
SPRAVODAJCASPRAVODAJCA
Ročník XX.  Júl 2010 0,20 

7
číslo

KROMPACHY

PRIHOVÁRA SA VÁM PRIMÁTORKA MESTA KROMPACHY

Z obsahu čísla vyberáme:
- Vývoj nezamestnanosti v okrese Spišská Nová Ves

- Situácia v MŠ na Robotníckej ulici

- Aktivity CVČ PRIMA v Krompachoch

- TIPY, AKO PREŽIŤ VEĽKÉ LETNÉ HORÚČAVY

- POZVÁNKA NA HUDOBNÝ FESTIVAL 

 DONEBAFEST 2010

Vážení spoluobčania, 

 Leto, prázdniny, dovolenka, slnko, voda, voda....
Voda – prírodný živel, životodárna tekutina.  Bez vody nie je možný 
život na planéte Zem, ale ani nikde vo vesmíre. Len pri vode platí 
pravidlo, že bez nej sa nedá vôbec žiť, ale priveľa jej škodí.
Voda v Krompachoch v mesiaci jún spôsobila značné škody, o čom 

som Vás informovala v minulom čísle Krompašského spravodajcu. 

Tak, ako som Vám sľúbila, chcem Vás informovať o výške škôd spô-

sobených na mestskom majetku. Predbežný odhad, podotýkam bez 

spracovanej projektovej dokumentácie prípadne znaleckých posud-

kov, je vo výške  cca 1 183 000,– €.

 Faktúry za práce spojené so záchranárskymi a sanačnými prácami 

sú vo výške cca 70 000,– €.

 K dnešnému dňu mesto zo štátnej pokladnice nedostalo ani euro.

Veľké problémy má samospráva t.j. mestá a obce na Slovensku, 

aj z dôvodu veľmi nízkych podielových daní, ktoré tvoria značnú časť 

príjmu pre všetky samosprávy.  V mesiaci máj mesto Krompachy do-

stalo podielové dane od štátu vo výške 1/5 z plánovaných prostried-

kov a v júli boli podielové dane vo výške 1/9 z plánovaných príjmov. 

Iste chápete, vážení občania, že musíme šetriť, aby sme dokázali 

plniť základné funkcie mesta. Nie sú to len výplaty pre úradníkov, 

tak ako to niektorí chápu, ale sú to aj výplaty pre učiteľov materských 

škôl, Základnej umeleckej školy, CVČ, pre kuchárky v školských 

jedálňach, na energie pre tieto inštitúcie, opatrovateľky, na verejné 

osvetlenie, za vodu, za likvidáciu komunálneho odpadu, na benzín, 

na naftu, na kosenie trávy a pod.

 Doteraz v meste nikto výrazne nepocítil výpadok v príjme. Avšak 

nemohli sme pokračovať v prácach, ktoré sme v tomto lete pláno-

vali zrealizovať. Finančné prostriedky, ktoré sa  nám minulý rok, 

aj napriek kríze podarilo našetriť, museli sme použiť na vykrytie strát 

v príjmoch mesta.

Vážení občania, 

dovoľte mi, aby som Vás poprosila o trocha trpezlivosti a o prípadnú 

pomoc.  Jedná sa najmä o kosenie trávy a úpravu krovín na verejných 

priestranstvách. Začiatok jari bol veľmi daždivý, preto sme muse-

li s  kosením začať skôr, ako po minulé roky. Avšak pre intenzívne 

a dlhotrvajúce dažde sme museli s kosením trávy a strihaním krovín 

prestať.  Počasie v máji a na začiatku júna nás poriadne zabrzdilo. 

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nechceme tieto naviac 

práce objednávať u externých dodávateľov  a snažíme sa kosenie za-

bezpečiť vlastnými silami. Chcem vás poprosiť o trocha trpezlivosti. 

Snažíme sa kosiť trávu v celom meste, avšak naraz to nejde. Taktiež 

Vás chcem požiadať, aby ste nám pomohli a pokiaľ je to možné, aby 

ste si pokosili trávu pred svojimi záhradkami a domami tak, ako to 

ukladá naše VZN o čistote mesta. Nechceme pristúpiť k represívnym 

opatreniam, ale budem veľmi rada ak nášmu mestu vo vlastnom 

záujme trocha pomôžete. 

 Ďalší problém, ktorý rezonuje v našom meste je nedostatok miest 

v našich predškolských zariadeniach. Je mi veľmi ľúto, že v našich 

škôlkach nemôžu byť umiestnené všetky deti, ktoré majú záujem na-

vštevovať naše „škôlky“. Z dôvodu nariadenia Úradu verejného zdra-

votníctva sme museli znížiť kapacity našich predškolských zariadení: 

MŠ Hlavná - z 90 detí  na 60 detí a MŠ Robotnícka – z 49 na 31 detí. 

 Na Mestskom zastupiteľstve konanom dňa 22. 6. 2010 vystúpili ro-

dičia z MŠ Robotnícka s obavami, či od septembra bude škôlka vôbec 

funkčná.  Chcem ubezpečiť všetkých rodičov, že aj napriek veľkému 

výpadku v príjmoch budú stavebné úpravy na objekte zrealizované 

tak, že budú môcť naše detičky od septembra nastúpiť do škôlky. 

 Zároveň z úst rodičov odznela výčitka, že mesto nemá záujem 

o túto škôlku. Chcela by som len niektorým pripomenúť, že škôlka 

bola postavená v roku 1963. Od tohto roku sa tam neuskutočnili sko-

ro žiadne úpravy. Jedna mladá mamička poznamenala, že od čias, 

kedy tam chodila do škôlky, nič sa tam nezmenilo. Môžem povedať, 

že od čias, kedy som tam chodila do škôlky ja, sa tam skoro nič ne-

zmenilo. Budova škôlky má približne 50 rokov. Počas tejto doby sa 

nič neinvestovalo, neopravovalo ani nerekonštruovalo. 

 Vlani sa na budove škôlky vymenili okná, vymenil sa kotol na ÚK, 

opravili sa el. rozvody. V tomto roku, pokiaľ by nebolo došlo k výpad-

ku v príjmoch, boli by sme investovali do tejto budovy viac. Dúfam, 

že finančná situácia sa zlepší a na budúci rok budeme môcť zainves-

tovať  do tohto objektu viac.  

 Zároveň chcem opätovne upozorniť na skutočnosť, že keď sa ukon-

čí výstavba budovy Špeciálnej základnej školy na ul. SNP budeme 

môcť rozšíriť škôlku na Hlavnej ul. o dve triedy, ktoré sú v súčasnosti 

obsadené deťmi ŠZŠ. 

 Vážení spoluobčania, chcela 

by som Vám aj napriek toľkým 

zlým správam napísať aspoň 

jednu pozitívnu. 

 Naše mesto získalo finančnú 

dotáciu na výstavbu Výrobných 

hál v priemyselnom parku SEZ 

a.s. Krompachy. Je predpoklad, 

že v novo vytvorených halách 

získa prácu cca 120 ľudí. 

 Na záver mi dovoľte, aby som 

Vám popriala krásne horúce 

leto, peknú dovolenku a nád-

herné prázdniny.  Prajem Vám, 

aby ste si oddýchli a načerpali 

dostatok síl. 

