila pýcha. Dnes kráčame s dobou. Tomu sa jednoducho 

nedá zabrániť. Nakoniec, aj dnes nie všetko je zlé. Len toho stresu 

keby bolo menej!  Nakupujeme pod jednou strechou. Stretnutia sú 

však neosobné, pohľady naše i ľudí za pultom neprítomné ... Všetci 

sme neznámi... a všetci sa ustavične musíme ponáhľať, aby sme všet-

ko stihli a tak nákup pod jednou strechou prichádza vhod ...Unavení 

prichádzame domov a nechce sa nám veľakrát ani prehovoriť. Zapí-

name deťom televízor, aby si pozreli rozprávku a nám dali svätý po-

koj, lebo sa nám nechce ani otvoriť ústa. Pretože dnes už nevlastníme 

jeden televízor, stáva sa nám v domácnosti spoločníkom každému 

zvlášť. Dokonca zistíme, že všetci pozeráme ten istý program, ale 

každý z nás je unavený v inej miestnosti. 

NOVEMBROVÁ „PRECHÁDZKA“
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 Som presvedčená, že tak ako ja, každý človek sa vo svojich spomienkach rád vracia do 

detstva, pretože detstvo je tou najkratšou, ale zároveň najkrajšou etapou v živote človeka. 

Hoci - každé dieťa chce rýchlo dospieť, lebo vtedy si  neuvedomuje, že do detských liet sa už 

môže vrátiť naozaj iba v spomienkach. 

 Začiatok môjho príspevku má jedného spoločného menovateľa – smrť ... Pretože všetci, 

ktorých som mala rada a  ktorých tu spomínam, sú na druhom brehu ... Samozrejme, úplne 

všetkých sa ani vymenovať nedá, no každý človek si občas spomenie na niekoho, kto nás 

navždy opustil. ... No a ja sa vo svojich myšlienkach často vraciam k ujovi Maliňákovi, kto-

rému aj v jeho krásnom požehnanom veku slúžila pamäť a svojím rozprávaním o starých 

Krompachoch a dobe dávno minulej ma vedel nesmierne nadchnúť. Napriek tomu, že už mal 

vek, aby nás opustil, aj on mi  veľmi chýba. 

 Každý z nás stratil kohosi blízkeho. Niekoho opustili rodičia, v prípade ešte horšom rodičia 

pochovali svoje deti, manželia navždy opustili manželky, bratia svoje sestry,  naveky odišli 

naši spolužiaci, ba čo je omnoho horšie,  už aj spolužiaci našich detí, odišli učitelia,  kama-

ráti, kolegovia,  športovci, susedia, jednoducho dobrí známi... Odišli jednoduchí ľudia, ale 

aj osobnosti, mená ktorých navždy preslávili naše mesto. Každý z nich však po sebe niečo 

jedinečné, pre každého to vlastné a nezabudnuteľné, zanechal. Je tu 1. a 2. november. Deň 

Všechsvätých a Pamiatka zosnulých. Dni, kedy oveľa intenzívnejšie myslíme na všetkých, 

ktorí nie sú medzi nami... Stojíme nad vyzdobenými hrobmi našich blízkych a dívame sa 

do plameňa sviece  ...Prižmúrime oči a priznajme si, ako v tej chvíli všetci „prechádzame 

časom“. Vtedy sa nikto z nás nikam neponáhľa. Stojíme, hĺbavo rozjímame. A naši blíz-

ki sa vynoria v našich mysliach ... Zdá sa nám, že čas, ktorý sme s nimi  spolu prežili, bol 

veľmi krátky ...Nevieme, či skôr „nechceme to pochopiť“... Venujeme im tichú spomienku 

a modlitbu. Domov sa vraciame spolu s nimi, hoci si to neuvedomujeme. Naši drahí sú totiž 

navždy v našich srdciach.         Marta Mičeková

SEPAROVANÝ ZBER V ZÁSTAVBE 
BYTOVÝCH DOMOV NA ÚZEMÍ MESTA 

KROMPACHY
 V náväznosti na zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a VZN č. 1/2001 o zneškodňova-

ní komunálnych odpadov  v meste   Krompachy  vykoná  zberová  firma BRANTNER  

KROMPACHY,   s.r.o.   zber  separované triedených zložiek komunálneho odpadu, t.j.:

• 20 01 01  - papier a lepenka (noviny, časopisy, kartóny, kancelársky zmiešaný papier 

neznečistený

škodlivinami)

• 20 01 02  – sklo

• 20 01 39  - plasty (PET fľaše)

• 20 01 33  - batérie a akumulátory

• 20 01 21  – žiarivky

• 20 01 26  - odpadové motorové oleje

• 20 01 35  - vyradené elektr. a elektrón, zariadenia, obsah, nebezp. časti, iné ako 20 01 21 

• 20 01 36  - vyradené elektrické a elektronické zariadenia, iné ako 20 01 35

Jednotlivé triedené zložky komunálneho odpadu je možné odovzdať pracovníkom zbero-

vej firmy BRANTNER Krompachy, s.r.o.

dňa 11. novembra 2009. t. j. streda 

 v čase od 15.00 - 15.25 hod  za predajňou Milk Agro Hlavná  ulica.

 v čase od 14.30 – 14.55 hod  sídlisko JUH – basketbalové ihrisko

 v čase od 15.35 - 16.00 hod  Poštová ulica za OD Pokrok

 v čase od 16.05 - 16.30 hod  garáže pri Gymnáziu Lorencova ulica

Dňa 12. novembra 2009. t. j. štvrtok 

 v čase od 14.30 - 14.55 hod  garáže ul.J esenského

 v čase od  15.00 – 15.25 hod    Rázusova ul, Družstevná ul. – parkovisko pri stanici

 v čase od  15.30 – 15.55 hod Ul. Kpt. Nálepku, obrátisko pri p. Cukerovi

 v čase od  16.00 – 16.25 hod   Veterná a Robotnícka ul. pri garážoch vedľa 

    ZŠ Maurerova

 v čase od  16.30 – 16.55 hod  Zemanská ul. Pri RD p. Trelu 

 v čase od  17.00 – 17.30 hod  Cintorínska ul. pri garážoch 

Radovan Furín

pána zástupcu upozornila, že rozhodnutie 

je v ich rukách. (Nakladanie s mestským 

majetkom musí odsúhlasiť zastupiteľstvo, 

preto sa ma veľmi dotýka, že sa na  rôznych 

fórach hovorí, že som chcela predať pozemky 

pod cenu. Vedenie mesta len predkladá mate-

riály, schvaľuje ich zastupiteľstvo)

 Zároveň musím uviesť, že odpredaj majet-

ku mesta sa musí previesť v súlade s ustano-

vením § 9a, zákona č.138/1991Zb. o majetku 

obci, v znení neskorších predpisov, podľa 

ktorého prevody vlastníctva majetku obce sa 

musia vykonať:

 a) na základe obchodnej verejnej súťaže

 b) dobrovoľnou dražbou

 c) priamym predajom, najmenej za cenu 

  vo výške stanovenej podľa znaleckého 

  posudku

 Na riadne rokovanie mestského zastu-

piteľstva som poslancom predložila Návrh 

na prijatie uznesenia v znení, že mestské 

zastupiteľstvo súhlasí, (prípadne nesúhlasí) 

s umiestnením obchodného centra v lokalite 

Banícka štvrť na uvedených parcelách, o cel-

kovej výmere 22 500 m2. V návrhu sa nejedna-

lo o predaji pozemkov  a zároveň tam nebola 

uvedená ani hodnota pozemkov. Žiadala som 

len poslancov, aby odsúhlasili umiestnenie 

obchodného strediska v tejto lokalite. Počas 

rokovania, som niekoľko krát upozorňovala 

poslancov, aby nejednali emotívne, ale aby 

počúvali čo hovorím. Pán poslanec Hojstrič 

spochybnil vo svojich vyjadreniach prav-

divosť informácie o výstavbe Kauflandu, 

o čom ste boli informovaní v denníku Korzár, 

avšak v návrhu na prijatie uznesenia, ktoré 

som predložila na rokovanie mestského som 

žiadala poslancov len o to, aby sa len vyjadrili 

k „Umiestneniu nákupného strediska v loka-

lite Banícka štvrť“. O tomto návrhu som dala 

aj hlasovať, o čom svedčí aj audio záznam. 

Poslanci sa v hlasovaní vyjadrili proti umiest-

neniu obchodného strediska v tejto lokalite. 

Toto ich rozhodnutie bude plne rešpektované. 

Zároveň chcem uviesť, že všetky špekulácie 

ohľadom mojej  osobnej iniciatíve za účelom 

zisku v tejto veci ma urážajú. Chcem svojim 

„žičlivcom odkázať“, aby ma neposudzovali 

podľa seba. Moje úmysly boli vždy čestné. 

Stále som sa snažila tomuto mestu a ľuďom 

žijúcich v ňom len pomôcť aj na úkor svojej 

rodiny a svojho zdravia. Na oplátku dostávam 

len vyhrážky na moju osobu s tým, že niekto 

sa usiluje mne aj celej rodine ublížiť.

 V závere svojho príspevku, chcem Vás 

všetkých, vážení občania, pozvať k voľbám, 

v ktorých si môžete zvoliť predsedu Košického 

samosprávneho kraja a poslancov do zastupi-

teľstva KSK. Nenechajte to na  náhodu, alebo 

aby o Vašich kandidátoch rozhodovali iní. 

Ing. Iveta Rušinová

Prihovára ...
pokračovanie zo strany 3
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MESTO KROMPACHY

FORMOU  PRIAMEHO  PREDAJA

PREDÁ
pozemok parcelu č. 2439,

parcelu č. 2441, 
parcelu č. 2442, 

v kat. území Krompachy na ul. SNP 

Pozemok p.č. 2439, p.č. 2441, p.č. 2442 sa nachádza na ul. SNP, 

v bezprostrednej blízkosti domu s.č. 377, 

ktorý je toho času využívaný ako herňa. 

Pozemok je umiestnený na východ od domu s.č. 377,  

výmera pozemku p.č. 2439 je 306 m2, 

zastavaná plocha a nádvorie, 

výmera pozemku p.č. 2441 je 301 m2, 

zastavaná plocha a nádvorie

výmera pozemku p.č. 2442 je 282 m2, 

zastavaná plocha a nádvorie

VÝCHODISKOVÁ HODNOTA POZEMKU JE 
4 426,41 € (133 350 Sk) 

Cena pozemku je stanovená vo výške 
4,98 €/m² (150 Sk/m²) 

Pozemok sa predáva v zmysle Zákona č. 138/1991 v znení ne-

skorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2004 

o hospodárení s majetkom mesta Krompachy 

v platnom znení a bude odpredaný záujemcovi, 

ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

SPLATNOSŤ

kúpnej ceny bude 30 dní od doručenia oznámenia o výsledku 

výberu priameho predaja. Kúpna cena je splatná v celku.

NÁVRH KÚPNEJ CENY

vyjadrený výlučne konkrétnym číselným údajom (!)

doručiť v zalepenej obálke s heslom „POZEMOK p.č. 2439, 

p.č. 2441, p.č. 2442,“ poštou resp. osobne do podateľne 

Mestského úradu v Krompachoch, Námestie slobody č.1 

do 10.00 hod. dňa 29.10.2009.

OTVÁRANIE OBÁLOK

a vyhodnotenie priameho predaja sa uskutoční dňa 29.10.2009 

o 14 00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu, 

Námestie slobody č. 1, Krompachy.

INFORMÁCIE K PRIAMEMU PREDAJU

a prevodu vlastníctva k pozemku podáva 

Ing. Alena Scheerová – tel.  053/419 22 25

v Krompachoch dňa 9.10.2009  Ing. Iveta Rušinová primátorka mesta    

MESTO KROMPACHY

FORMOU  PRIAMEHO  PREDAJA

PREDÁ
pozemok parcelu č. 1371 
v kat. území Krompachy   

 na Jesenského ul.  

pozemok p.č. 1371 sa nachádza na Jesenského ul. 

výmera pozemku p.č. 1371 je 114 m2, zastavaná plocha a nádvo-

rie

VÝCHODISKOVÁ  HODNOTA POZEMKU JE
 567,62 € (17 100 Sk)

Cena pozemku je stanovená vo výške 
4,98 €/m² (150 Sk/m²) 

Pozemok sa predáva v zmysle Zákona č. 138/1991 o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia 

č. 6/2004 o hospodárení s majetkom mesta Krompachy v 

platnom znení a bude odpredaný záujemcovi, ktorý ponúkne 

najvyššiu kúpnu cenu.

