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  Nech sú požehnaní tí, čo majú pochopenie 

  s mojou neistou 

  chôdzou a trasľavými rukami.

  Nech sú požehnaní tí, čo uznávajú, 

  že moje uši sa už musia 

  napínať, aby zachytili slová.

 Keď sa pominú letné dni a znenazdania prichádza chladnej-

ší október, len tíško hľadíme okolo seba, čo sa to v prírode deje. 

Tá začne hýriť najkrajšími farbami –zlatožltá, červená, hnedá, 

pomaly sa vytráca zelená a nahrádza ju obyčajná šedá. Príroda 

očakáva príchod zimy.

Tak nejako sa i človeku míňa rôčik za rôčkom, až nastáva je-

seň života. Je to čas na spomínanie a spomienky sú pestré ako 

tá príroda na jeseň. V spomienkach sa nájdu najkrajšie prežité 

roky, ale aj vážne až smutné obdobia... ale život ide ďalej.

 „Ak by to bolo v mojej moci, október – Mesiac úcty k star-

ším - by som premenovala na Mesiac životnej múdrosti, lebo tá 

sa získava len rokmi tvrdej práce a skúsenosťami“...

 Každý z nás je akýmsi pútnikom na ceste životom. Nieke-

dy sa zastavíme, odpočinieme si a uvažujeme, koľko sme toho 

už prežili a čo všetko nás ešte v živote čaká. Objavíme na svo-

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
jej prejdenej ceste krásne chvíle radosti z dobre vykonanej prá-

ce. Chvíľky, ktoré ako náruč rozkvitnutých poľných kvetov by 

sme chceli rozdať svojim blízkym, aby sme sa spolu s nimi teši-

li zo svojich veľkých i malých úspechov.

  „Človek je krásny nielen vtedy, 

   keď má pružný krok.

  Človek je krásny podľa múdrosti, 

  čo zračí sa mu v oku, 

  podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, 

  keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, 

  keď aj on bol mladý.

  Človek je krásny vtedy, 

  keď ho ľudia majú radi."

 Každodenný život je popretkávaný ako vzácny koberec rôz-

nymi nitkami; nitkami obyčajnými – to sú tie všedné, niekedy 

nekonečne dlhé dni, daždivé počasie, krátka choroba, či bolesť, 

ale sú popretkávané i zlatými nitkami pohody, radosti, spoje-

nej s návštevou detí, vnúčat, ale aj kamaráta, či suseda. Z tých-

to dní čerpajte radosť a silu do tých dní obyčajných do dní kaž-

dodenného života. 

Bc.Adriána Kočanová
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PRIHOVÁRA SA VÁM PRIMÁTORKA MESTA KROMPACHY
Vážení spoluobčania, 

dovoľte mi, aby som Vás v tomto čísle Krompašského spravodajcu 

informovala o troch problémoch, ktoré v súčasnosti rezonujú v na-

šom meste. 

 Prvým problémom je – „komunálny odpad“; druhým problémom 

sú – „materské školy“ a tretím problémom je - „podchod k priemysel-

nému parku“.

 Vážení spoluobčania, už štvrtý rok počas môjho pôsobenia stále 

počúvam, že naši občania platia vysoký poplatok za zneškodňovanie 

komunálneho odpadu.  Plne sa s vašim názorom stotožňujem, avšak 

pokiaľ sa nezlepší platobná disciplína niektorých našich spoluobča-

nov, nebudeme môcť pristúpiť k znižovaniu poplatkov. Za likvidáciu 

odpadu, a to aj niekoľko rokov neplatia nie len tí, ktorí poberajú soci-

álne dávky, ale aj tí, ktorí majú celkom slušné príjmy. Niektorí mož-

no na to pozabudli, lebo to nie je pre nich dôležité, ale sú aj takí, kto-

rí platenie úplne a zámerne ignorujú.

 Určite tí, čo poctivo platíte namietate, prečo sa s tým nič nerobí.  

Chcem Vás ubezpečiť,  že robíme všetko, čo nám naše platné zákony 

dovoľujú.  Tým, ktorí mali už niekoľkoročné dlžoby, nastúpil pria-

mo exekútor. Všetky ostatné prípady neplatičov sme postúpili práv-

nikovi, ktorý zasiela postupne upozornenia na zaplatenie za komu-

nálny odpad a za daň z nehnuteľností. V upomienke je okrem iné-

ho aj uvedené, že v prípade, ak v najbližšom čase nedôjde k dohode 

o zaplatení, prípadne k vyrovnaniu dlžnej čiastky, bude vymáha-

nie dlžoby postúpené exekútorovi. Zároveň sa tam uvádza, že ak za-

čne konať exekútor,  bude musieť dlžník zaplatiť aj za trovy konania. 

Poplatok za vykonanú exekúciu bude v mnohých prípadoch vyšší, 

ako celá dlžná čiastka. 

 Chcem vás požiadať, vážení spoluobčania, aby ste tieto výzvy ne-

brali na ľahkú váhu, alebo ako vyhrážku, ale ako dobre mienené upo-

zornenie. Keď začne konať exekútor, už je potom mnohokrát nesko-

ro. Právnickej firme sme postúpili 1 271 prípadov neplatičov. Pre 

Vašu informáciu Vám uvádzam len pár základných čísiel.

Od roku 2002 má mesto pohľadávky – (neuhradené predpisy za ko-

munálny odpad) vo výške 293 014 € ( t.j. 8, 825 mil. Sk), čo je takmer 

tretina z predpísanej čiastky. V roku 2010 mesto musí zaplatiť za 

likvidáciu komunálneho odpadu, za uloženie odpadu na skládku a 

za likvidáciu separovaného odpadu celkovo 253 240 €. K 1.10.2010  

uhradili  občania a právnické osoby poplatky len vo výške 123 234 €. 

Táto suma nepredstavuje ani polovicu z toho, čo musí mesto zaplatiť 

za likvidáciu odpadu.

 Verte, že nemôžme konať inak. Poplatky, ktoré neuhradia nepla-

tiči, musíme potom zobrať z inej kapitoly mestského rozpočtu. To 

znamená že nemôžeme opraviť chodníky, cesty, nemáme dostatok 

zdrojov pre predškolské zariadenia, jedálne a pod.. Ak by väčšina 

občanov poctivo platila, potom by sa snáď dalo pristúpiť k zníženiu 

poplatkov aspoň pre určité skupiny obyvateľov (napr. seniori, ZŤP 

občania a pod.). Zároveň mestá a obce sú povinné vymáhať všetky 

dlžoby – pohľadávky, pretože im táto povinnosť vyplýva z platnej 

legislatívy. 

 Vážení spoluobčania, chcem Vás opätovne požiadať, aby ste si 

uhradili svoje dlžoby voči mestu. Je možné dohodnúť sa aj na splát-

kovom kalendári. Zároveň Vás chcem poprosiť, aby ste v čo najväč-

šej možnej miere separovali odpad. Čím viac odpadu sa vyseparuje, 

o to menej musí mesto zaplatiť za likvidáciu komunálneho odpadu.  

Aj Vašim pričinením môže byť mesto krajšie a čistejšie.

 Vážení spoluobčania, 

 Už v lete v našom meste veľmi rezonovala otázka uzatvorenia ma-

terských škôl, prípadne neprijatie všetkých detí do predškolských 

zariadení. V júlovom čísle nášho mesačníka som Vás informova-

la o  tomto probléme. Z dôvodu technických noriem, týkajúcich sa 

veľkosti podlahových plôch predškolského zariadenia na jedno die-

ťa a počtu zariaďovacích  predmetov (počty záchodových mís a umý-

vadiel) na jedno dieťa, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so 

sídlom v Spišskej Novej Vsi nám stanovil limity, koľko detí môžeme 

umiestniť v predškolskom zariadení. Aby sme od septembra mohli 

otvoriť všetky tri škôlky, museli sme zrealizovať nevyhnutné staveb-

né úpravy v jednotlivých budovách materských škôl. Tento problém 

sa znova otvoril prostredníctvom článku, ktorý bol minulý týždeň 

zverejnený v Spišskom Korzári.

 Chcem dementovať niektoré vyjadrenia v Spišskom Korzári, zo 

dňa 7.10.2010, že rodičia Materskej školy na Robotníckej ulici mu-

seli na mestskom zastupiteľstve intervenovať o to, aby v ich škôlke sa 

vykonali stavebné úpravy. O týchto problémoch sme na mestskom 

úrade vedeli a mali sme v rezerve pripravené na tieto práce aj finanč-

né prostriedky. Avšak na použitie finančných prostriedkov z re-

zervy musí byť urobený prepočet, podložený projektom. Následne 

použitie finančných prostriedkov musí byť odobrené v komisii 

školstva a vo finančnej komisii a až tak tento návrh môže byť pred-

ložený na zasadnutie mestského zastupiteľstva, na odsúhlasenie 

poslancami. To znamená, že keď rodičia vystúpili na mestskom 

zastupiteľstve s požiadavkou na vyfinancovanie rekonštrukcie 

sociálnych zariadení, mali sme za sebou už spracovaný projekt, od-

súhlasený na  RÚVZ („Hygiena“) v Spišskej Novej Vsi a odobrené 

prerozdelenie rezervy v jednotlivých komisiách. Som presvedčená, 

že poslanci by boli rozhodli o prerozdelenie rezervy aj bez interven-

cie rodičov, keďže o tomto probléme už boli informovaní na pred-

chádzajúcich zastupiteľstvách. Teším sa však, že rodičia sa zúčastnili 

nášho rokovania a mohli sme priamo od nich počuť, čo ich trápi a my 

sme mali možnosť im vysvetliť naše postupné kroky.

 Vážení občania, milí rodičia, neviem prečo nadobúdam dojem, 

že Vaše úvahy Vás vedú k tomu, že materským školám nežičíme. 

V prílohe Vám prikladám tabuľku, ktorú spracoval Ing. Ján Znanec, 

ved. odd. školstva, z ktorej je zrejmé, že počas štyroch rokov po-

stupne sa snažíme investovať stále viac prostriedkov do jednotlivých 

Materských škôl na území mesta. Mesto od štátu prevzalo všetky 

školy v  zúfalom stave a teraz za pár rokov sa nedá urobiť to, čo sa 

za niekoľko desaťročí zanedbalo.