Ing. Iveta Rušinová

primátorka mesta
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7číslo

BLAHOŽELÁME 

JUBILANTOM V JÚLI

92 ročná

 Anna Šimčáková

85 ročné

 Anna Kalinajová

 Magdaléna Imrichová

80 roční

 Ľudovít Znak

 Anna Majchrovičová

 Libuše Zavřelová

 Mária Bochnová

75 roční

 Július Tkáč

 Anna Legátová

 Janka Ziolkovská

 Rudolf Štancel

 František Tomaško

70 roční

 Anna Ludviková

 Ildikó Brutovská

 Ján Hodermarský

 Anna Susová

 Anna Hvizdošová, 

 Mária Žižlavská

 Anna Nagyová

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM

NARODENIA V JÚNI 2010

Amy Baginová

Daša Barčáková

Lukáš Daňo

Matej Jendrichovský

Lea Kočanová

Milan Macko

Darina Macková

Klára Patócsová

Petronela Pokutová

Ester Sefčíková

ÚMRTIA V JÚNI 2010

Anna Belanová 1921-2010

Viktor Berzety 1960-2010

Jozef Fonfara 1927-2010

Alica Hallerová 1930-2010

Vilma Kozáková 1912-2010

Jozef Puškár 1928-2010

Helena Siváková 1958-2010

Tibor Tobák 1932-2010

 Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch 

v  zmysle. § 11 ods. 4 písm. g/ zákona 

č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v plat-

nom znení a ust. § 5 zákona č. 178/1998 Z. 

z. o  podmienkach predaja výrobkov a po-

skytovania služieb na trhových miestach 

a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. 

o  živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov

v  y d á v a

D o p l n o k   č. 20

k všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/1998 

o trhovom poriadku príležitostného trhu 

v Krompachoch.

l) v § 6 ods. l písm. a) a b) znie:

 a) KROMPAŠSKÝ JARMOK v roku 2010  

  v meste Krompachy  bude v dňoch:

  16.09. – 18. 09. 2010, 

  (štvrtok, piatok, sobota)

 

 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, 

 Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves

Pomôžme ochrániť chlieb náš každodenný
 Blížiace sa leto je obdobím, keď väčšina ľudí myslí viac na oddych, ako na prácu - je čas 

dovoleniek. Je to aj obdobie zvýšenej aktivity poľnohospodárov pri zbere a uskladňovaní 

úrody, ktorú dopestovali. Nie vždy sa im to podarí bez problémov. Niekedy ich sužujú suchá, 

inokedy ničivé dažde a záplavy. Medzi tie negatívne faktory patria aj požiare. 

 Medzi najčastejšie príčiny vzniku požiarov v období zberu objemových krmovín a žatvy 

patrí nedodržiavanie zákazu fajčenia, manipulácia s otvoreným ohňom, samovznietenie 

objemových krmovín, nedodržiavanie predpisov pri skladovaní horľavých látok, neočistenie 

elektrickej inštalácie a strojov od nánosov organického prachu a hra detí so zápalkami. Ďal-

šou nie menej dôležitou príčinou nebýva nepredpokladaná porucha, alebo zmena prevádz-

kových parametrov ale v posledných rokoch aj nepriaznivé ekonomické podmienky, ktoré 

majú negatívny dopad na materiálno technické zabezpečenie potrieb ochrany pred požiarmi. 

Poľnohospodári vo väčšine prípadov zbierajú úrodu s mechanizmami a technológiami, ktoré 

sú na hranici ako technických tak aj požiarno-bezpečnostných možností.

 Ochrana úrody pred požiarmi sa týka nás všetkých, a preto by sme mali byť práve v tomto 

období mimoriadne ostražití a opatrní. Na zvýšené nebezpečenstvo treba osobitne upozorniť 

aj deti, pretože práve tieto sa počas letných prázdnin často pohybujú bez dozoru aj v blízkosti 

polí a stohov slamy. Len dôsledné zabezpečovanie protipožiarnych opatrení a dodržiavanie 

predpisov na úseku ochrany pred požiarmi, ako aj zvýšená opatrnosť môžu znížiť riziko vzni-

ku požiarov, ktoré súvisia so zberom úrody.     Spracovala: mjr. Ing. Ľ.Vozárová

 b) VIANOČNÉ  TRHY v roku 2010 

   v meste Krompachy budú v dňoch:

   16.12. – 18. 12. 2010,  

   (štvrtok, piatok, sobota)

 

2) v § 6 ods. 2  písm. a/ znie:

 Predajný čas sa počas trvania 

 príležitostného  trhu určuje takto:

 v predajných zariadeniach (s výnimkou 

 zariadení poskytujúcich pohostinské 

 a reštauračné služby/

 štvrtok – sobota: 

 od 8,00 hod.   do 18,00 hod.

3)  Na tomto doplnku č. 20 uznieslo Mestské 

  zastupiteľstvo v Krompachoch, 

  dňa 22. júna 2010, uznesením č. 30/E-1.

4/  Tento doplnok č. 20. nadobúda účinnosť   

  15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

Krompachy  09.04.2010

  Ing. Iveta  RUŠINOVÁ,  primátorka mesta

Doplnok č. 20
k Všeobecne záväznému nariadeniu  MsZ v Krompachoch č. 3/1998

o trhovom poriadku príležitostného trhu v Krompachoch

PRANOSTIKY NA júl

Aký júl, taký január.   Psie dni majú najviac múch.

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

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

V júli do košele obleč sa, v decembri po uši odej sa.

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

Psie dni jasné a teplé sú, vždycky dobrý rok nám donesú.



MŠ NA ROBOTNÍCKEJ ULICI V KROMPACHOCH

7 číslo

pokračovanie na strane 6

 Važení Krompašania, prihováram sa 
Vám zo stránok Krompašského spravodajca 
poprvykrát, ale určite nie posledný. Situácia 
v  SR a našom meste ma donútila uvažovať 
nad tým, kde to vlastne žijem?
 Preto sa s Vami chcem podeliť o moje 
myšlienky, zážitky a skúsenosti  z bežného 
života v našom meste. Som Krompašanka,  
žijem tu nejakých pár rokov. Rozhodla som 
sa v meste Krompachy žiť a vychovávať 
svoje deti,  pretože je to pekné mestečko, 
je tu prekrásna príroda, mám tu prácu, 
ktorá ma baví. Chcem sa aktívne zapájať 
do diania v našom meste, pomôcť dobrým 
činom k  tomu, aby naše mesto bolo obľú-
bené medzi mladými rodinami, aby odtiaľ 
neutekali. Téma môjho prvého článku bude 
veľmi aktuálna – MŠ na Robotníckej ulici 
v Krompachoch.
 Prečo práve touto témou začínam? čítajte 

ďalej a dozviete sa. 

 „Najväčšia nádej národa je v správnej vý-

chove detí…“ERASMUS

Podľa vyjadrenia Komisie Európskej únie 

pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru 

a viacjazyčnosť zo dňa 8. septembra 2006 

je „predškolská výchova najúčinnejším 

prostriedkom na vytvorenie základu pre ďal-

šie vzdelávanie, čím pôsobí preventívne proti 

predčasnému odchodu zo školy, zvyšuje rov-

nosť výsledkov a celkovú úroveň zručností“.

Pár slov o MŠ na Robotníckej ulici v Krom-

pachoch

 Materská škola na Robotníckej ulici 

v Krompachoch má dlhoročnú tradíciu, pre-

šlo cez ňu veľa krompašských detí, záujem 

o  túto škôlku vysoko prevyšuje kapacitné 

možnosti tejto škôlky. Je to škôlka rodinného 

typu, v ktorej pracujú skúsené a kvalifikova-

né pedagogičky. V čase, keď sa my rodičia, 

venujeme svojím pracovným povinnostiam, 

sa ony s láskou a pochopením venujú naším 

zlatíčkam. My rodičia sme s nimi spokojní, 

je vidieť, že s našimi detičkami dennodenne 

aktívne pracujú, naše deti pod ich vedením 

dosahujú zlepšenie a sú tu šťastné. Škôlka má 

spracovaný výchovno-vzdelávací program 

podľa ktorého postupujú , pomáhajú nám ro-

dičom vo vzdelávaní a v nepodstatnej miere 

v ich výchove, aby z nich vyrástli spokojní 

a šťastní dospeláci, ktorí budú tomuto mestu 

a celému štátu na pomoc a nie na záťaž. Majú 

špeciálne zloženie jedálnička, ktoré deťom 

veľmi chutí a je vhodné aj pre alergikov.

Ako sa to všetko začalo....

 V decembri 2009 na RZ v MŠ na Robot-

níckej ulici nám rodičom bolo oznámené, 

že v MŠ Robotnícka bude zatvorená kuchyňa 

a bude fungovať ako výdajňa jedál, pretože 

kuchyňa nespĺňa hygienické požiadavky 

RÚVZ. V januári však MŠ dostala od RÚVZ 

výnimku a  môže prevádzkovať kuchyňu do 

konca školského roka 2009/2010. Následne 

bola oslovená pani primátorka , aby sa prišla 

pozrieť do MŠ, v akom zlom stave sa nachá-

dza. RÚVZ už niekoľko rokov poukazuje 

na  výrazne nedostatky tejto MŠ - sociálne 

zariadenia, kuchyňa, kapacitné možnosti.

