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KROMPACHY

PRIHOVÁRA SA VÁM PRIMÁTORKA MESTA KROMPACHY
Vážení spoluobčania, milí Krompašania!

 Dovoľte mi, aby som sa Vám prihovorila prostredníctvom našich 
novín ešte na záver volebného obdobia 2006-2010.
Pred štyrmi rokmi ste sa rozhodli zveriť do mojich rúk vedenie 
nášho krásneho mesta. S pocitom veľkej zodpovednosti, hrdosti 
a  pokory  som prijala Vaše rozhodnutie a počas celého svojho pô-
sobenia som sa snažila, aby som Vás svojou prácou a činnosťou 
nesklamala. Som si vedomá, že nie všetci v meste sú spokojní s vý-
sledkami mojej práce a celého kolektívu ktorý vediem, avšak verím, 
že mnohí z Vás ocenia to, čo sa v meste počas štyroch rokov poda-
rilo urobiť. Nie sú to len stavby, ktoré máte možnosť vidieť na vlast-
né oči, ale sú to aj iné činnosti a iné oblasti spoločenského života, 
s ktorými sa denne stretávame a potrebujeme k svojmu životu. 
 Dovoľte mi, tak ako sa patrí v každej slušnej spoločnosti, aby som Vás 

informovala o tom, ako sa mestu pod mojím vedením darilo a  zložila 

Vám účet zo svojej činnosti počas uplynulého volebného obdobia. Oblasť 

pôsobenia v meste je veľmi široká. Štát preniesol veľa kompetencií na 

mestá a obce, avšak finančné krytie nebolo dostatočné. Denne sme sa 

stretávali s nedostatkom finančných prostriedkov, ale aj napriek tomu sa 

nám podarilo usporiť finančné prostriedky tak, že sme stále prechádzali 

z jedného roka do druhého s kladnými hospodárskymi  výsledkami. Ešte 

aj v čase krízy, v roku 2009, keď niektoré mestá a obce zápasili doslova 

s prežitím, nám sa podarilo presunúť do tohto roku  cca 232 tis. Eur, čo je 

cca 7 mil. Sk. 

MAJETOK MESTA

 Pred štyrmi rokmi som Vám sľúbila: „V prípade, ak získam Vašu dôve-

ru a budem mať možnosť viesť naše mesto, budem náš spoločný mestský 

majetok zveľaďovať“. Dúfam, že Vás nasledujúce čísla presvedčia, že som 

nehovorila prázdne slová.

Pre Vašu informáciu uvádzam:

Hodnota majetku mesta bola k  31. 12. 2006 

      17 488 290,- €/526 852 229,- Sk

Hodnota majetku mesta je k  31. 10. 2010 

       21 524 378,- €/648 443 412,- Sk

To znamená, že hodnota nášho mestského majetku

 za 4 roky vzrástla o 4 036 088,- €/ 121 591190,- Sk

Komunálny úver mesta k 31. 12. 2006 bol vo výške 

      333 612,- € /10 050 407, - Sk

Komunálny úver mesta k 31.10.2010 úver je v hodnote

      232 360,- €/7 000 000, - Sk

 Na výstavbu bytov 15. b.j. a 42 b.j.  mesto použilo úver zo ŠFRB, ktorý 

sa nezapočítava  do dlhovej zaťaženosti mesta, keďže predmetné úvery 

splácajú nájomníci vo forme nájomného počas celého trvania úveru, t.j. 

30 rokov. Tieto úvery boli pre obce veľmi výhodné, keďže je  fixný 1% 

úrok počas celej doby splácania. Nie je pravdou, že som mesto zadĺžila, 

ako to niektorí ľudia tvrdia. Mestské zastupiteľstvo na svojich zasadnu-

tiach schválilo niekoľko úverov na to, aby sme mohli čerpať peniaze z 

eurofondov, na realizáciu 42 bytov a na opravu krytej plavárne. V tomto 

roku sme čerpali len úver vo výške 1 mil. Sk na opravu krytej plavárne, 

aj to len v ½ schválenej výšky. Ak by v tomto roku nebol značný výpadok 

podielových daní (sú to fin. prostriedky poskytované štátom na zabezpe-

čovanie činnosti mesta) a  nezaplatili by sme BHMK za teplo, nečerpali 

by sme tento rok  žiaden úver.  

NEMOCNICA 

 Som hrdá na to, že v našom meste ešte stále pôsobí nemocnica, 

ktorá tento rok oslávila 110. výročie založenia, aj napriek tomu, že mesto 

muselo zaplatiť za nemocnicu staré dlhy, ktoré vznikli ešte v roku 2003. 