 V tabuľke uvedené finančné prostriedky sú z mestských podielo-

vých daní. Na prevádzku predškolských zariadení neprispieva sko-

ro vôbec štát. Od štátu dostávame peniaze len na prípravu vzdelá-

vania detí v predškolskom veku, t.j. na 5 ročné deti. Ostatné zdroje 

sú naše mestské. Ale aj tak si myslím, a som o tom hlboko presved-

čená, že tieto finančné prostriedky sú najlepšie použité zo všetkých. 

Veď investovať do našich detí, je to najzmysluplnejšie zo všetkého, 

čo môže na svete byť. Touto cestou chcem poďakovať sponzorovi, 

ktorý poskytol finančné prostriedky na dobudovanie kuchyne v Ma-

terskej škôlke na Robotníckej ulici. Avšak tieto finančné prostried-

ky nebudú postačujúce. Ak chceme mať novú, hygienicky vyhovujú-

cu kuchyňu, potrebujeme viac peňazí. Tento rok, prípadne na budúci 

rok, ak dôjde k rozhodnutiu Krajského súdu v Košiciach o vyplatení 

odškodného pre pani učiteľku, ktorá bola nezákonne prepustená 

riaditeľkou MŠ na Robotníckej ulici, bude jej musieť mesto vyplatiť 

nemalú čiastku, ktorá by mohla byť prípadne použitá na realizá-

ciu prístavby kuchyne. Rodičia detí v MŠ na Robotníckej ulici chcú 

zabojovať o kuchyňu. Neviem, s kým chcú rodičia bojovať o novú 

kuchyňu, keďže aj ja, aj poslanci MsZ sú presvedčení o tom, že za-

chovať školskú kuchyňu je nutné. Avšak predpisy hovoria jasnou 
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rečou a treba chápať aj stanovisko  RÚVZ („Hygiena“) v Spišskej 

Novej Vsi.  Ja im veľmi fandím a budem sa im snažiť pomôcť, avšak  

finančné možnosti mesta sú tento rok veľmi obmedzené a počasie 

nám už nepraje. Verím, že budúci rok bude finančne lepší ako ten-

to a podarí sa nám najneskôr do budúceho školského roka pristaviť 

novú kuchyňu. Začiatkom budúceho roka je potrebné zrekonštruo-

vať a opraviť  na Hlavnej ulici budovu,  kde sú toho času umiestnené 

deti Špeciálnej základnej školy v Krompachoch. V tejto budove bude 

možné vytvoriť ďalšie dve triedy, kde budú môcť byť umiestnené naše 

malé a nám najmilšie ratolesti. 

rok 2007

Náklady na MŠ Hlavná - 95 detí MŠ Robotnícka - 48 detí MŠ SNP - 72 detí

Výučbu
Sk 3 327 000 1 504 000 1 784 000

€ 110 436 49 924 59 218

Jedáleň
Sk 433 000 196 000 375 000

€ 14 373 6 506 12 448

Náklady 

na opravy

a údržbu

Sk  42 000 výmena 

okien

130 000 dispozičné

rieš. ŠJ

50 000 el. revízie 

a el. rozv.€ 1 394 4 315 1 660

Sk 274 000 oprava 

strechy€ 9 095

Náklady 

spolu

Sk 4 076 000 1 830 000 2 209 000

€ 135 298 60 745 73 325

Náklady na

jedno dieťa

Sk 42 905 38 125 30 681

€ 1 424 1 266 1 018

rok 2008

Náklady na MŠ Hlavná - 93 detí MŠ Robotnícka - 52 detí MŠ SNP - 54 detí

Výučbu Sk 3 512 000 2 077 000 1 846 000

€ 116 577 68 944 61 276

Jedáleň Sk 390 000 222 000 250 000

€ 12 946 7 369 8 298

Náklady Sk  78  000 výmena

okien

73 000 el. pec

kuchyňana € 2 590 2 423

opravy Sk 30 000 elektro-

rozvádzača údržbu € 996

Náklady 

spolu

Sk 3 902 000 2 407 000 2 169 000

€ 129 523 79 898 71 998

Náklady na Sk 41 957 46 288 40 167

jedno dieťa € 1 393 1 536 1 333

rok 2009 

Náklady na MŠ Hlavná - 87 detí MŠ Robotnícka - 47 detí MŠ SNP - 57 detí

Výučbu
Sk 3 775 000 1 854 000 1 926 000

€ 125 307 61 542 63 931

Jedáleň
Sk 470 000 229 000 169 300

€ 15 601 7 601 5 620

Náklady 

na opravy

a údržbu

Sk  98 000 rekonštr.

kotolne

64 700 úprava

výdajne jed.€ 3 253 2 148

Sk 

€

Náklady 

spolu

Sk 4 245 000 2 181 000 2 160 000

€ 140 908 72 396 71 699

Náklady na Sk 48 793 46 404 37 895

jedno dieťa € 1 620 1 540 1 258

rok 2010

Náklady na MŠ Hlavná - 78 detí MŠ Robotnícka - 37 detí MŠ SNP - 48 detí

Výučbu
Sk 3 942 000 1 797 000 2 138 400

€ 130 850 59 649 70 982

Jedáleň
Sk 617 000 206 000 29 800

€ 20 481 6 838 900

Náklady 

na

opravy

a údržbu

Sk  103 000
úprava

prípr.jed.

230 000
oprava

soc. zariad.

147 600
úprava

výd. jed.
€ 3 419 7 635 4 899

Sk 

€

Náklady 

spolu

Sk 4 662 000 2 233 000 2 315 800

€ 154 750 74 122 76 870

Náklady na

jedno dieťa

Sk 59 769 60 351 48 246

€ 1 984 2 003 1 601

MŠ Robotnícka: súdny spor so zamestnankyňou vo výške 15 753 € (474 575 Sk)

 Ďalším problémom je podchod do priemyselného parku, ktorý je 

v zlom technickom stav, čo už dlhšie trápi najmä tých, ktorý ho den-

ne užívajú.  V prvom rade chcem odpovedať tým, ktorí si myslia, že 

podchod je vo vlastníctve mesta. Nie je to tak. Podchod je vo vlast-

níctve Železníc SR. Niekoľko rokov sa o poriadok a údržbu staral 

SEZ a.s. Krompachy a taktiež podchod sa snažil udržiavať v užívania 

schopnom stave  Panasonic AVC Networks Slovakia s.r.o.. Toho času 

čistotu v podchode udržiava mesto Krompachy prostredníctvom 

pracovníkov zamestnaných na aktivačných prácach. Keďže podchod 

je v zlom technickom stave, stavebný úrad vyzval vlastníka stavby, 

aby zabezpečil opravu tejto nehnuteľnosti. Železnice SR pre krátkosť 

a nevýhodnosť tejto požiadavky sa začiatkom septembra rozhodli, že 

podchod uzatvoria. Na základe niekoľkých jednaní sa nám podarilo 

tento problém oddialiť a následne aj vyriešiť. 

 Vďaka pomoci štátneho tajomníka Ministerstva dopravy pôšt te-

lekomunikácii  pána Jána Hudackého sa nám na spoločnom roko-

vaní spolu so zástupcami zamestnávateľov v priemyselnom parku 

a zástupcami Železníc SR podarilo dohodnúť na spoločnom postu-

pe a financovaní rekonštrukcie a opráv podchodu. Takto si  predsta-

vujem spoluprácu štátu, zamestnávateľov a mesta, aká bola na  tom-

to spoločnom rokovaní. Dovoľte mi, aby som sa osobitne poďakovala 

za pomoc pri riešení tohto problému pánu riaditeľovi firmy Eltra s.r.o. 

Košice p. Martinovi Neubellerovi a zástupcom Okresnej a Miestnej 

organizácie KDH, ktorí nám pomohli sprostredkovať stretnutie a ro-

kovanie so štátnym tajomníkom, pánom Jánom Hudackým. Moje 

veľké ĎAKUJEM patrí aj našim podnikateľom -  zamestnávateľom 

v  priemyselnom parku, ktorí aj tentoraz dokázali, že  im záleží na 

tom, aby zamestnanci sa vedeli dostať  do svojho zamestnania bez 

problémov. Skutočné pochopenie a ochotu pomôcť preukázali už pri 

výstavbe náhradnej cesty, kedy bol uzatvorený prístup do nášho mes-

ta. Veľká vďaka patrí aj predstaviteľom spoločnosti  Kovohuty Krom-

pachy, ktorí najviac prispeli k vybudovaniu náhradnej cesty okolo 

rieky Hornád. 

Ing. Iveta Rušinová

primátorka mesta

10 číslo
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 Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch 

v zmysle § 6 a § 11 zákona č.369/1990 Zb. 

o  obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, § 28, §  49, § 114 a § 116 záko-

na č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov sa uznieslo na tomto dodatku 

k všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2008 

o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach:

 Vo VZN č. 4/2008 o príspevkoch na čias-

točnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach sa mení výška príspevkov v čl. 3 

body 1.,2.,3.,4. nasledovne:

1. Príspevok v materskej škole

  pôvodný 6,64 € nový 7 €

VÝSLEDKY REFERENDA V KROMPACHOCH,

konaného 18. septembra 2010

Ukazovateľ
Okrsok 

č. 1

Okrsok 

č. 2

Okrsok 

č. 3
SPOLU

Počet oprávnených občanov 2 377 1 950 2 172 6 499

Počet vydaných hlasovacích lístkov 449 392 253 1094

"Percento účasti oprávnených občanov" 18,89% 20,10% 11,65% 16,83%

"Počet platných hlasovacích lístkov" 449 392 251 1092

  

REFERENDUM   

2010

Okrsok 1 Okrsok 2 Okrsok 3
SPOLU

Počet hlasov Počet hlasov Počet hlasov

"ÁNO" "NIE" "ÁNO" "NIE" "ÁNO" "NIE" "ÁNO" "NIE"

Otázka č. 1
387 51 340 38 215 23 942 112

86,19% 11,36% 86,73% 9,69% 85,66% 9,16% 86,26% 10,26%

Otázka č. 2
423 14 372 10 234 5 1029 29

94,21% 3,12% 94,90% 2,55% 93,23% 1,99% 94,23% 2,66%

Otázka č. 3
427 15 372 14 234 6 1033 35

95,10% 3,34% 94,90% 3,57% 93,23% 2,39% 94,60% 3,21%

Otázka č. 4
405 29 345 32 222 15 972 76

90,20% 6,46% 88,01% 8,16% 88,45% 5,98% 89,01% 6,96%

Otázka č. 5
314 114 280 88 169 56 763 258

69,93% 25,39% 71,43% 22,45% 67,33% 22,31% 69,87% 23,63%

Otázka č. 6
345 68 291 60 185 33 821 161

76,84% 15,14% 74,23% 15,31% 73,71% 13,15% 75,18% 14,74%
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10číslo