 Prešlo 5 mesiacov, nič sa nedialo (nevedeli 

sme o tom, že sa v meste pripravuje projekt 

a rozpočet na rekonštrukciu). Blíži sa koniec 

školského roku a my rodičia nevieme, či naše 

deti budú môcť ďalej navštevovať MŠ Robot-

nícka ulica v budúcom školskom roku.

 V máji sa konalo RZ, na ktorom nám bolo 

oznámené, že pokiaľ nedôjde k rekonštrukcii 

sociálnych zariadení, tak RÚVZ nepovolí 

od septembra 2010 prevádzku MŠ na Robot-

níckej ulici. Avšak aj po tejto rekonštruk-

cii, v rámci ktorej je potrebné dobudovať 

2 záchodíky a 1 umývadlo, kapacita MŠ bude 

podstatne nižšia. Ďalej nám bolo oznámené, 

že kuchyňa sa dočasne bude musieť zme-

niť na výdajňu, pretože hygiena nepovolí 

prevádzku kuchyne, pokiaľ nedôjde k jej 

rekonštrukcii podľa hygienických predpisov.

 V symbolicky deň MDD -1. júna 2010 sme 

sa rozhodli pozvať do  MŠ poslancov MsZ, 

vedúceho odboru kultúry, školstva a športu 

aby si nás vypočuli a na vlastné oči si pozreli, 

v akom stave je MŠ. Obrátili sme sa na nich 

s našimi otázkami a informáciami z RÚVZ, 

s  tým, čo nám bolo oznámené na RZ a so 

žiadosťou o pomoc. Zápisnica z tohto stret-

nutia aj s našimi otázkami bola doručená do 

rúk pani primátorky, pána prednostu, pána 

zástupcu primátorky a pána vedúceho odbo-

ru školstva. Na záver sme poslancov požia-

dali, aby nás zaradili do programu MZ dňa 

22.júna 2010.

 Na niekoľkých stretnutiach sme pripravili 

prezentáciu s ktorou sme sa chystali pred-

stúpiť pred poslancov. Prečítali sme si pár 

zákonov a ich aktuálnych zmien, zmapo-

vali sme situáciu v iných mestách a obciach 

a vytvorili sme dotazník. Respondentov sme 

sa pýtali, ako sú spokojní s MŠ v Krompa-

choch, s kapacitou, s technickým vybavením 

(sociálnym zariadením, kuchyňou), s pedago-

gickými pracovníkmi. Ďalšou otázkou bolo, 

či si myslia, že je potrebné zrekonštruovať 

existujúce MŠ v Krompachoch, vybudovať 

novú MŠ. 

 Dňa 22.6.2010 sme sa zúčastnili zasadania 

MZ v Krompachoch. Prišli sme tam, ako 

rodičia milujúci svoje deti, Krompašania, 

dozvedieť sa od kompetentných pravdu 

o budúcnosti MŠ v Krompachoch. Zasadanie 

začalo o 14:00 hod. a niečo po 18:00 hod. 

sme sa v rámci samostatne doplneného bodu 

do programu rokovania MZ dostali k odpre-

zentovaniu našej prezentácie o MŠ na  Ro-

botníckej ulici v  Krompachoch. Bolo tam 

pár aktuálnych fotiek zo škôlky, naše otázky 

a  požiadavky, ktoré si môžete prečítať na 

konci článku. Pani primátorka nás očividne 

milo privítala a povedala, že je rada, že sa ro-

dičia zaujímajú o dianie v meste. Vyjadrila sa, 

čo ste si mohli prečítať aj v Spišskom korzári, 

že nespali  a chystali projekt na rekonštrukciu 

soc.zariadení. Poslanci po odznení prezentá-

cie živo diskutovali, bolo vyslovených veľa 

právd a zaujímavých informácií, dozvedeli 

sme sa napr. že v niektorých obciach chodia 

deti v MŠ na latríny a pozor rodičia, ktorí ste 

zapísali dieťa do MŠ v Kolinovciach, majú 

tam mangán vo vode.  V nasledujúcom bode 

programu poslanci jednohlasne odsúhlasili  

zmenu rozpočtových opatrení. MŠ na Ro-

botníckej ulici odklepli 8 048,- Eur a MŠ na 

SNP 9 317,- Eur na rekonštrukciu sociálnych 

zariadení. Pani primátorka sa zaviazala, že 

do  2.9.2010 zabezpečí rekonštrukčné práce 

na sociálnych zariadeniach v MŠ na Robot-

níckej ulici.

 Krompašania vidíte ten rozdiel, my rodičia 

detí z MŠ na Robotníckej sme bojovali o to, 

aby mali deti dôstojné a príjemné prostre-

die v  MŠ a rodičia detí z MŠ na SNP zatiaľ 

nakupovali v Tescu potraviny za eurá, ktoré 

dostali ako odškodnenie škôd spôsobených 

záplavami... My sme všetci pracujúci rodičia, 

ktorí potrebujeme, aby naše deti v čase keď 

pracujeme mohli stráviť čas v príjemnom 

prostredí materskej škôlky. Myslíte si, že ak 

by sme mohli nechceli by sme stráviť celý deň 

s našimi deťmi? Kto by potom pracoval, platil 

dane, poplatky. Prečo mi poctivo pracujeme, 

platíme poplatky, dane a niekto nemusí mať 

žiadne povinnosti, ale práva také isté ako 

my???

 Rodičia z MŠ na Robotníckej ulici v Krom-

pachoch  sa dohodli, že sa budú aj naďalej 

stretávať  a aktívne konať pre rozvoj a obnovu 

MŠ v Krompachoch. Počet detí, ktoré budú 

potrebovať škôlku, z roka na rok pribúda. 

Dieťa nepotrebuje škôlku zo dňa na deň, 

najprv sa mamička prechádza s bruškom 

po meste, potom rok dva s kočiarikom a až 

potom potrebuje umiestniť dieťa do škôlky. 

Už teraz rodičia z Krompách musia voziť 

svoje deti do škôlok v okolitých obciach. Je to 

finančne aj časovo náročné a je potrebné si 

uvedomiť, že s našimi deťmi odchádzajú 

z obce aj peniaze. Ak ma niekto z Vás Krom-

pašania, rodičia detí záujem nám pomôcť, 

nech sa páči, každá myšlienka, každý dobrý 

nápad, rada nám pomôže. Naša email ad-

resa msrobotnicka@gmail.com. Oslovili 
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Uchádzači o zamestnanie ku koncu mesiaca máj 2010 – 8 605 osôb

 - medzimesačný pokles o 113 osôb (o 1,3 %)

Disponibilní uchádzači o zamestnanie ku koncu mája– 6 556 osôb

 - medzimesačný pokles o 129 osôb (o 1,9 %)

Prítok uchádzačov o zamestnanie v mesiaci máj 2010 – 407 osôb

 - medzimesačný nárast o 76 osôb (o 18,7 %)

Odtok uchádzačov o zamestnanie v mesiaci máj 2010 – 596 osôb

 - medzimesačný nárast o 70 osôb (o 13,3 %)

 

Disponibilná miera nezamestnanosti – 15,38 % 

 - medzimesačný pokles o 0,31 percentuálneho boda

A) Faktory, ktoré negatívnym spôsobom ovplyvnili nezamestnanosť 

  v mesiaci máj :

 - mierny pokles ponuky voľných pracovných miest

 - noví absolventi VŠ

 - poveternostné podmienky (dlhotrvajúce dažde),  

  nepriaznivé pre výkon sezónnych prác v poľnohospodárstve,

  lesníctve a v stavebníctve

 - početné drobné prepúšťania u zamestnávateľov: 

   • Elektroconnect Gelnica – 7 osôb 

   • CFM Slovakia, SNV – 4 osoby

   • DNA Recruitment Košice – 4 osoby

   • samospráva – 4 osoby

   • GGP Slovakia – 3 osoby

   • Andrej Retter SNV – 3 osoby

 

B) Faktory, ktoré pozitívnym spôsobom ovplyvnili nezamestnanosť 

  v mesiaci máj:

 - pokles novoevidovaných po organizačných zmenách, 

 - rapídne zvýšenie odchodov do zahraničia nad 15 dní

 - realizácia opatrenia na podporu regionálnej zamestnanosti - § 50i

 - výrazný nárast začatia podnikania cez APTP

 - neboli oznámené nové HP

 - nástup do prac.pomeru najmä do: 

