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Milé dámy, vážení páni, zástupcovia politických strán a hnutí

 Jedným z najušľachtilejších ľudských snažení je úsilie o spravodli-

vosť. Jedným z najprirodzenejších práv človeka je právo byť slobod-

ným. Jednou z najtragickejších súčastí histórie ľudstva sú udalosti, 

kedy človek musí brániť slobodu a spravodlivosť so zbraňou v ruke, 

keď si musí brániť svoju domovinu, svoju vlasť. Keď si musí brániť 

miesto, ku ktorému ho viažu tie najkrajšie spomienky, miesto, ktoré 

nadovšetko ľúbi. Miesto, kde sa narodil, kde žil a vychovával svoje 

deti. Miesto, kde sú pochovaní jeho najdrahší, svoje  mesto, svoj dom.

  Pre nás je nepredstaviteľné, že to, čo vybudovali naši dedovia sa 

za niekoľko dní  stratí, zmení na ruiny. Je pre nás nepredstaviteľné, 

že zo škôl sa vytratí detský smiech, fabriky v ktorých sa vyrábajú vý-

robky potrebné pre život sa zmenia na fabriky, vyrábajúce smrtiace 

zbrane. A najviac čo si nevieme, ale aj nechceme predstaviť je to, že 

matky musia svojich milovaných synov a manželov vyprevádzať na 

smrť, že deti už viac nepocítia ťažkú ale milujúcu ruku svojho otca. 

Slovo vojna je strašnejšie slovo ako slovo smrť. Snáď horšie znejúce 

slovo  ani nepoznáme. Smrť vie byť aj milosrdná,  ale vojna nikdy. 

Je strašná. Neexistuje vojna spravodlivá a nespravodlivá. Nejestvuje 

dobrá a zlá vojna. Existuje len vojna hrozná a krutá, zlá a ešte horšia…

 V tomto čase v nás rezonujú udalosti, ktoré otriasli týmto svetom 

a to je zemetrasenie na ostrove Haiti. Televízie prinášajú dokumenty 

hrôzy. Hlavné mesto úplne zničené, 110 tisíc ľudí pravdepodobne 

mŕtvych, tisícky ľudí zranených stovky nezvestných, hlad a bieda. Na 

uliciach ležia tisíce ľudí, niektorí z nich sú mŕtvi, iní umierajú a nemá 

im kto pomôcť. Na Haiti nefunguje zdravotníctvo ani záchranné 

služby, ľudia sú odkázaní zväčša na seba samých alebo na pomoc 

blízkych. Ľudia z celého sveta sa mobilizujú a snažia sa pomáhať tým, 

ktorí prežili. Je strašné to čo len počúvať a nie to prežiť. Avšak takáto 

hrôza a určite ešte  oveľa horšia bola tu u nás pred viac ako 65 rokmi 

na Slovensku, v Európe. Keď Hitler chcel dokázať ľudstvu celého sve-

ta, že je horší ako každé zemetrasenie, sopka alebo cunami. Dokázal, 

že ľudia sami môžu byť oveľa horší ako hocijaký prírodný živel.

 Čo priniesol ľudstvu, vtedy tak populárny, politický  smer fašiz-

mus. Vyvolal druhú svetovú vojnu a s ňou zničené mestá, zamorené 

vodné toky, 55 miliónov mŕtvych, 35 miliónov ranených, 2 milióny 

nezvestných, veľa bolesti, hlad, choroby a prežitej hrôzy. Niekto zo sú-

časníkov môže namietať, že bola to celosvetová vojna a trvala 6 rokov. 

O to je to strašnejšie. Spomeniem len bitku o Dukelský priesmyk, 

kde počas niekoľkodňových bojov zahynulo 52 tisíc vojakov snáď 

z celého sveta. Dohromady mali útočiace vojská asi 88 000 ranených. 

Ich rodinám nikto neposielal humanitárnu pomoc. Nemal tam kto 

Spomienka na oslobodenie mesta

pokračovanie na strane 3



Názor čítateľa
 V poslednom čísle Krompašského spravodajcu bolo na-

písaných viacero príhovorov. Preto si myslím, že v tomto 

čísle by ich malo byť ešte viac, od nás občanov.

 Naša pani primátorka v svojom príhovore zhodnotila 

prácu za uplynulé roky. Výsledky sú viditeľné. Snaží sa, 

aby naše mesto bolo pekné, pomáha mladým rodinám - 

výstavbou nájomných bytov, aby tieto rodiny ostávali žiť 

v Krompachoch. Stavať domy v Slovinkách alebo na Far-

ských lúkach totiž nemajú za čo! Podporuje rozvoj kultú-

ry, športu, zdravotníctva...

 V tejto práci by jej mali pomáhať aj poslanci mestského 

zastupiteľstva. Ale niektorí podľa spomenutých príhovo-

rov robia všetko pre to, aby jej túto prácu znechutili. Naj-

prv uznesenie neschvália, aby ho následne mohli zrušiť. 

A tak to vyzerá, že sa sami zamotávajú do svojich pavučín.

 Veľmi si však vážim názory a vyjadrenia pána poslanca 

M. Skurku, ktorý hovorí o danej problematike v svojom 

príspevku pravdivo a objektívne.

Pani primátorka, prajem Vám v novom roku veľa zdra-

via, ktoré k svojej zodpovednej práci potrebujete.

  Ďakujem.                 Anna Tkáčová
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Jubilanti v mesiaci február 2010

92 roční

Jozef Hagara

Margita Milčáková

91 ročný

Valent Ivančák

85 roční

Anna Burčíková

Ondrej Berec

80 ročný

Štefan Jendruch

75 roční

Emil Čarnoký

Barbara Kráľová

70 roční

Ing. Belo Varga

Katarína Černická

MUDr. Mária Petríková

Darina Šemrincová

Elena Zavadová

Mária Karčáková

Ing. Jaroslav Schreiber

Anatolij Majstrenko

Jozef Pavol

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM

Narodenia v januári 2010

Jakub Bratko

Leonard Brajerčík

Anna Gáborová

Daniela Girgová

Kasandra Girgová

Tomáš Hojstrič

Norma Holubová

Dávid Matis

Samuel Timčík

Ivana Žaludeková

Úmrtia v januári 2010

Jozef Brutovský 1936 -2010

Ján Dugas 1937 – 2010

Vladimír Dugas 1956 - 2010

Mária Dulinová 1917 -2010

František Gmuca 1927 – 2010

Emília Michaliková 1947 - 2010

Ján Mižic 1948 – 2010

Žofia Ondová 1924 - 2010

Stanislav Polaček 1964 - 2010

Július Rosol 1949 - 2010

Helena  Vydrová 1957 – 2010

Sviatok 
sv. Valentína

pripadá na 14. február. Je sviat-

kom všetkých zamilovaných 

a slávi sa už niekoľko desaťročí 

v rôznych kútoch sveta.

 A kto bol sv. Valentín? Jedna 

z legiend vraví, že sv. Valentín 

bol kňaz žijúci v Ríme v 3. sto-

ročí. V tom čase vládol cisár 

Claudius II, ktorý bol známy 

svojimi megalománskymi 

túžbami a krutými vojnovými 

výpravami. Napadlo ho, že že-

natí muži sú slabšími vojakmi, 

pretože sa musia starať o svoje 

rodiny, a tak zakázal v krajine 

manželstvo. Sv. Valentín však 

napriek zákazu ďalej zasnubo-

val a oddával zamilované páry. 

Keď sa to cisár dozvedel, za jeho 

snahu spájať životy zamilova-

ných sviatosťou celoživotnej 

lásky ho dal popraviť.

 V dnešnej dobe sa na deň 

sv. Valentína zamilovaní obda-

rúvajú valentínkami a ďalšími 

romantickými darčekmi, aby 

vyjadrili hĺbku svojich ľú-

bostných citov. Tento sviatok 

má v  sebe veľké čaro a aspoň 

kúsok z jeho posolstva by mal 

byť v každom dni počas celého 

roka. My sme pre Vás pripravili 

niekoľko možností ako pomo-

cou valentínskych pozdravov 

pohladiť srdcia Vašich milova-

ných. 

Niektorí ľudia nevedia,

aké je dôležité, že sú.

Niektorí ľudia nevedia,

ako dobre robí už len 

 pozrieť na nich.

Niektorí ľudia nevedia,

akou posilou je ich 

 vľúdny úsmev.

Niektorí ľudia nevedia,

aká hojivá je ich blízkosť.

Niektorí ľudia nevedia,

o čo sme bez nich chudobnejší.

Niektorí ľudia nevedia,

že sú nebeským darom.

Vedeli by to, keby sme 

 im to povedali.

zdroj Internet

VYHLÁSENIE REDAKČNEJ RADY
 Vážení čitatelia. Podľa § 5 ods. 1 zákona číslo 167/2008 

Z.z (o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve 

a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zá-

kon)), za obsah periodickej tlače zodpovedá vydavateľ 

periodickej tlače... 

 Je nevyhnutné si uvedomiť, že nesprávne uverejnené 

informácie môžu mať nepriaznivé následky pre Mesto 

Krompachy, ale aj pre prispievateľov, ktoré sa môžu preja-

viť  v trestnoprávnej rovine (trestný čin ohovárania, krivé 

obvinenie), ale aj v občianskoprávnej rovine (ochrana 

osobnosti). 

 Za nesprávne uverejnené informácie pritom nemôžeme 

považovať len tie, ktoré nie sú v súlade so skutkovým sta-

vom, ale aj informácie, ktoré nie je možné uverejniť (infor-

mácie týkajúce sa súkromia osoby, utajované skutočnosti 

a pod.) 

 Krompašský spravodajca patrí v zmysle tlačového záko-

na pod kategóriu periodickej tlače (§2 ods 2.) Pri vydávaní 

musíme dodržiavať všetky zákony, ktoré nám umožňujú 

vydávať naše noviny, ale taktiež musíme rešpektovať všet-

ky zákony, ktoré chránia každého jednotlivca. 

Na uverejnenie článku v Krompašskom spravodajcovi nie 

je právny nárok. Iste ste si všimli, že uverejňujeme člán-

ky takmer každému, ktorý o   to požiada. Naďalej však 

nebudeme uverejňovať články, ktoré by mohli mať trest-

noprávne následky (ohováranie, krivé obvinenie,) a člán-

ky, ktorými by mohla vzniknúť mestu Krompachy škoda 

(neoverené informácie, nepravdivé informácie, invektívy 

a pod.)

 Autorov článkov, ktorí si chcú formou uverejnenia  

svojich názorov riešiť svoje problémy odkazujeme tou-

to formou na možnosť súdneho riešenia svojich sporov 

a  autorov, ktorí chcú ukazovať svoju inteligenciu uráža-

ním iných osôb odkazujeme - nech si nájdu iný spôsob, 

keďže mesto Krompachy, ako jedno z mála miest, vydáva 

svoje noviny a v prípade uverejňovania článkov takýchto 

autorov by ako následok súdnych sporov vydávať už dlho 

nemohlo. 



parku tieto budovy budú zbúrané a na ich mieste sa postavia 3 nové 

výrobné haly. Niektoré budovy  budú zrekonštruované a uprave-

né. Investorom tejto akcie bude mesto, ktorý tieto haly bude ďalej 

prenajímať budúcim investorom. V novom priemyselnom parku je 

plánovaných 260 pracovných miest. Veríme, že tento projekt bude 

úspešný a v našom meste budú vytvorené ďalšie pracovné miesta. 

Termín na predloženie projektu je 15. február. 

 Taktiež často počúvam, čo to vlastne je „Rekultivácia skládky 

odpadov Halňa“, na čo to mesto potrebuje. Za mestom je skládka 

odpadov – komunálnych a priemyselných odpadov. Zemina v mieste 

Halne je kontaminovaná, t.j. zamorená ťažkými kovmi. Rekultivá-

ciou dôjde k takej úprave podložia, ktorá nedovolí, aby boli zamo-

rované spodné vody, čo sa deje teraz. Jedná sa o stavbu na ochranu 

životného prostredia. Po realizácii tejto stavby vznikne za areálom 

SEZ-u nová upravená plocha na umiestnenie ďalších výrobných hál, 

prípadne na iné využitie. Zároveň upozorňujem, že upravovať sa 

bude len ½ skládky, keďže mesto nemá vykúpené všetky pozemky. 

S ministerstvom životného prostredia je už podpísaná zmluva na do-

táciu vo výške cca 6, 3 mil. eur, t.j. 200 mil Sk. 

 Regenerácia sídla – ďalšia stavba, ktorá sa bude v meste v tom-

to roku realizovať. Opäť je potrebné vysvetlenie. V projekte sa rieši 

úprava námestia – t.j. priestranstvo pred Krumbachom, úprava 
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pokračovanie na nasledujćej strane

pochovávať. Mnohí mladí povedia, veď je tomu už 65 rokov, prečo 

nám to stále pripomínate? Práve preto, aby sme nezabudli, preto aby 

sme sa vyvarovali chybám minulosti. Aby sme neoživovali symboly 

minulosti, ktoré v mnohých ešte stále vyvolávajú strach a obavu.

Stojíme tu pri pamätníku Oslobodenia mesta Krompachy a nedá mi, 

aby som nespomenula udalosti, ktoré sa odohrali pred 65 rokmi tu 

v našom meste.

 24. január 1945 bol dňom, kedy sa obyvatelia nášho mesta dočkali 

oslobodenia. Po rokoch útlaku, po rokoch, kedy bol náš národ za-

tiahnutý do nezmyselnej vojny bolo naše mesto oslobodené. Podľa 

hlásenia obvodného notárskeho úradu prebiehali udalosti oslobode-

nia nášho mesta takto:

 Od 20. januára, v rámci generálneho ústupu ničili Nemci všetko. 

Podmínovali koľajnice, mosty, zničili telegrafné stĺpy. V noci podpá-

lili sklad potravín „Monopol“, zničili krompašskú mediareň a elek-

tráreň.

 Ľudia opustili svoje domovy na Starej Maši, Rázusovej a Hollého 

ulici, kde sa očakávali veľké boje a hľadali útočisko na menej  nebez-

pečných miestach a v Slovinkách.

 V noci 23. januára 1945 prebiehal prudký delostrelecký súboj, kto-

rý nad ránom ešte zosilnel. Nemci mali zbrane na Farských lúkách, 

Mlynskej ulici, za stodolami Masarykovej ulice a Starej Maši. Ne-

mecké tanky sa presúvali na Slovinky. Ruský nápor na mesto začal 

práve od Sloviniek 24. januára a trval do polnoci , keď sa posledné 

nemecké jednotky pod hrozbou obkľúčenia odsunuli. Ruské vojsko 

postupovalo od Sloviniek Poráčskou dolinou na Spišskú Novú Ves. 

Za tohto náporu bolo niekoľko budov v meste zničených priamym 

zásahom a zabití boli naši občania: Valentín Golab – 64. ročný, Štefan 

Gula – 44 ročný, Ladislav Juščák – 23 ročný, Jozef Čatloš – 31 ročný, 

Žofia Andrašovská – 23 ročná, Marta Krehelová – 4 - ročná a Aladár 

Kraus – 44 ročný. Pravdepodobne si málokto z nás pamätá na tieto 

udalosti. Ja som o nich počula len z úst mojej matky. Pred prichádza-

júcim frontom boli starí rodičia z Doliny evakuovaný na Vyšný ko-

niec, kade sa presúval front. Babka naložila na vozík- taligu niekoľko 

vecí a maminu výbavu a utekali sa schovať k známym. Spomínala, že 

nad domom len tak prelietavali strely. Celú noc všetci ležali na zemi 

a triasli sa od strachu. Chvalabohu nikto nebol zranený. Zo Sloviniek 

útočili Rusi, z Krompách Nemci. Ďalej spomínala, ako z hôr postup-

ne vychádzali vojaci a presúvali sa do mesta. Boli otrhaní, zúbožení, 

mnoho ich bolo ranených. Boli ubiedení, zničení a hladní. 

27. januára sa konal spoločný pohreb obetí, za veľkej účasti občanov 

mesta a 28. januára pohreb vojakov Červenej armády. Prišli k nám, 

aby pomohli a našli tu koniec svojej životnej púte. Ležia v našej zemi. 

Je šťastím, ak možno dnes spájať národy dobrým slovom, nie obeťa-

mi.

Nezabúdajme na ich hroby, sú ďaleko od svojich rodných a od svojej 

vlasti. Ich hroby sú nielen u nás, ale po celej východnej a strednej 

Európe. Vzdajme im všetkým úctu a nepripusťme, aby ich pamiatka 

vybledla.   

 Matky a otcovia nezabúdajme, veďme svoje deti tak, aby nikdy ne-

chválili vojnu ale aby ju nenávideli. Nedovoľme, aby pod zámienkou 

nastolenia poriadku niekto ospevoval a znovu prebúdzal fašizmus. 

Veď práve fašizmus bol embryom pre začiatok najkrvavejšej vojny 

v dejinách ľudstva. 

 Príroda nás dostatočne trestá, či už povodňami, zemetraseniami, 

výbuchmi sopiek, avšak nikdy nie tak, ako sa vieme potrestať sami. 

Nedovoľme aby z nás vzklíčil plamienok takej nenávisti, ktorý  by sa 

dokázal rozhorieť na veľký plameň vojny. 

 Druhá svetová vojna bude vždy mementom pre ľudstvo tejto plané-

ty a treba sa častejšie zamýšľať nad jej vznikom, aké veľké útrapy pre 

ľudí priniesla. Dnes, keď si pripomíname oslobodenie nášho mesta, 

nemali by sme zabúdať na krutosť, hrôzy, ale hlavne na obete, ktoré 

vojna prináša.  Preto poďakujme všetkým, ktorí obetovali svoj život 

pri oslobodzovaní mesta Krompachy a uctime si ich pamiatku tichou 

spomienkou a pietnym aktom.

  Česť ich pamiatke!

pokračovanie zo strany 1k
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Prihovára sa k Vám primátorka mesta Krompachy

 Vážení občania, dovoľte mi, aby som sa Vám opätovne prihovorila. 

Aj keď je ešte len začiatok nového roka na našom úrade sa už veľa vecí 

udialo. 