 Dlh jednotlivým veriteľom, spôsobený  činnosťou nemocnice, 

príspevkovej organizácie na konci roku  2006 bol vo výške:

  496 387,- € /14 954 154,  - Sk

 Tento dlh bol splatený mestom z jeho vlastných prostriedkov 

v  rokoch 2007 a 2008, malá časť ešte v roku 2009. V roku 2008 

do Nemocnice Krompachy, s. r. o. vstúpil strategický investor Agel Sk, 

a.s., s pomocou ktorého sa nám podarilo stabilizovať nemocnicu v na-

šom meste. Zároveň sa nám podarilo náročnými rokovaniami zmeniť 

príslušnú legislatívu tak, že daňový úrad nám mohol odpustiť penále za 

neodvedenie dane nemocnice, príspevkovej organizácie vo výške 116 tis 

Eur,  t.j. 3,5 mil. Sk. 

 Finančné prostriedky, ktoré Nemocnica  Krompachy, s.r.o. uhrádza 

mestu za prenájom nehnuteľností, t.j. za pozemky a budovy, ktoré sú 

stále vo vlastníctve mesta, sú investované naspäť do nemocnice vo forme 

rekonštrukcie jednotlivých objektov. Vlani sa takto zrekonštruovalo do-

liečovacie oddelenie. 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 Vážení spoluobčania, určite ste si všimli, že naše mesto sa stalo čistej-

šie. Je to aj vďaka tomu, že sme postavili niekoľko prístreškov na kontaj-

nery, na ul. Slovinskej, Mlynskej, Hlavnej, zo sponzorských príspevkov 

a z malej časti z vlastných zdrojov. Zvýšil sa počet kontajnerov na separo-

vaný odpad, ktoré boli zabezpečené prostredníctvom združenia  SEZO 

Spiš (vlastné zdroje, Eko Fond). Avšak myslím si, že veľkým prínosom 

pre čistotu nášho mesta bolo najmä to, že sa zvýšil počet aktivačných pra-

covníkov, na mzdu ktorých prispieval štát, t.j. úrad práce. Taktiež spô-

sob prerozdelenia práce sa zmenil oproti predchádzajúcim obdobiam. 

Pracovníci aktivačných prác nepracujú len dopoludnia, ako je to takmer 

v celej republike, ale majú služby aj  v popoludňajších hodinách a počas 

VOĽBY
Podľa Rozhodnutia predsedu 

NR SR č. 255/2010 Z. z. sa voľby 

do orgánov samosprávy obcí budú konať 

v sobotu 27. novembra 2010.
Voľby sa konajú v určený deň 

od 7.00 do 20.00 hodiny.
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JUBILANTI V novembri 

80 roční

 Ondrej Franko 

 Zlatko Cuker

 Andrej Biroš

75 roční

 Apolónia Bucová

 Ľudovít Pirháč

 Mária Kuzmová

 Helena Hedvigová

70 roční

 Božena Škureková

 Anna Bandžuchová

 Mgr. Peter Kodič

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM

NARODENIA V OKTÓBRI 

Jozef Bukat

Annamária Červeňová

Emília Dunková

Maxim Girga

Miriam Girgová

Pálma Girgova

Petra Klempárová

Blanka Macková

Dana Macková

Tímea Podracká

Kvetoslava Pokutová

Adam Polaček

Ivan Pribylinec

ÚMRTIA V AUGUSTE 2010

Marta Krausová

   1928-2010

Alžbeta Magerková

   1944-2010

Milan Marčišovský

   1939- 2010

František Vaščák

   1955-2010

víkendov.  Taktiež čistote mesta prispelo, že sa 

nám z prostriedkov EÚ podarilo zakúpiť zame-

tacie a čistiace vozidlo.

 Môžem povedať, že vodovodné potrubie na 

Lorencovej ulici od spustenia do prevádzky 

v roku 1980 bolo stále v zlom technickom stave. 

Neustále obyvateľom sídliska Mier strpčovali 

život odstávky vody, zapríčinené poruchou na 

rozvodoch. Cesta pripomínala zaplátané plátno. 

V roku 2008 sa na základe spoločných rokovaní 

s PVS, a.s. Poprad   podarilo vybaviť kompletnú 

rekonštrukciu vodovodného potrubia na ul. 

Lorencovej. Financovaná bola z  prostriedkov 

spoločnosti PVS, a.s. Poprad. 