  •  DNA Recruitment Košice – 20 osôb (pre Embraco)

  •  Noves SNV (plastové okná) – 12 osôb

  •  samospráva – 6 osôb (region.zamestnanosť - § 50i)

  •  COOP Jednota L.Mikuláš – 5 osôb

  •  CFM Slovakia (lisovanie plechov) – 3 osoby

  •  Ján Žifčák – Záhradníctvo – 3 osoby

  •  Paciga SNV (pekáreň) – 3 osoby

  •  SPASA SNV (šitie obuvi) – 3 osoby 

  •  Spiš Market SNV (predaj mäsa, mäs.výrobkov) – 3 osoby

  •  Svittex Svit (text.výroba) – 3 osoby

    Triplus SK SNV (plastové výlisky) – 3 osoby

C) Odhad očakávaného vývoja nezamestnanosti:

 v júni 2010 bude mať na vývoj trhu práce v okrese:

 - negatívny vplyv:

  - naďalej riziko zahájenia oznámeného HP v 

   TP Real Sp.Nová Ves – 55 dotknutých zamestnancov

  - absolventi škôl

  - obmedzenia pre dopravu a turistický ruch po povodniach 

 - pozitívne signály:

  - ohlásené nové investície v Embracu SNV v t.r. 

   (potreba cca 300 zamestnancov) s očakávaným priaznivým 

   dopadom na rast zamestnanosti aj u dodávateľov

  - zahájenie vzdelávacích aktivít u UoZ v 5/2010

  - pokračovanie realizácie opatrenia, zameraného 

   na lokálnu zamestnanosť - §50i

  - sezónne práce 

  - okrem toho nie sú zatiaľ signalizované iné výrazné 

   pozitívne faktory

V 6/2010 sa očakáva mierne zvýšenie disponibilnej miery nezamest-

nanosti. 

Predpoklad vývoja základných parametrov v budúcich 3 mesia-

coch:

6/2010 7/2010 8/2010

Celkový počet UoZ 8700 8700 8700

Disponibilný počet UoZ 6650 6650 6650

Miera nezamestnanosti 

z celkového počtu UoZ
20,42 20,42 20,42

Miera evidovanej 

nezamestnanosti
15,61 15,61 15,61

Ing. Miroslava Fonfárová

VÝVOJ NEZAMESTNANOSTI V OKRESE SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
A DETAŠOVANÉHO PRACOVISKA KROMPACHY V OBDOBÍ MESIACA MÁJ 2010.

Obdobie podiel absolventov podiel mladistvých podiel žien podiel občanov so ZPS

2010 okres SNV prac.

Krompachy

okres SNV prac.

Krompachy

okres SNV prac.

Krompachy

okres SNV prac.

Krompachy

január 3,66 2,93 1,64 0,67 44,71 44,2 2,14 0,67

február 3,58 2,87 1,61 0,87 43,94 43,91 2,16 0,65

marec 3,45 2,43 1,56 0,91 43,71 43,25 2,25 0,56

apríl 3,15 2,23 1,5 0,9 44,15 43,74 2,31 0,6

máj 4,05 3,05 1,47 0,97 44,28 43,73 2,44 0,57

Percentuálne podiely skupín evidovaných uchádzačov o zamestnanie na celkovom počtu evidovaných uchádzačov o zamestnanie 

v okrese Spišská Nová Ves a pracovisku Krompachy za obdobie január - máj 2010

Vývoj nezamestnanosti v meste Krompachy, pracovisku Krompachy,  

okrese Spišská Nová Ves za obdobie január -  máj  2010

Obdobie ÚSZ Krompachy Okres Sp.Nová Ves mesto Krompachy

počet

UoZ 

miera

nezamest.

počet

UoZ 

disp.miera

nezamest.

počet

UoZ 

miera

nezamest.

XII/2009 2102 24,23% 9526 17,59% 756 20,50%

I/2010 2251 24,77% 9743 17,03% 808 20,91%

II/2010 2300 25,30% 9732 17,03% 792 20,49%

III/2010 2303 23,56% 9685 16,96% 782 20,23%

IV/2010 2334 23,05% 9538 16,68% 794 20,54%

V/2010 2312 25,43% 9354 16,35% 778 20,13%
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FESTIVAL TANCA – Krompachy 2010
 Dňa 26 júna sa na Námestí slobody 

v Krompachoch uskutočnil už 3. ročník  

prehliadky amatérskych tanečných sku-

pín, kolektívov a sólistov pod názvom 

FESTIVAL TANCA – KROMPACHY 

2010. Tento festival sa konal s prispe-

ním Košického samosprávneho kraja so 

sponzorským príspevkom Pizzerie Gulia 

Približne 200 tancujúcich detí a mlá-

dežníkov z celého regiónu doslova „roz-

tancovali“ všetkých ľudí na námestí. 

Spoločenské tance, mažotretky, hip-hop, 

folklór, country tance, break dance či 

elektrodance – to všetko nám predviedli 

talentovaní tanečníci. 

 Tento takmer štvorhodinový taneč-

ný maratón poctil svojou návštevou aj 

známy tanečník zo Street Dance Academy – LACI STRIKE. Nešetril 

slovami chvály na tanečné talenty v našom regióne a zdôraznil, že je 

veľmi dobre, ak sa deti a  mládež stretávajú v záujmových krúžkoch a  

útvaroch a rozvíjajú v prvom rade svoj talent, ale aj efektívne využí-

vajú svoj voľný čas, čím majú menej možností a príležitosti stretávať 

sa s nežiaducimi vplyvmi dnešnej spoločnosti.

Samozrejme, že Laci Strik predviedol aj svoje tanečné umenie spolu 

s tanečníkmi zo Street Dance Academy návštevníkom FESTIVA-

LU TANCA, ktorých bolo na námestí vyše tisíc. O tom, že sa jeho 

tanečné umenie naozaj 

páčilo svedčil neutí-

chajúci potlesk, ale aj 

„prídavky“... 

 Posledná júnová so-

bota v Krompachoch 

patrila FESTIVALU 

TANCA. My Vás už te-

raz srdečne pozývame 

na ďalší festival - a to 

na hudobný festival pre 

mladých srdcom – DO-

NEBAFEST KROM-

PACHY 2010, ktorý sa 

uskutoční 20.augusta 

2010 so začiatkom 

o 17,00 hod, na Štadió-

ne pod Okruhliskom. 

Tešíme sa na Vás!

Bc. Adriána Kočanová

foto: M. Šimoňáková,

L. Dlugoš
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Aktivity počas leta
Škola tancaŠkola tanca

venovaný všetkým, ktorí sa chcú naučiť tancovať

Týždeň receptov a šikovných rúkTýždeň receptov a šikovných rúk
venovaný všetkým mladým dievčatám, ktoré sa chcú naučiť niečo o 

prácach v domácnosti

Výlety do prírodyVýlety do prírody
organizujeme jednodňové výlety do prírody, stanovania, fakultatív-

ne výlety 

Jazdenie na koňochJazdenie na koňoch
zajazdite si na koňoch v Spišskom Podhradí

Kurz keramikyKurz keramiky
pre tých, ktorých očarilo umenie ponúkame kurz keramiky

PRIMA škôlkaPRIMA škôlka
postaráme sa o vašich najmenších, PRIMA škôlka je určená pre deti 

od 3 rokov

Prímestský táborPrímestský tábor
tábor, v ktorom deti zažijú veľa zábavy

Sústredenia ZÚSústredenia ZÚ
v mesiacoch júl a august pripravujeme sústredenia pre záujmové 

útvary basketbal, tenis a tecktonik

Uvedenú ponuku je možné zrealizovať len po dohode a naplnení 

minimálneho počtu ľudí (10). Všetky potrebné informácie získate 

na tel. č. 0915938896 alebo priamo v CVČ PRIMA.

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU Krompachy

PrimaPrimapokračovanie zo strany 3

sme  Krompašské firmy a podnikateľov v Krompachoch o pomoc 

– finančnú, materiálnu. Budeme vďační za každé euro, každý zácho-

dík, batériu či vodovodnú rúrku, ktorá pomôže k tomu, aby naše deti 

mohli chodiť v  čo najväčšom počte do príjemného prostredia MŠ 

na Robotníckej ulici v Krompachoch. 