 Veľmi intenzívne pracujeme na projekte „Hnedý priemyselný 

park SEZ Krompachy“. Preto sa o tomto projekte zmieňujem, keďže 

som počula množstvo  otázok zo strany občanov  - čo to vlastne je, 

o čo to vlastne ide, kde sa tento park bude realizovať a čo tento projekt 

pre mesto a občanov prinesie. 

 Tak začneme od začiatku.

Ľudovo povedané –„Hnedý priemyselný park (tzv. "brownfield") – 

znamená, že v existujúcom zastavanom území stavbami určenými 

na výrobu, t j. v priemyselných podnikoch existujú budovy, ktoré sa 

dlhodobo nevyužívajú a tieto sa buď prestavajú na nové modernej-

šie, prípadne sa zbúrajú a na ich mieste sa postavia nové moderné 

výrobné haly, ktoré budú ponúknuté na výrobu domácim, prípadne 

zahraničným výrobcom. 

 Takéto budovy, prípadne výrobné priestory sa nachádzajú v areáli 

závodu SEZ a. s. Krompachy na ľavej strane od hlavnej vrátnice. Kto 

pozná SEZ, tak sa jedná o budovy - garáži, stavebnej údržby, strojnej 

údržby, Bulharskej haly, investícií, kotolne, zvarovne, lakovne a po-

žiarnej zbrojnice. 

 V prípade, že projekt bude úspešný a mesto získa finančné 

prostriedky z EÚ fondov na realizáciu Hnedého priemyselného 
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pokračovanie z  predchádzajúcej strany

Prihovára sa k Vám primátorka mesta Krompachy

priestranstva na trhovisku, úprava chodníkov od autobusovej zastáv-

ky na Trangusovej ulici až cez park, úprava budovy verejných zácho-

dov a ulica Mikuláša Šprinca. Mesto na túto stavbu taktiež získalo 

finančné prostriedky z EÚ, tak ako som o tom písala v decembrovom 

čísle KS.

 Občania sa ma taktiež pýtajú, prečo sa nepokračuje v prácach na 

bytových domoch, ktoré majú byť umiestnené nad Maurerovou 

ulicou. V súčasnosti prebiehajú v práce na zmene projektu, tak, aby 

sme  ponížili náklady na výstavu inžinierskych sietí pre 42 bytových 

jednotiek. Tým, že nebudeme realizovať ďalších 31 bytov tak, ako je 

pripravený projekt, je potrebné zmeniť napojenie stavby na jestvujúce 

inžinierske siete. Zmenou projektu vieme ušetriť cca 40% nákladov 

oproti pôvodnému, už schválenému projektu. Mnohí  sa pýtajú, pre-

čo práve v tejto lokalite sa realizujú stavby bytových domov. Mesto 

získalo od Slovenského pozemkového fondu v roku 2007 tieto po-

zemky do dlhodobého nájmu, za veľmi výhodnú cenu. Zároveň sa 

nám podarilo dohodnúť sa s VSE na preložke VN – elektro rozvodov, 

ktorá bola zrealizovaná na náklady VSE.  V minulosti nebolo možné 

na týchto pozemkoch stavať, pretože neboli majetko-právne vyspo-

riadané a zároveň bolo tam ochranné pásmo VN rozvodov. Súčasne 

je potrebné, aby poslanci Mestského zastupiteľstva odsúhlasili pre 

mesto získanie bankového úveru na dofinancovanie stavby podmie-

ňujúcej technickej infraštruktúry pre bytové domy, keďže dotácia 

nevykryje celkové náklady stavby na jej realizáciu.  Myslím si, že  je 

potrebné, aby sme zastabilizovali v meste najmä mladé rodiny. (Nie 

sú to byty pre sociálne odkázaných) To znamená, že potrebujeme ľu-

ďom dať nie len prácu, ale aj strechu nad hlavou. Zabezpečiť bývanie 

a sociálne istoty pre svojich občanov je jednou z prvoradých a najdô-

ležitejších funkcií mesta a to dúfam sa vedeniu mesta a poslancom 

mestského zastupiteľstva iste podarí. 

 Nedá mi vážení občania, aby som sa vo svojom príspevku nedotkla 

problematiky poplatkov za likvidáciu a zneškodňovanie komunál-

neho odpadu.

 Zo strany občanov, najmä tých, ktorí poberajú dôchodok počúvam, 

že sú  vysoké poplatky za odvoz a likvidáciu odpadov. Áno, vážení 

občania máte pravdu. V porovnaní s vašimi príjmami je poplatok za 

odpad na jednu osobu skutočne vysoký. Avšak musím povedať, že ak 

by mesto malo od občanov získať za likvidáciu komunálneho odpadu 

toľko, čo ho to naozaj stojí, museli by sme od Vás, vážení občania 

vybrať ešte raz takúto sumu. Tak ako som už predtým písala, v roku 

2008 sa zvýšil poplatok za zvoz ale aj za uloženie odpadu na skládku. 

Avšak mesto výber  poplatku nenavŕšilo. Ostali sme na úrovni takej 

aká bola určená pred rokom 2008.

Pre Vašu informáciu: V roku 2009 mesto  uhradilo za likvidáciu 

a uskladnenie komunálneho odpadu: 305 384 €

 Na poplatkoch sa vybralo 149 000€, avšak sú v tom aj dlžoby 

od roku 2003, ktoré sme začali vymáhať prostredníctvom exekútora. 

Mesto priznáva úľavy najmä tým, ktorí majú prechodný pobyt mimo 

mesta, alebo sú zamestnaní v zahraničí, prípadne študujú vo vzdia-

lenom meste. To znamená, že neprodukujú toľko odpadu, ako človek, 

ktorý sa v meste zdržiava denne. Je zarážajúce, že aj v čase, keď je 

u nás zavedený separovaný zber, v čase, keď je kríza je nárast komu-

nálneho odpadu. Neviem si to vysvetliť. 

 Vážení občania, chcem Vás poprosiť, aby ste separovali odpad, 

ak je to čo len trošku možné. Predsa mesto má nižšie náklady na lik-

vidáciu separovaného odpadu ako neseparovaného. 

 Vážení občania, taktiež by som vás chcela informovať, o hos-

podárení mesta v minulom roku. Môžem Vám podať len stručnú 

informáciu, keďže záverečný účet musí byť odsúhlasený poslancami 

mestského zastupiteľstva a ten bude odsúhlasený až na marcovom 

zastupiteľstve. Chcem Vám avšak povedať, že minulý rok sa nám 

podarilo zvládnuť tak, že sme prešli do roku 2010 s prebytkom. O to 

ľahšie sa nám bude hospodáriť v tomto roku, keďže sme prijali veľmi 

opatrný a šetrný rozpočet a tak, ako všetkých aj naše mesto zastihla 

kríza. V minulom roku sme šetrili a teraz sa budeme snažiť opätovne 

zaobchádzať s verejnými investíciami tak, aby slúžili mestu na jeho 

rozvoj a nie na „prepapkanie“. Viem, že tí, čo mi „žičia“ určite mi ne-

veria, ale skutočne v čase, keď niektoré mestá museli upravovať svoj 

rozpočet, my sme ťažkú situáciu zvládli tak, že to nepocítili zamest-

nanci a ani občania nášho mesta. Preto mi dovoľte, aby som na záver 

poďakovala všetkým, ktorí nášmu mestu pomohli – jednotlivým 

sponzorom – právnickým a fyzickým osobám, vláde, jednotlivým 

ministerstvám, Košickému samosprávnemu kraju, ale aj orgánom 

a organizáciám štátnej správy. Dovoľte mi, aby som Vám srdečne 

poďakovala a vyjadrila svoju úctu, keďže bez vašej pomoci by sme 

nezvládli to čo sa v našom meste podarilo v uplynulom období uro-

biť. Zároveň chcem poďakovať všetkým občanom, ktorým nie je 

ľahostajný osud nášho mesta a ochotne a nezištne pomáhajú mestu 

a občanom tohto mesta na úkor svojho času, svojej rodiny  a niekedy 

aj na úkor svojho zdravia.

 

 Vážení občania, veľmi ma mrzí, keď niektorí občania „informujú“ 

našu mládež, že vstupné z klziska sa odvádza priamo primátorke. 

Chcem veľmi dôrazne dementovať takéto „určite overené správy“. 

Vstupné z klziska je vyberané pracovníkmi priamo na klzisku 

na  označené lístky, ktoré sú evidované na Mestskom úrade. Je mi 

skutočne  ľúto, že niekto dokáže znevažovať aj takto moje meno. 

Spolu  s pánom poslancom Ing. Ľubošom Ontkom som  sa osobne 

snažila zabezpečiť klzisko pre našu mládež, aj keď podmienky už nie 

sú v tejto lokalite veľmi vhodné. Chcem Vás všetkých aj mojich ne-

prajníkov ubezpečiť, že ani takéto podlosti ma neodradia a budem sa 

snažiť urobiť ľuďom v našom meste  život krajším a príjemnejším, aj 

keď viem, že nie vždy sa mi všetko podarí a zároveň viem, že nedoká-

žem všetkým občanom vyhovieť, keďže aj kompetencie primátora sú 

veľmi obmedzené. (Pozri:  zákon 369/1991Zb. v platnom znení § 13)

  Dovoľte mi na záver ešte poďakovať pánovi poslancovi Ľ. Ontko-

vi, pánovi Horváthovi a chlapom, ktorí v mraze a po nociach pre našu 

mládež pripravovali ľadovú plochu. Zároveň chcem poďakovať pánu 

riaditeľovi Kovohút a.s. Krompachy – pánovi Čapkovičovi, pánovi 

Vladimírovi Bucovi – riaditeľovi Okresného riaditeľovi Hasičského 

a  záchranného zboru, pánovi poslancovi Ondášovi, ved. dopravy 

v Kovohutách a všetkým,  ktorí nezištne  pomáhali pripraviť klzisko. 

 Srdečná vďaka.            Ing. Iveta RUŠINOVÁ

POĎAKOVANIE MESTSKEJ POLÍCII

 Ďakujem mestským policajtom v Krompachoch, 

konkrétne Jozefovi Vargovi a Radovanovi Poradovi, 

ktorí mi dňa 3. 2. 2010 vo večerných hodinách pomohli opraviť 

defekt pred železničnou stanicou. 

Neodradila ich ani veľká zima. Ešte raz im ďakujem 

za spontánnosť a ochotu pomôcť žene v núdzi.

      S úctou

        Denisa Varechová
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Vážená redakcia,

ako bývalý dlhoročný predseda Spoločenstva vlastníkov bytov a NP 

ŠAFRAN som sa na stránkach Krompašského spravodajcu č.  10 

a 11/2009 v článkoch „Vykurovacie obdobie a neplatiči“, „Vysvetlenie 

mesta k tabuľke“ a „Termokomplex, s.r.o. Krompachy informuje“ 

podrobne a so záujmom oboznámil s problematikou BHMK, s.r.o. 

a Termokomplex, s.r.o.

 V článkoch sa popísalo toho veľa, ale je v nich aj veľa nejasností 

a nedopovedaného. Treba to dopovedať. A to aj preto, že sme vážne 

ohrození aj my (bytové družstvo a spoločenstvá vlastníkov bytov), 

ktorí zdanlivo nemáme s problémom nič spoločné, až na to, že máme 

spoločného dodávateľa tepla a TÚV, teda Termokomplex, v ktorom 

leží časovaná bomba. Citácie z článkov uvádzam v úvodzovkách. 

 „Zrejme si nikto neuvedomuje, že naša organizácia krátkodobými 

pôžičkami, ktoré boli bezúročné, preklenovala a preklenuje dodnes 

kritické obdobia v zimných mesiacoch“. “...pokiaľ by sme sa dostali do 

špirály penalizácie od dodávateľov energií, strhneme do kolotoča  nie-

len Mesto Krompachy, ale aj ľudí, ktorí ako 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 uvedomuje málokto, alebo ho nikto zo zainteresovaných 

nechce vedieť.“

Otázky: Čo sa v BHMK udialo pred rokom 1999, ako vznikol dlh, 

kam išli peniaze? Predpokladám, že zálohové platby vlastníkov by-

tov a nájomníkov pokrývali skutočné náklady poskytovaných slu-

žieb. Ako je potom možné, že „Uvedená dlžná čiastka 365 133,- € 

(11 000 000,-Sk) v minulosti vznikla nepreplácaním plnej výšky fak-

túr zo strany BHMK, s.r.o. za dodané teplo a TÚV našej organizácii, 

aj napriek tomu, že väčšina nájomníkov a dnes už vlastníkov si svoje 

záväzky plnili.“

Otázka: Kde skončili nepoukázané peniaze?

 „Podotýkame, že Mesto Krompachy nepomáha finančne ľuďom, 

len im vracia to, čo vzalo. To sú ich peniaze, ktoré si už raz zaplatili. 

Je potrebné dokončiť proces vracania, podlžností, ktorý začal v roku 

1999. Myslíme si, že aj samotní nájomníci sa dosť podieľali na znovu 

prefinancovaní dlžnej čiastky počas desiatich rokov cestou BHMK, 

s.r.o. ako sme uviedli v úvode.“

Otázky: Je pravda, že vlastníci bytov a nájomníci sa podieľali na zno-

vu prefinancovaní dlžnej čiastky počas desiatich rokov (od 1999) 

cestou BHMK? Platili viacej ako boli skutočné  náklady? 

 „Paradoxom je napr. neplatič v bytovom dome s dlžnou čiastkou cca 

12.000,- €, ktorá sa rovná sumárnej výške preplatkov všetkých ostat-

ných vlastníkov bytov v tomto dome. Veľkým problémov je finančné 

vysporiadanie sa s bytovými blokmi, ktoré si vytvorili spoločenstvá  

bytov.“  Je to možné?

Otázka: Aké opatrenia robilo BHMK voči neplatičom a ako mohlo 

siahnuť na financie včetne FOaÚ ostatných klientov? Týmto BHMK 

hrubo porušilo zákon o bytoch.

 „Spoločnosti BHMK mesto poskytlo finančné prostriedky v celkovej 

výške 2 380 000,- Sk na to, aby sa 1.900.000,- Sk mohlo vrátiť do fondu 

bývania a ostatné finančné prostriedky sa použili na zaplatenie tepla. 

To znamená, že mesto na úhradu tepla pre vlastníkov bytov, ktoré 

spravuje BHMK poskytlo dotáciu, ako vyššie uvedené 2 380 000,- Sk. 

Mesto Krompachy BHMK a vlastníkom bytov neustále pomáha, tak 

ako je vyššie uvedené. Mesto je vlastníkom nájomných bytov. Ná-

jomné, ktoré platia títo nájomníci, používa BHMK na správu a nie je 

odvádzané mestu. Každoročne mesto prichádza aj o tieto prostriedky, 

ktorými sa vykrývajú straty v hospodárení spoločnosti. Najväčší prob-

lém máme s neplatičmi, ktorí nie sú len z radu sociálne odkázaných 

občanov, na ktorých doplácajú všetci občania nášho mesta.“ 

Finančné prostriedky mesta sú vlastníctvom všetkých obyvate-

ľov Krompách. Mali by byť použité v prospech všetkých občanov. 

Ako je možné, že poslanci MsZ rozhodli o nenávratnej dotácii 

2 380 000,-  Sk? Občania, ktorí v prvom rade svedomito platia dane 

a poplatky v presvedčení, že sa podieľajú na rozkvete mesta sa do-

zvedia, že dotujú nezodpovedných príživníkov, ktorí na ich úkor si 

žijú nad svoje možnosti a neplnia si zákonné povinnosti. Treba ich 

zverejniť na verejnej tabuli hanby.

Otázky: Priznaním dotácie porušili poslanci MsZ právomoci verej-

ného činiteľa? Dá sa skutok kvalifikovať ako trestný čin zneužitia 

finančných prostriedkov? 

      Ing. Dušan Gallo

Stanovisko k článku 
 Mesto Krompachy je 100%-ným vlastníkom BHMK, s.r.o. a teda 

zodpovedá za jeho činnosť. Preto sme získali aktuálne údaje od tejto 

spoločnosti a od Termokomlexu , s.r.o. , ktorých sa uvedený list týka. 

 Bytové hospodárstvo mesta Krompachy (BHMK) vzniklo ako 

s.r.o. v roku 1994. Jeho zadĺženosť vznikla skoro po jeho založení. 

Zálohové platby nájomníkov a vlastníkov bytov pokrývali len ná-

klady za služby poskytnuté nájomníkom a časť režijných nákladov. 

Mylné je tvrdenie autora horeuvedeného listu, že väčšina nájomní-

kov a neskôr i vlastníkov bytov si svoje záväzky plnila. K 31.10.2009 

predstavovali nedoplatky výšku cca 376 000 €, t.j. cca 11,3 mil Sk. 

I keď neplatiči boli upomínaní, vyzývaní na splácanie dlhov, došlo 

i  k  dražbám na  základe rozhodnutí súdu. Mnohé exekúcie nepri-

niesli očakávaný výsledok, nakoľko exekútori konštatovali, že väč-

šina dlžníkov, fyzických, či právnických osôb, nemá žiaden majetok 

a preto nemali čo exekvovať. Celkové nevymožiteľné pohľadávky sú 

podľa účtovnej evidencie BHMK 133 000,- € (cca 4 mil. Sk)- napr. po 

likvidácii bytových domov v Baníckej štvrti zostalo manko 93 000,- € 

(2,8 mil. Sk) – mnohí nájomníci sa odsťahovali, nevedno kam a zvy-

šok nemal žiadne finančné prostriedky.

 K 31.10.2009 je evidovaných 104 neplatičov, ktorí dlhujú viac ako 

1000,- € (30 tis. Sk), z toho 34 z nich viac ako 2000,- € (60 tis. Sk). Byt 

uvedeného dlžníka vo výške 12 000,- € (okrem penále) je t.č. v dražbe.