SPLATNOSŤ

kúpnej ceny bude 30 dní od doručenia oznámenia o výsledku 

výberu priameho predaja.

Kúpna cena je splatná v celku.

NÁVRH KÚPNEJ CENY

vyjadrený výlučne konkrétnym číselným údajom (!)

doručiť v zalepenej obálke s heslom „POZEMOK p.č. 1371,“

poštou resp. osobne do podateľne Mestského úradu v Krompa-

choch, Námestie slobody č.1

do 1000 hod. dňa 29.10.2009.

OTVÁRANIE OBÁLOK

a vyhodnotenie priameho predaja sa uskutoční 

dňa 29.10.2009 o 14 00 hod.

 v zasadacej miestnosti Mestského úradu, 

Námestie slobody č. 1, Krompachy.

INFORMÁCIE K PRIAMEMU PREDAJU

a prevodu vlastníctva k pozemku podáva 

Ing. Alena Scheerová – tel.  053/419 22 25

v Krompachoch dňa 9.10.2009  Ing. Iveta Rušinová primátorka mesta    
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 V minulom čísle Krompašského spravo-
dajcu sa dotkla primátorka Mesta Krom-
pachy, Ing. Iveta Rušinová, problematiky 
dlžoby BHMK s.r.o. dodávateľovi tepla 
TERMOKOMPLEX-u, spol. s r.o. Táto 
spoločnosť má problémy s platením faktúr 
za dodávky energií a vody, čo je všeobecne 
známe.
 V súvislosti so začiatkom vykurovacej 
sezóny 2009/2010 kolujú medzi občanmi 
nášho mesta často poplašné správy a doha-
dy, či budú mať predovšetkým bytové domy 
zabezpečené dostatočné a pravidelné vyku-
rovanie a dodávky teplej úžitkovej vody.
 Obrátili sme sa preto na konateľa TER-
MOKOMPLEX-u, spol. s r.o. Krompachy, 
Ing. Miroslava Fonfáru, aby nám objasnil, 
aká je situácia v súčasnej dobe a čo môžeme 
očakávať v nastávajúcom zimnom období.

Otázka: Začala sa vykurovacia sezóna a radi 

by sme vedeli v akej výške sú súčasné pohľa-

dávky Vašej  organizácie voči BHMK s.r.o. 

Krompachy. 

Odpoveď: K 1.10.2009 dlhuje BHMK s.r.o. 

Krompachy našej organizácii 172 591,38 € (5 

199 488 Sk) a dlžoba v zimných mesiacoch 

bude narastať.

Otázka: Nechcem sa vracať do histórie, ale 

môžete povedať koľko činila dlžoba v minu-

losti?

Odpoveď: Celková dlžná čiastka sa pohybo-

vala na úrovni cca 365 133,- € (11 mil. Sk). 

Časť oddlžilo Mesto Krompachy v rokoch 

1999/2009 vo výške 66 388,- € (2 mil. Sk) a 

časť finančných prostriedkov vrátilo BHMK 

s.r.o. cca 132 776,- € (4 mil. Sk) v období 

deviatich rokov. Pri dnešnom vytvorenom 

systéme nie je BHMK s.r.o. schopné znižovať 

dlžnú čiastku. Príjmy, z ktorého sú kryté ná-

klady tvoria v prevažnej miere príjmy za sprá-

vu bytov. Uvedená dlžná čiastka 365 133,- €

(11 000 000,- Sk) v minulosti vznikla ne-

preplácaním  plnej výšky faktúr zo strany 

BHMK s.r.o. za dodané teplo a TÚV našej 

organizácii, aj napriek tomu, že väčšina ná-

jomníkov a dnes už vlastníkov bytov si svoje 

záväzky plnili.   

Otázka: Vedenie mesta sa vyjadrilo, že pohľa-

dávky sa znížili voči minulosti a to aj oddlže-

ním Mestom Krompachy. Objasnite nám to 

podrobnejšie.

Odpoveď: Mesto Krompachy začalo prob-

lém riešiť v roku 1999 a to preklenovacím 

úverom, kde časť úveru vo finančnej výške 

156 844,-€ (4 725 086,- Sk) poskytlo pre 

BHMK s.r.o. na zaplatenie tepla a TÚV, čo 

sa aj stalo. Z tejto čiastky Mesto Krompa-

chy zaplatilo časť úveru prostredníctvom 

našej organizácie cez nebytové priestory 

a to konkrétne nájom 53 110,- € (1,6 mil. Sk).

Zbytok z celkovej výšky úveru splácalo 

BHMK s.r.o. od roku 2002 do roku 2006. 

Mesto Krompachy stále vytváralo priestor 

pre BHMK s.r.o. na splácanie vratných pôži-

čiek, úverov a pod. Poslednú pôžičku Mesto 

Krompachy poskytlo v roku 2008 vo výške 

76 346,- € (2,3 mil. Sk). Z toho BHMK s.r.o. 

vrátilo mestu čiastku 63 069,- € (1,9 mil. Sk). 

Skúsme to dať do tabuľky, pre lepšie pocho-

penie zaokrúhlene:

Mesto poskytlo 

od r. 1999 do r. 2008 

cca 66 388,- € 

(2 mil. Sk) 

BHMK s.r.o. splatilo z 

vlastných zdrojov 

cca 132 776,-€ 

(4 mil. Sk)

Dlžná čiastka 

Termokomplexu 

k 1.10.2009 

cca 165 970,-€ 

(5 mil. Sk)  

Otázka: V Krompašskom spravodajcovi číslo 

10/2009 bolo uvedené, že Mesto Krompachy, 

resp. BHMK s.r.o. znížilo dlžnú čiastku voči 

Vašej organizácii.

Odpoveď: Táto informácia je nepresná. Po-

kiaľ by táto informácia mala byť objektívna, 

bolo by potrebné pripočítať ešte spotrebu 

tepla za tri mesiace v zime a to za október, 

november a december. Tam, kde sú uvažova-

né celé dve letá, musia byť uvažované aj celé 

dve zimy, teda celé vykurovacie obdobie tak, 

ako je účtované odberateľom. Pre spresnenie 

čitateľom uvedieme: BHMK s.r.o. je schopné 

mesačne zaplatiť maximálne 69 707,- € až 

73 270.- €  (2,1 mil. Sk až 2,2 mil. Sk) a to po-

čas celého roka rovnomerne. Ale tieto výšky 

platieb v zimných mesiacoch nepokrývajú 

náklady našej organizácie na nákup energií. 

V lete sa teda dlžná čiastka mierne zníži 

a v decembri je znova na takej úrovni ako 

rok, dva predtým. Je to  sínusoida, ktorá sa 

každý rok opakuje a ako sme uviedli mení 

ju len zima podľa tuhosti. Tento fakt nie sme 

schopní ovplyvniť. Teda jediným správnym 

ukazovateľom je dvanásť mesiacov zálohy 

a za dvanásť mesiacov vyúčtovanie.

Otázka: Vedenie Mesta nepredpokladalo, že 

vo vykurovacej sezóne 2009/2010 bude prob-

lém pri začatí vykurovacej sezóny?

Odpoveď: Vedeniu Mesta Krompachy je 

problém dobre známy, opakuje sa to každý 

rok. Tohto roku sme zaslali mestu tri listy a 

to konkrétne 4.9.2009, 30.9.2009 a 2.10.2009 

v znení, že naša organizácia nie je schopná 

zakúpiť energie pre BHMK s.r.o. a to z dô-

vodu vysokej dlžnej čiastky, ktorá dosiahla 

172 591,38 € pred vykurovacou sezónou. 

Aby naša organizácia neohrozila byty spra-

vované Bytovým družstvom Spišská Nová 

Ves a iných odberateľov, ktorí nemajú žiadne 

finančné záväzky voči našej organizácii, boli 

sme nútení odstaviť objekty v správe BHMK 

s.r.o. Krompachy od dodávok tepla. Zrejme 

si nikto neuvedomuje, že naša organizácia 

krátkodobými pôžičkami, ktoré boli bezú-

ročné, preklenovala a preklenuje dodnes kri-

tické obdobia v zimných mesiacoch. Robili 

sme to len kvôli ľuďom, ktorí si poctivo za-

platili a platia nájom, aby sa ich to nedotklo. 

Za druhé, pokiaľ by sme sa dostali do špirály 

penalizácie od dodávateľov energií, strhneme 

do kolotoča nielen Mesto Krompachy, ale aj 

ľudí, ktorí ako sme uviedli, si za služby zapla-

tili. Pokiaľ by sa tak stalo a špirála  penalizácie 

by sa roztočila, dlžná čiastka by bola nie na 

úrovni piatich miliónov, ale omnoho vyššia. 

Ale tento fakt si pravdepodobne uvedomuje 

málokto, alebo ho nikto zo zainteresovaných 

nechce vidieť.     

Otázka: Chcem sa Vás ešte opýtať na nákup 

energií. Môžete nám objasniť mechanizmus 

nákupu zemného plynu a energií Vašou orga-

nizáciou. 

Odpoveď: Naša organizácia nakupuje ener-

gie a platí za bežný mesiac. V mesiaci október 

nakúpime energie na október poskytnutím 

zálohy na úrovni októbra minulého roka. 

V novembri nám príde vyrovnávacia faktúra 

za október a opätovne robíme nákup na no-

vember na úrovni minulého roka a tak sa to 

stále opakuje. Splatnosť faktúr je najneskôr 

do 20. dňa v bežnom mesiaci. Podotýkame, 

že Mesto nepomáha finančne ľuďom, len im 

vracia to čo vzalo. To sú ich peniaze, ktoré si 

už raz zaplatili. Je potrebné dokončiť proces 

vracania, podlžnosti, ktorý začal v roku 1999.  

Myslíme si, že sa aj samotní nájomníci dosť 

podieľali na znovu prefinancovaní dlžnej 

čiastky počas desiatich rokov cestou BHMK 

s.r.o. ako sme uviedli v úvode. Celkom na 

záver tejto otázky nám nedá, aby sme sa ne-

zmienili o rôznych návrhoch a špekuláciách 

ako tento problém vyriešiť. Sme presvedčení, 

že vzhľadom na danú situáciu platí iba jedno, 

špekulácie ponechať bokom a poctivo vrátiť 

peniaze do systému a ľuďom, kde patria. 

Otázka: Vidíte Vy nejaké východisko z tejto 

situácie?

Odpoveď: Do problému vidíme a je nám jas-

né, že  BHMK s.r.o. Krompachy má dlžoby 

nielen voči našej organizácii, ale aj do fondu 

opráv majiteľom a nájomníkom, štátnym 

organizáciám a pod. Tým, že Mesto Krom-

pachy je 100% -ný vlastník BHMK s.r.o., o to 

skôr treba problém riešiť. Okolo danej proble-

matiky sa robí rozruch a rôzne pokusy, na čo 

niet dôvod. Problém je viacročný a bol dobre 

diagnostikovaný, dokonca ako vidieť z čísiel 

TERMOKOMPLEX, spol. s r.o. Krompachy informuje

pokračovanie na strane 9
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 Na októbrovom zasadaní Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Krom-
pachoch bola prejednávaná správa o bezpečnostnej situácii v roku 
2009 v služobnom obvode policajného zboru (OO PZ) so sídlom 
v Krompachoch. O bezpečnostnej situácii v našom meste, ktorá je 
dnes známa vďaka televízii a tlači po celom Slovensku, Vás chceme 
podrobnejšie informovať . Preto sme položili niekoľko otázok tomu 
najpovolanejšiemu - riaditeľovi OO PZ mjr. JUDr. Františkovi Puš-
károvi.
Pán riaditeľ, koľko policajtov pracuje na našom obvodnom odde-
lení?
 Naše OO PZ bolo zaradené do 1.6.2007 ako oddelenie II. typu 

s plánovaným počtom policajtov 25+2.  Od  októbra 2009 došlo 

k naplneniu požiadaviek k zriadeniu OO PZ do I. typu, s plánovaným 

počtom 37 policajtov.