 Chcem sa poďakovať všetkým mamičkám, oteckom, ktorí sa 

zúčastnili stretnutia s poslancami, aktívne sa zapájali do prípravy 

prezentácie o MŠ na Robotníckej ulici. Ďakujem pani primátorke, 

ktorá nás prijala, umožnila nám predniesť naše otázky a požadavky 

a za jej snahu nám pomôcť. Ďakujem poslancom, ktorí nás podržali, 

jednohlasne schválili zmenu rozpočtových opatrení a tým umožnili 

prevádzkovanie MŠ od septembra 2010. Dúfam, že problém Mater-

ských škôl v Krompachoch sa po našich „intervenciách“ stane dôle-

žitým pre všetkých zainteresovaných, tých ktorí môžu a hlavne chcú 

pomôcť. Je potrebné ho riešiť celoplošne, nie len lepiť diery tam, kde 

niečo praskne.

OTÁZKY :

• termín realizácie rekonštrukcie sociálnych zariadení(objem prác 

a výška nákladov)

•  alternatívne riešenia ( v prípade nepredvídaných okolností)

• ako budú pokryté náklady MŠ pri zníženom počte detí

• prečo je dotácia na žiaka MŠ v porovnaní s inými mestami najniž-

šia

• prečo zriaďovateľ MŠ neosloví spoločnosti sídliace v meste 

 o finančnú výpomoc

• prečo v rozpočte mesta nie sú až do roku 2012 plánované kapitálo-

vé výdavky na MŠ Robotnícku

• bolo by mesto ochotné pristúpiť na zmenu zriaďovateľa

• termín rekonštrukcie kuchyne(zmena výdajne na kuchyňu)

• uvažuje sa so zvýšením kapacity MŠ – rekonštrukcia, prístavba, 

stavba novej MŠ?

• prečo musia rodičia z Krompách nosiť deti do MŠ v okolitých 

 obciach

POŽIADAVKY :

• žiadame Vás o garanciu prevádzkovania MŠ od 2.9.2010 za pod-

mienok stanovených RÚVZ

• žiadame Vás o zvýšenie kapacity MŠ v Krompachoch

• žiadame Vás o naplánovanie kapitálových výdavkov do rozpočtu 

mesta na rok 2011

• žiadame Vás o prehodnotenie financovania MŠ

• žiadame Vás o rekonštrukciu kuchyne za podmienok stanovených 

RÚVZ, aby v čo najkratšom čase mohla byť spätná zmena z výdaj-

ne na kuchyňu

Prajem Vám pekné prázdniny a dovolenky, aby ste si počas nich užili 

svoje rodiny, strávili ste čas so svojími najbližšími a priateľmi.

     Ing. Lívia Kozlová

Vážení občania,

Prvá stavebná sporiteľňa pripravila špeciálny 

PROGRAM POMOCI

pre obyvateľov postihnutých 

          povodňami. 
Tento program je určený pre všetkých, teda aj pre klientov aj pre 

neklientov Prvej stavebnej sporiteľne.

• Prvá stavebná sporiteľňa vám teraz ponúka všetky úvery bez 

poplatku za spracovanie. Vašu žiadosť o úver spracujú prednost-

ne, do 48 hodín. Použitie úveru môžete zdokladovať aj správou 

z  obhliadky objektu, ktorú vám zadarmo vypracuje obchodný 

zástupca Prvej stavebnej sporiteľne.

O takúto pomoc môžete požiadať do 30. septembra 2010. 

Podrobnosti sa dozviete každej kancelárii obchodných zástupcov 

Prvej stavebnej sporiteľne. 

MŠ NA ROBOTNÍCKEJ ULICI ...

POĎAKOVANIE

 S bolesťou v srdci a v hlbokom žiali 

chceme poďakovať priateľom, susedom, známym 

i občanom mesta, ktorí sa 13.7.2010 spolu s nami rozlúčili s 

OĽGOU PAVLÍKOVOU.
 Chceme sa tiež poďakovať lekárom: MUDR. Hojstričovej, 

MUDr. Dzurovej a MUDR. Vaščákovi, 

že v čase pre nás tak bolestnom, 

poskytli pomoc našej nebohej mamičke.

                  Smútiaca rodina.



7 číslo

 CENNÍK jedna hodina dve hodiny tri hodiny

Deti do 6 rokov voľný 

vstup

voľný 

vstup

voľný vstup

Mládež 
od 7 do 18 rokov

1,- €
/30,13 Sk

1,40€
/42,18 Sk

1,70 €
/51,21 Sk

Dospelí 1,50 €
/45,19 Sk

2,00€
/60,25 Sk

2,50 €
/75,32 Sk

Muži 
nad 60 rokov

1,- €
/30,13 Sk

1,30 €
/39,16 Sk

1,70 €
/51,21 Sk

ZŤP (doprovod 
vstup voľný)

1,-    €
/30,13 Sk

1,30 €
/39,16 Sk

1,70 €
/51,21 Sk

Prenájom bazéna 100,- €
/3 012,60 Sk

 133,- €
/4 006,76 Sk

Prenájom detské-
ho bazéna

20,- €/   
602,52 Sk

  

Plavecký výcvik 
pre školy

50,- €
/1 506,30 Sk

  

Otváracie hodiny Otváracie hodiny 

od 14.6. 2010 do 30.6.2010od 14.6. 2010 do 30.6.2010

 9.00 - 15.00 hod. 15.00 - 20.00

Pondelok Sanitárny deň verejnosť

Utorok plavecké kurzy verejnosť

Streda plavecké kurzy verejnosť

Štvrtok plavecké kurzy verejnosť

Piatok plavecké kurzy verejnosť

Sobota 11.00 - 20.00 - verejnosť

Nedeľa 11.00 - 20.00 - verejnosť

KRYTÁ PLAVÁREŇ 

SSOŠ SEZ Krompachy
po rekonštrukcii opäť otvorená!

Oznamujeme Vám, že od 15. júna 2010 

je opäť otvorená krytá plaváreň v Krompachoch.

Konverzný kurz 1 EURO = 30,1260 SKK, Cenník platný od 14.6.2010

Centrum voľného času PRIMA 

otvára počas mesiacov júl - august

PRIMA PRIMA 
ŠKÔLKUŠKÔLKU
pre deti od 3 rokovpre deti od 3 rokov

 V PRIMA škôlke sú pre deti pripravené:
 • záhradné atrakcie
 • kreatívne činnosti 
 • nácvik tanečných prvkov
 • relaxačné a pohybové cvičenia
 • vyučovanie anglického jazyka
  a počítačov formou hry
 • rozvíjanie detskej fantázie 
  pomocou didaktických pomôcok
 • detské hry a hračky

Poplatok na jeden deň 
je 3 EUR.
Škôlka bude fungovať 
od 6.7. od 7:00 – 15:00 
každý pracovný deň*.
*PRIMA škôlka sa otvorí len 
  pri naplnení najnižšieho počtu detí (10)

Bližšie informácie na tel. č. 0915 93 88 96.
Prihlášku je potrebné vyplniť osobne v CVČ PRIMA!

 Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch v súlade so zákonom NR SR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydalo 

pre katastrálne územie mesta Krompachy Štatút mesta Krompachy a na základe § 26 

môže MsZ udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:

Čestné občianstvo mesta Krompachy 
Cenu mesta  Krompachy

Cenu primátora mesta Krompachy
Čestné uznanie primátora mesta Krompachy

 Aj v tomto roku pri príležitosti Dní mesta Krompachy  a konania XIX. Krompašského jarmoku v dňoch 16.- 18. 9. 2010 chceme tieto 

ceny udeliť občanom nášho mesta – jednotlivcom a kolektívom – za osobitný prínos pre rozvoj nášho mesta, za činy statočnosti, 

ľudskosti, hrdinstva, za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v humanitárnej, cirkevnej, kultúrnej a umeleckej, športovej, 

verejnoprospešnej, podnikateľskej a technickej činnosti. 

 Návrhy na udelenie ocenení môžu podávať poslanci MSZ, primátorka mesta, politické strany a hnutia, spolky, občianske združe-

nia, verejné inštitúcie, prípadne aj občania mesta.  