 Nekonečným príbehom je rekultivácia 

skládky Halňa. Trikrát sme predložili žiadosť 

na financovanie tejto stavby. Vlani nám bol 

projekt konečne schválený. Mesto získalo fi-

nančné prostriedky na túto stavbu z eurofon-

dov. V  tomto čase prebieha výber zhotoviteľa 

a verím, že na budúci rok sa začne s realizáciou 

tejto stavby.

KULTÚRA

Môžem skonštatovať, že počas štyroch rokov sa 

podarilo oživiť kultúrny život v našom meste. 

Spomeniem chronologicky niektoré aktivity 

a  podujatia, ktoré sa u nás uskutočnili.

• Rekonštrukcia divadla.

 Vymaľovanie celej divadelnej sály, oprava 

podlahovej krytiny, nové drevené pódium, 

nové opony, kompletná rekonštrukcia šatne 

(dotácia z Nadácie SPP, vlastné zdroje);

• Sprevádzkovanie výstavnej a výtvarnej 

miestnosti v Dome kultúry.

 Výmena zatekajúcich strešných svetlíkov, 

nová podlahová krytina (dotácia z min. 

financií, vlastné zdroje ZUŠ);

• Otvorenie kníhkupectva v priestoroch kniž-

nice; 

 Vytvorenie osobitného predajného priestoru 

(vlastné zdroje).

• Počítačové vybavenie knižnice z projektu 

a  doplnenie knižného fondu (dotácia min. 

kultúry); 

• Vydanie novej knihy mesta – História a sú-

časnosť mesta Krompachy (dotácia KSK, Na-

dácia SPP).

• Oprava okien a fasády budovy Domu kultúry 

(vlastné zdroje);

• Zakúpenie koncertného krídla pre ZUŠ 

(zbierka z primátorského punču, sponzorské 

príspevky, vlastné zdroje);

• Kultúrne a spoločenské podujatia v rámci 

Kultúrneho leta, Festivaly tanca, Svetový re-

kord v tancovaní Štvorylky, opätovné vrátenie 

Majstrovstiev vo varení a jedení bryndzových 

halušiek do Krompách, Ozveny rodnej zeme, 

Hudobný festival pre mladých

•  Doneba fest;

• Vystúpenie rôznych významných tanečných 

PRIHOVÁRA SA VÁM  ... skupín, spevákov a  moderátorov– Katka 

Koščová, Desmod, Old School Brothers, Laci 

Strike, Johny Mečoch, Melánia Kasenčáková, 

Peter Vidašič, Viki Raková,  Cigánski diabli, 

SĽUK, Zlatica Puškárová, Patrik Švajda a i..

• Divadelné predstavenia – Mníšky, predstave-

nia Spišského divadla a pod. (sponzorské prí-

spevky, dotácie z KSK a min. kultúry, dotácie 

z nadácia SPP, vlastné zdroje);

• Obnovenie činnosti Robotníckeho spevokolu, 

podpora činnosti  kultúrnych dobrovoľníc-

kych telies - Dychová hudba, Cantica Chris-

tiana, Folklórny súbor Krompašan, Krompa-

šanček, mažoretky (dotácie z min. kultúry, 

vlastné zdroje);

• Aktívna spolupráca s cirkvami sídliacimi 

v  našom meste - Rímskokatolíckou, Evanje-

lickou augsburského vyznania, Pravoslávnou, 

Apoštolskou 

• Mesto finančne ale aj iným aktivitami pod-

porovalo spoločenské organizácie, ako sú 

Jednota dôchodcov na Slovensku, SZTP, Únia 

žien, SZPB, Denné centrum seniorov (Klub 

dôchodcov).

ŠPORT

 Som presvedčená, že aj milovníci športu si 

prišli na svoje. Mestské zastupiteľstvo každo-

ročne našim športovcom odsúhlasilo dostatok 

finančných prostriedkov. Mesto sa stalo naj-

väčším sponzorom futbalistov, basketbalistov 

a bežcov. Podporovali sme aj činnosť stolnote-

nisového oddielu a volejbalu. Vybudovali sme 

nové ihriská, prípadne opravili pôvodné špor-

tové zariadenia. 