 Všetky súdne procesy zaťažovali BHMK súdnymi poplatkami, 

mzdami právnikov a pod. Na tieto mimoriadne náklady ani zďale-

ka nestačili platby za správu bytov. Pritom súdne konania trvajú aj 

niekoľko rokov. Na výšku dlhu sa významne podieľali prostriedky 

BHMK, ktoré v minulosti použilo Mesto Krompachy na niektoré ak-

cie, na ktoré nemalo finančné prostriedky, celkom 5,63 mil Sk, napr. 

na rekonštrukciu ubytovne Stará Maša v r. 1997 (1,4 mil Sk, rekon-

štrukciu, údržbu, istenie nájomných bytov, na zveľaďovanie majetku 

mesta a pod. Ako bolo uvedené, mesto Krompachy je zodpovedné 

ako zriaďovateľ a vlastník BHMK, s.r.o. a preto bolo povinné riešiť 

nepriaznivú finančnú situáciu v hospodárení spoločnosti i dotáciami 

v dobe, keď sa finančná situácia mesta zlepšila. V tejto ťažkej situácii 

sa uhrádzali v prvom rade platby za dodávky tepla a TUV, nakoľko 

nemalé penále by znamenalo zvýšenie ceny tepla, ktoré by museli 

nakoniec zaplatiť občania z bytových domov. 

 Jedným zo zdrojov BHMK je nájomné z nepredaných bytov. Bolo 

by pritom nelogické, aby boli poukazované mestu, keď zabezpečuje 

ich vykurovanie, dodávky vody a údržbu BHMK. To začalo riešiť 

koncom roka 2009 zmluvné vzťahy s nájomníkmi mestských bytov, 

hlavne na ul. SNP č.1, kde predĺženie nájomných zmlúv je podmie-

nené úhradou nedoplatkov. Len za mesiac september a október sa 

podarilo znížiť výšku nedoplatkov vlastníkov a nájomníkov bytov 

o viac ako 40 000,- € (1,2 mil Sk).

 Čudné je konštatovanie autora listu, že „finančné prostriedky mes-

ta sú vlastníctvom všetkých obyvateľov mesta Krompachy. Mali by 

byť použité v prospech všetkých občanov“. Princíp je síce správny, 

Príspevok od čitateľa

pokračovanie na nasledujćej strane
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Vážení spoluobčania,
 rozhodla som sa trošku prikrášliť nášho jubilanta a vytiahla som 
zo svojho počítača jeden rozzipsovaný text domáci. Je to iný pohľad 
ako informatívny na naše mesto. Nech sa páči...

 ROZZIPSOVANÉ TEXTY DOMÁCE

  Suché chodníky

  v daždi

  lížu okraje ciest,

  parky sú presťahované

  na ostrovy

  medzi domami.

  Rozhnevaní manželia

  končia svoj spor

  pred výkladom s knihami

  a čistiareň ponúka

  svoje služby v akcii.

  Takéto nie si,

  moje mesto.

 Keď cítiš, ako vek ukrajuje z teba, častejšie skúmaš všetky podoby 

koreňa – star -. Hneď ti napadne superstar, hviezda.A pretože nie si 

mladým speváckym talentom, ani sa necítiš hviezdne, ideš ďalej, na 

domácu pôdu.  

 Starý, starec, starostlivo. To ti ponúka už konštantnejšie príchute, 

takže premenná nechýba. Napr. ...staré zlaté časy..., ... starý, ale jarý..., 

...stará koza bláznivá..., ...ako starí budú, tak aj mladí budú..., ...stará 

cesta-dobrá cesta...,... Stará cesta...á,... a som doma !

 „Dobrý ...!“

 „Dobrý deň!“

 „Ňepredace?“ ukazuje okoloidúci zvedavec na motorovú kosačku v 

mojich rukách.

 „Nepredám, čím budem potom ja kosiť?“

 „Sce uš stara a kosačka bars virga. Budu vas klubi boľec,“ hovorí 

starostlivo.

 „Nebojte sa, doma mám pomocníkov.“

 „Predajce, budzem vam košic gratis,“ nevzdáva sa spoluobčan chti-

vý po robote. Odpoveď neprichádza.

 „Vaša škoda, ... a ňemace dajake žeľezo? Tam vzadu za butku su 

dajake roksori,“ pokračuje vytrvalec.

 „To nie je moje železo, dnes si ho prídu zobrať. Dovidenia, musím 

ďalej kosiť,“ prirýchlo sa lúčim.

 Obchodník aj kupec v jednom odchádza. Beriem mobil a volám 

synovi: „Príď si zobrať tie železá za búdou, teraz odo mňa odišiel zá-

ujemca.

 Vtom prichádza známy, vlastne známa. „Prači češť, sudruška,“ 

pozdravuje ma už viac ako dvadsať rokov. Tu ju vôbec nepozdravil 

zánik totality. Len nežná revolúcia.

 „Ahoj, Eva, čo si vyhrala v lorérii?“

 „Braľi sme, bula potpora,“ ukazuje na preplnený detský kočík 

nákupom z neďalekého Tesca so známou rodinnou adresou – Stará 

cesta 4.

 „A nezabudla si svoj dátum narodenia?“ pýtam sa. Vzápätí ho 

odrecituje presne ako pred onými dvadsiatimi rokmi. „I še dobre 

potpišem, fšak sce me naučiľi,“ pochvaľuje ma Eva.

 Veď to! Za dva roky takmer driny nič iné! Ešteže sa jej s deťmi darí, 

už čaká jedenáste.

 „Pre dzeci ňič ňemace ?“ pýta sa správne.

 „Nie, ale tebe pripravím periny, vankúše a šaty. Zajtra zazvoň!“

 „Ešči staľe sce taka dobra, dzekujem a bodaj bi sce zdrava bula,“ 

berie kočík a odchádza.

 Nezabudla. Na druhý deň prišiel jej muž. Bez ich dopravného 

prostriedku, bez kočíka. „Ako to odnesieš?“ ukazujem na tri vrecia.

 „Požičajce mi vožik, toten modri,“ rieši situáciu. „ Je pokazený, 

má zlomenú rúčku,“ odpovedám v úžase nad jeho znalosťou o na-

šom majetku. „To ňič, dam tam paľicu,“ hovorí Ivan vynaliezavo, 

„o hodzinku ho doňešem,“dodáva.

 Prešla hodinka, týždeň, mesiac. Po chodníku kráča moja darovaná 

zelená vetrovka.

 „Ivan, kde je vozík?“ kričím zo záhrady. Podišiel k plotu a hovorí: 

„Aňi še nepitajce, katastrocha. Poslal som chlapca ku vam. Pret mu-

zeumom ho prepadľi a žbiľi veľke chlapci, a vožik mu ukradľi.“

 „Ivan, svoji svojho?“

 „Ňe, to tote poraženci z Richnavi, naši to ňerobja.“

 „A čo si mi neprišiel hneď povedať?“

 „Znace, Eva budze rodzic, ta še ňemožem fľakac, mušim ju opska-

kovac,“ dovysvetľoval s úsmevom.

 Čo sa dá robiť, keď silnejší vyhráva. A rodina je silný argument.

 Všetko je iné ako bolo. Stará cesta je hlavnou cestou, aj očíslovanie 

domov je iné. Staručká kamenná cesta stratila svoju metaforu cesta 

hier. Dali je síce len dva priechody pre chodcov, ale stále je plná. Veľ-

ká bielo-modro-červená tehla s popisným číslom štyri je magnetom 

predaja a dopytu. A koľko obchodných cestujúcich sa tu vystrieda! 

O autách ani nehovoriac!

 Možno dostane nové pomenovanie. Obchodná ulica či Cesta 

mladosti, abo nebodaj Cesta budúcnosti? Nie, nie, zaváňa to starým 

režimom. Nech ostane Stará. Môžeme gratis overovať: Po staršom do 

mlyna a po mladšom do pekla. Alebo: Ako starí budú, tak aj mladí 

budú?

   Anna Pustayová, 

Pre Krompašského spravodajcu

ale použiť by sa potom nemohli na opravy a údržbu ciest v niektorých 

uliciach – tie predsa neslúžia všetkým občanom. Podobne to platí o 

príspevkoch na šport, plaváreň, kultúru, ktoré tiež neslúžia všetkým 

občanom. BHMK má v správe viac ako 900 bytov, kde býva takmer 

polovica občanov nášho mesta. Malo nechať mesto bez vykurovania 

a vody toľko ľudí, z ktorých si väčšina svoje povinnosti plní? Okrem 

toho sa na dlhu BHMK podieľajú aj mnohí vlastníci bytov, teraz 

združených v Spoločenstvách vlastníkov bytov – ich nedoplatky za-

ťažujú účty BHMK. Aj v týchto prípadoch porušilo Mesto Krompa-

chy a poslanci MsZ právomoci verejného činiteľa? Podobné nepriame 

obvinenia môžu viesť k pasivite pri budovaní mesta a jeho rozvoja. 

Namiesto kriminalizovaní ľudí by sme radšej prijali návrhy, ako túto 

situáciu riešiť. Každý rok preveruje nezávislý audítor hospodárenie 

každej organizácie a teda i mesta a BHMK. Doteraz k požívaniu fi-

nančných prostriedkov mesta nemal žiadne  závažnejšie pripomien-

ky. Každé mesto, obec a štát prerozdeľuje verejné financie tam, kde je 

to najpotrebnejšie, samozrejme, v zmysle zákona. 

Ešte k Fondom  údržby a opráv: finančné prostriedky  sú výlučným 

majetkom vlastníkov bytov a správca ich môže používať len so súhla-

som vlastníkov. Postupne budú doplňované a vlastníci bytov o nich 

neprídu.

Dúfam, že som týmto dostatočne odpovedal autorovi uvedeného 

listu.

     Ing. Ľuboš Weigner,CSc.,  člen redakčnej rady

Stanovisko k článku 
pokračovanie z  predchádzajúcej strany



2 číslo

PRÁCA AKO POSLANIE
 Je pekný slnečný deň a tak som si vyšla na prechádzku. Milujem naše krásne okolie, lebo z kaž-

dej strany je len krôčik  do lesa. Zabočím do Jarečka a ocitám sa sama uprostred svojich myšlienok 

v lone prírody. Mám  dobrú náladu, no trocha si uvedomujem samotu. Mám dostatok času a hla-

vou mi víri množstvo myšlienok, ako...  „Nemám vedľa seba nikoho seberovného... všetci moji 

rovesníci sú v práci... nepatrím ani k dôchodcom, pretože  do dôchodku mám ďaleko, atď...“ 

 Pri návrate z prechádzky stretávam svojich bývalých kolegov, ako sa náhlia domov z práce, 

pretože doma na nich čakajú ďalšie povinnosti. 

Viem, len nedávno som na tom bola rovnako ako 

oni. A zrazu trocha zosmutniem. Napadnú ma po-

chmúrne myšlienky. Začínam si pripadať zbytočná 

a bezvýznamná. „Kto som?“ kladiem si v duchu 

otázku. „Okrem mojej mamy a  mojej rodiny ma 

nikto nepotrebuje, každý žije svoj uponáhľaný ži-

vot, nikto nemá na nič čas.  A ja by som chcela byť 

oveľa - oveľa užitočnejšia...“ 

 Večer mi zavolá Silvia, spolužiačka z nedávnych 

štúdií. Trocha sa jej požalujem a otvorím svoje srd-

ce, poviem, čo ma trápi... A ona mi zrazu vyjadrí 

svoj obdiv a úctu k práci, ktorú vykonávam. Pýta 

recept na to, ako je možné tak pekne spolunažívať 

trom generáciám v  jednom byte... Otvára mi oči 

a ja sa za svoje myšlienky zrazu hanbím. Doma sa 

nestihnem ani „posťažovať“ na môj denný stereo-

typ a naši mi povedia: „Práca, ktorú vykonávaš, sa 

nedá nazvať prácou, je to poslanie.“ Znova si vstu-

pujem do svedomia. Naozaj, majú pravdu. Nie je to 

náročná práca, vyžaduje však veľa empatie. Vcítiť 

sa do roly starých ľudí a prispôsobiť sa ich pomalej 

chôdzi. Neustále vysvetľovať, že pitný režim je dô-

ležitý. Že lieky sa brať musia, inak bude horšie, alebo úplne zle...Pochopiť ich bolesti, spôsobené 

chorobou a starobou... A kladiem si úplne inú otázku: „ Prečo som kvôli tomu, že vykonávam 

jednoduché úkony (ako napr. byť nápomocný pri umývaní, obliekaní, pri chôdzi, atď.) túto prácu  

podcenila? Prečo som tým podcenila aj seba? A čo ľudia pracujúci v hospici?“ A v duchu si sama 

odpovedám: „Táto práca si vyžaduje celého človeka“.

 Naďalej stretávam okolo seba ľudí... a dívam sa na nich z iného uhla. Stretávam ľudí, ktorí 

už sami sú na zaslúženom odpočinku a ktorí doopatrovali svojich rodičov, svojich svokrovcov... 

Stretávam pani v rokoch, ktorá by už sama potrebovala pomoc, no doopatrovala svoju staručkú 

a chorľavú matku...  Stretávam vnučku, ktorá pomohla doopatrovať svojho dedka a  svoju babku, 

aby odbremenila svojich rodičov... Stretávam dcéru, ktorá odišla do predčasného dôchodku, aby 

zaopatrila chorú matku, stretávam manželku, ktorá sa  postarala o svojho chorého manžela až 

do jeho smrti... „Každý deň stretnúť človeka, človeka stretnúť každodenne“, napísal Ján Kostra. 

A ja naplno chápem význam týchto slov. Mám to šťastie denne stretnúť takého človeka. Človeka 

s veľkým Č. Ktorý svoju prácu vykonáva ako poslanie. O tom sa skoro nikde nepíše. Tak verím, 

že nikomu nevadí, že o tom píšem ja, teraz a tu. Ešte stále sú takíto ľudia medzi nami. Nevytŕčajú 

z davu. Opatrujú svoje mamy, otcov, babky, dedkov, či svoje  zdravotne ťažko postihnuté deti... 

Len títo ľudia poznajú, čo je to práca ako poslanie. Robia ju s láskou. Ľudia, ktorí vedia, čo je to le-

žiacich kŕmiť, prebaľovať, umývať, či polohovať. Ja sa pred nimi všetkými v hlbokej úcte skláňam, 

pretože sama som to nezažila. Starostlivosť o moju mamu bola oproti týmto ťažkým prípadom len 

„prechádzka ružovým sadom“, no aj tak to vzbudzuje vo mne drobný pocit hrdosti. 

 Často sme voči sebe necitliví, netolerantní a zabúdame na iných. Najmä na tých, ktorí nás po-

trebujú. K zamysleniu a napísaniu tohto článku ma podnietila  hlavne smrť mojej mamy. Moja 

mama rýchlo a tíško odišla do večnosti. Napriek tomu, že sa dožila pekného veku, všetkým nám 

veľmi chýba. Svojou dobrou povahou, skromnosťou a  pokorou nám vytvárala teplo domova, 

ktoré sa nedá nijako nahradiť. Tak rada by som ju ešte zobrala v lete do prírody, tak rada by som 

jej uvarila jej obľúbené jedlo! Rada by som ešte vykonávala svoju prácu, ktorá bola poslaním 

a na ktorú som teraz tak trochu hrdá. Jej čas sa však naplnil. 

 Ak mi teraz niekto povie, že som sa pre mamu obetovala, alebo že som pre ňu urobila veľa, 

musím povedať, že som pre ňu neurobila o nič viac, ako tí ostatní ľudia, ktorých tu anonymne 

spomínam. 

 Myslím, že som jej len splácala ten tretí groš, ktorý mi ona kedysi s láskou požičala.

Marta Mičeková

POĎAKOVANIE

 Snáď sa mi podarí mojim krátkym 
príspevkom povedať Vám to čo chcem, 
pretože chcem vyjadriť svoju spokoj-
nosť a z úprimného srdca poďakovať 
tým, ktorí sa nezištne starajú o naše 
zdravie. Áno, sú to lekári!
Nie je ich málo, len sa o nich veľmi málo 

hovorí.

 Vďačím im nielen za moje zdravie, 

ale chcem odovzdať poďakovanie aj za 

tých, čo sa môžu opäť po ťažkej chorobe 

smiať.

 Lekárske povolanie je veľmi náročné, 

má prestíž aká mu patrí, kolektívne vzá-

jomné vzťahy, úcta k spolupracovníkom, 

k pacientom a vlastná ich skromnosť. 

 Vysoko si treba vážiť tých, ktorý na-

priek všetkému zostávajú v svojej pro-

fesii a vykonávajú svoju prácu naozaj 

dobre. Majú zlaté ruky, dobré srdcia, 

úžasný ľudský a profesionálny prístup 

k pacientom, ktorým dokážu v  ťažkých 

chvíľach spríjemniť pobyt v nemocnici. 

Pretože človek človeku je najbližší len 

vtedy, ak sa s ním podelí o radosť, ale 

i žiaľ. 

 Pred niekoľkými dňami som sa i ja 

stretla so snahou lekárov a zdravotníc-

keho personálu pomôcť mi v Nemocnici 

v Krompachoch na gynekologickom od-

delení, kde nemocničná izba mi bola na 

krátko akoby domovom. Práve tam som 

sa stretla s ľudským, príjemným prí-

stupom, ktorý dýchal týmto oddelením 

no i s láskavým pohľadom a usilovnou 

prácou. Práve preto chcem v prvom rade 

poďakovať primárovi gynekologického 

oddelenia MUDr. Jurajovi Gerženimu, 

MUDr. Hritzovi, MUDr. Humeňan-

skej, Daške a Janke, inštrumentárom, 

anesteziológom, sestričkám a  ďalšiemu 

zdravotníckemu personálu.

 Tak isto moja nevýslovná vďaka patrí 

MUDr. Jánovi Ružiakovi a MUDr. Gej-

zovi Pappovi a zároveň Vám všetkým 

prajem pri ďalšej Vašej zodpovednej 

práci úspech, množstvo pacientov, ktorí 

budú odchádzať z  nemocnice k svojim 

blízkym s pocitom, že aj dnes v tejto 

ťažkej dobe, existuje v zdravotníctve tím 

láskavých sŕdc a obetavých rúk. Nech 

Vám aj naďalej vo Vašej práci zostáva 

postoj a prístup k ľuďom, od ktorým 

počujete spokojnosť so starostlivosťou, 

s úrovňou a  vytvorením domáceho 

prostredia, pretože po mne prídu ďalší, 

ktorým istotne spríjemníte chvíle utrpe-

nia, ale aj šťastia a radosti z prinavráte-

ného zdravia.