 Na základe tejto skutočnosti, dovoľujeme si Vás požiadať o zaslanie návrhov na udelenie ocenení mesta pre významné osobnosti 

Vašej firmy, školy, združenia, spolku, hnutia, klubu a pod.

 V prípade ďalších spresnení a informácií ohľadne verejných ocenení sa obráťte na referát kultúry MsÚ (053/4192219).

 Návrhy na udelenie ocenení zašlite na adresu: Mestský úrad, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy, resp. na e-mailovú adresu: 

kocanova@krompachy.sk najneskôr do 15.8.2010.

 Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta
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Krompašskí 

gymnazisti v Nemecku

 Bad Marienberg. Malé mestečko v Nemecku, kde sa 

každoročne uskutočňuje seminár, ktorého sa zúčastňu-

jú mladí ľudia zo šiestich európskych štátov - Nemecka, 

Talianska, Poľska, Maďarska, Českej republiky a Sloven-

ska. Cieľom seminára je, samozrejme, spojiť mladých 

ľudí z rôznych krajín, naučiť sa niečo viac o Európe, 

zdokonaliť sa v cudzom jazyku a popri tom sa aj zabaviť. 

Gymnázium Krompachy sa na tejto akcii zúčastnilo už 

tretí raz. 

 Piateho júna sme my žiaci nášho gymnázia  Aneta 

Ondášová, Barbara Ballová, Monika Želasková, Michal 

Kaľavský, Peter Čurilla a Radoslav Klein pod vedením 

pani profesorky Adely Cukerovej vyrazili na dlhú cestu, 

ktorej cieľom mal byť Europa Haus Bad Marienberg. 

A  cesta to bola naozaj dlhá! Keď sme po 24 hodinách 

cestovania konečne dorazili na miesto, boli sme vyčer-

paní, no zároveň aj odhodlaní užiť si nasledujúcich päť 

dní naplno. Môžem povedať, že o  program sme mali 

naozaj dobre postarané. Začali sme hrami na zoznamo-

vanie a postupne sme riešili čoraz zložitejšie úlohy, pri 

ktorých sme zistili, ako to funguje v Európskom parla-

mente, dozvedeli sme sa o rôznych problémoch Európ-

skej únie a navštívili sme aj Múzeum nemeckých dejín 

v Bonne. Nemenej zaujímavou časťou tohto semináru 

bolo aj spoznávanie kultúry, zvykov a jazyka ostatných 

zúčastnených krajín prostredníctvom prezentácií, ale aj 

ochutnávkou ich národných jedál. 

 Na záver chceme poďakovať  mestu Krompachy za 

finančný príspevok na náš pobyt v Nemecku. Tento vý-

let bol pre nás všetkých jedným obrovským zážitkom, 

na ktorý nám ostali len tie najlepšie spomienky. Preto 

netreba veľmi zdôrazňovať, že keď nastal ten deň, kedy 

sa bolo treba rozlúčiť, nikomu sa príliš nechcelo. Náv-

števu Bad Marienbergu nikto z nás určite neoľutoval, 

a preto odporúčame všetkým, ktorí budú mať tú mož-

nosť, aby sa takejto akcie zúčastnili... 

Monika Želasková, Barbara Ballová žiačky 3.A triedy

7 TIPOV, AKO PREŽIŤ VEĽKÉ LET-
NÉ HORÚČAVY POHODLNEJŠIE

VLASY HORE ALEBO PREČ

Rýchla pomoc pre dlhé vlasy: ak vám zavadzajú, potí sa vám kvôli nim krk a máte do-

jem, že neprospievajú vašej “telovej klíme”, najrýchlejšou pomocou je gumička. Skúste 

strapatý drdol alebo elegantne vyčesaný cop — určite tým nič nepokazíte. Ak máte viac 

odvahy alebo ste prípadne zvažovali aj zmenu účesu, nikdy nie je neskoro vlasy skrátiť. 

Napokon, čím sú kratšie, o to menej starostí a nepríjemného tepla na hlave. Len si to 

pred návštevou kaderníctva dobre zvážte.

ĽADOVÉ MASÁŽE POKOŽKY

 Veľké teplo vás môže usmerniť aj pri čistení pokožky. Namiesto masky môžete v lete 

vyskúšať ľadové masáže pokožky. Stačí, keď uvaríte zelený čaj (môžete nechať aj lístočky), 

nadrobno nakrájate alebo prípadne rozmixujete uhorku a necháte odstáť, aby pustila šťa-

vu. Keď čaj vychladne, zmiešajte ho s uhorkou a dajte do nádobiek na ľad a šup do  mraz-

ničky. Môžete počkať, kým ľad úplne stuhne alebo kým bude len napoly zamrazený – po-

tom už len potierite pokožku a jemne zmyte zvyšky čaju a uhorky. Výťažky zo zeleného 

čaju a uhorky pôsobia ako jemné čistiace zdroje, sťahujú póry a tonizujú pokožku. Ľad 

má takisto účinok na sťahovanie pórov – a okrem toho perfektne osvieži!

OPAĽOVACIE MLIEKA A KRÉMY PO OPAĽOVANÍ

 Opakovanie je matka múdrosti a platí to aj pri používaní opaľovacích mliek 

a krémov po opaľovaní — tento krok môžete pripomínať a nikdy nebude menej 

dôležitý. Napokon, sama to viem najlepšie, pretože aj keď o nich píšem, občas 

oba prípravky podcením — už som si však spravila zásobu a kúpila si opaľova-

cie mlieko s SPF 20. Ochrana pokožky pred slnečným žiarením je v lete naozaj 

základ. Môžete predchádzať kožným chorobám, spáleniu, podráždeniu pokož-

ky a jej predčastnému starnutiu. Krémy po opaľovaní majú zase účinok pokož-

ku uvoľniť a prípadné silnejšie opálenie zmierniť. Opálenú pokožku udržiavajú 

dlhšie hnedú a poviem vám, že keď ich dáte pred použitím do chladničky, ich 

používanie bude omnoho príjemnejšie.

PÚDRE NA NOHY A CHLADIACE GÉLY

 Potia sa vám v lete nohy? Alebo ich chcete len udržiavať v suchu a chlade aj počas ho-

rúčav? Najlepším spôsobom, ako tak spraviť, je skúsiť rôzne púdre alebo spreje na nohy. 

Spreje častokrát obsahujú alkohol, ktorý ich zanecháva suché. Púdre, najmä rôzne s an-

tibakteriálnymi účinkami, odporúčam hlavne po návšteve verejných kúpalísk, keďže 

pomáhajú predchádzať plesniam. Ak ale potrebujete skôr zmäkčiť pokožku a hydratovať 

ju, najlepšie je použiť chladiace krémy a gély. Obsah mentolu spôsobuje na pokožke 

dojem chladu a ten je naozaj príjemný. 

STUDENÁ SPRCHA

 Dať si v lete studenú sprchu je asi najjednoduchší spôsob ako sa osviežiť. Okrem toho 

tak prekrvíte pokožku a pomôžete vlasom — tie by sa mali umývať vždy minimálne 

vlažnou vodou. Nebudú tak suché, budú sa menej lámať a viac lesknúť.

RIADNA DÁVKA OVOCIA

 Leto je úžasné na množstvo ovocia, ktoré si môžete ľahko zadovážiť. Melóny, brosky-

ne, marhuľe, čerešne a višne, jahody, rebarbora, slivky, ríbezle a egreše… naše zemepisné 

šírky sú bohaté na rôzne druhy ovocia a zeleniny práve v lete a nie je lepší spôsob, ako telu 

dodať potrebné vitamíny. Napokon, krása sa začína zvnútra a na to nikdy nezabúdajte. 

Pite ovocné kokteily, jedzte množstvo šalátov — príjemne vás osviežia. Vaša pokožka 

bude žiariť a ak chcete niečo diétne a ľahké, ovocie vás môže nasýtiť chutne a  zdravo.

VODA A ČAJE

 Aby bola vaša pokožka hydratovaná aj počas najhorúcejších dní, nezabudnite 

na dostatok tekutín. Najlepšie osvieženie poskytne obyčajná voda, ktorú môžete ochutiť 

citrónom, alebo ovocné a zelené čaje (môžete nechať vychladnúť a piť s ľadom a citró-

nom). 2,5-3 litre tekutín denne sú optimálne množstvo, ktoré by ste mali vypiť.