Ktoré obce patria do Vášho obvodu?
 Okrem Krompách je to 8 obcí a to: Slovinky, Kolinovce, Kaľava, 

Vojkovce, Slatvina, Kluknava, Richnava a Hrišovce.

Koľko priestupkov a trestných činov ste zaznamenali v 1.-9. mesiaci 
tohto roku?
 Za tri kvartály roku 2009 napadlo celkom 343 priestupkov, z toho 

objasňovaných bolo 167, t.j. 58%. Je to o 45 prípadov viac ako v roku 

2008 za to isté obdobie. Ďalej bolo zaznamenaných 243 trestných 

činov, z toho bolo 167 objasnených, t.j. cca 69%. Prevládali krádeže, 

ale zvýšil sa i počet trestných činov ohrozovania mravnej výchovy 

mládeže. Na rozdiel od roku 2008 sme v Krompachoch nezazname-

nali žiaden vážnejší trestný čin. 

Ako ste spokojný so súčasným kamerovým systémom?
 Súčasný kamerový systém má centrálu v budove Mestskej polície 

(MsP). Boli zaznamenané najmä dopravné priestupky. Tento systém 

bude nutné ďalej zdokonaľovať.

Hovorili ste, že krompašské OO PZ bolo schválené ako obvodné 
oddelenie I.typu. Ako sa to prejaví v personálnom obsadení OO PZ?
 Medzi najväčšie problémy patril  doteraz nízky počet policaj-

tov, ktorí nestačili často vysoký počet priestupkov a trestných či-

nov zadokumentovať. Ako som uviedol, počet policajtov sa zvýši 

o 14. Prebieha výberové konanie z prihlásených uchádzačov. Vybraní 

uchádzači nastúpia do Strednej odbornej školy v Košiciach. Dvaja z 

nich nastúpia 15.11. t.r., ďalší dvaja od 1.1.2010, zvyšných desať od 

1.5.2010. V súčasnej dobe u nás slúžia traja policajti z Bratislavy 

Bezpečnostná situácia v meste Krompachy
– Petržalky, ktorí budú u nás pôsobiť dovtedy, kým nenastúpia absol-

venti strednej odbornej školy. Jeden policajt študuje v Dôstojníckej 

škole v Devínskej Novej Vsi.

Ako ste spokojní s materiálno – technickým vybavením?
 Môžem konštatovať, že naše materiálno-technické vybavenie je na 

dobrej úrovni. Máme 3 osobné motorové vozidlá a 1 štvorkolku. Od 

októbra t.r. máme pridelené k dispozícii technický prostriedok na 

meranie rýchlosti RAMER. Jeho presnosť je na 1 km/hod., je vyba-

vený kamerou a zistí rýchlosť vozidla až do vzdialenosti 500-600 m. 

Doteraz boli týmto zariadením vybavení len príslušníci dopravnej 

polície . My budeme merať rýchlosť kedykoľvek a na ktoromkoľvek 

mieste a to podľa vývoja nehodovosti. V októbri, len za 3 dni sme 

zaznamenali  u 66 vodičov prekročenie povolenej rýchlosti a to naj-

mä na trase „Palihurka“- smerom na Richnavu. Preto apelujeme na 

všetkých vodičov, aby dodržiavali povolenú rýchlosť, lebo naši poli-

cajti budú nekompromisní. Pri zvýšenom počte policajtov budú kon-

troly častejšie. Pokuty za prekročenie rýchlosti sú pomerne vysoké 

a preto ich uvádzam:

- Prekročenie do 10 km/hod.  10,- €

- Prekročenie viac ako 10 km/ hod.  50,- €

- Prekročenie viac ako 20 km/ hod.  100,- €

- Prekročenie nad 30 km/hod.  200,- €

- Následne za každých 10 km/hod. zvyšuje o 100,- €

Policajt rozhoduje o tom, kedy odoberie neukáznenému vodičovi vo-

dičský preukaz na správne konanie, pri ktorom sú postihy ešte vyš-

šie, prípadne aj zákaz vedenia motorového vozidla. Závosí od toho, 

či sa vodič dopustil priestupku prvý raz alebo viackrát. V prípade, 

že vodič nemá dostatok peňazí na zaplatenie pokuty, môže mu byť 

odobratý vodičský preukaz aj na ceste.

Očakávate, že sa v roku 2010 bezpečnostná situácia v Krompachoch 
zlepší?
 K zlepšeniu dôjde určite. Zatiaľ, čo doteraz som mal k dispozícii 

3-4 policajtov, po doplnení ich počtu od mája 2010 ich bude 8. V noci 

mohli hliadkovať 2 príslušníci  a potom ich bude 6. Znamená to ale, 

že bude odhalených viac priestupkov i trestných činov ako doteraz. 

Bude i viac priestoru na ich dokumentáciu, čo bol najväčší problém. 

Predpokladám, že sa ešte zvýši i objasnenosť , i keď naše OO PZ bolo 

v tejto oblasti viac ako úspešné. Iste sa tak zvýši pocit bezpečnosti 

občanov nášho obvodu.                       Zhováral sa: Ing. Ľuboš Weigner, CSc.

Centrum voľného času PRIMA v Krompachoch prichádza 

s novou aktivitou…

Milí rodičia!
Máte deti, ktoré sa nekamarátia s pohybom? Nežiada sa im 

športovať? Radšej sedia pred TV, PC či ešte radšej skúmajú 

obsah chladničky? A nebodaj majú zlé držanie tela, ploché nohy, 

ochabnuté a poskracované svalstvo, nadváhu - či všetko spolu?

Patria k nám! Sú to naše Strašidielka!!!!
V našom kurze 

Straši-Dielko 
zameranom na prevenciu cilvilizačných chorôb 

sa hráme, zabávame a sem-tam "strašíme", 

ale určite nesúťažíme a neprikazujeme.
 Bude pod patronátom MUDr. Hanušovskej Dany, 

pediatra a rehabilitačného lekára na dôchodku.

Prihlásiť sa môže dieťa od 0-15 rokov do 31.11. 

na e-mailovej adrese cvcprima@gmail.com.

Poplatok je 6,66 € na celý školský rok.

Centrum voľného času PRIMA KROMPACHY

Plán podujatí na november 2009 
• Stop drogám – výtvarná súťaž •

• Nenič svoje telo – beseda •

• Babinec – dôverné rozhovory so psychológom •

• Aj ty povedz nie .... •

• Súťaž v break-dance •

• Nočná hliadka • 

• Kvíz o slušnom správaní •

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU Krompachy

PrimaPrima
„Či je slnko a či dážď, s nami stráviš pekný čas!“
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Pred niekoľkými dňami sa v Bratislave dožil 82 rokov náš 

významný rodák prof. PhDr. Ján Kvasnička DrSc. Pán 

profesor je bývalý rektor Univerzity Komenského v Bra-

tislave, našej najstaršej a najväčšej univerzity, založenej 

v roku 1919, po vzniku Československej republiky. Pán 

profesor Kvasnička sa narodil v Krompachoch 5. no-

vembra 1927 v chudobnej rodine, takmer presne dva 

roky pred vypuknutím veľkej svetovej hospodárskej 

krízy, ktorá v Krompachoch ešte viac prehĺbila biedu po demontáži krom-

pašských oceliarní – po známej tragédii krompašského proletariátu. Tieto 

trpké skúsenosti z detstva natrvalo ovplyvnili svetonázorové presvedčenie 

Jána Kvasničku, ktorý svoje intelektuálne schopnosti rozvíjal celý život v 

duchu svojej ľavicovej orientácie.

 V roku 1946 vyštudoval Ján Kvasnička Učiteľský ústav v Spišskej Novej Vsi 

a vysokoškolské štúdium absolvoval na Pedagogickej fakulte SU v Bratislave 

v rokoch 1948 – 1951. V školskom roku 1946/47 vyučoval na Národnej škole 

v Slovinkách, v školskom roku 1947/48 bol riaditeľom Národnej školy v Ka-

ľave. V šk. roku 1950/51 sa stal asistentom Prírodovedného ústavu a Ústavu 

diaľkového štúdia Pedagogickej fakulty SU v Bratislave, v rokoch 1951 – 1962 

bol odborným asistentom SU a Fakulty prírodných vied VŠP v Bratislave. 

V rokoch 1964 – 1970 bol vedúcim niekoľkých katedier Prírodovedeckej 

fakulty UK, v rokoch 1970 – 1975 bol mimoriadnym profesorom a od roku 

1975 riadnym profesorom Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 

1979 – 1990 bol vedúcim Katedry Filozofickej fakulty UK a v školskom 

roku 1976/77 sa stal rektorom tejto univerzity a túto najvyššiu vysokoškol-

skú funkciu zastával do roku1985. V roku 1957 získal vedeckú hodnosť 

CSc. a v roku 1979 – DRSc. Od roku 1984 bol členom korešpodentom SAV. 

 Prof. PhDr. Ján Kvasnička DrSc. bol vysokoškolským pedagógom, his-

torikom a politológom. Vo svojej pedagogickej, vedeckovýskumnej a pub-

licistickej činnosti sa zameriaval najmä na dejiny európskych politických 

teórií a politických hnutí v 20. storočí. Pán profesor Kvasnička sa dodnes 

živo a aktívne zaujíma o dianie vo svojom rodnom meste a je pravidelným 

kritikom a spolupracovníkom redakčnej rady Krompašského spravodajcu.

 Primátorka mesta a redakčná rada praje nášmu zaslúžilému jubilantovi 

veľa zdravia do ďalších rokov života a vyslovuje neskromné želanie, aby pán 

profesor, ako renomovaný historik, venoval časť svojho voľného dôchodko-

vého času, na zaznamenanie svojich vzácnych spomienok na detstvo, na za-

znamenanie a zverejnenie svojich spomienok na rodákov a spoločenský život 

v predvojnovom čase v starých Krompachoch.             Ďakujeme

Prof. PhDr. Ján Kvasnička DrSc.
Mesiac úcty
 k starším
Modlitba za starkú

 Matička Božia, Ty deťom dvakrát milá,

 počúvaj, čo Ti teraz rozpoviem.

  Nechaj našu starkú, aby mi dlho žila.

  Starká, má pre mňa času, koľko chcem.

  Starká, je vľúdna, má  Boží pokoj v duši.

 Starká, sa o nás s nikým nedelí, má času

 ľúbiť nás a nič ju nevyruší.

 Pri nej má týždeň sedem nedelí.

Milan Rúfus

"Modlitbičky"

 Dňa 14. 10. 2009 pripavila Únia žien Slovenska 

č. 6 v Krompachoch posedenie s občerstvením 

pre naše členky. Po skončení tohto posedenia 

sme sa presunuli do divadelnej sály na krásny 

kultúrny program pri príležitosti MESICA 

ÚCTY K STARŠÍM.

 Touto cestou chceme  poďakovať vedeniu 

mesta a oddeleniu kultúry, ktoré pre všetkých 

starších občanov nášho mesta zorganizovali 

tento kultúrny program, kde účinkovala Košická 

hudobná skupina Pavelčákovci.

 Toto podujatie, ktoré sa konalo po dlhom 

období bolo veľmi príjemné aj podľa veľmi pozi-

tívnych ohlasov zo strany divákov zúčastnených 

na tomto podujatí. Aj napriek voľnému vstupu, 

ďalším veľmi príjemným prekvapením boli diev-

čatá v krojoch, ktoré každému návštevníkovi 

podujatia podali červenú ružu.

 Ešte raz srdečná vďaka v mene všetkých zú-

častnených Krompašanov.

     Za ÚŽ Slovenska č. 6 v Krompachoch 

                               Mosinová Annaa faktov aj úspešne liečený. Je tu viac 

možností, napr. naviazať na roky 1999 

až 2002, kde boli dosiahnuté aj výsled-

ky. Mesto Krompachy môže finančne 

prekryť pohľadávky, ktoré postupne 

môže cez BHMK  prijímať ako finanč-

nú vrátku. Ale tých dobrých možností 

je viac. V tomto prípade by sme sa mali 

baviť len v odbornej rovine a faktoch. 