S úctou Ľudmila Hricková
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Program obnovy misií 
vo farnosti Krompachy

11. – 14. február 2010 

Štvrtok o 18.00  Úvodná sv. omša 
Začiatok obnovy SVÄTOSŤ 

 – po sv. omši stretnutie s dospelými – náuka 

Piatok o 8.00 – 

Sv. omša s misijnou kázňou
MILOSRDENSTVO

S udelením sviatosti pomazania chorých

 – po sv. omši od 9.30 hod. návšteva chorých 

Piatok o 18.00 

Sv. omša s misijnou kázňou OČISTEC 
 – po sv. omši svedectvo 

 – adorácia na spôsob Taize s mládežníckymi piesňami

Piatok o 17.00 – Slovinky 

Sv. omša s misijnou kázňou 
MILOSRDENSTVO

S udelením sviatosti pomazania chorých

Sobota o 8.00  Ranné chvály v kostole   
Sobota o 8.15 – Slovinky 

Sv. omša s misijnou kázňou KRST
 – počas sv. omše bude obnova krstných sľubov 

  (priniesť sviece)

Sobota o 11.00 Detská sv. omša
Sobota o 18.00 

Sv. omša s misijnou kázňou KRST
 – počas sv. omše bude obnova krstných sľubov 

  (priniesť sviece)

 – po sv. omši predstavenie „Združenia Zázračnej 

  medaily“ a posvätenie a odovzdanie sochy 

  Nepoškvrnenej 

Nedeľa o 8.00  Sv. omša 

Nedeľa o 8.15  – Slovinky  Sv. omša
 – po sv. omši pobožnosť pri misijnom kríži

 –  zakončenie obnovy

Nedeľa o 9.15  – Nemocnica sv. omša

Nedeľa o 10.00 –  Sv. omša 

 – po sv. omši pobožnosť pri misijnom kríži 

 – zakončenie obnovy

SPOVEDANIE:

Piatok – od 9.30 chorí po domoch 

    a od 15.00 do večera v kostole

Sobota – od 8.30 – 12.00 a od 15.00 do večera v kostole

Slovinky: piatok 1 hod  pred sv. omšou 

     a v sobotu po sv. omši

PO ROKU TI BOH OPÄŤ PONÚKA ČAS ZASTAVIŤ 

SA A UROBIŤ NIEČO PRE SVOJU DUŠU.

NEODMIETNI TOTO POZVANIE!!!

Mladí misionári boli v akcii! 

DOBRÁ NOVINA
  Tohročné koledovanie opäť prinieslo 

koledníkom i farníkom Dobrú zvesť 

a dobrú náladu. Zdá sa , že v našej far-

nosti sa stále viac sŕdc  i dverí otvára 

pre pomoc ľuďom v núdzi. Svedčí o tom 

i fakt, že tento rok prijalo Dobrú novi-

nu 52 rodín, čo je o polovicu viac ako 

v minulom roku. Tiež finančný výnos 

bol 2x väčší a bola to suma: 370 €

 Počasie bolo v ten deň ako na Veľ-

kú noc, slniečko svietilo a hrialo, 

koledníci a hviezdy ani nemuseli byť 

naobliekaní,bolo teplo a sucho. Nálada 

bola naozaj radostná. Koledovali sme 

tri skupinky a všetci sme sa napokon  

spolu a odfotili.

 A čo hovorí na koledovanie náš pán prezident?

 Prezidentský pár prijal koledníkov Dobrej noviny. Prezident Ivan Gašparo-

vič v  príhovore veľmi ocenil spontánnu žičlivosť malých i veľkých koledníkov 

a ušľachtilosť ich cieľa. Zablahoželal organizátorom podujatia k 15. výročiu ne-

pretržitého úsilia o pomoc chudobným deťom v afrických krajinách. Pripomenul 

tiež, že aj on ako chlapec chodieval „so starou mamou s koledami. Ale vy ste už 

niekde ďalej. Aj my sme vyberali peniažtek, koláčik, ale tie zostávali nám. 

 Vy ste koledníci v duchu ozajstnej koledy. V duchu tých Troch, ktorí prinies-

li všetkým šťastie a radosť. Vy nemyslíte na seba, ale na tých, ktorí sú na svete 

s vami, ale  ktorí nemajú všetko to, čo potrebujú pre radostný a šťastný život,“ 

povedal náš najvyšší predstaviteľ spolu s nádejou, že Dobrá novina bude roznášať 

radosť aj naďalej.

 Prezident Ivan Gašparovič tak ako 

každý rok, aj teraz prispel kolední-

kom Dobrej noviny do ich poklad-

ničky finančným darom.

 Predseda organizácie eRko – Hnu-

tia kresťanských spoločenstiev detí 

Marián Čaučík v príhovore uviedol, 

že koledníci, ktorí prišli do Prezident-

ského paláca „zastupujú viac ako 26 

000 koledníkov Dobrej noviny, ktorí 

v uplynulých dňoch navštevovali do-

movy vo svojich farnostiach, ohlaso-

vali ľuďom dobrú novinu o narodení 

Pána Ježiša a zbierali peniaze na pomoc ľuďom, ktorí žijú v Afrike. Dobrá novina 

takto prostredníctvom konkrétnych rozvojových projektov v Keni, Ugande, Juž-

nom Sudáne, Etiópii pomohla deťom ulice, sirotám a ženám v núdzi, pomohla 

zabezpečovať základné životné potreby a vzdelávanie detí i  dospelých. Dobrá 

novina sa orientuje na tieto núdzne krajiny preto, lebo v nich nefungujú systé-

my „sociálneho poistenia a nie je tu nikto, kto by sa staral o najchudobnejších 

z chudobných,“ uviedol Marián 

Čaučík.

Mladí misionári z nášho mesta 

prispeli sumou 370€.

Touto cestou sa chcem poďakovať 

obetavým deťom, ktoré cez vianoč-

né sviatky nemysleli len na svoje 

pohodlie. Nemenej ďakujem aj ich 

rodičom, za ich prispôsobenie ro-

dinných návštev tak, aby boli deti 

v čase koledovania v meste.   

   Mgr. Anna Rybárová
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Okienko samosprávy
Obyvatelia mesta

 V dnešnej rubrike  „Okienko samosprá-
vy“ Vám prinášame príspevok, ktorý sa 
venuje jednému z mimoriadne dôležitých 
rozvojových faktorov každej obce i mesta, 
a tým sú jej obyvatelia.
 Kto je obyvateľ mesta? Aký je rozdiel medzi 

obyvateľom a občanom? Obyvateľ a občan sú 

dva základné termíny, ktoré je potrebné si 

ujasniť hneď na začiatku. V zmysle  §3 Záko-

na č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov  obyvateľom obce  je  

každá  osoba, ktorá má na území obce trvalý 

pobyt. Jednoducho povedané, obyvateľom 

mesta Krompachy je každý občan, ktorý je 

v obci prihlásený na trvalý pobyt. Podmienky 

prihlásenia na trvalý pobyt usmerňuje Zákon 

č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR 

a registri obyvateľov SR v z.n.p.. Pojem „ob-

čan“ nie je v zákone presne definovaný, avšak 

Zákon č. 40/1993Zb. o štátnom občianstve 

Slovenskej republiky presne definuje pod-

mienky získania štátneho občianstva Sloven-

skej republiky. 

 Od počtu obyvateľov prihlásených v meste 

na trvalý pobyt sa odvíja jedna z význam-

ných položiek príjmovej časti rozpočtu obce 

– výnos z dane z príjmov fyzických osôb. Tá 

sa prerozdeľuje zo štátneho rozpočtu na obce 

podľa rozpočtových pravidiel upravených 

osobitným zákonom a  tvorí najväčšiu časť 

rozpočtových príjmov mesta. V našom meste 

predstavuje tento výnos viac ako 50% príj-

movej časti rozpočtu obce. Ako vidieť z vyš-

šie popísaných súvislostí, čím je vyšší podiel 

obyvateľov prihlásených k trvalému pobytu 

v meste, tým viac finančných prostriedkov 

mesto získa a tým viac môže v rámci svojej 

činnosti prerozdeľovať. Medzi aktivity, ktoré 

mesto financuje zo svojho rozpočtu patria 

nielen veľké investičné projekty, ale aj projek-

ty menej náročné na peniaze, ale so širokými 

verejnými efektmi (napr. podpora miestnych 

spolkových a záujmových organizácií, za-

bezpečovanie komunálnych služieb). Preto 

každý občan môže pre „svoje“ mesto, prispieť 

už len tým, že sa prihlási k trvalému pobytu 

na jej území.

 Jedným z dôležitých práv, ktoré dáva zákon 

obyvateľovi mesta je, že sa zúčastňuje na sa-

mospráve obce. V prvom rade je to jeho účas-

ťou v komunálnych voľbách, v ktorých volí  

orgány samosprávy obce – starostu mesta 

a poslancov mestského zastupiteľstva. Práve 

v tomto bode je vidieť priamu demokraciu 

a   veľký význam trvalého pobytu, nakoľko 

obyvateľ rozhoduje o tých predstaviteľoch 

mesta, ktorí ho budú reprezentovať navonok, 

budú hájiť a presadzovať jeho záujmy nielen 

v  prospech seba samého, ale najmä v pro-

spech členov celej komunity (mesta). 

 Ďalším dôležitým právom obyvateľov obce 

je byť zvolený do orgánov samosprávy mes-

ta. Z toho vyplýva, že starostom obce ako aj  

poslancom mestského zastupiteľstva sa môže 

stať len ten občan, ktorý má v obci trvalý po-

byt a musí spĺňať aj ďalšie podmienky dané 

osobitným právnym predpisom. 

 Obyvateľ mesta môže  hlasovať o dôleži-

tých otázkach života a rozvoja mesta (napr. 

v miestnom referende),  zúčastňovať sa na ve-

rejných zhromaždeniach obyvateľov obce 

a vyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať 

sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva.

 Osobitnú pozornosť je potrebné venovať  

spolupráci obyvateľov, občanov a samotného 

mesta. Spravidla sa táto spolupráca zo stra-

ny obyvateľov a ostatných občanov realizuje 

prostredníctvom podávania podnetov a žia-

dostí. Ďalšou formou spolupráce je hľadanie 

spôsobov, ako nápady  realizovať. Občania sa 

na orgány mesta obracajú prevažne v takých 

prípadoch, kedy im vznikne nejaký problém, 

ktorí potrebujú riešiť.  Pre celkový rozvoj 

mesta je však prínosom, ak občania nielen 

kritizujú činnosť orgánov mesta, ale aj pomá-

hajú pri ich odstraňovaní konštruktívnymi 

riešeniami.

 Všetci občania majú zo zákona právo 

používať obvyklým spôsobom mestské 

zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci 

pre verejné účely. Tým sa rozumejú verejné 

priestranstvá, chodníky, miestne komuni-

kácie a verejná zeleň. Právo občana využívať 

tento verejný majetok  však nie je neobme-

dzené, ale je  limitované  hranicami, ktoré 

špecifikuje zákon a ďalšie predpisy. V kon-

krétnych podmienkach konkrétnej obce/

mesta medzi ne patrí všeobecne záväzného 

nariadenie. V meste Krompachy je na tento 

účel schválené VZN č. 3/2004 o čistote mesta 

(uvedené VZN, ako aj iné dôležité informá-

cie sú uvedené na web stránke mesta: www.

krompachy.sk)

 Právom obyvateľa mesta je aj právo po-

žadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby 

a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho 

sa v meste a požadovať pomoc v čase náhlej 

núdze. Mesto je povinné poskytnúť obyva-

teľovi mesta nevyhnutnú okamžitú pomoc 

v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou 

pohromou, haváriou alebo inou podobnou 

udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, 

stravu alebo inú materiálnu pomoc. Pri ná-

hlej nepriaznivej životnej situácie je občan 

výrazne nápomocný orgánom mesta, ak sám 

požiada mestské zastupiteľstvo o pomoc, 

nakoľko jeho životné pomery nemusia byť 

orgánom mesta dostatočne známe.

 Obyvateľ mesta má však aj určité povin-

nosti voči mestu. Tými sú najmä podieľať sa 

na rozvoji a zveľaďovaní mesta a poskytovať 

pomoc orgánom mesta. V súvislosti s tým je 

povinný: 

• ochraňovať majetok mesta a podieľať sa 

na  nákladoch mesta, vykonávať menšie 

mestské služby organizované mestom, kto-

ré sú určené na zlepšenie života, životného 

prostredia, ekonomických podmienok a so-

ciálnych podmienok obyvateľov mesta a sú 

vykonávané v záujme mesta,

• podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní 

životného prostredia v meste,

• napomáhať udržiavať poriadok v meste,

• poskytovať podľa svojich schopností 

a  možností osobnú pomoc pri likvidácii 

a na odstraňovaní následkov živelnej pohro-

my alebo havárie v meste.

 Zákon o obecnom zriadení rieši aj vzťahy  

medzi mestom a občanmi, ktorí v meste žijú, 

alebo sa v nej dlhodobo zdržujú a pritom 

nemajú v meste trvalý pobyt. Medzi takýchto 

občanov sa zaraďujú tí, ktorí majú na území 

mesta nehnuteľný majetok alebo v meste 

platia miestnu daň alebo miestny poplatok, 

alebo  sú v meste prihlásený na prechodný 

pobyt, či majú čestné občianstvo mesta. Títo 

občania majú právo podieľať sa samospráve 

mesta s výnimkou práva voliť svojich zástup-

cov do orgánov samosprávy v meste a zúčast-

ňovať sa miestneho referenda.

 Dobré spolužitie a porozumenie si obča-

nov rôznych vekových kategórií, rôzne vzde-

laných, rôzne profesijne orientovaných, s rôz-

nymi názormi, ako aj ich zapájanie do správy 

vecí verejných je  mimoriadne dôležitým 

nástrojom z  hľadiska rozvoja mesta. Mno-

hí z nás sa stretávajú v rámci svojich záľub 

a záujmov s ďalšími spoluobčanmi a pritom 

si ani neuvedomujú svoje aktívne zapájanie 

sa do verejného diania. Jedným z mnohých 

príkladov, ktoré sú blízke aj nám, je práca 

v rôznych záujmových a spoločenských orga-

nizáciách a  prezentácia ich činnosti v rámci 

svojho mesta, príp. aj mimo neho. Môžeme 

len s potešením skonštatovať, že aj v meste 

Krompachy aktívne pôsobí viacero spolo-

čenských organizácií, v ktorých sa obyvatelia 

mesta stretávajú, vymieňajú si svoje poznat-

ky, vedomosti, skúsenosti a skúšajú nové veci. 

Ich prácu môžeme vidieť pri organizovaní 

mnohých kultúrnych, spoločenských a špor-

tových podujatí. Jednoducho stačí len chuť 

pracovať, stretávať sa s rovesníkmi či inými 

ľuďmi s podobnými záujmami a motivácia 

„vytvoriť niečo pekné“.  Pre rozvoj každého 

mesta či obce, aj teda aj toho nášho, je veľmi 

dobré, keď sa do rozvoja zapája veľký počet 

ľudí a takým spôsobom, ktorý ich inšpiruje 

konať a tak túto víziu realizovať.  

 Skúsme teda porozmýšlať, ako môžeme 

pomôcť svojmu mestu, aby bolo krajšie a aby 

náš život bol v ňom spokojnejší.

 Namiesto záveru si dovolíme krátky citát: 

„Je dobré, ak sa dostaneme zo zabehnutých 

koľají a predstavíme si veci tak, ako by mohli 

byť.“

Ing. Viera Papcunová, PhD., Ing. Ivana Gecíková, PhD.
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 V ostatnom desaťročí došlo k výrazným zmenám v znečisťovaní 

ovzdušia v Krompachoch a okolí. V Kovohutách bolo zastavené 

spracovanie rudných koncentrátov, pri ktorom unikali do ovzdušia 

predovšetkým oxid siričitý a arzén. I druhý znečisťovateľ, Zlieváreň 

SEZ, modernizoval technologické zariadenie. Kovohuty vybudovali 

novú veľkokapacitnú rafinačnú pec vybavenú odprašovaním, fil-

tráciou úletov a utilizačnými kotlami na výrobu pary. Ako problém 

zostali úniky plynov z tavenia a konvertorovania medi cez strechy 

huty, ktoré obsahujú najmä oxidy zinku a olova. Tento problém sa 

už konečne rieši, bolo vydané stavebné povolenie – o tom ste boli 

informovaní v minulom čísle KS. I keď sa odpadové drôty opaľujú, 

nedá sa úplne zabrániť výskytu plastických hmôt, ktoré sú pri tavení 

zdrojom nepríjemného zápachu. Nie je to na šťastie trvalý jav.

 Na decembrovom zasadnutí Komisie pre životné prostredie MsZ 

v Krompachoch boli vyhodnotené výsledky meraní obsahu prachu 

a plynných substancií v ovzduší, ktoré nepretržite analyzuje stanica, 

zriadená Slovenským hydrometeorologickým ústavom v Košiciach. 

Pôvodne bola umiestnená medzi bytovými domami na Lorencovej 

ulici, nakoľko tam žije najviac ľudí. Keďže niektorí obyvatelia mesta 

namietali, že je stanica umiestnená v čistejšej časti mesta, SHMÚ ju 

premiestnil na ulicu SNP, blízko križovatky štátnej cesty. Stanica 

bola premiestnená v júli 2009 a merania boli obnovené 20.7. 2009. 