• Ukončili a prestavali sme rozostavaný Zimný 

štadión na Multifunkčné športovo- kultúrne 

zariadenie - Štadión pod Okrúhliskom (dotá-

cia min. školstva a vlastné zdroje);

• Zrealizovali sme výstavbu nového Multi-

funkčného ihriska na Maurerovej ulici (dotá-

cia  Vlády SR a vlastné zdroje);

• Zriadili sme nové detské ihriská- pieskoviská, 

preliezky, hojdačky  na ul. Hlavnej, Poštovej, 

Lorencovej, Slovinskej, Maurerovej (nadácia 

Tesco, vlastné zdroje);

• Pomohli sme opraviť stolnotenisovú herňu, 

zakúpili sme nové stolnotenisové stoly (spon-

zorské príspevky, vlastné zdroje);

• Opravili a rekonštruovali sme krytú plavá-

reň - nové presklenie, oprava strechy, opra-

va podhľadov, výmena filtrov (Sponzorské 

príspevky, dotácie z min. financií, predsedu 

vlády, vlastné zdroje);

• Výstavba plážového ihriska vyvolala množ-

stvo kritiky, avšak mladí ľudia si toto ihris-

ko zvlášť obľúbili. Plážové ihrisko nám už 

dvakrát poslúžilo ako zásobáreň piesku pri 

ničivých povodniach, ktoré postihli naše 

mesto (sponzorské príspevky a vlastné zdro-

je).

 BEZPEČNOSŤ 

 Aktívnou politikou sa nám podarilo znižovať 
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kriminalitu v našom meste. Niekoľkonásobnými rokovaniami s najvyšší-

mi predstaviteľmi Policajného zboru SR sa mi podarilo zabezpečiť, aby sa 

v meste navŕšil stav príslušníkov policajného zboru v Krompachoch na 

konečný stav 37 príslušníkov PZ. Z dotačných prostriedkov ministerstva 

vnútra sme rozšírili kamerový systém, navŕšili sme stav mestskej polície 

a zefektívnili sme jej činnosť. Uviedli sme do praxe rómske hliadky v 

jednotlivých lokalitách. Pripravili sme podklady v paragrafovom znení 

pre poslancov Národnej rady na novelizáciu zákona o odpadoch, ktorá 

ukladá nové povinnosti  výkupcom farebných kovov, ukladá sankcie za 

nesplnenie jednotlivých ustanovení zákona, zvyšuje právomoci orgá-

nom činným v trestnom konaní a kontrolným orgánom.

 ŠKOLSTVO

 V oblasti školstva sme zaviedli nový a jednotný systém financovania 

škôl a školských zariadení. Neustálym tlakom na riaditeľky škôl a škol-

ských zariadení sme sa snažili zabezpečiť, aby sa aj samotné školy a škol-

ské organizácie zapojili do  získavania finančných prostriedkov pre svoje 

organizácie aj z iných zdrojov ako len od mesta a nešli len cestou „mesto 

daj, lebo potrebujem“.  Myslím si, že sa nám to aj čiastočne podarilo.    

 Z vlastných zdrojov mesta sa uskutočnili rekonštrukčné práce na škol-

ských objektoch. Uvediem niektoré zrealizované práce: 

 Výmena okien za plastové na budovách – ZŠ ul. SNP, ZŠ ul. Miku-

láša Šprinca, MŠ ul. Hlavná, MŠ ul. Robotnícka, výmena niektorých 

vchodových dverí ZŠ Maurerova. Výmena vykurovacích telies v  MŠ 

ul. SNP, a rekonštrukcia kotolne MŠ ul. Robotnícka. Oprava časti 

strechy ZUŠ a strechy na MŠ Hlavná. Oprava sociálnych priestorov 

MŠ ul. Robotnícka, úprava kuchyne MŠ Hlavná a úprava výdajne 

jedál MŠ SNP.

 V rámci Lokálnej stratégie komplexného prístupu bol schválený 

projekt na opravu ZŠ ul. Zemanská (EÚ projekty), zatiaľ nerealizovaný. 

Spracovali sme projektové dokumentácie  a predložili žiadosti na rekon-

štrukcie všetkých základných škôl. Bohužiaľ v tomto kole sme neboli 

úspešní. Verím, že sa v ďalších rokoch podarí získať zdroje na už spraco-

vané projekty.

 BYTOVÁ VÝSTAVBA

Po dvadsiatich rokoch sa v meste konečne ukončili prvé byty. 