Otázka: Rokovali ste s vedením Mesta 

Krompachy o tomto probléme?

Odpoveď: Áno, uskutočnilo sa rokova-

nie na úrovni riaditeľa našej spoločnosti 

a primátorky mesta, kde bolo dohod-

nuté riešenie záväzku BHMK s.r.o. voči 

našej organizácii tak, že sa spresnil 

navrhovaný splátkový kalendár, aby 

nedošlo k prerušeniu dodávok tepla do 

objektov a bol zabezpečený nákup ener-

gií. Ide o nasledovné splátky:

 Čiastka  53 110 € (1 600 000,- Sk) bola 

uhradená 14. 10. 2009, druhá splátka 

má byť uhradená do 15. 12. 2009 vo fi-

nančnej výške 33 194 € (1 000 000,- Sk) 

a dve splátky rovnomerne rozložené v 

celkovej finančnej výške 79 664 € (2 400 

000,- Sk) do 20. 2. 2010  

 Z uvedených informácií teda vyplý-

va, že kompetentné organizácie túto 

situáciu riešia, občania sa preto ne-

musia obávať tejto vykurovacej sezóny 

za predpokladu, že dohodnuté záväzky 

budú zo strany mesta plnené.

Zhováral sa Ing. Ľuboš Weigner, CSc.

TERMOKOMPLEX, spol. s r.o. 
Krompachy informuje

pokračovanie zo strany 7
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1. Adnan Akram, 40r., riaditeľ súkromnej jazykovej školy, 

 Spišská Nová Ves, Kolárska 2691/5, Strana zelených

2. Alojz Almassy, Mgr., 43r., opatrovateľ, 

 Spišská Nová Ves, Tr. 1. mája 31, Komunistická strana Slovenska

3. Ján Bartko, 58r., THP referent, 

 Spišská Nová Ves, Koceľova 25, Združenie robotníkov Slovenska

4. Michal Bartoš, Mgr., 55r., riaditeľ domova dôchodcov, 

 Smižany, Rázusova 751/7, Nezávislý kandidát

5. Tomáš Beck, 25r., podpredseda Mladých liberálov, 

 Spišská Nová Ves, Hutnícka 7/23, Sloboda a Solidarita

6. Pavol Bečárik, Ing., 50r., podnikateľ, 

 Spišská Nová Ves, Banícka 26/10, Nezávislý kandidát

7. Juraj Beňa, RSDr., 59r., riaditeľ, 

 Spišská Nová Ves, Spišská 3, SMER - sociálna demokracia

8. Marián Bubeník, Ing., 53r., prednosta ObÚ, 

 Spišská Nová Ves, Dunajská 20, Ľudová strana - Hnutie za demo-

 kratické Slovensko, Strana zelených Slovenska

9. Vojtech Červeňák, 60r., robotník, 

 Rudňany, Pätoracké 376, Rómska iniciatíva Slovenska

10. Rudolf Čiasnoha, 62r., živnostník, 

 Krompachy, Lorencova 5, Komunistická strana Slovenska

11. Miroslav Čuj, 44r., robotník, 

 Spišská Nová Ves, Jilemnického 6, Komunistická strana Slovenska

12. Ivan Čurilla, JUDr., 32r., advokát, 

 Spišské Vlachy, SNP 46, Liberálna strana

13. Stanislav Čurný, Ing., 50r., manežer, 

 Spišská Nová Ves, Tichá 9329/11, Nezávislý kandidát

14. Ladislav Dunka, 47r., vodoinštalatér, 

 Žehra, Hodkovce 5, Rómska iniciatívaSlovenska

15. Štefan Dzimko, Mgr., 28r., živnostník, 

 Matejovce nad Hornádom, č. 9, LIGA, občiansko-liberálna strana

16. Peter Fekete, 52r., podnikateľ, 

 Spišská Nová Ves, Hviezdoslavova 32, Nezávislý kandidát

17. Ľubomír Fifik, 37r., primátor mesta, 

 Spišské Vlachy, Vajanského 49, Nezávislý kandidát

18. Lea Grečková, Mgr., 49r., poslankyňa NR SR, 

 Smižany, Tatranská 65/324, SMER - sociálna demokracia

19. Cyril Hamráček, 59r., technik, 

 Sp. Nová Ves, Pod Tepličkou 261, Kresťansko-demokratické hnutie

20. Štefan Harenčár, Ing., 50r., manažér, 

 Spišská Nová Ves, Slovenská 52, Slovenská demokratická 

 a kresťanská únia - Demokratická strana, Konzervatívni 

 demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana, 

 Demokratická strana

21. Marián Hojstrič, MUDr., 37r., lekár, 

 Krompachy, Lorencova 8, Slovenská demokratická a kresťanská 

 únia - Demokratická strana, Konzervatívni demokrati -Slovenska, 

 Občianska konzervatívna strana, Demokratická strana

22. Aladár Horváth, 50r., opravár poľnohospodárskych strojov, 

 Smižany, Hornádska 616, Rómska iniciatíva Slovenska

23. Rudolf Horváth, 59r., soc. pracovník, 

 Markušovce, Jareček 93/41, Strana rómskej koalície - SRK

24. Viktor Horváth, 62r., dôchodca, 

 Letanovce, Staničná 231/20, Rómska iniciatíva Slovenska

25. Ernest Jakubčo, Ing., 52r., riaditeľ COOP JEDNOTA, 

 Spišská Nová Ves, Detvianska 2, Slovenská národná strana

26. Miriam Kolláriková, 38r., administratívny pracovník,

 Krompachy, Stará cesta 11, Liberálna strana

27. Michal Komara, JUDr., PhD., 55r., riaditeľ Úradu práce, 

 sociálnych vecí a rodiny, Spišská Nová Ves, Mišíkova 5, 

 Nezávislý kandidát

28. Ján Kováč, 44r., manažér, 

 Spišská Nová Ves, Mišíkova 4, MOST - HÍD

29. Gustáv Krajči, Mgr., 58r., podnikateľ, 

 Spišská Nová Ves, Kuzmányho 16, Liberálna strana

30. Jozef Krempaský, Ing., 42r., vedúci manažér zahraničného 

 obchodu, Spišská Nová Ves, Tkáčska 2696/4, Nezávislý kandidát

31. Pavel Kuchárek, Ing., 60r., lesný hospodár, 

 Spišská Nová Ves, Koceľova 16/15, Slovenská demokratická 

 a kresťanská únia - Demokratická strana, Konzervatívni

 demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana, 

 Demokratická strana

32. Kvetoslava Kucharovičová, Ing., 54r., novinárka, 

 Spišská Nová Ves, Trieda 1. mája 43/5, Nezávislý kandidát

33. Júlia Lindtnerová, Ing., 53r., ekonómka, 

 Spišská Nová Ves, Letná 68, Slobodné Fórum, Strana občianskej 

 solidarity, Hnutie za demokraciu

34. František Lipták, 43r., podnikateľ, 

 Spišská Nová Ves, Zimná 2545/102, Strana zelených

35. Dezider Macko, 53r., robotník, 

 Krompachy, Hornádska 69, Rómska iniciatíva Slovenska

36. Kvetoslava Maniaková, 56r., riaditeľka SČK, 

 Spišská Nová Ves, Hutnícka 2679/5, Slobodné Fórum, 

 Strana občianskej solidarity, Hnutie za demokraciu

37. Miloslav Masaryk, 57r., ekonóm, 

 Krompachy, Mlynská 3, Strana zelených

38. Peter Mikuš, JUDr., Mgr., PhD., 53r., právnik, 

 Bystrany, č. 56, Rómska iniciatíva Slovenska

39. Jaroslav Mižigár, 24r., nezamestnaný, 

 Žehra, č. 167, Nezávislý kandidát

40. Zuzana Nebusová, Bc., 42r., starostka, 

 Spišské Tomášovce, Smižianska 13/166, Nezávislý kandidát

41. Peter Oltznauer, JUDr., 48r., právnik, 

 Spišská Nová Ves, Duklianska 2710/54, Nezávislý kandidát

42. Peter Petko, Ing., 56r., prednosta MsÚ, 

 Sp. Nová Ves, Kamenný obrázok 15/3, Slovenská národná strana

43. Ladislav Pokuta, 55r., robotník, 

 Žehra, č. 169, Rómska iniciatíva Slovenska

44. Peter Pollák, Mgr., PhD., 36r., vysokoškolský pedagóg, 

 Spišská Nová Ves, Duklianska 2711/50, Slobodné Fórum, 

 Strana občianskej solidarity, Hnutie za demokraciu

45. Miroslav Pomajdík, Bc., 22r., študent, 

 Arnutovce, č. 47, Komunistická strana Slovenska

46. Iveta Rušinová, Ing., 50r., primátorka mesta Krompachy, 

 Krompachy, Slovinska 1128/4, Nezávislý kandidát

47. Miroslav Semeš, PhDr., PhD., 60r., zástupca primátora, 

 Sp. Nová Ves, Hviezdoslavova 46, SMER - sociálna demokracia

48. Jozef Sendrei, Ing., 50r., konateľ spoločnosti, 

 Markušovce, Poľná 22, Kresťanskodemokratické hnutie

49. Miroslava Szitová, Mgr., 35r., metodik pre výchovné a profesijné 

 poradenstvo, sociálny pedagóg VŠ pedagóg, 

 Smižany, Rázusova 9, Kresťanskodemokratické hnutie

50. Vladimír Timko, Mgr., 53r., stredoškolský učiteľ, 

 Smižany, Za kaštieľom 5/44, Nezávislý kandidát

51. Michal Urban, 59r., regionálny tajomník, 

 Letanovce, Nábrežná 4, Kresťanskodemokratické hnutie

VOĽBY

2 0 0 9

DO ORGÁNOV

SAMOSPRÁVNYCH

KRAJOV

ZOZNAM KANDIDÁTOV PRE VOĽBY 
DO ZASTUPITEĽSTVA KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO 

KRAJA - VOLEBNÝ OBVOD Č. 10
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MUDr. MARIÁN HOJSTRIČ  č.21
 Dovoľte aby som sa Vám predstavil a napísal o sebe niekoľko informácií pre tých, 

s ktorými sa nepoznám osobne. Mám 37 rokov, takmer celý život som prežil v Krompa-

choch.  Povolaním som lekár. Možno si práve v tejto chvíli, keď čítate prvé vety môjho 

listu, v duchu hovoríte: „Opäť ďalší kandidát na poslanca, ktorý nám teraz pred voľba-

mi ide nasľubovať hory – doly.“

 Iste, máte na svoj názor právo. Najmä, keď sa na svet okolo seba pozeráte kritickými 

očami a vidíte, že hoci sú za nami už dve volebné obdobia orgánov samosprávnych 

krajov, je toho dosť čo treba vylepšovať. Každého z nás potešia investície, ktoré prinesú 

ľuďom prácu, opravené príjazdové cesty napájajúce sa na mestské komunikácie, kvalit-

né zdravotnícke služby a sociálna starostlivosť.

 Uvedomujem si aj to, že vás oslovujem v čase celosvetovej hospodárskej krízy, keď 

nás spoločne trápia celkom iné starosti, ako sú nadchádzajúce voľby do VÚC (Vyššieho 

územného celku). Nastal čas zmierniť dopady krízy, pomôcť mestu Krompachy,  Spišu 

ako aj Košickému regiónu. Vašim, ale ak mi dáte možnosť, tak aj mojim úsilím by sa 

nám to mohlo podariť.

 Urobme tak Vy aj ja spoločne.

 Vy k zmene súčasného stavu môžete prispieť tým, že 14. novembra využijete právo 

zvoliť si svojho zástupcu v regionálnom parlamente Košického samosprávneho kraja. 

 Na druhej strane Vám ja, ako kandidát na poslanca,môžem ponúknuť doterajšie skúse-

nosti, síce v politike mladšieho ale do budúcnosti progresívne mysliaceho človeka.Mnohí 

mi dôverujete už druhé funkčné obdobie ako mestskému poslancovi. Vašu dôveru si vy-

soko vážim. Preto som sa druhý krát rozhodol kandidovať na regionálneho poslanca, aby 

som mohol úlohy, ktoré pred nami stoja, riešiť komplexnejšie v dvoch rovinách: na úrovni 

mestských kompetencií a tiež na úrovni výkonnej moci krajskej samosprávy.