 Zariadenie meria oxid siričitý (SO
2
), oxid uhoľnatý (CO), benzén, 

ako i oxidy dusíka (NO
2
) a prašnosť. Výsledky meraní v jednotlivých 

dňoch posiela SHMÚ na MsÚ Krompachy mesačne: obsah SO
2
, prie-

mer za deň a hodinové maxima, NO2 denné hodinové maxima, CO 

8-hodinové maxima, benzén a prašnosť,  priemerne za deň. Za rok 

2008 sú k dispozícii všetky mesačné výsledky, podobne i za 1. polrok 

2009. V čase vypracovania tejto správy nebol ešte doručený prehľad 

za mesiac december 2009. Naša komisia preto vykonala porovnanie 

výsledkov meraní za mesiace júl (21.-31.), august, september, október 

a november.

 Pre bližšiu informáciu uvádzame, že zdrojom znečistenia sú:

- oxid siričitý, oxid uhoľnatý, oxidy dusíka zo spaľovania pevných, 

tekutých i plynných palív v priemyselných podnikoch a v domácnos-

tiach, ako aj pohonných hmôt,

- benzén zo spaľovacích motorov,

- prašnosť (pevný úlet),  najmä prach z ciest i okolia a z činnosti prie-

myselných podnikov.

Nezanedbateľné sú i diaľkové prenosy exhalátov, najmä z Poľska.

Zmeny znečistenia ovzdušia sú ovplyvnené hlavne silou a smerom 

vetra. Stanica nemeria obsahy ťažkých kovov v ovzduší, nakoľko 

vhodné prístroje na Slovensku a možno i v zahraničí, nie sú k dis-

pozícii. Zisťovanie ich obsahu v atmosfére sa vykonáva námatkovo 

inými analytickými metódami. 

 Namerané obsahy SO
2
 ,denný priemer, SO

2
 maximálne za hodi-

nu a NO
2
 maximálne za hodinu v roku 2008 na stanici umiestnenej 

na Lorencovej ulici a v roku 2009 na stanici umiestnenej na ul. SNP 

v mikrogramoch (milióntina gramu) v 1 m3 vzduchu.

Mesiac SO
2
 priem./deň SO

2
 max./hod. NO

2
 max./hod.

2008 2009 2008 2009 2008 2009

júl 3,3 9,5 5,1 16,4 25 15

august 4,5 9,7 6,8 17,0 26 20

september 5,3 8,6 9,3 11,2 20 21

október 6,0 5,1 10,5 8,0 19 26

november 7,2 5,3 11,1 8,0 25 23

Limit 125 350 200

Povolený limit nebol ani v roku 2008, ani v roku 2009 prekročený.

Namerané hodnoty prašnosti, denný priemer, CO, maximálne 

za 8 hod. a benzén, denný priemer v rokoch 2008 a 2009.

Mesiac Prašnosť priem./

deň

CO max. 

za 8 hod.

Benzén priem./

deň

2008 2009 2008 2009 2008 2009

júl 20 31 186 203 0,6 1,0

august 29 27 258 210 0,8 1,2

september 23 33 264 448 0,9 1,7

október 33 36 430 608 1,7 2,5

november 38 41 703 896 2,4 3,9

Limit 50 10 000 5

Povolený limit obsahu CO a benzénu nebol ani raz prekročený. Limit 

prašnosti bol prekročený:  v roku 2008: 13x

v roku 2009: 16x

Z uvedeného tabuľkového prehľadu jednoznačne vyplýva, že polroč-

né priemerné obsahy škodlivín v 2. Polroku 2009 sú podstatne nižšie, 

ako povolený limit.

 Obsah exhalátov predstavuje u:

• priemerného denného obsahu SO
2
   6,1 % limitu

• maximálneho hodinového obsahu SO
2
   3,2 % limitu

• maximálneho hodinového  

 obsahu NO
2 

10,2 % z limitu

• priemerného obsahu 

 prašnosti za deň 34,6 % z limitu

• priemerného 8-hod. CO 4,8 % z limitu

• priemerného denného 

 obsahu benzénu 41,2 % z limitu

 Rozdiely medzi meraniami na bývalom a teraj-

šom umiestnení stanice sú veľmi malé s výnim-

kou konc. benzénu, ktorého obsah ovplyvňuje 

len doprava.

 Z tohto rozboru situácie v čistote ovzdušia 

v Krompachoch vyplýva, že v miestach najväčšej 

koncentrácie obyvateľov je čistota ovzdušia veľmi 

dobrá. V blízkosti priemyselných podnikov mô-

žeme očakávať vyššiu koncentráciu škodlivín, ale 

pod povolenými limitmi. 

Po realizácii zachytávania úletu zo striech huty 

v Kovohutách sa výrazne situácia zlepší i v oblasti 

pri Kovohutách.

Ing. Luboš  Weigner, CSc., člen komisie pre ŽP

AKÝ VZDUCH V KROMPACHOCH DÝCHAME?
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 Za siedmimi horami a za siedmimi doli-

nami, neďaleko od hôr ale veľmi ďaleko od 

mora, ležalo maličké kráľovstvo.

 V tom kráľovstve sa za desiatky rokov 

vystriedalo už viacero panovníkov, keď 

jedného dňa prezvala žezlo múdra a krásna 

kráľovná Ifigénia. Ľudia ju mali radi, lebo sa 

o kráľovstvo starala a zveľaďovala ho viac ako 

jej predchodcovia, ale táto rozprávka nie je 

o dobrote a starostlivosti kráľovnej Ifigénie.

 V tomto kráľovstve, milí čitatelia, tak ako 

v každom inom, si poddaní ľudia vyberali 

rôznych poradcov, ktorí potom cestovali 

do susedných kráľovstiev a aj do vyššieho 

kráľovstva, ktoré malo ostatné menšie krá-

ľovstvá, tak ako to, v ktorom vládla kráľovná 

Ifigénia, pod kontrolou. Ale to neznamená, 

že tie maličké kráľovstvá neustále len kon-

trolovali, ale im aj pomáhali, ak niečo súrne 

potrebovali alebo im poradili, ak nevedeli 

vyriešiť nejaký problém.

 To bola oficiálna povinnosť týchto porad-

cov. Prostí ľudia však toto vyberanie nemali 

radi, lebo nikdy nepocítili žiadnu pomoc od 

vyššieho kráľovstva a tak sa im oprávnene 

zdalo, že títo ich poradcovia pomáhajú aku-

rát tak sebe. Ľudia však nemali odkiaľ vedieť, 

či je to inak, pretože im nebolo lepšie, odkedy 

mali istých poradcov vo vyššom kráľovstve, 

no neboli im ukázané ani dôkazy činností 

týchto poradcov v prospech poddaných.

 A tak raz za čas museli poradcov povymie-

ňať, aby si viacerí vyskúšali túto ťažkú úlohu. 

No často sa stalo, že ten, kto už raz poradcom 

bol, ním chcel byť znova. A tak ľudia stále na-

šli tieto mená v kráľovskej listine poradcov.

 V kráľovstve kráľovnej Ifigénie však žilo 

veľa poddaných, ktorí sa delili na dve menšie 

skupinky. Prvá skupinka boli ľudia informo-

vaní, takí, ktorí veľa čítali a nedali sa len tak 

ľahko ovplyvniť slovami a sľubmi niekoho 

iného. Druhú skupinku tvorili jednoduchší 

ľudia, ktorí aj bývali v maličkých jednodu-

chých a často spustnutých domčekoch iba 

v určitých častiach kráľovstva, tí však neboli 

až takí informovaní, a dali sa veľmi ľahko 

ovplyvniť.

 Pár dní pred vyberaním nových poradcov 

do vyššieho kráľovstva vládol v kráľovstve 

kráľovnej Igifénie nepokoj. Priatelia jedného 

poradcu, ktorý chcel byť poradcom znova, sa 

pokúšali presvedčiť ľudí, že on je pre nich ten 

najlepší. A vybrali si na presviedčanie práve 

tú druhú, ovplyvniteľnú, skupinku podda-

ných.

 Viete, milí čitatelia, čo je to verejné ta-

jomstvo? Verím, že viete, veď ste múdri, veľa 

čítate, a chodíte do školy, kde vás naučia veľa 

potrebných vecí. No aj tak vám to pre istotu 

ozrejmím.

 Verejné tajomstvo sa skladá z dvoch slov 

– verejné a tajomstvo. Určite viete, čo je to ta-

jomstvo. Je to niečo, čo poviete iba najlepšie-

mu kamarátovi alebo kamarátke a na záver 

dodáte, aby to nikomu nepovedal. A to pres-

ne je tajomstvo. Avšak iste ste prekvapení, 

ako môže byť niečo také, čo je len medzi naj-

lepšími kamarátmi, verejným tajomstvom. 

Totiž to, čo je medzi najlepšími priateľmi, je 

len tajomstvom.

 Verejné tajomstvo je niečo iné. Je to iba 

takzvané tajomstvo, o ktorom vedia všetci 

poddaní, ale nikto to nepovie nahlas, iba me-

dzi sebou pošepky.

 Takže milí čitatelia, už sme si ujasnili, čo je 

to verejné tajomstvo. A presne to presviedča-

nie v kráľovstve kráľovnej Ifigénie bolo verej-

ným tajomstvom. Každý vedel, že kamaráti 

daného poradcu sa snažia presvedčiť ovplyv-

niteľných, no nikto to nepovedal nahlas 

a nikto sa to jeho kamarátom ani neodvážil 

vyčítať.

 Milí čitatelia, ja, ako jeden z tých podda-

ných, ktorí sa nedajú len tak ľahko presvedčiť 

jednoducho nechápem, ako sa tá druhá sku-

pinka dala presvedčiť. Nasľubovali im hory-

doly, že im pomôžu, keď bude treba, že oni sa 

u vyššieho kráľa za nich prihovoria. 

 Tie isté sľuby tu však boli už pri minulom 

vyberaní, a mne sa nezdá, že by sa niečo 

zmenilo výrazne k lepšiemu, alebo že by sa 

o naše kráľovstvo staral aj niekto iný okrem 

kráľovnej Ifigénie... a tí radcovia cestujú do 

vyššieho kráľovstva, kam sa rýchlym kon-

ským záprahom dostanete milí čitatelia aj za 

štyridsať minút, jej veru nepomáhajú, práve 

naopak, snažia sa ovplyvniteľným, ale i tým 

neovplyvniteľným, všelijako povedať, že krá-

ľovná Ifigénia pre kráľovstvo nič neurobila, 

a že by našli miesto nej lepšieho vladára.

 Viete, milí čitatelia, čo je najhoršie na 

celom tom vyberaní poradcov a verejnom 

tajomstve? Ja teda áno. A poteší ma, ak vám 

to  budem môcť cez túto rozprávku povedať.

 Najhoršie je, že veľa tých poddaných, ktorí 

sa nedajú ovplyvniť, si nechodia ani vyberať 

poradcov. Oni by to mohli zmeniť, keby vy-

brali niekoho, o kom si myslia, že pre nich 

niečo urobí, lenže si nikoho vyberať necho-

dia, no zároveň sa sťažujú na výber ovplyv-

niteľných. 

 Takto to ale nefunguje. Vy, milí čitatelia 

určite viete, ako to funguje v škole. Ak chcete 

presvedčiť pani učiteľku, aby posunula pí-

somku o týždeň, lebo si chcete ešte zopakovať 

nejaké príklady, musíte niečo urobiť, musíte 

konať, musíte to oznámiť pani učiteľke. Preto 

aj poddaní v kráľovstve kráľovnej Ifigénie by 

sa nemali sťažovať na výber poradcov, keď 

pre to, aby tam mali svojich vyvolených, nič 

neurobili.

 Každá rozprávka má svoj rozprávkový 

koniec a vás by teda určite potešilo, ak by aj 

tento bol rozprávkovo dobrý. Tak teda dobre 

– a žili spolu v kráľovstve šťastne, až kým... 

nepomreli? Tak sa predsa končí väčšina 

z  tých rozprávok, ktoré nám i vám čítavali 

mamy, keď sme si ešte sami čítať nedokázali.

 No táto rozprávka sa skončí trochu inak. 

A  ja vám neviem dodnes povedať ako. Pre-

tože stále sa opakuje situácia, keď sa poddaní 

len sťažujú, no pritom sedia doma vo svojich 

pohodlných kreslách a čítajú kráľovské novi-

ny s výsledkami výberu radcov. A ak podda-

ní nezmenia svoj postoj, a nepôjdu si aj oni 

vybrať toho svojho radcu, môžu sa do smrti 

len sťažovať.

 Preto táto rozprávka končí takto: a žili 

v sťažnostiach, až kým si neuvedomili, že sú 

to oni, tí neovplyvniteľní, kto môže zmeniť 

svet.

Katarína Ondášová

VEREJNÉ  TAJOMSTVO

Mesto Krompachy, ako organizátor spomienkového stretnutia občanov, 
Vás pozýva na

na pietny akt kladenia vencov a kytíc pri príležitosti

89. výročia KROMPAŠSKEJ VZBURY,
ktoré sa uskutoční 22. februára 2010 (pondelok)

 14.30 hod. Zraz účastníkov pri bráne cintorína na ulici Júliusa Barč Ivana (zadná brána)
 15.00 hod. Akt spomienky 89. výročia Krompašskej vzbury na Námestí slobody
 15.30 hod. Stretnutie s historikom Jurajom Sulačekom  na tému: História mesta Krompachy 
     a Krompašská vzbura vo veľkej zasadačke MsÚ. 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta



2číslo

FEBRUÁR 2010
13.2 o 19.00 hod.   VSTUPNÉ: 2,- €

BIELA SMRŤ
  Antarktída. Najchladnejšie a najopustenejšie miesto 

na Zemi. Teploty klesajú na 80°C pod bod mrazu. Domov 

jednej z najnebezpečnejších prírodných síl – snehovej búrky. 

Toto drsné a zároveň nudné miesto osamelej strážkyni zá-

kona Carrie Stetkovej (KATE BECKINSALE) naozaj nebude 

chýbať. Už o 3 dni slnko zájde na veľmi dlhý čas, stanica 

zostane bez energie a ona sa konečne dostane preč. Jej plány 

na vrátenie odznaku a začatie nového života dostanú váž-

nu trhlinu, keď sa uprostred zamrznutej krajiny, na mieste 

vzdialenom na míle od tábora, nájde mŕtve telo. Šerifka 

Stetková stojí pred šokujúcou záhadou a po dlhom čase má 

pred sebou skutočnú výzvu.

Žáner: mysteriózny thriller; Dĺžka: 101 min.; Jazyková verzia: 

slovenské titulky; MP od 15 rokov

20.2. o 19.00 hod.   VSTUPNÉ: 2,- €

TWILIGHT SÁGA: NOV
Fenomén, ktorý zachvátil celý svet, pokračuje! V druhom 

pokračovaní mega úspešnej Twilight 

ságy, nakrútenej podľa bestsellerov Stephenie Meyerovej, 

oslavuje Bella svoje osemnáste narodeniny so svojím mi-

lovaným Edwardom a celou rodinou Cullenovcov. Keď sa 

poreže na prste, kvapka jej krvi vyvolá u Jaspera Cullena 

neovládateľnú reakciu a Bellu napadne.

Dĺžka: 130 min; Jazyková verzia: slovenské titulky; 

MP od 12 rokov

27.2. o 19.00 hod.   VSTUPNÉ: 2,- €

ŽENA CESTOVATEĽA V ČASE
 Toto je príbeh jednej lásky, ktorá dokázala prekročiť aj 

hranice času...

V deň, keď Henry (Eric Bana) stretol Clare (Rachel McA-

dams) po prvýkrát, ona ho už poznala roky. Odmalička bol 

jej najlepším priateľom, jej dôverníkom a tak trochu bola 

doňho zamilovaná. Henry je totiž cestovateľom v čase — trpí 

zriedkavou genetickou poruchou, ktorá spôsobuje, že nikdy 

vopred nevie, kedy sa náhle objaví v inom čase a na inom 

mieste. A na jednej zo svojich ciest do minulosti stretne malé 

dievčatko, ktoré sa neskôr stane jeho ženou.. 

Napriek tomu, že Henry nedokáže túto schopnosť ovládať 

a ocitá sa raz v minulosti a inokedy v budúcnosti, Clare si 

život bez svojej lásky nevie predstaviť. Je presvedčená, že im 

je súdené byť spolu, aj keď ju Henry kedykoľvek bez rozlúčky 

opúšťa...

Dĺžka: 110 min; Jazyková úprava: slovenské titulky; 

MP od 12 rokov

Predpredaj: MsÚ Krompachy, informátorka –prízemie;

resp. 1 hod. pred premietaním!

Udialo sa v CVČ PRIMA
 Centrum voľného času PRIMA Krompachy prešlo v čase od de-

cembra minulého roka viacerými zmenami. Personálnymi i inte-

riérovými. Od decembra nastúpili do pracovného pomeru dve nové 

vychovávateľky Bc. Lucia Sabová a Mgr. Mária Čujová a príchodom 

nového roka od nás odišla dlhoročná vychovávateľka Mgr. Alena 

Cifrová. Zmenilo sa aj pracovné miesto hospodárky - Ľudmilu Jáno-

šíkovú vystriedala Daša Hvizdošová, pribudol nám aj nový správca 

budovy – pán Puchmelter. Koncom januára sme sa rozlúčili aj s na-

šou archivárkou Martinou Hvizdošovou a pani Balážovou, ktorá sa 

starala o čistotu a príjemné prostredie v našom CVČ. 

Predstavujeme záujmovú činnosť
Bc. Lucia Sabová vedie záujmové útvary: 

• anglický jazyk – MŠ Richnava, MŠ Slovinky, MŠ Robotnícka, 

 ZŠ Maurerova

• mažoretky – MŠ Hlavná, MŠ Slovinky, ZŠ Slovinky, ZŠ SNP, 

 ŠZŠ Richnava

• počítače v CVČ PRIMA

 Vychovávateľka Lucia používa pri výučbe angličtiny metódu hry. 

Svojim žiakom vštepuje základy pomocou rôznych pesničiek, hier, 

kariet, pexesa, kreatívnych obrázkov, pri práci používa notebook 

a výučbové CD. „Deti sa tak lepšie naučia slovíčka, angličtinu potom 

nevnímajú ako učenie ale hru,“ tvrdí Lucia Sabová.