BLAHOŽELÁME 

JUBILANTOM 

97 ročná

 Aležbeta Turečeková

85 ročné

 Ľudmila Šimoňáková

 Mária Schreinerová

 Anna Folvarčíková

80 ročná

 Margita Jenčíková

75 ročné

 Mária Lohinská

 Anna Bubláková

70 roční

 Ján Denis

 Terézia Gmucová

 Alexander Klein

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM

NARODENIA V SEPTEMBRI 

Monika Červeňáková

Kevin Girga

Simona Golabová

Natália Stanová

Juliana Žaludeková

ÚMRTIA V AUGUSTE 2010

Róbert Horňák

    1925 – 2010

Viera Mišurová

    1949 -2010

Magdaléna Timčíková

    1929 -2010

2. Príspevok v základnej umeleckej škole: 

     pôvodný       nový

 A. prípravné štúdium   1,99 € 2,00 €

 B. základné štúdium:

  B1. individuálne 

   - jeden nástroj    3,98 € 4,00 €

   - dva nástroje 5,97 €  6,00 €

   B2. skupinové 1,99 € 2,00 €

C. štúdium pre dospelých:

 C1. individuálne: 

      C1.1. bez vlastných  3,98 € 4,00 €

             príjmov  

      C1.2. s vlastným  7,97 € 8,00 €

             príjmom          

C2. skupinové:

    C2.1. bez vlastných  1,99 € 2,00 €

        príjmov

Dodatok č.1 k VZN č.4/2008 
o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach.

    pôvodný  nový 

C2.2. s vlastným  3,98 € 4,00 €

      príjmom

3. Príspevok v školskom klube detí:

    3,32 € 4 €

4. Príspevok v centre voľného času 

 za jeden krúžok:     pôvodný nový

    0,66 € 0,70 €    

Tento návrh Dodatku č. 1 k VZN č.4/2008 

o  príspevkoch na čiastočnú úhradu ná-

kladov v školách a školských zariadeniach 

bol schválený MsZ v Krompachoch dňa 

24. augusta 2010.

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta

Vyvesené dňa 5.8.2010

4
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 Ani sme sa nenazdali a tohoročné leto je nenávratne za nami. 
Dovolenky a prázdniny sa skončili, Deti sa vrátili do školských la-
víc, my dospelí, do svojich zamestnaní. S nostalgiou spomíname na 
chvíle oddychu.
 Žezlo prevzala miss ročných období. Krásna jeseň. Obdobie, kedy 

zbierame plody našej práce. Obdobie, kedy sa okolitá príroda preob-

lieka do nového šatu. Jeseň je ročné obdobie,  ktoré k nám prichá-

dza vždy v rovnakom čase. Vždy je iná, no zároveň v niečom rovna-

ká. Jeseň je krásna, jeseň je dar. Stromy sa obliekli do teplých zlatých 

farieb. V diaľke sa modrajú končiare vrchov. Všetko je jasné, prie-

zračné, čisté, hrajúce tými najkrajšími farbami. My v Krompachoch 

sa práve v jeseni, pravidelne stretávame, aby sme sa so svojimi myš-

lienkami, spomienkami, básňou, ale aj zábavou  – vrátili o niekoľko 

DNI MESTA KROMPACHY 2010DNI MESTA KROMPACHY 2010
rokov, ba i stáročí späť, aby sme posunuli hodiny času. Veď v tomto 

roku  je to už 728 rokov od prvej písomnej zmienky o Krompachoch.

 V dňoch 11.- 19.9.2010 mesto Krompachy zmenilo svoj „šat“. Čis-

tučké, vyzdobené, nadýchané inou, zvláštnou atmosférou… V týchto 

dňoch sme totiž oslavovali DNI MESTA KROMPACHY, do ktorých 

sme zakomponovali aj XIX. Krompašský jarmok.

 Bohatý kultúrny a športový program, rôzne sprievodné podujatia, 

výstavy, stánkový predaj, kolotoče, burčiak, varené vínko, remeslá, 

ale aj vrava, hluk, zábava a dobrá nálada- to všetko patrilo k neod-

mysliteľnej jarmočnej atmosfére, ktorá je už minulosťou. Ale o rok sa 

budeme tešiť znova, protože nás čaká jubilejný 20. Krompašský jar-

mok.
Bc. Adriána Kočanová

5

foto: Ladislav Dlugoš
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POĎAKOVANIEPOĎAKOVANIE
 Dovoľte nám srdečne poďakovať všetkým 

organizátorom a spoluorganizátorom, ktorí 

sa podieľali na príprave a priebehu Dní mes-

ta Krompachy, XIX. Krompašského jarmoku 

a jeho sprievodných podujatí –  Súkromnej 

strednej odbornej škole SEZ Krompachy,  

Klubu TDM v Krompachoch, Poľovnícke-

mu združeniu, Stolnotenisovému oddielu 

v  Krompachoch, Klubu mažoretiek ASK, 

Základnej umeleckej škole, Dychovej hud-

be, Folklórnemu súboru Krompašan, čle-

nom ZPOZ-u, Humanite pre život, člen-

kám ÚŽS č.6., Miestnemu odboru Matice 

slovenskej v Krompachoch,  členom Mest-

ského hasičského zboru v Krompachoch, 

Obvodnému oddeleniu PZ SR, a sponzo-

rom: 

P.č. SPONZOR

 1. ALTAN s.r.o., Krompachy

 2. ASKONY export-import s.r.o., 

  Krompachy

 3. Brantner Krompachy s.r.o.

 4. CK Group - Miroslav Čech

 5. Cukráreň Balkan III- Ademi   BULENT

 6. Drogéria  Jozef  GMUCA

 7. Drogéria ZUZKA

 8. ELEKTRONIC Bross - Samuel Čiasnoha

 9. ELEKTROSET s.r.o., Krompachy

 10. ELTRA s.r.o., Košice

 11. Emil Neupauer - Autoservis-autolak

 12. František MARTON, Krompachy

 13. HASMA s.r.o.Krompachy

 14. Jaroslav  MATÚŠ, Krompachy

 15. J-UNIT, s.r.o., Jurkovský Kamil

 16. Katarína  MROSKOVÁ, Krompachy

 17. Kovohuty a.s., Krompachy

 18. Kromsat s.r.o., Krompachy

 19. Kvety ALENA - Alena Dzurova

 20. LC Elektro - Martin Uhrín

 21. Marcel Lesňák-kancelária MBI

 22. MARIBAN s.r.o. Krompachy

 23. Matej  STAJSKO, Krompachy

 24. Mäso údeniny - Ladislav KOČÍK

 25. Mestské lesy s.r.o., Krompachy

 26. M-GLASS Martin Kollárik

 27. MILK AGRO s.r.o., Prešov

 28. Miroslav MIŠURA, Krompachy

 29. MPC CESSI a.s. SNV

 30. NÁBYTOK- Mária ŠIMKOVÁ

 31. NICO - Ivan Bandžuch

 32. Oľga Keruľová, reštaurácia CENTRUM

 33. ORANGE - Samuel Čiasnoha, 

  Krompachy

 34. Panasonic AVC Networks Slovakia s.r.o.

 35. Pavol TOPORCER, Spišský Štvrtok

 36. PETRO s.r.o., Spišské Podhradie

 37. Pizéria GIULIA- Ľ.Puškárová

 38. PROMIX Vladislav Probala

 39. Reštaurácia Centrum-Oľga KERUĽOVÁ

 40. Reštaurácia Galéria-Marek  KANDRIK

 41. RONA a.s. Lednické rovné

 42. Rosimex - Slovakia a.s., Krompachy

 43. Rozličný tovar - Mária GOJDOVÁ

 44. Salón „S“ - Viera VAĽKOVÁ

 45. Salón „S“- Slávka KROMKOVÁ

 46. Salón ÚSMEV - Janka CUKEROVÁ

 47. SEZ a.s.Krompachy

 48. Sigma Plus s.r.o., Krompachy

 49. SOOF- Peter JENČÍK, Krompachy

 50. STI s.r.o., Krompachy

 51. Štefan Jurčišin- JPS, Kaľava

 52. Termokomplex s.r.o.Krompachy

 53. URANPRESS, s.r.o., SNV

 54. VÍNO  Levice s.r.o., Bratislava

 55. ZAHY s.r.o., Krompachy

 56. ZARA-chránená dielňa, Veľký Krtíš

 57. Zlievareň SEZ Krompachy a.s.

 Všetci títo prispeli k dôstojnému priebehu 

tohtoročného Krompašského jarmoku a jeho 

sprievodných podujatí organizovaných pri 

príležitosti Dní mesta Krompachy. 

 Sponzori prispeli svojimi darmi mestu 

v celkovej sume  4 551,00 €, ktoré boli použi-

té hlavne ako vecné ceny v tombole,  na špor-

tové podujatia a súťaže, kultúrne vystúpenia, 

recepciu pri príležitosti slávnostného zasad-

nutia Mestského zastupiteľstva, stretnutia 

sponzorov a pozvaných hostí. Výťažok z pre-

daja tombolových lístkov v prospech Detskej 

nadácie  bol poukázaný na jej  účet a predsta-

vuje čiastku  1 148,00 €.