52. Marián Užák, Ing., 52r., manažer, 

 Sp. Nová Ves, Laborecká 26, Kresťanskodemokratické hnutie

53. Ján Volný, PhDr., PhD., 56r., primátor, 

 Spišská Nová Ves, Muránska 44, SMER - sociálna demokracia

54. Stanislav Vospálek, 35r., riaditeľ, 

 Spišská Nová Ves, Strojnícka 1, MOST - HÍD

55. Peter Vyparina, Ing., 47r., živnostník, 

 Spišská Nová Ves, Krčméryho 2318/4, Slovenská demokratická 

 a kresťanská únia - Demokratická strana, Konzervatívni

 demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana, 

 Demokratická strana

56. Štefan Zekucia, Ing., 48r., predseda poľnohospodárskeho 

 družstva, Smižany, Hollého 22, Nezávislý kandidát

57. František Žiga, 49r., starosta, 

 Bystrany, č. 31, Slobodné Fórum, Strana občianskej solidarity, 

 Hnutie za demokraciu pre voľby do zastupiteľstva

ZOZNAM KANDIDÁTOV PRE VOĽBY PREDSEDU 
KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

1. Jozef Červeňák, Mgr., 47r., sociálny poradca,  Dobšiná, Jarková 343, Rómska iniciatíva Slovenska

2. Peter Jacko, Ing., 56r., projektant,    Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 615/41, Agrárna strana vidieka

3. Stanislav Lábaj, Ing., 47r., bankový pracovník,  Košice - Nad jazerom, Talinská 4, Strana demokratickej ľavice

4. Jozef Plachý, Mgr., 60r., obchodný zástupca,  Košice - Západ, Muškátová 18, Strana regiónov Slovenska

5. Ján Slabý, 57r., štátny tajomník Minister. pôdohosp.,  Trebišov, M. R. Štefánika 2221/168, Slovenská národná strana

6. Ján Süli, Ing., 62r., diplomat,    Košice - Staré Mesto, Alžbetina 26, Slovenská demokratická a kresťanská únia

          - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, 

         Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana, 

         Demokratická strana

7. Zdenko Trebuľa, JUDr., 54r., predseda KSK,  Košice - Juh, Kukučínova 20, SMER - sociálna demokracia, 

         Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja, 

         Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Slobodné Fórum,

         Hnutie za demokraciu, Strana občianskej solidarity, 

         MOST - HÍD, LIGA, občiansko-liberálna strana

8. Michal Vajda, MUDr., 53r., lekár,    Vojany, č. 47, ÚSVIT 
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Miroslav MASARYK, č. 37, Strana zelených
Prečo kandidujem za Stranu zelených:        

1. Strana zelených historicky zanikla vstupom „protimečiarovskej koalície“ SDK. Keďže ani pravicové 

ani ľavicové strany nenaplnili programovo potreby a záujmy občanov v oblasti životného prostredia, 

preto Strana zelených znovu vznikla na podnet ochranárov prírody a občanov, ktorým nie je ľaho-

stajný tento dôležitý aspekt nášho života. Kandidujem za Stranu zelených, pretože už nechcem riešiť 

problémy ľavice proti pravici a naopak, ale problémy všetkých občanov. Moja kandidatúra je výzvou 

pre všetkých občanov mesta, aby išli voliť. Nechcem hlasy rozbíjať, ale zjednotiť. Je tu hrozba, že Spiš 

môžu zastupovať v Košickom samosprávnom kraji ľudia s nižším vzdelaním a preto vyzývam obča-

nov, aby sa znova zjednotili a svojou účasťou vo voľbách prejavili svoj postoj.

2. Strana zelených má svoj volebný program prepracovaný detailne na obec, okres, kraj a štát. S týmto 

programom sa môžete stretnúť na internetových stránkach, preto vo svojej volebnej kampani nebu-

dem tento rozvíjať. Základnou tézou je zdravé životné prostredie, ochrana a revitalizácia lesov, čisté 

rieky a potoky. Tento priestor ponúka aj desatťisíc nových zelených pracovných miest v čase krízy 

napr.: odstraňovanie popovodňových problémov (viď. Slovinský potok) a takýchto príkladov môžeme 

uviesť aj ďalších oblastiach životného prostredia.

3. Kandidujem ako občan mesta Krompachy a malého mikroregiónu Spiš, okolitých obcí a celého Spišskonovoveského okresu. Byť poslancom 

KSK je byť priamo pri informáciach. Informácie sú najdrahšou komoditou na trhu. Pri  prípadnom úspechu vo voľbách, získané informácie 

čo najrýchlejšie podám v tom poradí, ako bolo vyššie spomenuté. Po prenesení kompetencií každý samosprávny kraj prerozdeľuje veľké 

finančné prostriedky. Mojou povinnosťou bude bojovať za to, aby z toho veľkého balíka financií sa ušlo ja do nášho mesta a regiónu. 

Moja výzva je - Krompašania a blízke okolité obce, poďte voliť !
              Moje číslo je  37,  ale nebránim Vám voliť aj ďalších kandidátov  nášho mesta.
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JUDr. Zdenko TREBUĽA  č.46

Lea GREČKOVÁ  č.18
 Vážení občania, chceme Vás požiadať, aby ste 

vo voľbách do orgánov samosprávneho kraja 

podporili osoby, ktoré svojim postojmy a osob-

nou pomocou prospeli k rozvoju nášho mesta. 

Výnimočnou osobnosťou KSK je jeho predseda

JUDr. Zdenko Trebuľa. 

Určite ste si všimli , že na osude mesta mu stále 

záležalo... 

 Bol s nami, keď mesto malo problémy (výbuch 

domu Langovcov a Ringošovcov, havária VN 

rozvodov v meste, povodne), ale aj keď sme sa 

spolu zabávali a tešili. (Dni mesta Krompachy – 

Krompašský jarmok)

 Významným spôsobom sa pričinil o to, že 

práve Mesto Krompachy získalo viaceré dotácie 

z Košického samosprávneho kraja, spomenie-

me dotáciu a knižnú publikáciu Krompachy 

– história a súčasnosť, dotáciu na FESTIVAL 

TANCA a ŠTVORYLKU. Dlhodobo sa zaujíma 

o naše mesto, ktorému je v rôznych oblastiach 

nápomocný. Svojou osobnou intervenciou nám 

pomohol,  aby mesto bolo úspešné pri získaní 

dotácie na projekt REGENERÁCIA MESTA.

 Ďalšou osobnosťou, ktorá významnou mierou 

pomohla mestu bola aj poslankyňa NR SR Lea Grečková. Krompachoch sa jej podarilo účinne podporiť viaceré projekty - opravu miestnych 

komunikácií, výstavbu multifunkčného ihriska, opravu krytej plavárne. Svojou účasťou na rôznych kultúrnych a športových spoločenských 

podujatiach dáva najavo, že naše Mesto jej nie je ukradnuté. V súčasnosti sa snaží získať finančnú podporu pre futbalový klub a vyvíja mnohé 

ďalšie aktivity, ktoré určite prinesú osoh všetkým Krompašanom.

Ing. IVETA RUŠINOVÁ  č.46
NEZÁVISLÁ KANDIDÁTKA za poslankyňu Vyššieho územného celku Košického samosprávneho 

kraja, primátorka mesta Krompachy

 Vážení spoluobčania, 

dovoľte mi, aby som Vás opätovne oslovila a požiadala Vás o Vašu pomoc a dôveru. 

 Predpokladám, že ma v meste poznáte a  nemusím sa Vám predstavovať. Taktiež predpokladám, 

že Vám nemusím písať, čo všetko sa nám v meste spoločne podarilo urobiť. Poznáte štýl mojej práce 

a určite viete, že sa stále  snažím  bojovať za Vás, za naše mesto, za náš región. Je mojou túžbou, aby 

sa nám Krompašanom, Spišiakom, Východniarom žilo u nás lepšie. Aby naše životné  podmienky sa 

aspoň troška priblížili k podmienkam ľudí žijúcich  na západ od nás. Určite viete, že sa  len tak ľahko 

nevzdávam. Deti mi doma hovoria, že každý normálny človek má v živote priority podľa tohto pora-

dia – zdravie, rodina a práca, len u mňa je to v opačnom poradí. (Ale ja viem, že mnohí z Vás konajú 

podobne ako ja). 

 Nerozhodla som sa kandidovať do parlamentu Košického samosprávneho kraja z osobných, alebo 

zo zištných dôvodov, ale pre to, aby som dokázala viac získať pre Krompachy,  pre okolité obce, pre 

náš okres. Chcela by som svoje  skúsenosti a odborné vedomosti zúžitkovať tak, aby som mohla byť 

nápomocná nášmu kraju.  Nechcem Vám písať čo všetko urobím, keď budem poslankyňou v KSK. 

Nebolo by to odo mňa seriózne. Ja Vám len chcem sľúbiť, že urobím všetko,  čo je v právomoci poslanca 

Vyššieho územného celku, aby sa náš život, životné podmienky a  životné prostredie  v našom regióne 

skvalitnili. Budem sa snažiť využiť všetky možnosti na to, aby  jednotlivé zložky štátu a štátnej správy 

ku všetkým občanom pristupovali rovnako pri plnení si svojich povinností a aby všetci obyvatelia, bez 

ohľadu na národnosť boli  rovnocenní v dodržiavaní zákonov. Verím, že poznatky, ktoré môžem získať 

v zastupiteľstve Košického samosprávneho kraja budem môcť využiť pri svojej najdôležitejšej práci, 

práci primátorky mesta, v prospech Vás, nás všetkých... 

Moji blízki ma od detstva napomínali: „Neviem, nedá sa, mám problém“, hovorí len ten,  komu sa 

nechce a je lenivý“. Preto mojim krédom bolo a je stále : 

 „Slovo problém nemám rada“. Preto všetkých Vás chcem ubezpečiť, že: „Problémov sa nebojím, 
chcem a budem ich riešiť“  
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KINO SLÁVIA KINO SLÁVIA 
KROMPACHYKROMPACHY
NOVEMBER 

7.11. o 19,00 hod. Vstupné:  2,- €

STIAHNI MA DO PEKLA
Horor, Spojené štáty americké, 2009, 

99 minút, prístupnosť: od 15 rokov

14.11. o 19,00 hod. Vstupné: 2,- €

SIROTA
Thriller, Spojené štáty americké/Kanada, 

2009, 123 minút, prístupnosť: od 15 r.

15.11. o 16,00 hod.  Vstupné: 2,- €

NA POVALE, ALEBO KTO 
MÁ DNES NARODENINY
Animovaná rozprávka, ŠR/SR/Japon-

sko, 2009, 74 min; česká verzia, prístup-

nosť: všetky vekové kategórie

28.-29.11. o 19,00 hod. Vstupné: 2,20 €

JÁNOŠÍK -  PRAVDIVÁ 
HISTÓRIA    

Historický dobrodružný film, SR/ČR, 

Poľsko, 140 min., prístupnosť: od 15 r.

Jánošík - Pravdivá história vznikol za 

celkovo 90 filmovacích dní na sloven-

skej a poľskej strane Tatier, v Terchovej, 

Pieninách, v Podhalí a na Spiši. Vo filme 

účinkovalo spolu viac ako 100 hercov, 

niekoľko tisíc komparzistov a 60 jazdcov. 

Okrem nich si v Jánošíkovi zahralo aj 

viac ako tisíc zvierat, z toho najpočetnej-

šiu skupinu tvorili ovce /920/ a kone /76/. 

Pre potreby filmovania vyrobili 20 po-

vozov, takmer 80 strelných zbraní, vyše 

90 sečných a bodných zbraní a aj 2 delá. 

Celkovo bolo použitých 45 kg strelného 

prachu, vyše 100 kostýmov, kompletný 

výzbroj pre 18 člennú zbojnícku družinu, 

5 historických kočov a početné stavby.

Predpredaj: MsÚ Krompachy, č.dv.19, 

resp. 1 hod. pred premietaním!