 Uchytila sa aj pri vedení útvarov mažoretiek – vytvorila novú sku-

pinu na Slovinkách, s ktorými pôjde vo februári na sústredenie. Viesť 

mladé tanečnice pre ňu od začiatku nebol problém, keďže sama bola 

mažoretkou. „S mažoretkami skúšame nové choreografie, už teraz sa 

teším, ako vystúpia.“

Mgr. Mária Čujová vedie záujmové útvary: 

• anglický jazyk – MŠ Odorín, MŠ Kolinovce, ZŠ Zemanská

• počítače v CVČ PRIMA

 Mária učí deti v škôlke pomocou obrázkov. Cieľom je, aby si za-

pamätali čo najviac slovíčok zo základnej slovnej zásoby, vety učí až 

na základnej škole. Používa aj zážitkové učenie formou hry. „Deti sa 

rady hrajú s pexesom, ešte radšej majú rôzne pohybové a spoločen-

ské hry,“ vysvetľuje vychovávateľka Majka. V novom roku rozbehla 

nový záujmový útvar anglického jazyka v MŠ Odorín. „Pri prvom 

stretnutí s deťmi v Odoríne sa ma školáčikovia opýtali, že prečo sa 

budú učiť po anglicky, keď po anglicky nevedia,“ opisuje svoj veselý 

zážitok vychovávateľka Majka a dodáva, „po hodine však chceli, aby 

som prišla aj v sobotu“. 

 Majka vedie aj útvar počítače, zameriava sa hlavne na to, aby sa 

žiaci naučili počítač používať samostatne. 

Chystáme pre vás
 V mesiaci február pripravujeme rôzne karnevalové podujatia pre 

základné a materské školy. Nebudú chýbať ani tradičné kvízy a pri 

lepšom počasí aj snehové radovánky. Tešíme sa aj na súťaž v break 

dance či sústredenie mažoretiek na chate pod Plejsami. V Centre 

voľného času PRIMA však na vás čaká oveľa viac, stačí len prísť… 

Pohyb v CVČ sa rozbehol novým rokom v novom šate a tešíme sa, že aj 

vy budete bežať spolu s nami... .

Bc. Veronika Bekešová (vychovávateľka)

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU Krompachy

PrimaPrimaKINO SLÁVIAKINO SLÁVIA

KROMPACHYKROMPACHY



SVIATOK LÁSKY NIE JE LEN 
OSLAVOU PARTNERSKÉHO VZŤAHU

 Večer, počas večernej modlitby, medzi ktorú patrí aj 
modlitba za  rodičov, mi počas slov ...keď nás zbožne 
vychovajú, nech sa k Tebe vrátia... tak napadlo, že aká 
som aj s mojimi súrodencami šťastná, prešťastná.         
Nepatríme k boháčom...   .... a ja sama si nezarábam, 

len ak nájdem nejakú brigádu v letných mesiacoch, no 

v dnešných časoch je všet-

ko čoraz ťažšie.

 Rodičovská peňaženka 

občas nedokáže pochopiť 

moje správanie, a  v ná-

kupnom ošiali obzvlášť, 

ktorý prebieha väčšinou 

v  týchto výpredajových 

sezónach, kedy môj 

mozog a chuť obnoviť si 

nielen šatník, lákajú všetky tie veľké dvojciferné čísla na 

obchodoch, za ktorými je veľký znak percenta a vysielajú 

do mojej hlavy signál – Teraz alebo nikdy... nikdy to ne-

kúpiš lacnejšie. 

 My = ženy máme všeobecný problém odolávať vý-

predajom, často však vtedy nakúpime veci, ktoré stoja 

v skrini a o pár rokov ich nosí mladšia sestra, lebo móda 

sa vracia. 

 Rozhodla som sa, že proti tomu pokušeniu začnem 

bojovať, aj keď nie som závislá na nakupovaní. Som 

študentkou vysokej školy, čiže nezarábam, iba občas, na 

brigáde...aj to sa človek namaká za smiešnych 1,30 Eur 

na hodinu, a šéf stále nie a nie dvihnúť mzdu, hoci inde 

brigády pod 2 eurá na hodinu nejdú. 

 Rodičia mi platia internát, stravu, ale to nestačí. Občas 

ma prepadne túžba zájsť do obchodov a niečo poriadne si 

kúpiť (občas, teda často). Lenže nie som jedináčik a moji 

rodičia nezarábajú milióny, aby uspokojili všetky túžby 

svojich potomkov, pri čom veľa krát sa na tie svoje túžby 

kvôli našim vykašlú. 

 Občas mám pocit, že ich zdieram, no mama ma vždy 

ubezpečí, že je to hlúposť. 

 Neviem si ani predstaviť život bez rodičov, hoci občas 

to tak vyzerá, že uprednostňujem kamarátov a priateľa, 

ale rodičia majú vždy v mojom srdci prvotné miesto. 

 K tej úvodnej časti modlitby – v momente, ako som sa 

ju domodlila, prosila som a stále prosím Boha, aby ich ne-

chal medzi nami, nech majú rokmi radosť aj z vnúčikov a 

ich úspechov. 

 Hoci máme nezhody, čo je normálne v každej rodine, 

náš každodenný život je plný smiechu, radosti a vzájom-

nej lásky. 

 To, čo chcem vyjadriť sa ani slovami napísať či povedať 

nedá, ale aj tak: Ľúbim vás, a moja sestra a brat, aj keď 

vám to nehovoríme tak často, ako by ste si zaslúžili. 

 Ešte na záver jedna vďaka a prosba Toho najpovolanej-

šieho: Bože, ďakujem ti, že som potomkom takých úžas-

ných ľudí a že som sa narodila do takej rodiny, do akej 

som sa. Prosím, nechaj ich ešte dlho pri zdraví a živote. 

Ďakujem.

 Pretože na Valentína sa podľa mňa nemajú obdarovať 

len zaľúbenci, ale aj všetci, ktorých ľúbime, hoci len pek-

ným slovom a úsmevom.

  Katarína Ondášová

2 číslo

Vyhlásenie najúspešnejších športovcov 
a kolektívov okresov Spišská Nová Ves a Gelnica.

 Mesto Krompachy a priestory Hotela Plejsy,  boli po prvý krát miestom, kde 
sa uskutočnil 36 ročník slávnostného vyhlásenie 10 najúspešnejších športovcov 
a 3 najúspešnejších kolektívov okresov Spišská Nová Ves a Gelnica. Súčasťou 
vyhlásenia bolo aj udelenie ceny Fair Play za celoživotnú športovú činnosť. 
 Súčasťou slávnostného vyhlásenia bol aj kultúrny program ktorý zabezpeči-

lo mesto Krompachy.  V samom úvode  programu sa predstavili stolný tenisti 

z Mestského športového klubu POKROK 

Krompachy, ktorí predviedli perfektnú 

exibíčnu show a navodili rýdzo športovú 

atmosféru. 

  V nasledujúcom slávnostnom kultúrnom 

programe vystúpili členovia Zboru pre ob-

čianske záležitosti pri MsZ Krompachy v spo-

lupráci so ZUŠ Krompachy. Záver programu 

sa niesol vo folklórnom štýle, strhujúcim vy-

stúpením folklórneho súboru „Krompašan“.

 Moderátorom slávnostného vyhlásenie bol 

pán Viktor Fotúl z  Košíc. Ako prvých pred-

stavil 10 najúspešnejších športovcov okresov 

Spišská Nová Ves a Gelnica v poradí podľa 

abecedy. Nasledovali 3 najúspešnejšie kolektí-

vy okresov Spišská Nová Ves a Gelnica.

na záver bola udelená cena Fair Play. 

Meno 

a priezvisko
Šport Úspechy

Martin Bartalský vodné lyžovanie
1. miesto na svetových hrách v Taiwane
2. miesto majstrovstva Európy

Tatiana Bodová short track 1. miesto Európsky pohár juniorov
Jana Čulíková hokej účasť na ZOH vo Vacoveri
Stanislava Kľučarová atletika 1. miesto majstrovstvá SR 4x100 m jun.

Jana Kolbaská
fitness 

a bodyfitness 

1. miesto majstrovstvá Európy junióri
3. miesto majstrovstvá sveta

Monika Korbová body fitness
1. miesto majstrovstva Slovenská žien
5. miesto majstrovstva Európy žien

Denis Košala karate
1. miesto majstrovstvá SR
1. miesto slovenský pohár

Ján Mikolaj silový trojboj
1. miesto majstrovstvá SR juniorov
2. miesto majstrovstva Európy juniorov

Johann Schwabik
cestná 

cyklistika

1. miesto majstrovstvá SR juniorov
víťaz slovenskej extraligy juniorov

Lenka Sroková hokej účasť na ZOH vo Vacoveri

Kolektív Šport Úspechy
Hokejový klub SNV hokej účastník extraligovej súťaže
Hokejový club OSY SNV hokej ženy 2. miesto slovenskej ligy
Triatlón-duatlón-maratón 

klub Krompachy
triatlón, duatlón 3. miesto slovenská celoročná liga

Cena Fair-Play bol udelená pánovi 

Jánovi Želikovskému za dlhoročnú športovú činnosť

1953-1963 atlét, majster Slovenska hod oštepom, 

    oddiely Slovan Bratislava, Iskra Svit, 

    Slávia Košice, Tatran SNV  

1952-1956 hráč hokejového družstva 

    Lokomotíva SNV

1952-1971 hráč basketbalového družstva 

    Lokomotíva SNV 

1975-1981 tréner mládeže basketbalu 

    Lokomotíva SNV

1964-1997  učiteľ telesnej výchovy 

    na strednej škole v SNV

Imrich Holečko



Dovezené Dovezené 
bez clabez cla

   Blondínka u lekára :

- Pán doktor, mňa každý považuje za hlúpu.

- Chápem váš problém. Skúste mi to pekne 

vysvetliť od začiatku.

- Pán dok – tor, mňa kaž – dý   po – va – žu 

– je  za  hlú – pu ...

 Na ARO privezú ťažko zraneného muža. 

Sestrička spisuje jeho osobné údaje a pýta sa:

- Ženatý?

- Nie. Prešlo ma auto.

   Upratovačka:

- Pán primár, ešte stále máte tú kostru 

vo vitríne?

- Už som vám vysvetlil, že ten nebol mojím 

pacientom!

 

- Pán doktor, ja si stále myslím, 

 že som mačkou.

- A odkedy si to myslíte?

- Odkedy som bola mačičkou...

Ludovít Dulay

2číslo

 Z čísel v tabuľke vyplýva, že napriek tomu, 

že v dnešnej dobe, kedy sa hovorí o globál-

nom svete  a čoraz rýchlejšiemu vyhľadáva-

niu informácii prostredníctvom globálnych 

komunikačných a informačných sieti, kniž-

nica ako klasické stredisko informácií má 

vždy svoje opodstatnenie aj keď samozrejme 

my sa nemôžeme zaobísť bez moderných 

technológii.

 Verejný internet je už tretí rok súčasťou 

poskytovaných služieb v našej knižnici a  že 

je využívaný svedčí aj počet návštevníkov 

v priebehu roka. Veľmi nás teší, že napriek 

všeobecnému poklesu čitateľov v knižniciach 

naša knižnica zaznamenáva stabilný záujem 

obyvateľov mesta o poskytované služby. Ba 

napriek miernemu poklesu počtu čitateľov 

sme zaznamenali mierne zvýšený počet vy-

požičaných dokumentov a počet detských 

čitateľov  má stúpajúci trend. Znamená to, 

že naša cielená dlhoročná práca, zamera-

ná na spoluprácu so základnými školami 

v meste prináša výsledky a deti o klasickú 

knihu nestratili záujem ani v období, keď už 

rok 2009 2008 2007 2006 2005

počet čitateľov 1 024 1 078 1 084 1 060 1 077

z toho do 15 rokov 541 501 485 485 435

počet výpožičiek celkom 30 602 29 968 31 300 30 629 30 993

dospelí 15 311 13 698 14 674 13 431 13 182

deti 6 218 6 069 6 324 6 643 6 642

časopisy 9 073 10 201 10 302 10 555 11 169

prezenčné výpožičky 1 902 2 006 2 331 2 663 3 034

vybavené požiadavky na 

Medziknižničnú výpožičnú 

službu

267 389 307 337 148

počet návštevníkov spolu 15 361 14 791 11 824 9 964 9 922

na podujatiach 1 393 1 302 1 919 1 551 1 509

verejný internet 7 227 6990 2 372 0 0

počet podujatí 118 91 125 127 115

knižničný fond tvorí 26 559 27 214 29 267 28 441 29 271

literatúra pre dospelých 19 637 19 959 20 870 21 184 21 389

literatúra pre deti 6 922 7 255 7 686 7 657 7 882

ročný prírastok kníh 312 363 426 643 345

získané finančné prostriedky 

z grantov
2 378 € 0 929 € 1 660 € 0

Činnosti Mestskej knižnice 
v Krompachoch v číslach

brány základnej školy opustili. Podmienené 

je to samozrejme aj pravidelným doplňova-

ní knižničného fondu. Keď si čitatelia nájdu 

vo   fonde novinky, radi sa k nám vracajú. 

Dokonca sa stretávame s názorom študentov 

vysokoškolákov, že často krát nájdu v našej 

knižnici literatúru, ktorú nezoženú vo svojej 

vysokoškolskej. Pri tejto skupine čitateľov 

zaznamenávame veľký záujem o medzikniž-

ničnú výpožičnú službu. Je veľkým plusom, 

ak si odbornú literatúru môžu zabezpečiť 

prostredníctvom jednej knižnice z celej siete 

knižníc na Slovensku, hlavne u tých, ktorí 

študujú popri zamestnaní. O tom, že naše 

služby obyvatelia nášho mesta využívajú 

svedčí aj zvyšujúci s počet návštevníkov.

 Naše služby môžete využiť:

 pondelok a streda: 

   od 10,00 – 12,00 

   od 13,00 – 16,00 hod.

 v utorok, štvrtok, piatok: 

   od 10,00 – 12,00 

   od 13,00 – 18,00 hod.

Žofia Síkorová

PRANOSTIKY

• Ak je február mierny, rok bude biedny.

• Keď severák vo februári neduje, potom 

 v apríli strechy rozduchuje.

• Februárové slnko je falošné.

• Ak február muchy vymámi, 

 marec ich podlávi.

• Ak vo februári nalapané 

 vtáčky sú tučné, to znamená 

 ešte sneh a zimu.

• Mnoho snehu, mnoho sena.

• Keď v tomto mesiaci Mliečna cesta 

 na nebi jasná, budúci rok bude hojný.

• Keď vo februári mráz ostro drží, 

 to dlho nepodrží.

• Ak netrkne február zimu, 

 aspoň do nej kopne.

• Február biely, mrazivý, nádej na úrodu 

 posilní.

• Vinohrad ak nezrežeš vo februári, 

 nezrežeš v marci.



2 číslo

Záhradkár vo februári
 Pre záhradkára je február už začiatkom sezóny. Po ústupe väčších 

mrazov za pekného slnečného počasia, keď teplota vystúpi nad nulu 

začneme s jarným rezom jabloní a hrušiek. Presvetľujeme koruny, 

odstraňujeme suché konáre a tvarujeme mladé ovocné stromky. Ne-

zabudnime po reze rany hneď začistiť ostrým nožom a zatrieť stro-

movým balzamom alebo latexom. Ak to neurobíme, hrozí nebezpe-

čenstvo, že otvorené rany napadnú drevokazné huby a za niekoľko 

rokov prídeme o ovocný strom. 

 Z kmeňov a hrubých konárov čistíme starú kôru, pod ktorou sa 

nachádzajú vajíčka a kukly škodcov. Očistenú starú kôru spálime. 

Presvetľujeme ríbezle a egreše, pričom máme na pamäti, že najkva-

litnejšie ovocie sa na čiernych ríbezliach urodí na 2-3 ročných ko-

nároch, na červených a bielych ríbezliach na 2-5 ročných konároch. 

Pri reze neskracujeme jednoročné výhonky, pretože tie rodia najviac 

a skracovaním by sme odstránili veľkú časť kvetných púčikov. Vy-

rezávame len celé štvor a viac ročné vyrodené konáre. Chcel by som 

znovu pripomenúť novú odrodu čiernych ríbezlí „TITANIA“, ktorá 

je odolná proti roztočovi  ríbezľovému, hrdzi ríbezľovej, antraknóze 

a predčasnému opadu listov. TITANIA bohato rodí a 4 – ročný  krík 

má úrodu až 12 kg. Bližšie informácie o pestovaní a zabezpečení si 

sadeníc tohto kultiváru sa môžete dozvedieť koncom marca v pravi-

delnej poradni v Dome záhradkárov. Presný dátum otvorenia porad-

ne bude oznámený v Krompašskom spravodajcovi.

 Pri kríčkových egrešoch režeme staré vyrodené konáre až pri 

zemi a namiesto nich necháme mladé silné výhonky. U obľúbených 

stromčekových egrešoch robíme každoročne zmladzovací rez o 1/3, 

aby nám korunka nezostarla. Zároveň skracujeme konce letosrastov 

o 3-4 cm, ako prevenciu proti múčatke ergešovej.

 Koncom mesiaca, ako to počasie dovolí, začneme s vrúbľovaním 

čerešní, višní, ringlót, sliviek a marhulí. Vrúbľujeme spôsobom 

na koziu nôžku. Nikdy nevrubľujeme za mrazu.

 Začiatkom mesiaca zasejeme do plytkej misky za okno semeno 

zeleru, ak si chceme vypestovať vlastné priesady. Klíčenie môžeme 

urýchliť, keď misku dáme na podložku priamo na radiátor. Zasiate 

semeno nesmie preschnúť. Hneď po vyklíčení misku umiestnime 

na parapetnú dosku na plné svetlo, aby sa rastlinky nevyťahovali. 

Koncom mesiaca dáme naklíčiť skoré zemiaky pri teplote 12-15°C 

pri dennom svetle, aby sa vyvinuli krátke a hrubé klíčky. Sadbu pra-

videlne kropíme, aby hľuzy nevyschýnali. Koniec mesiaca je vhodný 

čas na presádzanie izbových kvetín, ktorým vymeníme vyčerpanú 

zeminu. Nové črepníky volíme len o 1-2 cm širšie, ako boli pôvodné. 