6

foto: Ladislav Dlugoš
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Kandidáti:

1. Pavol Bandžuch, Ing., 58 r., technik, ĽS - HZDS

2. Stanislav Barbuš, 61 r., dôchodca, SMER

3. František Biroš, 74 r., dôchodca, KDH 

4. Igor Cuker, 62 r., podnikateľ, SMER

5. Rudolf Čiasnoha, 63 r., živnostník, KSS

6. Samuel Čiasnoha, 34 r., živnostník, SDKÚ - DS

7. Štefan Čupaj, Ing., 55 r., technický manažér, SMER

8. Eva Derdáková, Ing., 49 r., ekonómka, nezávislý kandidát

9. Radovan Ďorko, 39 r., riaditeľ obchodnej spoločnosti, 

 SDKÚ - DS 

10. Jozef Dub, 45 r., živnostník, nezávislý kandidát

11. Oľga Dzimková, 47 r., zdravotná sestra, SMER

12. Peter Gojda, Ing., 59 r., podnikateľ, nezávislý kandidát

13. Miloš Grohregin, Ing., 51 r., riaditeľ, SMER 

14. Milan Hanušovský, 57 r., podnikateľ, SNS 

15. Jozef Haško, 39 r., podnikateľ, nezávislý kandidát

16. Marián Hojstrič, MUDr., 38 r., lekár, SDKÚ - DS 

17. Imrich Holečko, Ing., 54 r., zástupca primátora, SDKÚ - DS 

18. Daniel Ivančák, Ing., 26 r., THP, SDKÚ - DS 

19. Igor Jendruch, 52 r., technický manažér, SMER

20. Tomáš Kandra, Ing., 27 r., špecialista kvality, SDKÚ - DS 

21. Marcel Kandrik, Mgr., 35 r., štátny zamestnanec, SDKÚ - DS 

22. Eva Kandriková, 45 r., učiteľka, SNS

23. Štefan Klein, Ing., 58 r., ekonóm, SNS

24. Ján Kopnický, 46 r., živnostník, nezávislý kandidát

25. Lívia Kozlová, Ing., 34 r., ekonómka - účtovníčka, 

 nezávislý kandidát

26. Ján Lörinc, 66 r., učiteľ ZUŠ, KDH

27. Miloslav Masaryk, 58 r., ekonóm, nezávislý kandidát

28. Jaroslav Matúš, 34 r., živnostník, SDKÚ - DS 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby 

do orgánov samosprávy obci 27. novembra 2010
Kandidáti:

1. Igor Jendruch, 52 r., technický manažér, SMER – sociálna demokracia

2. Ľuboš Ontko, Ing., 41 r., konštruktér, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

3. František Puškár, JUDr., 37 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát

4. Iveta Rušinová, Ing., 51 r., primátorka, nezávislý kandidát

5. Peter Wolf, 26 r.,Ing. podnikateľ, Strana demokratickej ľavice

Zaregistrovańí kandidáti pre voľby poslancov mestského 

zastupiteľstva v Kromapchoch 27. novembra 2010

29. Drahomír Mazúr, Mgr., 38 r., SZČO, nezávislý kandidát

30. Marta Mičeková, Mgr., 54 r., magister verejnej správy, 

 nezávislý kandidát

31. František Mikel, 60 r., dôchodca, KDH

32. Anna Mosinová, 56 r., ekonóm, ĽS - HZDS

33. Emil Muľ, Mgr., 49 r., prednosta MsÚ, KDH

34. Ľuboš Ontko, Ing., 41 r., konštruktér, SDKÚ - DS 

35. Alžbeta Perháčová, Ing., 53 r., manažér zahraničného 

 obchodu, SMER

36. Jozef Petruňa, Ing., 57 r., ekonóm, nezávislý kandidát

37. Ján Pribičko, 40 r., konateľ spoločnosti, nezávislý kandidát

38. Vladislav Probala, 62 r., podnikateľ, SMER

39. Vladimír Puchala, 51 r., manažér – živnostník, 

 nezávislý kandidát

40. Karin Pustayová, 38 r., sociálna pracovníčka, SDKÚ - DS 

41. Anton Seman, 43 r., podnikateľ, SNS

42. Elena Sikorová, 60 r., dôchodca, KDH

43. Imrich Smaržík, Ing., 59 r., generálny riaditeľ 

 SEZ Krompachy a.s., nezávislý kandidát

44. Jaroslav Svoboda, 64 r., výsluhový dôchodca, 

 nezávislý kandidát

45. Rastislav Tkáč, 34 r., lesník, SDKÚ - DS 

46. Erika Tomčíková, Mgr., 35 r., učiteľka, nezávislý kandidát

47. Ladislav Trela, 48 r., živnostník, nezávislý kandidát

48. Jozef Válek, Mgr., 39 r., učiteľ, SDKÚ - DS 

49. Pavol Vaľko, 63 r., dôchodca, nezávislý kandidát

50. Peter Wolf, Ing., 26 r., podnikateľ, SDĽ

51. Štefan Želasko, 53 r., vedúci prevádzky LD, 

 nezávislý kandidát

52. Magdaléna Žišková, 63 r., rehabilitačná sestra, KDH

 Nový školský rok sa začal aj v našej MŠ na Hlavnej 
ulici. Podľa lokality sme si materskú školu pomenovali 
„Pod Líščím vrchom“. V tomto školskom roku máme 
zapísaných 78 detí vo veku od 3 do 6 rokov. Riaditeľ-
kou  je PaedDr. Lýdia Medvecová.

 Predprimárne vzdelávanie zabezpečujú vždy dve 

učiteľky v triede s celodennou výchovou a vzdelá-

vaním. Názov školského vzdelávacieho programu 

je „Múdre hlávky, dobré srdiečka a šikovné rúčky“. 

Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno

-emocionálnej, intelektuálnej, morálnej a estetickej, 

rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady 

na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje  na život v spoloč-

nosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobi-

tosťami detí.

 Naša materská škola je štvortriedna. Počet detí v 

jednotlivých triedach závisí od veku detí. 

1. trieda „ZAJAČIKY“ 

 -  PaedDr. Lýdia Medvecová,

  Lenka Kendrová

2. trieda „LIENKY“

 - Mgr. Lucia Ringošová, Eva Kandriková

3. trieda „MOTÝLE“    

 - Elena Vojčíková, Mária Dubiňáková

4. trieda „ŽABKY“   

 - Mária Barbieriková, Janka Berthótyová

 Prioritou našej materskej školy je, aby tu deti pre-

žili radostné chvíle v kolektíve svojich vrstovníkov a v 

tvorivej atmosfére rozvíjali vlastnú osobnosť. Aj v tom-

to školskom roku máme naplánované zaujímavé aktivi-

ty,  s ktorými sa v priebehu školského roka radi podelí-

me. Mottom našej MŠ je: „Pomôž mi, aby som to doká-

zal sám“ (Mária Montessori).

autor: Mária Dubiňáková, učiteľka MŠ

MATERSKÁ ŠKOLA „POD LÍŠČÍM VRCHOM“ SA PREDSTAVUJE
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KNIŽNICA INFORMUJE
Prázdniny sa síce skončili už dávno a niektorí školáci si na ne už 
ani nespomenú, no my si ich pripomíname cez príspevok do prázd-
ninovej súťaže v mestskej knižnici, do ktorej sa zapojili deti, ktoré 
nechceli svoj voľný čas tráviť len tak na “pokecoch“. Súťaž mala ná-
zov „Napíš príbeh z názvov kníh“ a toto je víťazný príspevok od Do-
minika Garaia z III.O z osemročného Gymnázia v Krompachoch.

Ž. Síkorová, Mestská knižnica Krompachy

Záhada čiernych  
šmolkov

 Bolo obyčajné nedeľné popoludnie. Sherlock Holmes písal gratu-

lačný list svojim priateľom zmäteným dvojičkám zo Slepej uličky. 

Raz mu totiž pomohli vyriešiť záhadu vyjúceho psa. Keď ho našli bol 

mimoriadne doráňaný a hladný. A keďže sa im nepodarilo vypátrať 

jeho majiteľa, Sherlock Holmes si ho ponechal. Bol to veľký čierny pes 

a tak dostal meno Baskervilský.

 Holmes bol hladný a tak sa rozhodol, že si niečo zaje. No v tom 

začul strašný buchot na dvere. Chcel sa pozrieť, že kto tak bije do 

tých dverí, keď v tom sa dvere otvorili a udreli ho do nosa. Bol to la-

pal Emil z Lönnebergy, ani sa nepozdravil a hneď začal kričať: „Pán 

Holmes, pán Holmes, musíte mi pomôcť!“ „Počkaj“, prerušil ho de-

tektív. „Pozri sa čo si urobil, musím si ošetriť nos.“ Emil až vtedy po-

chopil, čo sa deje. Zasa sa mu podarilo niečo vyparatiť. Začervenal sa 

a zahanbene riekol: To ma veľmi mrzí, ale mám pre vás dôležitú sprá-

vu.“ „Jánošík,“ zakričal Holmes na svojho sluhu, „dones nám čaj 

a sušienky! Poď Emil,“ povedal držiac si na nose vreckovku. Sadli si 

a Emil spustil: „Včera som chcel navštíviť  svoju kamošku Červenú 

čiapočku a cestu som si skrátil cez Biely vŕšok a všimol som si tam 

čiernych šmolkov.“ OH nie, len to nie“ vystrašene vykríkol Holmes. 

 Na druhý deň ráno Sherlock zavolal svojich priateľov Herculeho 

Poirota a detektíva Polmesiaca. O necelé  dve hodiny sa stretli pri 

Bielom vŕšku. „Oh Hercule, tuším si pribral!“ zažartoval Holmes. 

„A  ty zasa neboxuješ“ odpovedal Hercule. „Toto je môj indiánsky 

priateľ a stopár Horský lev Tekumseh.“ Podali si ruky na privítanie 

a vtom sa z kríkov vynorila postava, ktorú veľmi dobre poznali. Bol 

to Polmesiac a hundral: „Sprosté opice, vedia len hádzať banány. Oh, 

čaute chlapci! Tak poďme, musíme sa dozvedieť, čo ich sem vlastne 

priviedlo“. Neďaleko nich si jeden šmolko plnil čutoru vodou. Ešte 

ju ani nemal plnú, Tekumseh ho chytil za krk a vtiahol za kríky. Vy-

vliekli ho na Biely vŕšok a tam sa utáborili. Začali ho vypočúvať. Naj-

prv strašne zapieral, no keď pochopil že sú v presile, vyšiel s pravdou 

von: „Sme z  krajiny Ozz a zavolali nás sem opice vo vyťahaných trič-

kách aby sme nahradili populáciu modrých šmolkov, viac nám však 

nepovedali.“ „A vieš kde sa skrývajú?“ „Noo neviem, ale stále hovo-

rili o horárni v Zelenom údolí.“ „Tak tu máš za hrsť kalamburských 

orieškov, vráť sa späť a tvár sa nenápadne.“ „A čo bude s nami pán 

detektív?“ pýtal sa šmolko plačlivým hlasom. „Neboj sa, vy tu môže-

te ostať ak chcete“. Šmolko sa zaradoval a odbehol preč. „Teraz sa po-

trebujeme dostať do Zeleného údolia. Poznám to tam výborne, lebo 

som tam chvíľu žil.“Povedal Tekumseh a nahodil rezký krok. „Tak a 

sme tu, no musíme byť potichu“ Detektívi však vykopli dvere a skrík-

li: „Máme váaaas“ Tekumseh s úsmevom na tvári ukázal na vedľaj-

šie dvere. V horárni sa nachádzali opice vo vyťahaných tričkách. Na-

sadili im náramky a začali ich vypočúvať. „Kto vás najal a prečo?“ 

OZ  KLUB  MAŽORETIEK   ASK

CHEEKY GIRLS
Nám.slobody 1, Krompachy

pod vedením vedúcej súboru 

Soni Kandrikovej-Kočanovej 

a hlavnej choreografky Lenke Šoldrovej
Vás srdečne pozývajú do svojich radov !