Cvičenie proti obezite
 Obezita nie je len estetická záležitosť, ale 
vedie k závažným vedľajším zdravotným 
problémom, má vplyv na látkovú výmenu, 
deťom v období rastu zaťažuje kostný, kĺbový 
i cievny systém. Nadmerná hmotnosť môže 
viesť k zvýšenému cholesterolu a v neskoršom 
veku často spôsobuje aj cukrovku.
 No dieťa s vyššou hmotnosťou nemusí byť 

obézne, pretože sa na jeho hmotnosti podieľa 

robusná kostra .Lekári merajú obezitu podľa 

vrstvy podkožného tuku, no a my laici si ju 

dokážeme vyrátať podľa BMI.

 V destkom veku je v tejto citlivej otázke dôle-

žitá primeraná osveta. Deti v školskej jedálni  v 

ZŠ Maurerova ul.sa pri obede mohli ponúknuť 

s množstva zeleninových a ovocných šalátov.

 Po obede si mohli v telocvični zcvičiť s 

cvičiteľkami aerobiku p. Endrizalovou a p. 

Bartkovou, ktoré na školu pozvala pani učiteľ-

ka Helena Šoltýsová. Predviedli deťom rôzne 

cviky, ktoré deti môžu inšpirovať k pravidelnej 

pohybovej aktivite.O cvičenie bol veľký záu-

jem, cvičilo spolu sto detí z prvého a druhého 

stupňa. Deti boli po cvičení odmenené jogur-

tovým probiotickým mliekom a ovocím, ktoré 

im pripravila vedúca školskej jedálne.

 Aktivity zdravej školy nekončia, kedže zdra-

vý životný štýl a správne stravovanie nám nie 

sú ľahostajné.Z odborného hľadiska deťom o 

zdraví, jeho ochrane, správnom stravovaní   

porozpráva Mudr. Bláhová , ktorá prijala po-

zvanie na našu školu.

Mgr.  Michaela Micherdová, učiteľka ZŠ Maurerova ul.

Exkurzia vo Vysokých Tatrách
 Už ráno sme sa tešili do Tatier. Naša exkurzia 

vo Vysokých  Tatrách sa uskutočnila 6. 10. 2009. 

Cestovali sme autobusom. Prišli sme na Štrbské 

Pleso. Keď sme vystúpili z autobusu, už sme mali 

v rukách naše pracovné listy. Vybrali sme sa po 

turistickej cestičke. Šli sme po značenej ceste a 

videli sme obrovské balvany. Cestou na Popradské 

Pleso nás čakalo štrnásť tabúľ, pri každej tabuli 

sme sa zastavili a zapisovali si odpovede na otázky. 

 Prvá tabuľa nám oznamovala, ako sa v Tat-

rách máme správať, na druhej bolo napísané 

ako vznikli Tatry. Postupne sme prešli okolo 

ďalších tabúľ a na desiatej tabuli bola básnička 

o borovici, ktorú sme si zapísali do pracovného 

listu. Bola hmla, ale neskôr sa vyjasnilo a my sme 

videli velikánske štíty hôr. Po ceste sme stretávali 

veľa turistov. Zastavili sme sa aj na horskej chate, 

kde sme sa občerstvili. Na Popradskom plese nás 

zaujali divé kačky. Cestou z Popradského plesa 

sme sa zastavili na symbolickom cintoríne. Bol 

tam pamätník obetí, ktoré prišli o život nad Ger-

lachovským štítom. 

Prišli sme k autobusu a to už bolo poriadne 

teplo. Počas exkurzie sme do vriec zbierali aj 

odpad, ktorý rozhádzali neposlušní turisti. 

V Tatrách sa nám veľmi páčilo, videli sme krásnu 

prírodu a veľa sme sa naučili.
Napísali na hodine slohu: Daša Uhrinová, Marko 

Micherda, Erich Lonský žiaci 5. ročníka ZŠ Maurerova

ZÁKLADNÁ ŠKOLA MAUREROVA
Šestnástneho októbra si každoročne pripo-
míname 

Svetový deň výživy
 Školská jedáleň pri ZŠ Maurerova ulica sa 

zapojila do projektu ,,Elektronizácia a revita-

lizácia zariadení školského stravovania 2009.“

 V rámci tohto projektu koordinátorka 

školy podporujúcej zdravie Mgr. Šoltýsová, 

koordinátorka enviromentálne výchovy Mgr. 

Kukurová a vedúca ŠJ p. Kovalčíková pripra-

vili zaujímavú akciu. Rodičia boli pozvaní na 

posedenie spojené s ochutnávkou zdravých 

nátierok, ktoré pripravili panie kuchárky 

v školskej jedálni. Nátierky boli veľmi chutné 

a zdravé, šikovné pani kuchárky ich pripravili 

na rôzne spôsoby. Ovocné, zeleninové a rodi-

čia ich mohli spolu s deťmi ochutnať a inšpiro-

vať sa. Zdravá výživa je pre detský organizmus 

veľmi dôležitá a veríme, že sme mnohých ro-

dičov inšpirovali k príprave chutnej a zdravej 

desiaty pre svoje ratolesti.

Mgr. Michaela Micherdová, učiteľka ZŠ Maurerova ul.
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 Október – mesiac úcty k starším

 Keď sa pominú letné dni a znenazdania 

prichádza chladnejší október, len tíško hľa-

díme okolo seba, čo sa to v prírode deje. Tá 

začne hýriť najkrajšími farbami –zlatožltá, 

červená, hnedá, pomaly sa vytráca zelená a 

nahrádza ju obyčajná šedá. Príroda očakáva 

príchod zimy.

Tak nejako sa i človeku míňa rôčik za rôč-

kom, až nastáva jeseň života. Je to čas na 

spomínanie a spomienky sú pestré ako tá 

príroda na jeseň. V spomienkach sa nájdu 

najkrajšie prežité roky, ale aj vážne až smutné 

obdobia... ale život ide ďalej.

Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný 

krok.

Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí 

sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, 

podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do 

rokov, keď aj on bol mladý.

Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú 

radi."

Každodenný život je popretkávaný ako vzác-

ny koberec rôznymi nitkami; nitkami obyčaj-

nými – to sú tie všedné, niekedy nekonečne 

dlhé dni, daždivé počasie, krátka choroba, či 

bolesť, ale sú popretkávané i zlatými nitkami 

pohody, radosti, spojenej s návštevou detí, 

vnúčat, ale aj kamaráta, či suseda. Z týchto 

dní čerpajte radosť a silu do tých dní obyčaj-

ných do dní každodenného života. 

Je ťažké zladiť dva hlasy do súzvuku, ktorý 

lahodí ušiam i duši. Obaja interpreti musia 

okrem svojho hlasu cítiť, vnímať a rešpek-

tovať i hlas toho druhého. Ak je jeden hlas 

príliš hlasný, ten druhý zaniká a už to nie je 

krásne. Keď sa to však podarí, radosť cítia 

nielen samotní interpreti, ale tešia sa všetci 

okolo nich.

V mene žiakov i učiteľov ŠZŠ Vám úprimne 

blahoželáme. Buďte ešte dlhé roky medzi 

nami šťastní. 

V pokoji užívajte život v kruhu svojich naj-

bližších. Nech je Vaša jeseň pokojná a slneč-

ná.

S týmto príhovorom sme sa prihovorili ro-

dičom i starým rodičom, ktorí boli pozvaní 

na posedenie v ŠZŠ. Žiaci  svojim najbližším 

predviedli, čo sa v škole naučili, predniesli 

niekoľko básní, zatancovali aj tanček a na-

koniec rodičom odovzdali krásny kvet, ktorý 

sami zhotovili na hodine pracovného vyu-

čovania. Na záver bolo pre všetkých prítom-

ných prichystané malé občerstvenie. Naše 

OKIENKO ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY
pozvanie prijal aj pán riaditeľ Mgr. Valek. 

Veríme, že sme  všetkých prítomných potešili 

našim programom.

                                                                          Mgr. 

Jana Čechová, Mgr.Marta Kočanová, as.uč. 

Jana Šumjaciová

DEŇ VÝŽIVY V NAŠEJ ŠKOLE

Na úseku environmentálnej výchovy sa v 

mesiaci október konala školská súťaž, ktorá 

bola venovaná DŇU VÝŽIVY. Súťaž bola 

zameraná pre I. a II. stupeň našej školy.

 Pre I. stupeň to bola výtvarná súťaž s té-

mou „ Najkrajšie jablko“ – dňa 5. októbra - 

pri príležitosti Medzinárodného dňa jablka a 

„Vitamíny v rôznej forme“.

 Pre II. stupeň to bola súťaž zameraná na 

slohovú výchovu, ktorej témou bolo napísa-

nie najlepšieho receptu s využitím rôzneho 

druhu ovocia, či zeleniny.  Porota hodnotila 

úpravu, krasopis, zrozumiteľnosť postupu 

a zložky potravín. Vyhodnotenie súťaže s 

uskutočnilo 16. októbra porotou v zložení: 

Mgr. Figľárová, Mgr. Šumjaciová a Mgr. 

Švarcová. Práce boli veľmi pekné a milé, tie 

najkrajšie boli ocenené diplomami a vecnými 

cenami. Práce sú nainštalované v priestoroch 

našej školy na Lorencovej ulici vo forme ma-

lej výstavy do konca októbra.

        

Mgr. Martina Švarcová

       k o o r -

dinátor environmentálnej výchovy

   PREDNÁŠKA O PEDIKULÓZE

Mamičky ich dobre poznajú – sú malé, nená-

padné a takmer vôbec nie sú vidieť. Zato už 

len pri myšlienke na nich naháňajú hrôzu a 

spôsobujú svrbenie celej hlavy aj tým, čo sa s 

nimi nikdy nestretli. VŠI!  Vši poznali aj naši 

prapradedkovia a praprababičky. Z času na 

čas narobili a môžu narobiť aj dnes nemalé 

problémy v akomkoľvek kolektíve. Vôbec 

pritom neplatí, že tieto zvieratká sa týkajú a 

dotýkajú iba detí a ľudí s nízkymi hygienic-

kými návykmi. 

Kdeže tento problém je dosť pretriasaný aj 

v dnešnej dobe, či sú to materské, základné, 

alebo špeciálne školy, rozhodli sme sa do na-

šej školy pozvať na prednášku o pedikulóze 

(zavšivavení) terénnych sociálnych pracovní-

kov a pracovníka z Meského úradu v Krom-

pachoch - Bc. Alenu Kalafutovú, Bc. Máriu 

Šomšákovú a Ivana Horvátha.

Naši žiaci sa na zaujímavej prednáške do-

zvedeli aj to, že voš vlasová žije v ľudských 

vlasoch v tesnej blízkosti pokožky, kde má 

dostatok tepla a potravy. Najčastejšie sa 

vyskytuje medzi detskou populáciou. Voš 

nedokáže skákať na väčšie ani menšie vzdia-

lenosti. Šíri sa prostredníctvom napadnutých 

ľudí. Mimo vlasov neprežijú dospelé vši viac 

ako 24 hodín.

Voš je dlhá 2 – 4 mm, samička kladie denne 

3 – 4 vajíčka, ktoré pripevňuje pevne k vlasu, 

tesne pri pokožke hlavy – to sú tzv. hnidy. 

Larvy aj dospelé vši sa živia krvou. Keďže 

bodnutie silne svrbí, núti postihnutého k 

škriabaniu, a tak možno do kože zaniesť aj 

bakteriálnu infekciu, čo môže spôsobiť až 

zahnisanie kože. Nie je to veru jednoduchá 

záležitost!

Ako zistíme, že sme jej majitelia?

• silné svrbenie vo vlasovej časti hlavy 

• zväčšené lymfatické uzliny na krku 

• sivobiele hnidy vo vlasoch 

Čo všetko sa deti dozvedeli na prednáške ko-

munitných pracovníkov v našej škole?

Liečba musí byť zameraná na dospelé vši aj 

hnidy rovnako. Dezinfekčný šampón, sprej 

či ďalšie vhodné preparáty sú voľne dostupné 

v lekárni. Pre úspešnosť liečby je potrebné 

presne dodržiavať návod na jednotlivých 

prípravkoch a liečbu o 6 – 12 dní zopakovať. 

Jedna staršia štúdia ukázala, že tento postup 

zvýšil úspešnosť liečby asi na 80 percent. 