  Zdroj: internet
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 Keď začiatkom školského roka sme dostali do školy ponuku na 
absolvovanie programu Základy podnikania od organizácie Junior 
Achievement Slovensko, nik z nás nemal predstavu o tom, ako spo-
mínaný program bude prebiehať.
 Ponuka však bola zaujímavá, sľubovala nový netradičný spôsob 

výuky v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, preto sme ju prijali. 

Týkala sa iba 5. alebo 6. ročníka, a keďže v prípade opakovania piata-

ci budú mať možnosť ho podstúpiť,nahlásili sme šiestakov.

 Junior Achievement je medzinárodná nezisková organizácia pre 

ekonomické vzdelávanie, ktorej cieľom je učiť deti o reálnom svete 

podnikania prístupným a zaujímavým spôsobom. Žiaci majú mož-

nosť spoznávať ekonómiu a podnikateľské princípy, ponúkajú žia-

kom nahliadnuť do podnikateľského sveta. Päť tém, ktoré prebiehali 

v dvojhodinových blokoch, Organizácia, Manažment, Výroba, Mar-

keting a Etika podnikania, sa odprednášali žiakom konzultantom 

vyškoleným Junior Achievement. Prostredníctvom živých diskusií 

sme si vysvetlili základné elementy podnikania a zároveň praktickou 

činnosťou  umocnili schopnosť učiť sa,čo všetko prebiehalo vo forme 

zábavy a hry. Cieľom bolo  rozvíjať vedomosti žiakov o  fungovaní, 

riadení a zodpovednosti podnikania,podnecovať žiakov,aby hľadali 

možnosť svojho budúceho povolania a podať žiakom pozitívne mo-

dely dospievajúcich a dospelých.

 Prednášky sú obohatené doplňujúcim materiálom Podnikateľský 

žurnál, ktorý obsahuje čítania a činnosti,či hry.

 Posledné stretnutie sme venovali prezentácii vlastného podni-

ku, čo bolo hádam najzaujímavejšie a vlastne najkrajšie.Prezentá-

cie sa zúčastnili aj pozvaní hostia zo Spoločného školského úradu 

PaedDr. A. Palčová,za ZRPŠ p. Frycová a učiteľky školy. Žiaci si sami 

vybrali druh podnikania a pripravili k tomu aj potrebné pomôcky 

či rekvizity. Predvádzanie svojich podnikov podfarbili scénkami, čo 

bolo veľmi zaujímavé  poznanie aj pre prítomných hostí, ktorí mohli 

zistiť, aké sú deti vnímavé a čo všetko dokážu odpozorovať od do-

spelých. 

 Ukončenie a vyhodnotenie  programu sprevádzala dobrá nálada 

a spokojnosť všetkých prítomných  korunované  odovzdávaním cer-

tifikátov o absolvovaní programu.

Mgr. Karolína Stehlíková, riad.školy

ZÁKLADY PODNIKANIA ŽIAKOV ZŠ SLOVINKY
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záhradkárska poradňa 

Škodcovia a choroby hlúbovín
 Hlúboviny patria medzi tie zeleninové druhy, ktoré v našich záhrad-

kách nesmú chýbať. Často sú však napádané chorobami a škodcami 

a práca okolo nich nie je vždy úmerná výsledku. Pripomeňme si aspoň 

niektorých vážnych škodcov hlúbovín a niektoré choroby. 

 Mora kapustová je nebezpečný škodca kapusty a karfiolu. Tma-

vohnedý motýľ kladie biele, neskôr sivasté vajíčka na spodnú stranu 

listov. Vyliahnuté húsenice sú najprv pospolu na liste, neskôr sa zavŕ-

tavajú do hlávok kapusty a ružíc karfiolu, kde si vyhrýzavajú chodbič-

ky. Ich trus spôsobuje zahnívanie hlávok a ružíc. Dospelé húsenice sú 

asi 40 mm dlhé, sprvu zelené, neskôr hnedasté. Biologický boj spočíva 

v ničení vajíčok a čerstvo vyliahnutých húseníc zberom. Dôležité je, 

aby porast nebol zaburinený, pretože húsenice z buriny prechádzajú 

do hlúboviny. Z chemických prípravkov môžeme použiť DECIS 2,5 EC 

alebo KARATE ZEON 5 CS.

 Mlynárik kapustový. Húsenice tohto škodcu pri premnožení môžu 

spôsobiť až holožery na hlúbovinách. Motýľ sa orientuje na hlúboviny 

podľa vône. Dá sa oklamať tak, že medzi riadky hlúbovín vysadíme 

kvety aksamietnice (fajerušky), ktoré sú silne aromatizované a zmiat-

nú motýle. Taktiež zeler vysadený pomedzi hlúboviny odpudzuje mo-

týle mlynárika. Hlúboviny vysadené medzi rajčinami nie sú napádané 

mlynárikmi. Chemická ochrana je podobná ako pri more kapustovej.

 Skočky sú drobný hmyz a v posledných teplých rokoch sú značne 

rozšírené. Škody spôsobujú chrobáky, ktoré vyhrýzajú v listoch hlúbo-

vín malé okrúhle otvory. Silne poškodené rastliny zaostávajú v raste 

a  často hynú. Chrobák je dlhý asi 2-3- mm, čierny, lesklý a typický 

tým, že pri priblížení sa k napadnutej rastline odskakujú ako blchy, 

pričom sa ozýva typické praskanie. Chytať ich môžeme tak, že hladkú 

doštičku o rozmeroch cca 30x15 cm natrieme z jednej strany strojovým 

olejom. S doskou, obrátenou naolejovanou stranou dole, prechádzame 

vo výške asi 3-5 cm ponad rastlinky. Skočky  vyskočia a prilepiia sa 

na olej . Taktiež neznášajú kropenie a vlhký povrch pôdy a rastlín. 

Odpudzuje ich mäta pieporná a palina pravá.

 Vošky sú nebezpečným škodcom hlúbovín. Na začiatku júna 

krídlaté formy za teplého a vlhkého počasia nalietavajú na priesady 

hlúbovín a kladú do srdiečok vajíčka, z ktorých sa liahnu bezkrídlaté 

formy, Vošky odpudzuje saturejka záhradná, vratič obyčajný a levan-

duľa lekárska. Z chemických prípravkov môžeme použiť Bi 58 EC, PI-

RIMOR 50DP a iné.  Vyslepovanie ružíc karfiolu, kapusty, kalerábov, 

praskanie buliev kalerábov môže spôsobiť nielen nadmerná a nepravi-

delná zálievka, či nedostatok molybdénu u karfiolu, ale aj nebezpečný 

škodca plodomor kapustový. Je to malý komár, ktorý dosahuje dĺžku 

len 1,5 – 2 mm s priesvitnými krídlami. Škodca sa objavuje koncom 

mája do polovice júna. Samičky kladú 10 -15 vajíčok do srdiečka vysa-

dených hlúbovín. Vyliahnuté larvy poškodzujú srdiečka vysadených 

hlúbovín, čo má za následok vyslepovanie karfiolu, kapusty a praska-

nie buliev kalerábov. Na zamedzenie škôd je potrebné hlúboviny po-

strekovať každý týždeň od vysadenie priesady až do rozvitia sa hlávok 

alebo tvorby buľvy prípravkom DECIS 50 EW.

 Nádorovitosť hlúbovín je choroba, ktorú spôsobuje huba nádorov-

ka kapustová, staršie pomenovanie hlienka kapustová. Táto huba spô-

sobuje tvorbu nádorov na koreňoch hlúbovín. Napadnuté rastliny ras-

tú veľmi slabo, kapusta netvorí ružice a napokon rastliny hynú. Darí 

sa jej na vlhkých a kyslých pôdach a tam, kde sa hluboviny pestujú 

niekoľko rokov po sebe. Chorobu často donesieme už na zakúpených 

priesadách. Spóry huby pretrvávajú v pôde 3-7 rokov. Účinné je použi-

tie dusikatého vápna 2-3 týždne pred výsadbou hlúbovín.

 Pri všetkých chemických postrekoch hlúbovín nezabudnime po-

užiť zmáčadlo Citovet, alebo do postreku pridajme niekoľko kvapiek 

prostriedku JAR, alebo PUR.                                                        Ján Miľo

JÚL 2010
03.07. o 19.00 hod. VSTUPNÉ: 2,- €

PESTÚNKA V AKCII
 Akčná komédia, v ktorej agent CIA zistí, že byť špiónom je vlast-

ne len zábavkou v porovnaní so zložitou úlohou – postrážiť tri deti. 