Ak sa chceš pridať k nám stačí mať od 3. – 25. rokov 

a môžeš reprezentovať seba a naše mesto 

na celoslovenských, medzinárodných súťažiach 

a festivaloch, neváhaj a príď medzi nás

Dom kultúry  KROMPACHY – divadelná sála.

Tento rok sa pripravuje:

Majstrovstvá Slovenska v mažoretkovom športe

VC GRAND PRIX v Chorvátsku

Vystúpenia na športových, kultúrnych a spoločenských 

podujatiach, firemných akciách.........

„Boli to Návštevníci a šmolkov potrebovali do šmolkozmrzliny“ pre-

krikovali sa opice. „Teraz sú v prístavnom sklade a loď s nimi odplá-

va o pár minút“ povedala opica, ktorej tričko trčalo z nohavíc. „Oh 

moindie,“ vyhŕkol Poirot, „to už nestihneme“. „Ešte to nie je stra-

tené“ zvolal Holmes, vytiahol z vrecka mobil a so šibalským úsme-

vom zavolal jednotku AKTY X.  Cestou späť zvestoval Holmes dob-

rú správu: „Murder a Scalyová vám odkazujú, že Návštevníkov zatkli 

a modrí šmolkovia sa vracajú domov a budú žiť spoločne s čiernymi. 

A tak opäť spravodlivosť zvíťazila. Detektívi sa dohodli, že sa stretnú 

opäť. Tentoraz nie pri riešení záhady, ale pri sušienkach a čaji u Tif-

faniho.
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Kňaz – Kristov služobník a hlásateľ Božieho slova
 „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu./Mk 16,15/

 Týmito slovami Pán Ježiš pri svojom nanebovstúpení rozposlal apoštolov do celého sveta, aby išli a hlásali Božie kráľovstvo a pracova-

li na spáse nesmrteľných duší.Týmito slovami aj diecézni biskupi posielajú svojich kňazov do jednotlivých farností.

Dekrétom č. 1351/2010 diecézny biskup rožňavskej diecézy Vladimír Filo ma odvolal z farnosti Polomka, v ktorej som vykonával svoju 

kňazskú službu 20 rokov a zároveň ma týmto dekrétom ustanovil za farára do farnosti Krompachy.

Pri každej vysviacke každý kňaz sľubuje úctu a poslušnosť biskupovi a jeho nástupcom. V duchu tohto sľubu som aj ja 1. septembra 2010 

nastúpil do Krompách.V nedeľu 5.septembra vzývaním Ducha Svätého začala moja pastoračná práca spolu s našimi žiakmi a študenta-

mi, ktorí začali nový školský rok.

 Aj touto cestou chcem vás všetkých obyvateľov mesta Krompachy, veriacich i neveriacich pozdraviť a popriať všetko len najlepšie, veľa 

lásky, pokoja a porozumenia. Len v pokoji a v porozumení môžem vykonávať svoju kňazskú službu a poslanie.

 Chcem vám hlásať jedine Krista ukrižovaného a Vzkrieseného. Spolu s vami všetkými chcem prežívať vaše úspechy, radosti, bolesti 

a trápenia a zároveň vo svojich modlitbách a pri svätej omši vyprosovať vám potrebnú pomoc a milosti.

 Ďakujem za milé privítanie a prijatie, zároveň vyjadrujem všetkým, ktorí mi podávajú pomocnú ruku, aby som aj v tejto farnosti pl-

nil si dobre svoje povinnosti Kristovho služobníka a kňaza, úprimné Pán Boh zaplať. Nech nás všetkých Pán sprevádza svojou milosťou 

a požehnaním.       To vám praje a vyprosuje váš duchovný otec Jozef Palušák, farár

Účinkuje: 

KOŠICKÁ 

HUDOBNÁ SKUPINA 

PAVELČÁKOVCI
21.10.2009 o 17,00 hod. 

Reštaurácia MELÓDIA 

Námestie slobody - KROMPACHY

MESTO KROMPACHY 
VÁS POZÝVA 

NA PODUJATIE 
PRI PRÍLEŽITOSTI

OKTÓBER
MESIAC ÚCTY 

K STARŠÍM

Vstup: voľný 
vstupenky si môžete vyzdvihnúť na MsÚ (informátorka)

 Touto cestou by som chcela vysloviť rodičom detí navštevujúcich Mater-

skú školu na Robotníckej ul. v Krompachoch poďakovanie za ich iniciatívu 

na stretnutí a zúčastnení sa  júnového zasadnutia Mestského zastupiteľstva, 

kde prezentovali neodkladne upozorniť na vážnosť situácie, z titulu poukáza-

nia nedostatkov hygienických požiadaviek okresného hygienika RÚVZ v Sp. 

Novej Vsi. Aj vďaka spracovanej prezentácii  p. Ing. Lívie Kozlovej bolo zmys-

lom poukázať na vzniknuté už dlhoročné nedostatky a tým presvedčiť po-

slancov MsZ, aby boli schválené finančné prostriedky na rekonštrukciu soci-

álnych zariadení na MŠ Robotnícka 3. 

 VEĽKÁ VĎAKA patrí našim poslancom mesta a zároveň aj p. Ing. Ivete 

Rušinovej primátorke mesta pri podpore a schválení finančných prostried-

kov na rekonštrukciu sociálnych zariadení.

 VEĽKÉ ĎAKUJEM patrí predovšetkým samotnému zhotoviteľovi – Dre-

vopil – Spiš, s.r.o. z Krompách a konateľovi spoločnosti p. Ing.Pavlovi Pod-

rackému, ktorý doslova v rekordnom čase zrekonštruoval priestory sociál-

nych zariadení v MŠ. Naša detská umyváreň a WC tak dostala konečne po 

44  rokoch prevádzky novú podobu.

 Nakoľko v roku 2007 sa v priebehu týždňa zrekonštruovala kuchyňa, ktorá 

taktiež v tomto čase už nespĺňala hygienické normy a kuchyňa bola už vtedy 

v ohrození jej uzatvorenia sa náš problém s uzatvorením prevádzky kuchyne 

nekončí a stále sme v ohrození uzatvorenia jej prevádzky a následným doná-

šaním stravy pre deti z iného zariadenia. Ak sa nebude pokračovať v dokon-

čení projektu prestavby celej kuchyne ako celku t.j. prístavby so samostatným 

vchodom, okresný hygienik pristúpi k náhradnému riešeniu, z čoho vyplýva 

aj znížená kvalita podávanej stravy ako aj zdravej výživy pre vývin deti pred-

školského veku. Táto informácia bola predložená aj všetkým rodičom na spo-

ločnom zasadnutí na začiatku šk. roka 2010/2011.

 Pani Ing. Lívia Kozlová vytvorila v tomto smere obrovskú iniciatívu pri 

hľadaní riešenia ponechania a pokračovania dostavby kuchyne, kde pri 

osobnom rokovaní a predložení požiadavky MŠ s Nadáciou SEZ Hornádska

1 v Krompachoch v zastúpení p. JUDr. Máriou Papcunovou – správkyňou 

nadácie, ktorá nám poskytla materiálnu finančnú pomoc na rekonštruk-

ciu sociálnych zariadení a pokračovanie v rekonštrukciu prevádzky kuchy-

ne. Nadácia SEZ poskytla Materskej škole Robotnícka 3 peňažný dar vo výške 

9 397,97 €. Nadácii SEZ ako aj p. Ing. Lívii Kozlovej patrí VEĽKÉ ĎAKUJEM!

 V mene  svojom ako aj všetkých  zamestnancov našej materskej školy si do-

voľujem vysloviť  presvedčenie, že sme hrdí na to, že o našu MŠ je veľký záu-

jem zo strany rodičov umiestniť svoje dieťa  práve do nášho zariadenia.

 Ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o to, aby naše poslanie sa stalo skutoč-

nosťou a mohli sme vychovávať a vzdelávať deti, ktoré raz budú v našich kro-

koch pokračovať.                Anna Kandriková riad. MŠ

Poďakovanie za rekonštrukciu 
sociálnych zariadení na MŠ Robotnícka 3

9



10 číslo

DOPRAVNÁ VÝCHOVA
 Chodci a najmä deti sú najzraniteľnej-
ší účastníci cestnej premávky. Príčiny ne-
hôd chodcov spočívajú v nedisciplinovanos-
ti a nedodržiavaní pravidiel cestnej premáv-
ky. Preto musíme deti viesť aj k disciplino-
vanosti počas pohybu na cestách a v ich blíz-
kosti, a taktiež deti musíme naučiť pravidlá 
cestnej premávky tak, aby si ich v plnej mie-
re aj kvalitne osvojili!
 Veľmi málo detí do 10 rokov sa dokáže do-

statočne bezpečne pohybovať po cestách. 

Približne 1/3 smrteľných úrazov detí do veku 

14  rokov sa stane na cestách. Najväčšiu do-

pravnú nehodovosť chodcov spôsobujú deti 

a mládež vo veku 6 až 14 rokov. 

 Dopravná výchova pomôže deťom osvo-

jiť si základné návyky správania sa v rôznych 

dopravných situáciách. Deti sa na hodinách 

dopranej výchovy naučia dopravné situácie 

riešiť správne, budú opatrnejšie, pozornejšie 

a rozvážnejšie (prevencia). 

 Dopravná výchova detí je významný prvok 

v znižovaní tragédií na našich cestách! Na-

šej škole však na efektívnu a kvalitnú výučbu 

dopravnej výchovy 

chýbali didaktické 

prostriedky. 

 Touto cestou by 

som chcel vyslo-

viť úprimné po-

ďakovanie pod-

niku KOVOHU-

TY , a.s. KROM-

PACHY, ktorý nám 

sponzorsky pomo-

hol tieto didaktické 

prostriedky zabez-

pečiť.

 Som veľmi rád, 

že sú medzi nami 

ľudia a  firmy, kto-

Riaditeľ Špeciálnej základnej školy v Krom-

pachoch v spolupráci s Centrom špeciálno-

pedagogického poradenstva v Spišskej Novej 

Vsi ponúkajú rehabilitačnú starostlivosť pre 

žiakov ZŠ a ŠZŠ.