Na úplnú likvidáciu infekcie ošetrite dez-

infekčným prípravkom aj hrebene a kefy, 

posteľnú bielizeň a používané šatstvo vyperte 

a vyžehlite. 

Všeobecným predpokladom v prevencii za-

všivenia je osobná hygiena, predovšetkým 

časté umývanie vlasov, pri výskyte vší 

okamžité ošetrenie hlavy a v kolektíve lieč-

ba všetkých detí, zdôrazňovali naši pozvaní 

hostia všetkým deťom…

Ako ďalej prizvukovalii naši prenášajúci, od-

všivenie nie je len záležitosťou hlavy, ale týka 

sa aj šatníka, postelí a pozorného odsledova-

nia celej rodiny. Ide o zdĺhavý proces, ktorý 

sa pri menšom zanedbaní môže objaviť zno-

va. Preto je dôležité dbať na hygienu snažiť sa 

týmto problémom predísť. 

 Touto cestou dovoľte vysloviť úprimné 

poďakovanie už spomínaným terénnym so-

ciálnym pacovníkov, že prijali naše pozvanie 

na prednášku o pedikulóze.

        

 Mgr. Marta Kočanová
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17. NOVEMBER  
SPOMÍNAM(E)

 17 november roku 1989 priniesol výrazné 

zmeny v živote ľudí. 

 V tomto roku si pripomíname už 20 výro-

čie týchto novembrových udalosti. Udalosti,  

ktoré  svojím spôsobom priamo, aj nepriamo 

nadväzovali na november 1939 a august 1968. 

Je dôležité si uvedomiť, že za našou demokra-

ciou stoja i obete, o ktorých sa nehovorí, alebo 

hovorí menej. Nezabudnime na rok 1939, keď 

v Prahe tisíce študentov protestovalo proti 

nacistickej okupácii a zastreleniu študenta 

medicíny Jana Opletala. 

 Reakciou na tento protest bol prepad štu-

dentských internátov nemeckými jednotka-

mi v noci zo 16.11 na 17.11.1939 a odvlečenie. 

1200 náhodne vybraných študentov do 

koncentračného tábora vo  Sachsenhausene. 

Deviatich študentských funkcionárov  pro-

testnej akcie dňa 17.11.2009 popravili: PhDr. 

Jan Weinert  25 rokov, JUDr. Jaroslav Klíma 

26 rokov, JUC. Bedřich Koula  26 rokov, JUC. 

Josef Adamec  30 rokov, JUDr. František 

Skorlovský  30 rokov, MUC. Jan Černý  25 

rokov, Václav Šaffranek  19 rokov, Ing. Marek 

Frauwirt  28 rokov, Doc. PhDr. Josef Matou-

šek.  

 17.11.1939 nariadil kancelár von Neurath 

zatvorenie všetkých vysokých škôl.  

 O dva roky neskôr, pri príležitosti druhého 

výročia uzatvorenia českých vysokých škôl 

a  odvlečenia študentov do koncentračného 

tábor, sa v Londýne stretli delegácie štu-

dentov 26 národov pod záštitou prezidenta 

Eduarda Beneša a  exilovej československej 

vlády. V slávnostnom vyhlásení stanovili 

17. november za Medzinárodný deň štu-

dentstva. V roku 1942 na zasadnutí Medzi-

národného študentského zhromaždenia vo 

Washingtone bol 17. november potvrdený a 

opäť vyhlásený za Medzinárodný deň štu-

dentstva. Na akte potvrdenia sa zúčastnili 

delegáti študentov z 50 národov. 

 Nezabudnime ani na študenta Jána Pa-

lacha, ktorý sa 16. januára 1969, približne o 

14.30 hod. pri fontáne Národného múzea na 

Václavskom námestí polial benzínom a zapá-

lil na protest proti okupácii vojsk Varšavskej 

zmluvy.

 V rozlúčkovom liste sa píše: "Keďže náš ná-

rod žije v zúfalej situácii a jeho zmierenie sa 

s osudom dosiahlo vrcholné štádium, roz-

hodli sme sa, že takýmto spôsobom dáme 

najavo náš protest a otrasieme svedomím 

národa. Členovia našej skupiny, pozostáva-

júcej z dobrovoľníkov, sa rozhodli v pravom 

zmysle slova zhorieť za slobodu a demokraciu 

v Československu."

 Deň po jeho smrti sa na Václavskom ná-

mestí zhromaždili davy trúchliacich. Dňa 

24. januára 1969 truhlu vystavili pod štátnou 

vlajkou na nádvorí Karolína. Tam sa Janovi 

Palachovi prišlo pokloniť viac ako 50.000 

ľudí a o deň neskôr sa uskutočnil pohreb.

 Čin Jana Palacha nasledovali ďalší mladí 

ľudia: Josef Hlavatý, Miroslav Malinka, Blan-

ka Nacházelová, Jan Zajíc a Evžen Plocek. 

Tieto protesty však vyvolali len tichú demon-

štráciu na znamenie solidarity. 

 Podobne ako v roku 1939 a v rokoch 1968-

69, aj v novembri 1989 zohrali najmä v Prahe 

a v Bratislave významnú úlohu študenti vy-

sokých škôl. Boli to opäť mladí ľudia, ktorí 

boli  odhodlaní preferovať ideály nad svoje 

osobné záujmy.  Odhodlaní  verejne prezen-

tovať hodnoty, na ktorých stojí myšlienka 

demokratickej a humánnej spoločnosti. 

 17.novembra 1989 si v Prahe študenti 

spomienkovým po-

chodom  uctili pa-

miatku 50 výročia 

úmrtia Jána Ople-

tala i ďalších popra-

vených študentov. 

Brutálny policajný 

zákrok proti pokoj-

nej študentskej ma-

nifestácii v Prahe

vyvolal rozhorčenie 

verejnosti a protest-

né akcie. Študentov 

okamžite podpo-

rili umelci – herci, 

speváci. Následne 

aj podstatná časť 

obyvateľstva. Uspo-

riadali sa rôzne 

mítingy hádam vo 

všetkých mestách 

republiky. Na tri-

búnach so svojimi 

príspevkami vystú-

pili nielen zástupcovia študentov, kultúrneho 

života ale aj bývalí disidenti /ľudia odsúdení 

za svoje zmýšľanie proti komunistickému 

režimu/. 

V Čechách bola vytvorená organizácia „Ob-

čianske fórum“, na Slovensku vznikla organi-

zácia „Verejnosť proti násiliu“. 

Tentokrán, už „pomoc“ vojsk štátov Varšav-

skej zmluvy neprišla. Nepokoje prebiehali aj 

v ostatných štátoch socialistického tábora. 

Nie všade s nádychom „Nežnej revolúcie“ 

ako v Československu.  Východný socialis-

tický blok sa rýchlo rozpadol. 

„Nežnou revolúciou“ sa skončila mnohoroč-

ná diktatúra komunistickej strany. 

 Ako priamy účastník pražských a brati-

slavských novembrových udalostí spomínam 

na chvíle, keď nespočetné masy ľudí na Vác-

lavskom námestí v Prahe a neskôr na Námes-

tí SNP v Bratislave s nadšením podporovali 

demokratické zmeny v našej spoločnosti. 

Svoj postoj prejavovali dobrovoľne s túžbou 

i nádejou v zrod spravodlivej slobodnej spo-

ločnosti. 

 Je to až neuveriteľné aká tolerancia, vzá-

jomná ústretovosť  a spolupatričnosť  vládla 

medzi ľuďmi... Pohybovať sa v týchto masách 

bolo celom príjemné. Nikto sa netlačil, ľudia 

sa správali ohľaduplne, boli úctiví, láskaví. 

 Do akej miery sa čakávania týchto ľudí 

v súčasnosti naplnili, to nedokážem posúdiť.  

Určite sú niektorí spokojní. Niektorí možno 

viac, iní menej sklamaní. A nájdu sa aj  ne-

spokojní.

 17. november je od roku 2001 štátnym 

sviatkom Slovenskej republiky. Od roku 

2000  štátnym sviatkom Českej republiky. 

Je označovaný oko „Deň boja za slobodu 

a demokraciu“.

Imrich Holečko
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ČO JE NOVÉ V KROMPAŠSKOM STOLNOM TENISE

 Vzhľadom na neustále organizačné prob-
lémy sa krompašskí hráči  rozhodli urobiť 
veľkú zmenu vo fungovaní stolnotenisového 
oddielu, založili občianske združenie pod 
názvom MŠK STO Krompachy. Cieľom 
nového združenia je starostlivosť a podpo-
ra všestranného rozvoja stolného tenisu a 
tenisu na území mesta Krompachy, vrátane 
podpory a vytvárania podmienok pre hu-
manizáciu a skvalitňovanie života zdravot-
ne znevýhodnených obyvateľov pri rozvoji 
športových aktivít v oblasti stolného tenisu. 
Stolný tenis má obrovskú výhodu, a to takú 
že ho môže hrať takmer každý bez rozdielu 
veku a handicapu. 

 Už od roku 1999 reprezentuje Krompachy 

naša paraolympionička Oľga Barbušová, 

ktorá bola v nominácii na najúspešnejšieho 

športovca roku 2009 a taktiež si prevezme 

plaketu od predsedu samosprávneho kraja 

pri oceňovaní najlepších športovcov za tento 

rok. Momentálne sa pripravuje v krompaš-

skej stolnotenisovej herni na Majstrovstvá 

sveta v Kórei. Aktivity v stolnom tenise pre 

telesne postihnutých športovcov chceme i 

naďalej rozvíjať. 

 Budúci rok chceme začať spoluprácu s deť-

mi postihnutými dawnovým syndrómom, 

s dialyzovanými občanmi a diabetikmi 

a dôchodcami.  

 Chceme Vás oboznámiť s krásnymi výsled-

kami z turnaja o Majstra Spiša, kde ani tento 

rok sa Krompašania nestratili v konkurencii 

40 mužov a 13 žien. Turnaj sa konal dňa 

19.09.2009 v Spišských Vlachoch.

V ženskej dvojhre suverénnym spôsobom vy-

hrala Oľga Barbušová, keď vo finále hladko 

zvíťazila 3:0.

V mužskej dvojhre vo finále podľahol Erik 

Ivančák hráčovi z Margecian, keď nedokázal 

využiť ani 4 matchbally v rozhodujúcom sete.

V mužskej štvorhre bolo finále takmer iba v 

krompašskej réžii. Zvíťazili Slavomír Mikloš 

a Erik Ivančák, na druhom mieste bol Domi-

nik Sekáč s hráčom zo Spišských Vlách. 

V ženskej štvorhre sa na treťom mieste 

umiestnila Oľga Barbušová s hráčkou zo 

Spišskej Novej Vsi 

 V piatok o 18.00 sa konal tradičný Jarmoč-

ný turnaj v stolnom tenise, kde si zmerali sily 

domáci hráči MŠK - STO Krompachy. 

Vo finále zvíťazil argentínsky reprezentant 

Paulo Guassardo nad minuloročným víťa-

zom Erikom Ivančákom. Veľkým prekvape-

ním turnaja bol Lukáš Harman, ktorý skon-

čil na 4. mieste. 

Vo štvorhre zvíťazili suverénnym spôsobom 

hráči „A“ Dominik Sekáč a Erik Ivančák ,nad 

prekvapením turnaja Lukášom Harmanom a 

Patrikom Kuchárom.

Výsledky dvojhra:

1. Paulo Guassardo

2. Erik Ivančák

3. Dominik Sekáč

4. Lukáš Harman

Výsledky štvorhra:

1. Dominik Sekáč - Erik Ivančák

2. Lukáš Harman - Patrik Kuchár

3. Oľga Barbušová - Paulo Guassardo

4. Michal Wenzel - Ján Horváth

     

 MŠK STO sa môže pochváliť, že v stolno-

tenisovom oddiele začal pracovať profesi-

onálny tréner z Argentíny Paulo Leonidas 

Guassardo, ktorý určite skvalitní výkony 

doterajších hráčov a taktiež bude vychová-

vať nových hráčov. Vďaka Centru voľného 

času Prima v Krompachoch a spolupráci so 

Základnou školou na Maurerovej ulici túto 

sezónu začíname s 52 prihlásenými deťmi na 

stolný tenis a 26 na tenis. 