Zaslúžilý tajný agent s tvárou hviezdy kung-fu filmov Jackieho 

Chana má pred sebou ďalšiu z množstva životu nebezpečných mi-

sií, pri ktorých musí využiť všetky svoje schopnosti, nadobudnu-

té tvrdým výcvikom - musí zvládnuť babysitting pre svoju priateľ-

ku, aby mal šancu za odmenu získať jej ÁNO. Nikdy si nechcel brať 

prácu domov, ale jedno z detí omylom stiahne z jeho počítača su-

pertajné dáta, ktoré z domu urobia cieľ odvekého nepriateľa z radov 

ruských teroristov. Aj bez toho to bolo o život, ale teraz nastáva ten 

skutočný blázinec .

  

17.07. o 19.00 hod. VSTUPNÉ: 2,- €

NEZABUDNI NA MŇA
 V romantickej dráme Nezabudni na mňa hrá Robert Pattinson 

(súčasný idol všetkých dievčat) mladého rebela z New Yorku Tyle-

ra, ktorého vzťah s otcom (Pierce Brosnan) je od rodinnej tragédie 

na bode mrazu. Tyler si nevie predstaviť, že by niekto mohol po-

chopiť, čím všetkým musel prejsť – až do chvíle, keď neuveriteľnou 

hrou osudu stretne Ally (Emilie de Ravin). Láska bola tou posled-

nou vecou, na ktorú by chcel myslieť, ale keďže jej prítomnosť pô-

sobí na jeho dušu ako balzam, bezhlavo sa do nej zamiluje. Ich lás-

ka mu pomáha opäť nájsť šťastie a zmysel života. Ale šťastné chví-

le netrvajú dlho – na povrch vyplávajú skryté tajomstvá a zdá sa, že 

šťastena hrá s Tylerom a Ally nefér hru. Nezabudni na mňa je neza-

budnuteľný príbeh o moci lásky, sile rodiny a o tom, ako je dôležité 

naplno prežívať každý deň nášho života.

24.07. o 19.00 hod. VSTUPNÉ: 2,- €

MUŽI, ČO ČUMIA NA KOZY
 Vynikajúce filmové, komické spracovanie, inšpirované bestsel-

lerom Jona Ronsona. Reportér Bob Wilton (Ewan McGregor), sa 

v honbe za veľkým príbehom dostáva do boja medzi dvomi utaje-

nými jednotkami americkej armády. Na jednej strane je špeciálna 

jednotka  s novou metódou boja a schopnosťou čítať myšlienky 

nepriateľovi, prechádzať stenami a  dokonca zabiť kozu svojím po-

hľadom a na druhej strane sú super vojaci pod velením dezertéra 

Larryho Hoopera (Kevin Spacey). Čo z týchto  bizarných udalostí 

je skutočnosť a čo fikcia?

31.07. o 19.00 hod. VSTUPNÉ: 2,- €

SEX V MESTE
 Niekedy si jednoducho musíte vyraziť s babami von! Zábava, 

móda, priateľstvo: Sex v meste 2 prináša všetko a ešte niečo navyše. 

Carrie (Sarah Jessica Parker), Samantha (Kim Cattrall), Charlot-

te (Kristin Davis) a Miranda (Cynthia Nixon) sa opäť s chuťou za-

hryznú do Big Apple. Ich životy a príbehy lások pokračujú v ďalšej 

časti, ktorá je ako obvykle plná žiarivého lesku.

Predpredaj: MsÚ Krompachy, prízemie –informátor, 

resp. 1 hod. pred premietaním!

KINO SLÁVIAKINO SLÁVIA

KROMPACHYKROMPACHY
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 SALÓN S 
Prázdninová akcia

(júl - august)

PREDLŽOVANIE VLASOV

20% zľava
Info: 0903 259 018

KUPÓN č.7
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O S E M S M E R O V K A: 

ATÓMY, BANÁNY, BROKOLICA, CESTOVATEĽ, CVERNA. ČÍTANKA, 

DÁNKA, DIERKOVAČ, DOVOLENKA, ELITA, EPITAF, FAJOČKA, 

JAVOR, KANVA, KARAMELKY, KLAPKA, ĽAVICA, MAČKA, NITKA, 

OBERÁK, ODBORNÍK, ODOZVA, OHAVA, PALETA, PASTA, PEČIVO, 

PERIE, PERLA, PILOT, PLESÁ, PODNOS, POKLONA, PREDMETY, 

PREVIS, PRIESMYK, PROROK, PROSO, REKTORÁT, ROZMERY, 

RYPÁK, SALAMANDRA, STREDA, SUSEDKA, TREZOR, USTATOSŤ, 

VIETOR, VRANA, ZEMEMERAČ

Autorka: Ružena Andrašovská
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E L I T A U E K Ť S O T A T S U
C V E R N A A R D N A M A L A S

Kam cez prázdniny
v Krompachoch

KRYTÁ PLAVÁREŇ
  Pondelok  - Piatok 13 : 00 – 20 : 00 h

  Sobota – Nedeľa 11 : 00 – 20 : 00 h

Info: 053/44 52 518

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO 
NA MAUREROVEJ ULICI
 Pondelok – piatok (počas prázdnin a sviatkov)

  09:00 hod. – 15:00 hod. deti a mládež

  15:00 hod. – 21:00 hod. rezervované pre ostatnú 

    verejnosť

  Sobota – nedeľa

   08:00 hod. – 21:00 hod. rezervované pre ostatnú 

    verejnosť

Poplatok za služby spojené s užívaním multifunkčného ihriska 1,- €/hod.

Rezerváciu ihriska je potrebné dohodnúť u správcu multifinkčného ihriska:  tel. č.: 0917 326139

ŠTADIÓN POD OKRUHLISKOM 
NA KÚPEĽNEJ ULICI
 Pondelok - piatok (počas prázdnin a sviatkov)

  09:00 hod. - 14:00 hod.       deti a mládež

 Pondelok - piatok (počas roka)

  15:00 hod. - 20:00 hod. rezervované pre ostatnú 

    verejnosť podľa dohody 

    so správcom

  Sobota - nedeľa

   11,00 hod. - 19,30 hod. verejnosť podľa 

    dohody so správcom

Poplatok za služby spojené s užívaním  ŠpO  je 3,- € /hod.

Pri umelom osvetlení poplatok je 5,- € /hod.

Rezerváciu ihriska je potrebné dohodnúť u správcu ŠpO na tel č. 0917 833  367

PLÁŽOVÉ IHRISKO NA LORENCOVEJ ULICI
Info: 0902 550 887   

TENISOVÝ KURT NA TRANGUSOVEJ ULICI
Info:  0915 653 105

 „Po desiatich mesiacov každodenného vstávania, aby to 

stihli „do prvého zvonenia“, po dlhých vyučovacích hodi-

nách, prípravách a  domácich úlohách si v Krompachoch 

približne 2000 žiakov a študentov povedalo: „Konečne 

prázdniny!“ S radosťou a nadšením odchádzali žiaci  s vy-

svedčeniami v ruke, či už bolo lepšie, alebo horšie, ale 

hlavne s úžasným pocitom, že ich čakajú dva mesiace 

„ničnerobenia“. Všetkým prázdninujúcim želáme krásne, 

slnečné prázdniny, aby si vychutnali nezabudnuteľné 

chvíle oddychu, načerpali energiu a v septembri sa plní 

chuti, elánu a nových predsavzatí a cieľov vrátili  opäť do 

školských lavíc!“
Redakcia

- Jožo, počul som, 

že na desiate 

výročie sobáša si 

daroaval žene 

 zájazd do Austrá-

lie.

- Áno, je to 

 pravda...

- A čo jej daruješ na 

dvadsiate výročie?

- A čo ja viem? 

 (dokončenie 

v tajničke 

 osemsmerovky)

 Uzávierka 
Krompašského spravodajcu 

je vždy 25. v mesiaci

Krompašský spravodajca 
bude v predaji vždy 

po 10. dni v príslušnom 
mesiaci.

Hlavná 25, KROMPACHY