 Centrum špeciálno – pedagogického po-

radenstva (CŠPP) poskytuje komplexnú re-

habilitačnú starostlivosť, zameranú primár-

ne na deti a mládež so špeciálnymi výchov-

no-vzdelávacími potrebami, sekundárne na 

ich rodinné a sociálne zázemie a zabezpeče-

nie aktívnej účasti rodín na tomto procese.

CŠPP poskytuje liečebno-preventívnu sta-

rostlivosť uplatňovaním rehabilitačných po-

stupov podľa pokynov a nariadenia rehabili-

tačného lekára

 • Do rehabilitačnej starostlivosti zaraďuje 

dieťa až po jeho vyšetrení lekárom, sta-

novení diagnózy a indikácie rehabilitač-

ných postupov

 • V spolupráci s rehabilitačný lekárom vy-

pracováva rehabilitačné programy:

  - Individuálne cvičenie

  - Asistované cvičenia

  - Skupinové cvičenie

  - Cvičenie s rehabilitačnými 

   pomôckami

  - Cvičenie na prístrojoch

 CŠPP ďalej poskytuje doplnkové procedú-

ry, ktoré sa využívajú na pracovisku: klasická 

masáž, reflexná masáž, lymfodrenáž.

CŠPP poskytuje rodičom metodický ná-

vod na domácu rehabilitáciu dieťaťa, ako aj 

o možnostiach rehabilitačných pomôcok.

CŠPP vedie dokumentáciu o deťoch, ktorým 

sa poskytuje rehabiltačná starostlivosť.

KONTAKTY: 

ŠZŠ KROMPACHY 

www.szskrompachy.sk

CŠPP SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

www.szsfabsnv.edu.sk

OKIENKO ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

rým naozaj záleží na bezpečnosti a zdraví na-

šich detí, že vedia, aká dôležitá je dopravná 

výchova, a že majú chuť pomôcť tam, kde je 

to potrebné. 

 EŠTE RAZ SRDEČNE ĎAKUJEM v mene 

celého pedagogického zboru a najmä v mene 

našich žiakov, pretože viem, že práve zakú-

pením didaktických prostriedkov pre žiakov 

so  špeciálnymi výchovno-vzdelávacími po-

trebami sa dopravná výchova pre nich stane 

zaujímavou a poučnou.

 Mgr. Jozef Valek,  riaditeľ ŠZŠ

Ilustračné foto

Výstava obrazov a ručných prác

 Slovenská ľudová tvorivosť je obsiahla a pestrá. Prenáša sa z gene-

rácie na generáciu. Takto sa  zachovali napríklad výšivkárstvo, ľudo-

vé piesne, keramika a pod. Popredné miesto má aj ľudová ornamen-

tika. Kroje, zdobené pestrými ornamentmi, dokážu vyvolať príjem-

ný zážitok na rôznych slávnostiach. O rozvoj ornamentálnej tvorby, 

jej zdokonalenie a povýšenie na umeleckú úroveň sa zaslúžil maliar 

Štefan Leonard Kostelničák. Jeho práce boli počas Dní mesta Krom-

pachy vystavené v Dome kultúry v Krompachoch, kde si ich návštev-

níci už XIX. Krompašského jarmoku mohli osobne pozrieť. Taktiež 

bola pripravená aj výstava ručných prác Radoslavy Kleinovej.

 Žiaci 3.B, 4.B, 5.B, 8. a 9. ročníka ŠZŠ Krompachy, dňa 14.9.2010, 

si obe tieto výstavy boli pozrieť. Práce obidvoch vystavovateľov sa 

žiakom veľmi páčili. Verím, že si z týchto výstav odniesli mnoho 

pekných zážitkov a veľa nápadov, ktoré môžu využiť na hodinách 

výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania.           Mgr. Janka Čechová
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MESTO KROMPACHY, Námestie slobody č. 1, 05342 Krompachy, (ďalej len „vyhlasovateľ“), 
zastúpené primátorkou mesta Ing. Ivetou Rušinovou, 

na základe § 9a ods. 1 písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

V Y H L A S U J E obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu
na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta Krompachy.

• Predmet predaja na základe súťaže: 

voľný jednoizbový byt na ul. Hlavnej č. 32 v Krompachoch, 
vrátane podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku, konkrétne

Byt je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže a je zapísaný 

na Správe katastra v Spišskej Novej Vsi v liste vlastníctva č. 1657 pre k.ú. Krompachy, parcela č. KN 2993.

• Minimálna požadovaná kúpna cena:

Minimálna kúpna cena, za ktorú sa byt ponúka na predaj je stanovená s prihliadnutím na znalecký posudok č. 32/2010 zo dňa 23.6.2010, 

vyhotoveného znalcom Ing. Stanislavom Hanulom, Fr. Kráľa 1, Spišská Nová Ves 

v celkovej výške 7.600 €

• Miesto predkladania návrhov

 Písomné súťažné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu vyhlasovateľa:

 Mestský úrad v Krompachoch, Námestie slobody č. 1, 053 42 Krompachy 

 s viditeľným označením – textom:  „NEOTVÁRAŤ – OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – BYTY SNP č. 1“

• Vyhodnotenie návrhov

 1. Poverený zamestnanec mesta vyznačí na obálke: poradie návrhu, dátum a čas prijatia návrhu.

 2. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude primátorkou mesta Krompachy vymenovaná najmenej trojčlenná komisia. 

  Účasť navrhovateľov pri otváraní, čítaní a vyhodnotení súťažných návrhov je vylúčená.

 3. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená a sídla navrhovateľov, ponúkané ceny, spôsob 

  hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia vyhlásia poradie návrhov.

   V Krompachoch, 30.08.2010
Ing. Iveta Rušinová v.r., primátorka mesta

Zverejnené na úradnej tabuli Mestského úradu v Krompachoch 6.9.2010

• Podmienky verejnej obchodnej súťaže:
1. Vyhlásenie súťaže : 06.09.2010

 Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverej-

nenia na úradnej tabuli, internetovej stránke mesta 

Krompachy www.krompachy.sk a v regionálnej tlači.

2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 

 08.10. 2010, o 12.00 hod.
3. Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby.

4. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené 

v  slovenskom jazyku a musia obsahovať tieto nále-

žitosti:

 - meno, priezvisko, rodné priezvisko, bydlisko, 

tel. kontakt navrhovateľa,

 - písomná špecifikácia predmetu predaja,

 - číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej kúpnej 

ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako vyhlásená mini-

málna kúpna cena (t.j. min. 7.600 €),

 - spôsob a termín splatnosti navrhovanej kúpnej 

ceny, najneskôr však do 31.12.2010

 - návrh musí byť podpísaný a datovaný,

 - záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi nehnuteľnosť 

tak ako stojí a leží za ním navrhnutú cenu,

 - súhlas s podmienkami súťaže,

 - čestné vyhlásenie navrhovateľa, že má vysporiada-

né všetky záväzky voči vyhlasovateľovi súťaže,

 - čestné vyhlásenie navrhovateľa, že pristúpi k uza-

tvoreniu kúpnej zmluvy s nasledovnými podstatný-

mi náležitosťami, na ktorých vyhlasovateľ trvá:

a) v kúpnej zmluve bude zapracovaná podmienka, že 

návrh na vklad vlastníckeho práva podá na prísluš-

nú Správu katastra vyhlasovateľ až po úplnom zapla-

tení kúpnej ceny,

b) v kúpnej zmluve bude podmienka, že predávajú-

ci (vyhlasovateľ súťaže) si vyhradzuje právo odstú-

piť od kúpnej zmluvy, ak kupujúci nedodrží zmluv-

né záväzky o zaplatení kúpnej ceny v lehote do 1 me-

siaca od termínu splatnosti kúpnej ceny, ktorý si na-

vrhne kupujúci,

c) náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti v plnej 

výške bude znášať kupujúci.

5. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak 

podá navrhovateľ viac návrhov, budú všetky zo sú-

ťaže vylúčené.

6. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a 

odvolať ich do ukončenia lehoty na predkladanie 

ponúk, t.j. do dňa 8. októbra 2010, do 12.00 hod. Po 

uplynutí tohto termínu možno návrh dopĺňať len na 

základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej le-

hote.

7. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmien-

kam súťaže, alebo budú doručené po termíne stano-

venom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže za-

radené. 8.

8. Vyhlasovateľ po ukončení súťaže vyhodnotenie návr-

hov súťaže písomne oboznámi všetkým účastníkom 

do 15 dní od schválenia predaja v mestskom zastu-

piteľstve.

9. Návrh po termíne určenom na jeho predloženie ne-

možno odvolať, navrhovateľ je viazaný návrhom až 

do 15 dní po schválení výsledku súťaže Mestským 

zastupiteľstvom mesta Krompachy.

10. Výsledok súťaže podlieha schváleniu mestským za-

stupiteľstvom. Termín uzatvorenia kúpnej zmluvy je 

najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia predaja víťa-

zovi súťaže Mestským zastupiteľstvom mesta Krom-

pachy. V prípade, že do 10 kalendárnych dní od vy-

zvania na uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže neuzatvo-

rí túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca ná-

rok na uzatvorenie kúpnej zmluvy. V takom prípa-

de bude nehnuteľnosť ponúknutá na odkúpenie zá-

ujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí 

určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predlože-

ných návrhov.

11. Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ 

navrhovateľom nehradí.

12. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden 

navrhovateľ, ktorý splnil podmienky súťaže.

13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky 

predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť podmienky 

súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť 

lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vy-

hlásenie výsledku súťaže. Pri formálnych nedostat-

koch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyhlasova-

teľ si vyhradzuje právo vyzvať navrhovateľa na dopl-

nenie a vykonanie opravy.

 Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom 

a prostriedkami tak ako bola vyhlásená.

14. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podá-

va prednosta MsÚ v Krompachoch Mgr. Emil Muľ, 

tel. 053/4192232.