 Sezónu sme začali na krásnych štyroch 

nových stoloch a vo vymaľovanej herni, za 

čo vďačíme mestu Krompachy, Termokom-

plexu, s.r.o. a Centru voľného času Prima 

v Krompachoch. Veľmi pekne ďakujeme!!! 

Urobili ste nám obrovskú radosť. V posled-

ných rokoch sme mali problém, pretože 

naše stoly nezodpovedali kritériám krajskej 

súťaže, dokonca nás vyhlasovali za najhoršiu 

stolnotenisovú herňu na východe. Dnes už o 

nás niečo také nemôže povedať nikto a my sa 

môžeme sústrediť len na kvalitné výkony. 

 Tohoročnú súťaž budeme hrať v 2. lige 

muži východ, v 4. lige muži spiš-gemer, v 5. 

lige spiš a v 2. lige dorastenky. Samozrejme, 

ak nám to finančná situácia dovolí, tak bude-

me chodiť na mládežnícke bodovacie turnaje. 

 Dovoľte aby sme Vás pozvali povzbudiť na-

šich hráčov stolného tenisu, každú nedeľu od 

10.00 hodiny a našich húževnatých veteránov 

v 5. lige každú druhú sobotu v podvečerných 

hodinách. Žiaľ presný rozpis 5. ligy ešte ne-

máme. Všetky rozpisy a dôležité informácie 

o stolnom tenise v Krompachoch si môžete 

nájsť na stránke www.stolnytenis.eu. 

 Touto cestou chceme osloviť fanúšikov 

stolného tenisu a tenisu, ak môžu, nech nám 

nejakou cestou pomôžu s nákladmi na ma-

teriál a s cestovnými nákladmi, respektíve 

dopravou. Minulý rok sme precestovali 4774 

km v rámci ligy. Keďže máme prihlásených 

veľa detí a aktivity sme rozšírili o tenis, tak 

túto sezónu precestujeme ešte viac. Tieto 

náklady nám žiaľ nikto neprepláca a taktiež 

sme odkázaní na vlastné autá. Mnohokrát je 

s tým veľký problém, pretože máme veľa mlá-

dežníkov a mládežníckych družstiev, ktoré 

nemá kto odviesť na súťaž, pretože dospelí v 

tom čase hrajú svoju súťaž. 

 Ďakujeme za pozornosť a za Vašu priazeň. 

Určite dáme o sebe skoro vedieť, ako sa nám 

darí. 

Vedenie MŠK  POKROK– STO Krompachy
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Oznamuje širokej verejnosti, že odo dňa 4.11.2009 

sa prevádzka

KOZMETICKÝ SALÓN A 
sťahuje

z Hlavnej ul. č.1 na Mlynskú ul. č. 3 v Krompachoch.

Prevádzková doba 10.00 – 17.00 hod.

Viac info: www. salon-a.estranky.sk

POĎAKOVANIE
Touto cestou ďakujeme príbuzným, priateľom, funkcionárom 

Okresného výboru Slovenského poľovníckeho zboru v Spišskej 

Novej Vsi  a poľovníkom z Krompách, Slatviny a Sloviniek, ktorí 

sa prišli rozlúčiť do Domu smútku v Krompachoch s pánom 

Ing. VLADIMÍROM CHUDÍKOM, 

ktorý zomrel dňa 15. septembra 2009 po ťažkej chorobe.

Svojou súčasťou ste nám pomohli zmierniť smútok nad nena-

hraditeľnou stratou milovanej osoby. Ďakujeme aj lekárom 

a zdravotníkom Nemocnice v Krompachoch za vynaložené úsilie 

na zmiernenie utrpenia nebohého.
                     Rodina Chudíková

P O Ď A K O V A N I E
 Dovoľte touto cestou vysloviť úprimné poďakovanie vede-

niu Mesta Krompachy, primátorke mesta Ing. Ivete Rušinovej, 

ale aj pracovníčke oddelenie kultúry sl. Adriána Kočanovej, 

ktorí nám pripravili pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty 

k starším nádherný kultúrny program, plný dojatia. V programe 

sa predstavila Košická hudobná skupina Pavelčákovci, ktorá nám 

do našich sŕdc vliala pokoj, radosť, pohodu, ale aj vyhŕkla slzičku 

z oka. Bol to naozaj krásny umelecký zážitok.

Ďalšie prekvapenie nás čakalo pri východe z divadelnej sály... 

Každý „ skôr narodený“ občan nášho mesta dostal od členiek 

folklórneho súboru Krompašan krásnu voňavú ružu.... 

 Na také dni sa veru nezabúda! Ešte raz ďakujeme!

  Členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Krompachy

POĎAKOVANIE

 Srdečne ďakujeme kolektívu interného oddelenia 

nemocnice v Krompachoch, na čele s pani primárkou 

MUDr. Böhmerovou, za príkladnú starostlivosť počas 

mojej hospitalizácie.
       Štefan Kožár

záhradkárska poradňa - NOVEMBER V ZÁHRADKE



19strana

10 číslo

PRANOSTIKY 
NA NOVEMBER

• Aký november , taký budúci marec.  

• Ak kvitnú v novembri stromy, bude zima trvať až do mája. 

• Ak nedodrží prvý novembrový sneh, nedodrží žiaden 

 cez celú zimu.  

• Na začiatku novembra sa teplo so zimou háda. 

• Snehy novembrové, decembrové, januárové zostanú.  

• Studený november - zelený január.

• Keď začiatkom novembra sneží , máva ten sneh výšku veží.  

• Keď padne prvý sneh na mokrú zem, bude slabá úroda.

• Ak v novembri sneh padá do blata, bude na ozimnom 

 poli veľká strata. 

• Ak prvý sneh padne na blato, bude celá zima blatnavá, 

 ak ale na mráz, očakávajme bohatý rok. 

• Novembrový sneh keď za niekoľko dní poleží, 

 potom prejde, lepšie hnojí ako hnoj. 

Výsledky súťaže 

KRÁSA NAŠICH 
BALKÓNOV A ZÁHRADOK

Mesto Krompachy vyhlásilo a j v tomto roku súťaž o najkrajší balkón, okno, 

predzáhradku, záhradku...

Dovoľte uverejniť výsledky:

  Kategória okno:  p. Bukoci, Poštová 4

  Kategória záhradka:  rod. Puchmelterova, Parizánska 12

  Kategória okno + balkón:  rod. Maculova, Lorencova 2

  Kategória predzáhradka:  obyvatelia bloku Lorencova 10

Výhercovia si môžu výhru prevziať v pokladni MsÚ do 15.12.2009. 

Doneste si zo sebou aj OP.

  Všetkým srdečne blahoželáme!                 Adriána Kočanová

MESTO KROMPACHY VYHLASUJE
 

VIANOČNÚ SÚŤAŽ! 
Mesto Krompachy  vyhlasuje vianočnú súťaž v týchto kategóriách:

   • Najkrajšie vyzdobené okno, balkón

   • Najkrajšie vyzdobený výklad

   • Najkrajšie vyzdobený dom

   • Najkrajšie vyzdobená prevádzka na území mesta

 Okrem poroty, ktorá bude túto vianočnú súťaž hodnotiť, do súťaže 

sa môžete zapojiť aj vy, milí čitatelia,  a to tým, že nám do redakcie 

napíšete, resp. zatelefonujete Váš typ na víťaza. Zároveň budete za-

radení do žrebovania o hodnotnú cenu.

POĎAKOVANIE
 Vedenie školy a Rada rodičovského združenia pri ZŠ Maure-

rova ul. sa chce poďakovať rodičom, podnikateľským subjektom, 

firmám a všetkým, ktorí prispeli 2 % z dane.

 V rámci okresu Spišská Nová Ves, Levoča a Gelnica sme boli 

najúspešnejší čo sa týka príjmu z 2 % daní v rámci základných 

a stredných škôl, obdržaná suma presahovala čiastku 100 tis. Sk. 

Uvedené finančné prostriedky použijeme na zakúpenie pomô-

cok pre žiakov, pomáhajú nám financovať lyžiarsky a plavecký 

výcvik, školu v prírode a rôzne súťaže a zábavné aktivity pre žia-

kov. Na činnosť rozhlasového krúžku bol zakúpený notebook, 

diktafón, slúchadlá a tlačiareň, na ktorú sponzorsky prispel aj 

Ing. M. Uhrín, za čo mu Ďakujeme. Športová trieda získala nový 

kompresor.

 Rodičovská rada  prispela finančne aj na projekt Elektronizá-

cia a revitalizácia zariadenia školského stravovania.

 

 Ďakujeme za 2 % z Vašich daní. Poslúžia na rozvoj výchovy 

a vzdelávania žiakov našej školy.

Vedenie ZŠ Maurerova ul. 

 MUDr. Marián Hojstrič /Rada rodičovského združenia. 
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 Uzávierka Krompašského 
spravodajcu je vždy 25. v mesiaci

Krompašský spravodajca bude 
v predaji vždy od 10. dňa 

v príslušnom mesiaci.

KUPÓN č.10
INZERCIA:

O S E M S M E R O V K A 
B E Z   L E G E N D Y

• Predám 2 –izbový byt v centre mesta Krompachy, 

 Hlavná ul. Byt je v pôvodnom stave na prízemí. 

 Byt je v osobnom vlastníctve. 

 Cena dohodou. Volať po 17,00 hod. 

 Tel. kontakt: 053/4433619, resp. 0915 918 419

V osemsmerovke je 60 slov. Každé slovo má päť písmen. 

Po ich vyškrtnutí ostane 26 nevyškrtnutých písmen, ktoré 

tvoria tajničku.

- Dnes som celé poobede pomáhal manželke - chváli sa 

 Jano v krčme.

- Nehovor! A čo si robil?

- TAJNIČKA 

 Z minulého čísla sme zo správnych odpovedí vyžrebo-
vali pani Annu JENDRUCHOVÚ, Lorencova 6, 053 42 
Krompachy
                Ružena Andrašovská

M E T L A A J A M K A V A R E V E S
A A Y U A L L A A Ú S N N V Š E U L
L T S H N R C N D T A K I P A D R O
T Č U K I E E O O R L O L N C R Á V
A L R P A P L P H U O N H A S O K O
S Ú P E R S A S Z O K Á N A P M E P
A J Z D P Č V L R A O R E O V O L O
L M Á Á Á Y Í J A K U R Č A O K S N
T A H L P K E Z D Ň E S Á B R A D A
A N O M A A Í E A K T I R Y P O C A
K K N C S R D O M O V M S E S I R T
R O N A K T A L I N K A Š O L A P S
O I O K O S Á K V T N O B U B K L E
M A S L O A B A N Á N A U A R T A V

 Hlavná 190/149, Gelnica

ponúka svoje služby 
v meste Krompachy 

každý pondelok a štvrtok
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

AUTOŠKOLA 
IMRICH

OPATROVATEĽKA/OPATROVATEĽ 
DO RAKÚSKA

Rakúska Pflegeagentur hľadá opatrovateľky a opatrovateľov 

k starším ľuďom do Rakúska na trojtýždňové turnusy.

Požadujeme:

 - znalosť NJ minimálne na komunikačnej úrovni

 - Opatrovateľský kurz alebo Kurz prvej pomoci Červeného

  kríža (v prípade potreby ho vieme zabezpečiť)

 - Výpis z registra trestov (až pri vycestovaní)

Ponúkame:

 - plat od 55€/deň (v závislosti od zdravotného stavu pacienta)

 - preplatenie cestovných nákladov

 - platenie odvodov

 - vybavenie Živnosti a všetkých potrebných dokladov

Pre zaregistrovanie do agentúry pošlite na e-mailovú adresu: 

krankenpflegerin.info@gmail.com nasledovné podklady:

 - profesný životopis v NJ spolu s fotografiou

 - doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní

 - Opatrovateľský kurz / Kurz prvej pomoci Červeného kríža

 Registrácia v databáze agentúry je zdarma, kontaktovať vás 

budeme telefonicky. Kontaktujeme len zaregistrovaných uchá-

dzačov!

Viac informácií získate denne od pondelka do piatku

na tel. číslach: 0918 819 662  (od 12.00 – 14.00 hod)

     0041789488900  (od 12.00 – 14.00 hod)

     0915 336 107  (od 11.00 – 20.00 hod)