 Je čas na nákup zeleninových semien. Kupujeme semená hybrid-

ných kultivárov, označených ako F1, ktoré dávajú väčšiu a kvalitnej-

šiu úrodu. Pri nákupe semien nezabudnime aj na nákup prípravkov 

na ochranu rastlín proti chorobám. Často sa totiž stáva, že keď ich 

potrebujeme, tak v predajni ich nemajú.

Ján Miľo

záhradkárska poradňa

S P O M Í N A M E
Dňa 2. februára 2010 uplynuli 2 roky, keď nás nečakane, 

náhle, bez slov rozlúčky, opustila milovaná manželka, 

starostlivá mamka a láskavá babka

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

venujte jej tichú spomienku.

                             Smútiaci manžel, dcéry, zaťovia, vnučky a vnuci.

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR

Trnavská cesta 52, 826 45  Bratislava

VÝZVA NA OČKOVANIE 
PANDEMICKOU VAKCÍNOU

Hlavný hygienik SR týmto vyzýva 
obyvateľov Slovenskej republiky 
na očkovanie proti pandemickej 

chrípke vo svojom vlastnom záujme.
 Dovezená vakcína Panenza proti pandemickej chrípke bola 

dosiaľ určená pre osoby v najvyššom riziku nákazy a to pre:

• tehotné ženy vo všetkých trimestroch gravidity,

• dospelých so závažnými chronickými ochoreniami s vysokým 

rizikom komplikácií alebo úmrtia pri ochorení pandemickou 

chrípkou,

• deti od šiestich mesiacov života a dorasť so závažnými chronic-

kými ochoreniami s vysokým rizikom komplikácií alebo úmr-

tia pri ochorení pandemickou chrípkou,

• osoby zabezpečujúce zachovanie chodu hospodárstva a verejné-

ho života.

Dnešným dňom je očkovanie prístupné 
pre všetkých záujemcov o očkovanie pandemickou vakcínou

 Distribúcia vakcíny Panenza lekárom primárneho kontaktu 

priebežne pokračuje. Je potrebné, aby záujemca o očkovanie 

vopred kontaktoval svojho ošetrujúceho lekára.

 Ide o mimoriadne odporúčané očkovanie, ktoré chráni pred 

ochorením a pred nebezpečenstvom vzniku vážnych komplikácií 

pri ochorení spôsobenom pandemickým vírusom A(H1N1) 2009.

 Pandemická vakcína PANENZA je neživá očkovacia látka, 

ktorá obsahuje štiepený vírus chrípky A/California/7/2009 

(H1N1) 2009. Aplikuje sa do svalu ramena, u malých detí do ste-

henného svalu. Očkovacia látka je účinná a bezpečná.

 Pandémia chrípky nie je sezónnou záležitosťou a nie je ohrani-

čená ukončením bežnej chrípkovej sezóny. Riziko pretrvávania 

pandemického obdobia v priebehu celého roka trvá, s možnosťou 

vzniku ďalších pandemických vĺn.

Očkovanie pandemickou vakcínou je optimálnou 
a najefektívnejšou prevenciou proti pandemickej chrípke.

doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, hlavný hygienik SR

DAROVANIE KRVI
Slovenský červený kríž, miestny spolok Krompachy

 pod záštitou primátorky mesta Krompachy  Ing. Ivety Rušinovej  

pozýva občanov 

dňa 1.3.2010 od 8,00 – 11,00 hod.
na bezpríspevkové darovanie krvi 

do budovy MsÚ v Krompachoch prostredníctvom

MOBILNEJ ODBEROVEJ JEDNOTKY 

NÁRODNEJ TRANSFÚZNEJ SLUŽBY  KOŠICE.

PRÍĎTE DAROVAŤ NAJVZÁCNEJŠIU TEKUTINU!

Je potrebné so sebou mať  OP a preukaz zdravotnej poisťovne, 

prípadne preukaz darcu pri opakovanom odbere.
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Oznam
V školskom roku 2010/2011 

otvorí Gymnázium v Krompachoch, Lorencova 46, dve triedy 

 Pre žiakov 9. ročníka základných škôl otvára 1 triedu 4-ročného štúdia. 
  30 prijatých uchádzačov v rámci školského vzdelávacieho programu počas 3 rokov preberie základné učivo a v maturitnom ročníku 

sa už venuje príprave na vysokoškolské štúdium.

 Pri prijímaní žiakov sa budú zohľadňovať:

• výsledky celoštátneho testovania v predmete slovenský jazyk a literatúra a   matematika v 9. ročníku základnej školy;       

• prospech počas štúdia na základnej škole;

• výsledky v predmetových súťažiach na základnej škole. 

 Pre žiakov 5. ročníka základných škôl otvára 1 triedu 8-ročného štúdia.  
  Do 1. ročníka osemročného štúdia s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov bude prijatých 25 žiakov základných škôl, ktorí vyko-

najú úspešne testy zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Prijímacie skúšky sa uskutočnia 10.mája 2010.

 Zákonný zástupca maloletého uchádzača o 4-ročné a 8-ročné štúdium podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy 

do 10. apríla 2010. 

 Presné kritériá pre prijatie na štúdium v štvorročnom a osemročnom štúdiu v školskom rok 2010/2011 budú zverejnené 

do 31. marca 2010 na webovej stránke školy www.gymkromp.edu.sk.

 Päť i viac ukážok nekrológov, smútočných 

príhovorov a veršov o pominuteľnosti člo-

veka predstavuje dosť ťažké emocionálne 

bremeno nielen pre samotných interpretov, 

ale aj pre publikum. Dvojnásobne invenčné 

i šťastné bolo rozhodnutie organizátorov sep-

tembrovej krajskej prehliadky Zložené krídla 

v Krompachoch rozšíriť pôdorys podujatia 

o   tematicky prí-buznú platformu individu-

álnych vystúpení rečníkov.

 Ukážky programov prvej časti prehliadky 

boli svedectvom, že ich tvorcovia vo vzác-

nej súzvučnosti pochopili hĺbku, dimen-

zie a  epištolárnosť smútočných obradov. 

Účinkujúci z Krompách, Gemerskej Polomy, 

Dobšinej, Rožňavy a Prakoviec sa svojou po-

etikou priblížili k zvnútornenej pokre konge-

niálne vyjadrenej v Rúfusovej Óde na radosť:

 Všetko je iné. Zbohom, slová.

 Čo vieme, vieme potichu.

 Ostýchajúc sa opakovať

 vašu pýchu. A v ostychu

 už nerinčíme starou zbraňou.

 A z radosti k nám zavanie

 tichom hlbín, čo ide za ňou.

 Dobrú noc, Hamlet. Áno, áno,

 to podstatné je mlčanie.

 Tvorcovia ukážok smútočných obradov 

podistým absolvovali nejednu chvíľku 

vospolného múdreho a nanajvýš podstatného 

pomlčania s básnikom, s jeho veršami, s jeho 

poéziou. A určite to neboli tiché meditácie 

výlučne s poetmi; k slovu sa dostala dlho-

ročná skúsenosť, cit pre únosnú emotívnosť 

aj pre úspornosť verbálneho i mimoslovného 

výraziva. Scenáre poskytli dostatok presved-

čivých dôkazov o precíznej autorskej robote 

s textami, choreografiou, gestikou, mimi-

kou (v žánroch posledných rozlúčok značne 

limitovanou) a najmä s dramaturgiou – vnú-

tornou architektúrou hudobno-slovných 

pásiem.

 Dumky s knihou a v bibliotéke vystužili 

texty príhovory skúsených rétorov Karola 

Horníka a Štefana Geržu. Reprezentovali 

svoje mestá a zbory pre občianske záleži-

tosti, no zároveň presvedčivo aj pôsobivo 

lektorovali. Neboli to iba lekcie fonetické či 

ortoepické; obaja zboráci preukázali svoju 

štylistickú aj kompozičnú vytríbenosť v pí-

somnej fáze tvorby prejavov. Vysoká kultúra 

slova i reči bola vôbec jednou z najcennejších 

devíz prehliadky. 

 Isteže sa v príjemnom prostredí krom-

pašského stánku kultúry nemlčalo, naopak: 

slovo znelo vo viacerých žánroch, tóninách aj 

viacvrstevných významoch. Pôsobivá hudba, 

kultivované spevné party dotvárali celkový 

zážitok z podujatia. Účastníci prežívali po-

city, v ktorých sa symbioticky spájala nob-

lesnosť, úcta a človečie fluidum precítenia 

chvíľ, v ktorých skladáme krídla ku nohám 

Stvoriteľa…

 Podtónom, podtextom aj leitmotívom 

krompašských Zložených krídiel bola sym-

patická ambícia súťažiacich interpretovať 

svoje vzácne vyrovnané výkony v prvom rade 

ako službu blížnemu, tradícii ZPOZ a koniec 

koncov aj verejnosti. Mysterium mortis no-

bilis – vznešená tajuplnosť smrti motivovala 

účinkujúcich k decentným inscenovaniam 

smútočných obradov. Účinkujúci však ne-

pôsobili nevýrazne či nebodaj zakríknuto, 

ale nad vlastné ambície vyniknúť, predviesť 

a zapáčiť sa povýšili ušľachtilé posolstvo pre-

hliadky.

 Domáci zpozáci pripravili obrad poďako-

vania záchrancom ľudského života. Program 

tematicky vychádzal z konkrétnej, žiaľ aj tra-

gickej udalosti – explózie plynu v rodinnom 

dome Ringošovcov. Návrat k tejto dráme 

v  podaní krompašského ZPOZ mal prekva-

pujúco vyzretú dramaturgiu, autori a  účin-

kujúci nepodľahli zveličujúcemu pátosu, 

zvolili slovník aj štýl primeranej citovej za-

angažovanosti, v ktorej však bolo badať mi-

moriadne prepotrebný odstup či skôr ľudský 

takt, s akým Krompašania námet stvárnili.

 Musíme hovoriť nahlas, aby nás počuli. 

Musíme vravieť ticho, aby nás počúvali.

 (Paul Claudel)

 Presne tento duch sentencie francúzskeho 

básnika ovládol atmosféru, priebeh a napo-

kon aj výsledky – zážitky krajského festi-

valu. Ak v minulosti starostovia, primátori 

a poslanci zaujímali k zborom pre občianske 

záležitosti skôr vlažné, prípadne rozpačité 

postoje, dnes je situácia diametrálne odlišná 

a krompašská prehliadka tento potešiteľný 

trend potvrdila. Nadmieru sympatická aj 

prívetivá primátorka usporiadateľského mes-

ta Ing. Iveta Rušinová, prvý muž dobšinskej 

radnice Karol Horník, starosta Gemerskej 

Polomy Ján Chanas a Prakoviec Mgr. Pavol 

Lukáš činorodo a hlavne s úprimnou zaan-

gažovanosťou vyjadrili svoju symbiotickú 

ústretovosť voči ZPOZ. Nespochybniteľným 

dielom prispeli k rozletu zložených krídiel 

krompašských.

PhDr. Jozef LAPŠANSKÝ, PhD.     

ROZLET ZLOŽENÝCH KRÍDIEL KROMPAŠKÝCH
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Osobnosti v dejinách 
Krompách
 Literatúra je veľmi skúpa o banskom lekárovi Júliusovi Gru-

berovi. Jedinú zmienku o ňom som našiel v mimoriadnom 

čísle Bányászati és kohászati lapok (Banské a hutnícke noviny) 

z 20. novembra 1915. V tomto čísle uverejňujú zoznam všetkých 

tých, ktorí boli vyznamenaní, povýšení, poranení, zomreli na svoje 

zranenia, padli na bojisku či padli do zajatia a boli členmi Orsz. 

M.  Bányászati és Kohászati Egyesület –u (Krajinský uhor. banícky 

a hutnícky spolok). Píše sa:

 Gruber, Július, Dr., banský lekár nižnoslovinského banského 

závodu Rimamuránsko-šalgótarjánskej železiarne, účast. spol., 

dostal zlatý záslužný kríž s korunou na rytierskej stuhe a potom 

bol vyznamenaný radom Signum laudis.

 O to viac sa vie o jeho synovi, strojnom 

inžinierovi, kandidátovi a doktorovi tech-

nických vied, univerzitnom pedagógovi 

a konštruktérovi Józsefovi Gruberovi.

 Narodil sa 5. novembra 1915 v Krompa-

choch. Jeho matka za slobodna sa volala 

Margita Szigethová a v čase pôrodu mala 

32 rokov a  jeho otec, už spomínaný, Jú-

lius G., mal vtedy 41 rokov. Celá rodina 

Gruberovcov v r. 1937 odišla do Maďar-

ska. O  rok nato József Gruber získal diplom strojného inžiniera 

na budapeštianskej technickej a ekonomickej univerzite. Pracovať 

začal na  skúšobnej stanici dieselových a benzínových motorov 

firmy Ganz v Budapešti, v r. 1940 – 1947 bol odborným asisten-

tom katedry aerodinamiky technickej a ekonomickej univerzity, 

medzitým v r. 1944 sa stal doktorom vied, od r. 1947 pracoval ako 

konštruktér v strojárni Zuglói Gépgyár. Od r. 1950 bol profeso-

rom budapeštianskej technickej univerzity a od r. 1951 až do svojej 

smrti bol profesorom na katedre techniky prúdenia, v r. 1953 – 

1955 dekan strojníckej katedry a v r. 1961 – 1963 rektor univerzity. 

Popri týchto funkciách bol aj vedúcim kolektívu techniky prúde-

nia Maďarskej akadémie vied. 

 Zaoberal sa hlavne strojmi z techniky prúdenia. Rozbehol syste-

matický výskum na vytvorenie teórie obežných kolies s radiálnym 

prúdením. Ako prvý opísal matematickými prostriedkami prúde-

nie medzi pevnými a točivými vodiacimi lopatkami. Svoju teóriu 

rozšíril aj na stlačiteľné plynné a tekuté médiá. Jeho séria výsku-

mov na spoznanie hraničných vrstiev vznikajúcich na obežných 

kolesách vyvolal medzinárodný záujem. 

 Od r. 1960 bol členom Gesellschaft für Angewandte Mathematik 

und Mechanik, International Union of Theoretical and Applied 

Mechanics.   V r. 1962 a 1977 bol vyznamenaný Cenou Akadémie. 

 Bol autorom alebo spoluautorom: A szárnylapátos szellőző mé-

retezése és üzeme (Navrhovanie a prevádzka lopatkových ventilá-

torov), 1943 –  Szárnylapátos vízgépek (Lopatkové vodné stroje), 

s G.Á. Pattantyúsom, 1949 – Szellőzők és gázsũrítők (Ventilátori 

a plynové kompresori), 1952 – Folyadékok mechanikája (Mechani-

ka tekutín), s M. Blahóm, 1952 – Gázdinamika (Dynamika plynu) 

s T. Szentmártonym, 1952 – Centrifugális ventillátorok  korszerũ 

szerkesztési irányelvei (Moderné konštrukčné trendy centrifu-

gálnych ventilátorov),1958 - Radiális átömlésũ, végtelen vékony, 

hátrahajló lapátozású forgó lapátkörrácsok számítása (Výpočet 

obežných kolies s radiálnym prúdením, s nekonečne tenkými, 

dozadu ohnutými lopatkami), 1963.

 Zomrel 26. novembra 1972 v Budapešti                     

         Ludovit Dulai  

SSOŠ SEZ KROMPACHOCH 
INFORMUJE

V nasledujúcom školskom roku 2010/2011 

naša škola ponúka možnosť štúdia 

v týchto odboroch:

1. ŠTUDIJNÉ ODBORY

 • 2675 6 00 elektrotechnika 

 • 3917 6 00 technické a informatické služby 

 • 6405 4 00 pracovník marketingu * 

 • 2697 4 00 mechanik elektrotechnik * 

Po úspešnom ukončení štúdia absolvent obdrží maturitné vysvedče-

nie a môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole. V odboroch ozna-

čených (*) obdrží absolvent aj výučný list. 

2. UČEBNÉ ODBORY

 • 2423 2 00 nástrojár 

 • 2431 2 00 operátor v kovoobrábaní a službách 

 • 2433 2 01 obrábač kovov 

 • 2683 2 11 elektromechanik- silnoprúdová technika 

 • 2683 2 15 elektromechanik- úžitková technika 

 • 6444 2 00 čašník, servírka 

 • 6445 2 00 kuchár/ka 

Po úspešnom ukončení štúdia absolvent obdrží výučný list. Úspešní 

absolventi môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu. 

Termín podania prihlášok: ako gymnázium

3. NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM

 (2-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou v danom odbore)

 • 2414 4 01  strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, 

  strojov a zariadení 

   - pre absolventov v učebných odboroch nástrojár 

   a obrábač kovov

 • 2675 4 03  elektrotechnika-elektronické zariadenia                                          

  - pre absolventov v učebných odboroch 

   mechanik elektronických zariadení, elektromechanik

 • 6403 4 00  podnikanie v remeslách a službách 

  - pre absolventov učebných odborov napr. kuchár, 

   čašník/servírka, kaderník, predavač, manikér-pedikér, 

   hostinský, inštalatér, murár, stolár, krajčír, 

   technicko-administratívny pracovník ...

 • 6421 4 00  spoločné stravovanie

  - pre absolventov v učebných odboroch kuchár, 

   čašník/servírka, hostinský, cukrár / cukrárka

  

Termín podania prihlášok: do 30. mája 2010

4. Žiakom, ktorí ukončili ZŠ  šiestym, siedmym alebo ôsmym roční-

kom ponúkame 

2–ročný učebný odbor – 2478 0 00 strojárska výroba 

 Absolventi  tohto odboru sú schopní vykonávať jednoduché práce 

pri výrobe súčiastok, montáž a demontáž súčiastok a celkov, kontro-

lovať kvalitu materiálov  a rozmery výrobkov. Možnosť uplatnenia je 

v strojárskych a kovospracujúcich podnikoch.