15. Ohliadku nehnuteľnosti zabezpečuje počas úrad-

ných hodín a po predchádzajúcom dohovore Bytové 

hospodárstvo mesta Krompachy, s.r.o., tel. 053/447 

22 77

16. Kritériom hodnotenia predložených ponúk je návrh 

najvhodnejší z hľadiska:

 a) cenovej ponuky (60 bodov)

 b) naliehavosti riešenia bytovej otázky (10 bodov)

 c) spôsobu a termínu splatnosti kúpnej ceny – najvý-

hodnejšie podmienky platby (20 bodov)

 d) záväzkov voči mestu (10 bodov)

11
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záhradkárska poradňa 

Október v záhradke

Stromy, ktoré sú zbavené lístia môžeme prerezávať. Vyhýbame sa hlbo-
kému rezu, ktorý nechávame na jar. Nerežeme hrubé konáre, lebo rany 
by sa zle hojili. Rezné rany začistíme nožom a hneď zatrieme latexom, 
alebo stromovým balzamom. Neošetrené rany sú vstupnou bránou 
pre drevokazné huby.
 Starostlivo odstraňujeme opadané liste, ktoré nepálime, ale kompos-

tujeme. Ak máme pod stromami zatrávnené plochy, kosíme naposledy 

trávnik, aby sme mohli odstrániť všetky spadané lístie. Čistota pod stro-

mami je základnou ochranou proti chorobám a škodcom.

 Koncom mesiaca je čas na výsadbu cesnaku. Pôdu na výsadbu si pri-

pravíme už na začiatku mesiaca, prerýľovaný záhon urovnáme a nechá-

me pôdu uľahnúť. Cesnak vysádzame až keď teplota pôdy klesne pod 4° 

C a pred výsadbou ho nezabudnime moriť v SULKE. Záhon pod cibuľu 

po zrýľovaní dôkladne vyvápnime ešte v jeseni páleným, alebo hydrato-

vaným vápnom v dávke aspoň 200g na jeden štvorcový meter. Cibuľa po-

trebuje najviac vápenatú pôdu zo všetkých druhov zeleniny.

 Ak chceme vysádzať nové ovocné stromky, musíme skôr vyko-

pať jamy, aby do výsadby dobre zvetrali. O veľkosti jamy rozhoduje 

na prvom mieste pôda, potom druh ovocného stromu a jeho podpník. 

V našich podmienkach kopeme kruhovú jamu o priemere 1,2 – 1,5m, 

do hĺbky 60cm.

 Záhradkár začiatočník môže položiť otázku, či kopanie veľmi širokej 

jamy má podstatný význam. Dokázalo sa, že koreňová sústava v skypre-

nej a vylepšenej pôde pohnojenej do zásoby sa vyvíja podstatne rýchlej-

šie, stromček zapúšťa viac koreňov, ktoré obrastajú jemnými korienka-

mi a dokonalé vypĺňajú celý prekyprený priestor. Zvýši sa vodná kapaci-

ta prekyprenej pôdy, korene lepšie dýchajú, stromček rýchlo rastie a za-

čína skoro bohato plodiť. Stromčeky v neskyprenej pôde sa ťažko ujíma-

jú, spočiatku zle rastú, dlho živoria, neskoro začínajú rasť a plodiť. Až 

o 12 rokov po vysadení dobehnú vzrastom stromček správne vysadený.

 Pri kopaní jám dávame ornicu na jednu stranu a spodinu na druhú 

stranu jamy. Pri výsadbe stromčeka postupujeme nasledovne. Do oblas-

ti pod korene dávame ornicu premiešanú s kompostom a v spodnej čas-

ti aj vrstvu maštaľného hnoja. Z priemyselných hnojív 1kg superfosfá-

tu a 0,5kg síranu draselného. Koreňovú sústavu stromčeka do najlepšej 

pôdy akú máme k dispozícii. Je to obyčajne kyprá ornica, do ktorej mô-

žeme pridať dobre vyzretý kompost. V žiadnom prípade tam nesmieme 

dať čerstvý hnoj, Vitahum, močovku, alebo akékoľvek priemyselné hno-

jivá.  Maštaľný hnoj podporuje rast plesní a baktérií na rezných ranách 

korienkov. Priemyselné hnojivá a Vitahum pália tvoriace sa jemné ko-

rienky a znemožňujú ujatie stromčeka. Navrch nad koreňovú sústavu 

dávame čistú úrodnú ornicu bez priemyselných hnojív.

 Stromček sadíme asi o 10cm vyššie ako bol sadený v škôlke, po zasý-

paní zeminou mierne potrasieme aby sa zemina dostala ku korienkom 

a nohou popritláčame. Stromček na slabo rastúcich podpníkoch nesmie 

mať kmeň kde bol vrúbľovaný pod zemou, lebo by vytvoril vlastné buj-

né korene, narástol do veľkých rozmerov a neskoro začal rodiť. Pri kúpe 

stromčekov jabloní myslíme na to, že sme v oblastí, kde je chrastavitosť 

jabloní najčastejšou chorobou. Kupujeme kultivary odolné voči tejto 

chorobe. Nekupujeme stromčeky jabloni štepené na podpníku M 9, pre-

tože potrebuje veľmi kvalitnú pôdu. Volíme podpník MM 106, ktorý sa 

hodí do našej oblastí. Podpník je uvedený na identifikačnom štítku na 

každom stromčeku. Niekoľko typov na kultivary odolné voči chrasta-

vosti:  Letné –  Júlia, Zlatava, Discovery, Mio  

    Jesenné – Prima, Doris, Akane, Diadem

    Zimné –  Vanda, Jonalord, Karmina, Rosana, Rubinola, 

     Jolana, Topaz, Selena, Melodie, Florina, Otava

 Ján Miľo

Názov prijímateľa: Mesto Krompachy

Názov projektu: 

Zlepšenie kvality života osôb ohrozených 

sociálnym vylúčením v Meste Krompachy 

prostredníctvom sociálnej práce 

v komunitách

Názov Operačného 

programu: 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Miesto realizácie 

projektu:

Mesto Krompachy, okres Spišská Nová 

Ves, Košický samosprávny kraj

Trvanie projektu: 01. 09. 2010 – 31. 03. 2012

Výška nenávratného 

finanč. príspevku:  
68 972,67 €

Kontaktné údaje:

PhDr. Imrich Papcun

el. č. 053/419 22 30, e – mail: papcun@

krompachy.sk, www.krompachy.sk

Ciele projektu:

 • Zvýšenie kvality života občanov rómskeho etnika a zlepšenie 

  vzájomného spolunažívania rómskeho etnika a majority 

  v meste Krompachy.

 • Motivovať klientov k podpore vzdelávania detí.

 • Podporiť dostupnosť a kvalitu služieb sociálnej starostlivosti.

 • Pomáhať klientom pri prekonávaní náročných životných 

  situácií.

 • Rozvíjať a podporovať schopnosti klientov hospodáriť  

  s peniazmi a podnecovať ich k účelnému využitiu sociálnych

  dávok.

Hlavné aktivity:

 • Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce 

  a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych 

  spoločenstiev a senzibilizačné aktivity. 

Cieľové skupiny:

 • Občania v nepriaznivej sociálnej situácii.

 • Dlhodobo nezamestnaní občania poberajúci DvHN.

 • Deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity ohrozené 

  sociálnym vylúčením, vylúčené alebo marginalizované.

 • Osoby závislé na drogách, alkohole a inak závislí, vrátane 

  abstinujúcich.

 • Mladí dospelí po ukončení ústavnej starostlivosti, 

  náhradnej rodinnej starostlivosti.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho 

sociálneho fondu v rámci Operačného programu 

„Zamestnanosť a sociálna inklúzia“.

www.esf.gov.sk                                  www.fsr.gov.sk
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Otváracie hodiny 
od 14.10.2010 

až do odvolania

 je z technických príčin 

ZATVORENÁ

KRYTÁKRYTÁ
PLAVÁREŇPLAVÁREŇ

KROMPACHYKROMPACHY

tel.č. 053/4452518

Priestor na Vašu príležitosť
Panasonic AVC Networks Slovakia s.r.o.: Posilnenie adaptability zamestnancov spoločnosti Panasonic AVC Networks Slovakia 

s.r.o. prostredníctvom vzdelávacích programov

 Panasonic AVC Networks Slovakia s.r.o., 23. augusta 2010, začal implementovať projekt s názvom: Posilnenie adaptability 

zamestnancov spoločnosti Panasonic AVC Networks Slovakia s.r.o. prostredníctvom vzdelávacích programov, ktorý bude trvať 

do 31. marca 2011.

 Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu (ESF), Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia,

 Prioritná os 1. – Podpora rastu zamestnanosti. Všeobecným cieľom projektu je Podpora pracovných miest prostredníctvom adaptability 

zamestnancov formou vzdelávania. Na uvedené aktivity bol z ESF poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške 417 552,18 EUR.

 Cieľovými skupinami sú zamestnanci spoločnosti Panasonic AVC Networks Slovakia s.r.o. s miestom výkonu vzdelávania Krompachy. 

Celkovo bude v projekte vyškolených 835 zamestnancov.

 Celkový prínos realizácie projektu je možné charakterizovať zvýšením odbornej úrovne zamestnancov spoločnosti Panasonic AVC 

Networks Slovakia s.r.o. ako aj v podpore ich kariérneho rozvoja. Tým, že sa zamestnanci vyškolia v oblastiach, IKT, manažérskych 

a komunikačných zručností, ktoré boli identifikované ako nevyhnutné pre momentálnu prácu v spoločnosti, adaptujú sa na podmienky, 

ktoré vyžaduje práca na ich aktuálnych pozíciách a získajú flexibilitu v prípade potreby zmeny zamestnávateľa.

 Kontakt: Panasonic AVC Networks Slovakia s.r.o, Hornádska 80, 05342 Krompachy

 Tel. kontakt: 0908 214 836, e-mail: panasonic.avc@gmail.com, www.panasonic.sk

SOCIÁLNA 
IMPLEMENTAČNÁ 
AGENTÚRA

Zhodnotenie aktivít 
MO JDS Krompachy 

za obdobie
 od 1. 1. 2010 do 31. 8. 2010
 Na prvom zasadnutí výboru r.2010 sme sa 

zamerali na prípravu nového plánu aktivít 

a činnosti na celé obdobie r.2010.

Prednáškovú činnosť sme zamerali na sociál-

nu a zdravotnú oblasť.

 V mesiaci február sa uskutočnia prednáška 

sociálna, zameraná na sociálne veci a rodi-

nu pracovníčkou poisťovne p. Bujňakovou. 

Zdravotná prednáška sa uskutočnila v me-

siaci marec primárom chirurgického oddele-

nia Mudr. M. Chylom PhDr., ktorá bola za-

meraná na pohybové ústrojenstvo a choroby 

kostí.Táto prednáška bola veľmi kladne prija-

tá členmi, nakoľko bola doplnená diapozitiv-

nými  ukážkami.

 V mesiaci marec sme sa zúčastnili výstavy 

českej výtvarníčky a spisovateľky Vítezslavy 

Klimtovej, ktorá vytvorila nádherné posta-

vičky pre " rozprávkovú krajinu".

Nezabudli sme ani na tradičné posedenie 

z  príležitosti MDŽ pri hudbe v reštaurácii 

Centrum.

 Plánované vychádzky prírodou sa usku-

točňovali podľa plánu, ale v náhradnom ter-

míne z dôvodu poveternostných podmienok.

Plánovaný zájazd do Starej Ľubovne sa pre-

sunul na mesiac júl.

 Navštívili sme Ľubovňanský hrad, skanzen 

a Múzeum ľudovej architektúry. 11. 8.  2010 

sa uskutočnilo letné posedenie v prírode pri 

guláši na Požiarnej zbrojnici.

Z plánovaných aktivít nebol uskutočnený zá-

jazd na kúpalisko "Vrbov " pre nezáujem čle-

nov.

 Mimo plánovaných aktivít naši členo-

via sa zúčastnili stretnutia s umeleckým 

slovom v Galérii umelcov Spiša v Spišskej 

Novej Vsi na 4. ročníku umeleckého čítania 

poézie a prózy. Zúčastnili sa a zároveň aj pre-

zentovali našu organizáciu ukážkami básnic-

kej a prozaickej tvorby členky Mgr. E. Valko-

vej a Z. Stettnerovej.

 V rámci okresu JDS sa dňa 18. 6. 2010 

uskutočnil 4. ročník športových hier v Spiš-

ských Vlachoch spojený s občerstvením a 

hudbou. Z našej organizácie sa aktívne zú-

častnilo a súťažilo 8 členiek.

Ak chceme zhodnotiť plán aktivít zo strany 

našich členov, nedarí sa nám zaujať aktívnu 

účasť, či už prechádzkami alebo na iných plá-

novaných akciách.

 Záverom chceme sa poďakovať a to hlavne 

primátorke Ing. Ivete Rušinovej, Mestskému 

zastupiteľstvu a ostatným sponzorom mesta 

Krompachy za ich nezištnú pomoc a podpo-

ru finančnými čiastkami a vecnými darmi, 

bez ktorých by sme nemohli naše plánované 

aktivity uskutočniť.

Predsedníčka MO JDS

    Helena  Mosinová
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 Dňa 17.09.2010 sa uskutočnil XIX. ročník 

stolnotenisového turnaja o majstra „ Krom-

pašského jarmoku “. Predmetného turnaja sa 

zúčastnilo 19 súťažiacich a to domácu hráči 

MŠK – STO Krompachy, ale aj fanúšikovia 

stolného tenisu. Súťažilo sa v kategórii regis-

trovaní a neregistrovaní hráči.

Majstrami stolnotenisového turnaja sa stali:

 Výsledky dvojhra- registrovaní:

  1. Radovan Mišelnický

  2. Dominik Sekáč

  3. Wenzel Michal  

Slza v oku
 Nenazdáme sa a máme tu o chvíľu koniec 

roka. Všetci budeme bilancovať, aký bol.   

Mnohým z nás sa za tú dobu v živote veľa 

zmenilo. K lepšiemu, a žiaľ, ako to už v živote 

býva,  i k horšiemu. A znova je tu november. 

Sviatok Všechsvätých a Pamiatka zosnulých.  

Prichádzame k sviatočne vyzdobeným  

hrobom, aby sme našim blízkym a známym 

vzdali úctu. Položíme kyticu kvetov 

a  zapálime sviečku. Venujeme im modlitbu, 

či tichú spomienku. Spomíname na svojich 

blízkych i vzdialených, ktorí navždy odišli 

tam, odkiaľ niet návratu. Rany po ich 

odchode sa hoja dlho a ťažko a navždy po nich 

zostáva jazva na duši. Rozjímame nad tými, 

ktorí nás opustili pred mnohými rokmi, ale 

aj nad tými, ktorí ešte minulý rok boli medzi 

nami. Rozmýšľame, aké smutné budú prvé 

Vianoce bez nich, pretože ich miesto pri 

štedrovečernom stole bude prázdne. Ostane 

iba symbolicky prestretý tanier na stole 

určený pre nich. Nebudú s  nami pri stole, 

budú však v našom srdci. A pri tom rozjímaní 

sa nám nevdojak všetkým zaleskne v oku slza. 

Je to slza bolesti a smútku za nimi. No nech 

je táto slza zároveň slzou šťastia. Slzou šťastia 

za to, že sme mali možnosť prežiť kus života 

s nimi. S tými, ktorých sme tak milovali. 

Našich rodičov, naše deti, našich životných 

partnerov, či našich priateľov, ktorých 

sme  navždy stratili. Buďme vďační osudu 

aj za to, že tá chvíľa prežitá s nimi, napriek 

tomu, že  bola krátka, bola pre nás vzácna 

a  krásna, a pre každého inak výnimočná 

a  nezabudnuteľná. Život je krátky. Tak ho 

žime naplno a lásku si rozdávajme počas 

života. Aby nás nielen v  deň pamiatky 

zosnulých, vracajúc sa domov od hrobov 

našich blízkych, ale neustále hrial pocit, že 

my sme tí, ktorí tak neustále robíme.  

Marta Mičeková

Stolnotenisový oddiel 
MŠK - STO Krompachy informuje

 Výsledky dvojhra – neregistrovaní:

  1. Lukáš Čmeľ

  2. Roman Lizák

  3. Tomáš Richnavský

 Všetkým hráčom ďakujeme za vynika-

júcu hru a predovšetkým ďakujeme Mes-

tu Krompachy a sponzorom za ceny, ktoré 

nám poskytli.

Bc. Daša Sekáčová

sekretár MŠK – STO Krompachy 

SSOŠ SEZ Krompachy 
v Oswienčime – Krakowe – Wieliczke

 Ráno 16. septembra nastúpili žiaci do autobusu s očakávaním, čo im prinesie výchovno-

poznávací zájazd. V autobuse vládla dobrá nálada. Po dlhej ceste sme boli všetci  radi, že si 

môžeme rozhýbať naše kosti a to návštevou svetového dedičstva materiálnej kultúry Soľnej 

bane Wieliczka. Žiaci s údivom a obdivom sledovali prácu umelcov, ktorých ruky vytvorili 

rôzne súsošia a takto nám – návštevníkom sprístupnili a priblížili ťažkú prácu baníkov v mi-

nulých storočiach. 

 S úžasom v očiach sme pozorovali rôzne svetelné efekty, ktoré v nás umocňovali  príjemný 

dojem. Asi najkrajším zážitkom bola návšteva, v hĺbke 101 m pod zemou, kaplnky sv. Kingy, 

kde sa  ešte aj dnes vykonávajú obrady. 

 Vyhladovaní a unavení  sme boli ubytovaní  v turistickej ubytovni pri Čadci, ktorá sa na-

chádza v prekrásnom prostredí hôr. Ráno nás čakal ďalší zaujímavý a nepoznaný zážitok.

 Miesto porušovania všetkých ľudských práv a slobôd videli žiaci našej školy na vlastné oči.

Najväčším Hitlerovým táborom v Poľsku bolo územie pri meste Oswienčim.  Pre potreby na-

cistov  sa  rozšírilo  likvidáciou okolitých dedín.  Návšteva tábora v našich žiakoch vyvolala 

množstvo emócií. Pri prehliadke rozsiahleho koncentračného tábora Auschwitz – Birkenau 

z obdobia II. svetovej vojny, kde oficiálne zahynulo viac ako 1,5 miliónov väzňov, pocítili kru-

tosť, utrpenie, bolesť, nenávisť a strach. Túto bolesť bolo cítiť v ovzduší ešte aj po toľkých ro-

koch. Priemerná dĺžka života týchto bezbranných  ľudí bola 3 mesiace. 

 Až po návšteve „pohrebiska“ si mnohí žiaci uvedomili krehkosť a krátkosť života na tejto 

zemi, ktorú si v uponáhľanom bežnom živote  ani neuvedomujeme a často zabúdame na slo-

vá „mám Ťa rád/rada“,  ktoré nosíme v sebe a svojim blízkym  mnohokrát  nepovieme.

Ing. Jana Bencková, Mgr. Viera Suchá
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KABELA, KAJAK, KAKAO, KAMARÁT, KAPELA, KAPOR, 

KAPOTY, KATAMARÁN, KLENBA, KLINIKA, KOALA, KOLENO, 

KOLESO, KOLOMAŽ,KOLOSEUM, KORUNA, KOSTOL, KOTOL, 

KOTVA, KRÁTER, KREVETA, KRIEDA, KRUHY, KVETINÁČ, 

PADÁK, PANEL, PAPIER, PARNÍK, PASCE, PERINA, PERLA, 

PIATOK, PIKOLA, PILINA, PIONIER, PLASTELÍNA, PLEVA, 

PLNKA, POLOMER, POPRAD, PORISKO, POTOK, PRABABIČKA, 

PRAKTIKANT, PRELOM

Ružena Andrašovská

KUPÓN č.10

10číslo
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AGATHA CHRISTIE:

 „Archeológ je ideálny manžel. Čím je jeho žena staršia, 

   tým je...“ TAJNIČKA

 Uzávierka Krompašského spravodajcu 
je vždy 25. v mesiaci

Krompašský spravodajca bude 
v predaji vždy po 10. dni v príslušnom 

mesiaci.

INZERCIA

• Dám do prenájmu stánok na Hlavnej ulici v Krompachoch (Ovocie-zelenina).

 Kontakt: 0915 921 108, 0918 023 940

• Predám 2-izbový byt na Poštovej ulici 5,  Kontakt: 0917 630 253

• Predám nový rodinný dvojpodlažný  

 dom v Harichovciach. 

 Zastavaná plocha 300m2, 

 parcela 1100m2, cena: 120.000,- €

 Kontakt: 0905 779 345

• Predám 1-izbový byt na Hlavnej ul.č 2

 v Krompachoch, 3. Posch.

 Tel. kontakt: 0948056413

• Dám do prenájmu garáž 

 na Lorencovej ulici (pri gymnáziu).

 Tel. kontakt: 0907388353

Otvorené podľa objednávky v uvedenom čase:
Po – Pia   9,30 – 12,00  13,00 – 17,00
Sobota   objednávky do 12,00 hod.

- Ošetrenie pleti - Kozmetická masáž - Depilácie - 
- Úprava obočia - Líčenie - Nechtový dizajn - 

Tešíme sa na Vašu návštevu!

KONTAKT 
0905 924676
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Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali: Máriu Dolnú, Lorencova 7, 

Krompachy. Výhru si môže prevziať v pokladni MsÚ.