Viac informácií získate na stránke našej školy: 

www.ssoskromp.edu.sk



ZRNKÁ PRE VTÁČATKÁ
Vtáčiky sú v zime hladné,

pomôžte im kamaráti !

Oni spevom odvďačia sa,

keď sa pani Jar k nám vráti.

 Zimné mesiace so sebou 

prinášajú obdobie oddychu. 

Vtáčatká však majú čo robiť, 

aby pod snehovou pokrývkou 

našli potravu. Žiaci Špeciálnej 

základnej školy v Krompa-

choch sa o potravu pre vtáčat-

ká postarali. 

 Zhotovili z PET fliaš kŕmi-

dlá. Približne v spodnej tretine 

fliaš vyrezali otvor. Do fľaše 

nasypali krmivo a zavesili na 

konáre stromov. Aj keď v tento deň bola síce riadna zima, našich žia-

kov hrial dobrý pocit, že aj oni pomohli vtáčatkám v zime.

 Zavesením plastových kŕmidiel, nasypaním zrniečok, či zavesením 

loja sa však naša práca a starostlivosť o vtáčatká nekončí. Pravidelne 

totiž budeme spolu so žiakmi dosypávať do kŕmidiel zrno, vešať loj,  

či jabĺčka, v ktorých budú napichané rôzne výživné zrniečka.

 Mgr.Marta Kočanová, , Mgr. Janka Čechová

2číslo

Zima a snehuliaci
Zelenú jar, slnečné leto a mokrú jeseň opäť vystriedala studená biela 

zima. Štipľavý mráz farbí nosy a líca ľudí načerveno a okná budov 

zdobí najrozmanitejšími a najoriginálnejšími vzormi. Chodníky sa 

obliekajú do svadobných šiat a ich neúhľadné mláky sa menia na trb-

lietavé zrkadlá. Na lúkach a dvoroch sa objavujú typickí strážcovia 

zimy – snehuliaci. Dívajú sa na svet cez uhlíkové oči, čerstvý vzduch 

zimy dýchajú cez nos z mrkvy a ich biely kabát dotvárajú čierne gom-

bíky. 

Aby sme vyčarili krásne úsmevy na tvárach detí, rozhodli sme sa 

postaviť si snehuliakov. Naši snehuliaci neboli veľkí, boli maličkí, no 

každý žiak si ho mohol sám vytvoriť. Namiesto mrkvy a gombíkov 

z uhlia sme použili prírodný materiál, ktorý sme si našli v blízkosti 

školy. Postavili sme veľa krásnych snehuliakov. Žiaci mali pri stavaní 

snehuliakov veselé iskierky v očiach a úsmev na tvári.

Mgr. Čechová, Mgr. Kočanová

OKIENKO ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

 V mesiacoch február a marec sú do materských škôl doručované žiadosti 
o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Prednostne sa prijímajú deti, 
ktoré dovŕšili piaty rok veku. Dopyt pre umiestnenie detí v predškolských za-
riadeniach  je vyšší, ako sú možné kapacity materských škôl. Tieto kapacity sú 
nižšie ako v minulých rokoch. Dôvodom zníženia kapacít sú prijaté nové legis-
latívne opatrenia, ktoré uvádzame v článku. Najväčší problém je so splnením 
podmienok, ktoré mestu Krompachy ako zriaďovateľovi MŠ určilo oddelenie 
hygieny detí a mládeže RÚVZ v Spišskej Novej Vsi. 
 V zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 527/2007 Z.z. o podrob-

nostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, ktorá upravuje počet 

detí v triedach podľa § 3 ods. 2 v predškolskom zariadení a v prevádzkarni pre 

starostlivosť o deti predškolského veku musí byť na jedno dieťa:

- najmenej 4 m2 plochy dennej miestnosti, ktorá plní funkciu herne a spálne, 

- a ak je spálňa stavebne oddelená, najmenej 3 m2 plochy herne. 

- na jedno ležadlo na spanie musí byť najmenej 1, 7 m2.

  V zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 

užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie podľa § 51 Bu-

dova na školstvo a vzdelávanie ods.7 záchod a umyváreň predškolských zariadení 

musia byť prístupné zo šatne a dennej miestnosti detí. 

Nedelí sa podľa pohlaví a pre päť detí musí byť zriadená jedna detská misa a jedno 

umývadlo.

Kapacitné možnosti v materských školách
 V zmysle   zákona  č.245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa ods. 10  najvyšší počet detí v trie-

de je:

 a/ 20 v triede pre troj-až štvorročné deti

 b/ 21 v triede pre štvor-až päťročné  deti

 c/ 22 v triede pre päť-až šesťročné deti   

 d/ 21 v triede pre troj-až šesťročné deti

Najvyšší počet detí zodpovedajúci legislatíve v materských školách v  Krompa-

choch je:

 MŠ Hlavná 3: v šk. roku 2010/2011 je možné zapísať spolu 70 detí. Z hľadiska 

max. využitia  priestorových možností  s max počtom detí  81 by bolo potrebné 

nainštalovať 4 umývadlá a 5 WC mís.  

  MŠ Robotnícka 3: v šk. roku 2010/2011 je možné zapísať spolu 25 detí. Z hľa-

diska max. využitia priestorových možností s max počtom detí 30 by bolo po-

trebné nainštalovať 1 umývadlo a 2 WC misy.

 MŠ SNP 44: v šk. roku 2010/2011 je možné zapísať spolu 15 detí. Z hľadiska 

max. využitia priestorových možností s max počtom detí 48 by bolo potrebné 

nainštalovať 7 umývadiel a 7 WC mís.

 Nakoľko záujem o umiestnenie detí v predškolských zariadeniach je veľký, 

mesto rieši vybavenosť materských škôl v súlade s príslušnou legislatívou, aby 

bolo možné umiestniť maximálny počet detí v materských školách.

Ing. Ján Znanec



Úspešná jeseň 

futbalistov Krompách
 Z trojice zástupcov Spiša v štvorligovej 

futbalovej spoločnosti sa v jesennej časti 

súťaže najvyššie umiestnili futbalisti  

POKROKU SEZ Krompachy. 

 Zisk 28 bodov, skóre 38:16, deväť víťaz-

stiev, jedna remíza a šesť prehier. To je 

reč čísel, zásluhou ktorých Krompašania 

zimujú na piatom mieste jednej tabuľky 

IV. ligy – JUH.

O úspešnej jesennej bilancii a príprave na jarnú odvetnú sezónu sme 

sa porozprávali s trénerom čiernobielych - Emilom Koščom.

 Aký je Vás hodnotiaci pohľad na uplynulú štvrtoligovú jeseň? 

Vzhľadom na výkonnosť a hernú kvalitu mojich zverencov, pova-

žujem 5. miesto v jesennej tabuľke za úspech. Na jesenného víťaza 

súťaže Hanisku máme päťbodovú stratu. Nebyť domáceho bodového 

úniku, spôsobeného prehrou s Turňou nad Bodvou a remízou s mol-

davským B-éčkom, mohli sme byť my na čele jesenného štvrtoligo-

vého pelotónu.

 Ktoré jesenné rezultáty Vás potešili a ktoré naopak zarmútili? 

Potešil ma deväťbodový import z ihrísk súpera. Rozmenené na 

drobné, tri víťazstvá: 4:0 v Šaci, 5:1 na pôde nováčika v Helcmanov-

ciach a 4:1 vo Veľkom Folkmári. Osobne ma mrzia tri tesné prehry 

zhodným skóre 0:1 vo veľkých Revištiach , v Haniske a vo Veľkých 

Kapušanoch.

 Kto konkrétne zanechal výrazný popis na jesennom úspechu Pokroku?

 Pohľad na jesennú tabuľku prezrádza,  že sme obdržali zo všetkých 

16 tímov IV. ligy JUH najmenej, t.j. 16 gólov. Zásluhu na tomto 

konštatovaní majú obaja naši brankári. Lukáš Maixner absolvoval 

v  priestore medzi troma žrďami šesť duelov  bez gólového inkasa. 

V štyroch stretnutiach ho plnohodnotne nahradil mladý perspektív-

ny talent (17 rokov) Peter Stanislav. Obom gólmanom aj touto cestou 

vyjadrujem pochvalu. Slová vďaky a uznania za jesenné umiestnenie 

adresujem samozrejme aj celému hráčskemu kolektívu.

Obráťme výhybku. Aký priebeh má príprava na jarnú odvetu? 

So zimnou prípravou sme začali 8. januára. Trénujeme štyrikrát týž-

denne (utorok, streda, štvrtok a piatok) striedavo v telocvični a v te-

réne. K dispozícii máme rehabilitačné centrum Welnes pod Čardou. 

V rámci prípravy plánujeme odohrať deväť priateľských zápasov. Po-

tvrdené máme stretnutia s Ľuboticami, Barcou, Prakovcami, Svitom, 

Gelnicou a Kežmarkom. Ťažisko prípravy je orientované na zdoko-

naľovanie a rozvoj vytrvalosti, obratnosti, sily a rýchlosti.

 Aký hráčsky káder máte k dispozícii?

Hráčsky káder tvorí 14 hráčov, evidentný pohyb v ňom nenastal. Od-

išiel jedine Karpinský za prácou do Čiech.

 Vaše plány a pred-

savzatia pred jarnou 

štvrtoligovú sezónou?

V jarnej odvetnej časti 

súťaže chceme nadviazať 

na úspešnú jeseň a  po-

nukou kvality hernej 

produkcie prilákať do 

hľadiska štadióna čo naj-

viac našich priaznivcov. 

Našim spoločným žela-

ním je skončiť v závereč-

nej tabuľke do piateho 

miesta.

Za rozhovor ďakuje 

Dušan Girba 

2 číslo

Rating mesta Krompachy
Kategória Rating Moody ś

Výhľad Stabilný

Rating subjektu Aa2.sk

Základné ukazovatele 

(k 31. decembra) 2004 2005 2006 2007 2008

Čistý príjem 

a nepriamy dlh 

/Prevádzkové 

príjmy (%)

14,25 7,99 9,28 10,15 10,80

Splátky úrokov 

/Prevádzkové 

príjmy (%)

1,64 0,62 0,30 0,43 0,39

Hrubý prevádzkový 

výsledok

/Prevádzkové 

príjmy (%)

1,05 8,84 4,89 6,17 11,70

Finančný prebytok 

(deficit) 

/Celkové príjmy (%)

2,86 7,48 -3,07 -0,67 11,90

Vlastné príjmy 

/Prevádzkové 

príjmy (%) [1]

18,24 19,09 17,24 17,18 14,42

Miera 

samofinancovania
1,00 1,00 0,67 0,92 1,00

Kapitálové výdavky 

/Celkové výdavky 

(%)

3,73 2,19 9,03 8,44 12,13

[1] Vlastné príjmy = vlastné dane + nedaňové príjmy

Zdôvodnenie ratingu
Národný rating mesta Krompachy Aa2.sk odráža zlepšujúce sa 

prevádzkové výsledky mesta, ktoré profitovali z nedávnej reformy 

financovania, dobré finančné výsledky a primerané zadlženie.

 Ratingové hodnotenie zohľadňuje aj negatívny dopad ekonomickej 

recesie na rozpočet mesta a jeho ambiciózne investičné plány. Limi-

tovaná inštitucionálna kapacita Krompách stále obmedzuje rating, 

keďže aj malé zmeny vo vedení mesta by mohli viesť k významným 

posunom fiškálnej politiky. Ďalším ovplyvňujúcim

faktorom je finančný rámec na Slovensku, ktorý je charakteristický 

obmedzenými možnosťami kontroly a flexibility bežných príjmov 

a výdavkov.

 Rating Aa2.sk zohľadňuje aj názor spoločnosti Moody ś, že exis-

tuje iba malá pravdepodobnosť podpory zo strany vlády Slovenskej 

republiky (A1/stabilný) v prípade platobnej neschopnosti mesta 

Krompachy.

 Mesto Krompachy je hodnotené v spodnej časti rebríčka slo-

venských municipalit hodnotených národným ratingom, pričom 

udelené národné ratingy majú hodnoty od A1a.sk do Aa2.sk. Mesto 

v porovnaní s ostatnými slovenskými municipalitami vykazuje 

veľmi nízke kapitálové výdavky, hlboko pod mediánom ostatných  

municipalít s ratingovým hodnotením Aa.sk, a má aj nižšie hrubé 

prevádzkové výsledky a likvidný profil, ako je priemer hodnotených 

subjektov.



 

 

PEDIKÚRA
Pondelok – Piatok:  

od 10, 00 – do 17,00 hod.

Objednávky 

aj telefonicky  

na t.č : 0907 172 309

Od 1.2.2010 

je v prevádzke 

SALÓNU A 
na Mlynskej ul. č.3 v Krompachoch

KUPÓN č.2

INZERCIA:
• Predám 3-izbový byt na Mlynskej ulici v Krompachoch, cena dohodou         

 Tel. kontakt: 0907 391 085   ZNÍŽENÁ CENA

• Predám, alebo dám do prenájmu 2-izbový byt na Hlavnej ulici. 

 Byt je v pôvodnom stave. Cena dohodou.

 Tel. od17,00 -21,00 hod.:  053/44 336 19; 0915 918 419

2číslo
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O S E M S M E R O V K A: 

 Uzávierka 

Krompašského spravodajcu 

je vždy 25. v mesiaci

Krompašský spravodajca bude 

v predaji vždy po 10. dni

v príslušnom mesiaci.

Na súde poúča sudca vypočúvanú sekretárku riaditeľa:

- Slečna, viete, čo Vás čaká, keď budete vypovedať nespravodlivo?

- Samozrejme, že viem pán sudca... (dokončenie v tajničke)

PADÁK, PALEC, PALICA, PALOTA, PALUBA, PANCIER, PAPLÓN, 

PAABOLA, PARCELA, PÁRKY, PÁSKA, PASTA, PAŠIE, PEDÁL, PEKLO, 

PERLA, PETARDA, PLECE, PLETENINA, PLNKA, PLUTVA, PODNOS, 

POKLONA, POLKA, POLOŽKA, PONORKA, POPOL, POPRAD, POROTA, 

PORTO, POŠTA, PAOVEL, POŽIAR, PRABABKA, PRAVEK, PRAVÍTKO, 

PREPONA, PRILBA, PSICA, PYLÓN

 Autorka: Ružena Andrašovská

Z minulého čísla sme vyžrebovali: Ing. Renátu Ogurčákovú, Lorencova 8, 

Krompachy. Výhru si môže prevziať av pokladni MsÚ (na prízemí).

P R A V Í T K O P P S O N D O P
A R N P A K R O N O P O C R R A
R R E O K A O A A K Ž O E I K L
C P A P L Ó N K L L V I L Y Á U
E P O R O T A N O O C B A K D B
L C E A T N A L B N A Ý P R A A
A P E D R T A P A A A K S Á P K
C T I L O P O P R L E V P P E Ž
I K Š L P Y P R A V E K T O D O
L Ž A O O L K E P S I C A U Á L
A P P P O Ó A D R A T E P CH L O
P L E T E N I N A K B A B A R P

Účasť poslancov MsZ na zasadaniach Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch v rokoch 2007 až 2009

Účasť poslancov MsZ na riadnych a mimo-

riadnych  zasadaniach Mestského zastupiteľ-

stva v Krompachoch v roku 2009.

 Za dané obdobie sa uskutočnilo 8 riadnych 

zasadaní mestského zastupiteľstva a 6 mimo-

riadne zasadania mestského zastupiteľstva.

Stanislav BARBUŠ 71 %

Rudolf ČIASNOHA   86 %

Samuel ČIASNOHA   86 %

MUDr. Marián HOJSTRIČ 93  %

Ing. Imrich HOLEČKO   93 %

Igor JENDRUCH 100 %

Kristián KRAK 78 %

MUDr. Ján KRÁLIK 29 %

Miloslav MASARYK 86 %

Ing. Ľuboš ONTKO 93 %

Mgr. Marko SKURKA 93 %

Mgr. Jozef VALEK 100 %

Celková účasť poslancov MsZ 

v Krompachoch  bola        84 %

V Krompachoch  5. januára 2010

Vypracovala : Anna ČECHOVÁ

Účasť poslancov MsZ na riadnych a mimo-

riadnych  zasadaniach Mestského zastupiteľ-

stva v Krompachoch v roku 2008.

 Za dané obdobie sa uskutočnilo 8 riadnych 

zasadaní mestského zastupiteľstva a 4 mimo-

riadne zasadania mestského zastupiteľstva.

Stanislav BARBUŠ 100 %

Rudolf ČIASNOHA 100 %

Samuel ČIASNOHA 75 %

MUDr. Marián HOJSTRIČ 75  %

Ing. Imrich HOLEČKO 92 %

Igor JENDRUCH 92 %

Kristián KRAK   58 %

MUDr. Ján KRÁLIK   58 %

Miloslav MASARYK 100 %

Ing. Ľuboš ONTKO   92 %

Mgr. Marko SKURKA 100 %

Mgr. Jozef VALEK 100 %

Celková účasť poslancov MsZ v Krompa-

choch  bola        87 %.

V Krompachoch  21.  januára 2009

Vypracovala : Anna ČECHOVÁ

Účasť poslancov MsZ na riadnych a mimo-

riadnych  zasadaniach Mestského zastupiteľ-

stva v Krompachoch v roku 2007.

 Za dané obdobie sa uskutočnilo 10 riadnych 

zasadaní mestského zastupiteľstva a 2 mimo-

riadne zasadania mestského zastupiteľstva.

Stanislav BARBUŠ 100 %

Rudolf ČIASNOHA   92 %

Samuel ČIASNOHA   92 %

MUDr. Marián HOJSTRIČ 100  %

Ing. Imrich HOLEČKO 100 %

Igor JENDRUCH 100 %

Kristián KRAK   33 %

MUDr. Ján KRÁLIK 100 %

Miloslav MASARYK 100 %

Ing. Ľuboš ONTKO 100 %

Mgr. Marko SKURKA 92 %

Mgr. Jozef VALEK   92 %

Celková účast poslancov MsZ v Krompa-

choch  bola  92,4 %.

V Krompachoch 17. januára 2008

Vypracovala : Anna ČECHOVÁ VEREJNÉ 