• Postavili sme bytový dom s 15 bytmi na Námestí slobody (dotácie 

MVaRR, ŠFRB, vlastné zdroje). Začali sme s realizáciou dvoch by-

tových domov so 42 bytovými jednotkami. (Dotácie MVaRR, ŠFRB, 

vlastné zdroje);

• V Dome opatrovateľskej služby sme pvykonali rekonštrukciu 

kúpeľní;

• Podarilo sa nám vo veľkej miere vyriešiť problém so schátralými 

a zničenými bytovkami na Baníckej štvrti (Farských lúkách). Tri by-

tovky boli zbúrané a platiacim nájomníkom sme ponúkli voľné byty 

na Hornádskej ul. Zároveň sme spracovali projektovú dokumentáciu 

na výstavbu nízkoštandardných bytov (z dotácie Vlády SR). Odkúpili 

sme pozemky na Hornádskej ulici, avšak po posledných povodniach sa 

ukázalo, že plánované miesto nie je vhodné z dôvodu možných záplav;

• V Bytovom hospodárstve mesta Krompachy sa konsolidovala činnosť, 

avšak pred nami je ešte množstvo práce, aby sa celá činnosť spoločnos-

ti zefektívnila. 

 ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV, CHODNÍKOV 

 A KOMUNIKÁCIÍ

 Zlý a nevyhovujúci technický stav verejných priestranstiev, miestnych 

komunikácií, chodníkov, nedostatok parkovacích miest nie je tvrdou 

realitou len nášho mesta, ale dá sa povedať, že takmer všetkých väčších 

obcí a miest. Počas posledných rokov sme sa snažili tento stav aspoň 

sčasti vylepšiť. V našom meste je skutočne ešte čo robiť. Chápem ne-

spokojnosť najmä obyvateľov Maurerovej ulice a okrajových častí nášho 

mesta s technickým stavom ich prístupových komunikácií. Od začiatku 

existencie  sídliska, na Maurerovej ul. (t.j. min. 50 rokov) sa do úpravy 

chodníkov a prístupov k jednotlivým bytovým domom takmer nič neu-

robilo. Je na to potrebný väčší balík fin. prostriedkov. Verím, že sa s ich 

úpravou pristúpi v čo najkratšom čase. Tak, ako som vyššie uviedla, stále 

sme zápasili s nedostatkom finančných prostriedkov a bolo sa potrebné 

rozhodnúť kde začať. Aspoň sčasti, za pomoci dotačných, sponzorských 

a európskych finančných zdrojov sa podarilo zrealizovať niektoré stavby 

a opraviť miestne komunikácie. Čo by bolo potrebné urobiť a čo by som  

chcela ešte zrealizovať uvediem vo svojom volebnom programe, ktorý 

Vám nižšie predstavím. Počas predchádzajúcich rokov sme zrealizovali: 

• Oporný múr Stará cesta, chodníky na cintorínoch, úprava Námestia 

Slobody, (sponzorské príspevky, vlastné zdroje);

• Nové komunikácie a chodníky – ul. Poštová, ul. Hlavná, na Námestí 

slobody (dotácie z MV a RR, vlastné zdroje);

• Opravy ciest – nový asfaltový koberec – Partizánska, Sadová, Rázu-

sová, Kpt. Nálepku, ul. J.Barča  Ivana (vlastné zdroje, dotácie min. 

financií);

• Projekt Regenerácia sídiel – ul. M. Šprinca, Hlavná, Trangusova– auto-

busové nástupište, centrálny park, park II, Trhovisko, park pri Krum-

bachu, oprava verejných WC (EÚ fondy) - sčasti je už realizovaný; 

• V tomto odseku chcem uviesť aj výstavbu dvoch urnových stien s 96 

miestami, keďže na našich cintorínoch je nedostatok hrobových miest 

a takáto ponuka v našom meste chýbala. Výstavbu urnových stien 

finančne zabezpečila firma Brantner, s.r.o.. Predmetné financovanie 

bolo dohodnuté na valnom zhromaždení spoločnosti;

• Blíži sa čas Vianoc. Nedá mi nespomenúť našu vianočnú výzdobu. Pri 

rozžiarení vianočného stromčeka na námestí napĺňa ma pocit radosti 

a hrdosti na naše mesto. Som veľmi vďačná všetkým sponzorom, vďa-

ka ktorým sme si postupne mohli „dozdobovať“ mesto. Celá vianočná 

výzdoba je financovaná sponzormi, ktorí sídlia, alebo pôsobia v našom 

meste.

 SOCIÁLNA OBLASŤ

 V sociálnej oblasti sa vykonal veľký kus práce. Skvalitnilo sa poskyto-

vanie opatrovateľskej služby, zvýšil sa počet opatrovateliek a opatrovate-

ľov, ktorí zabezpečujú nevyhnutné životné úkony a nevyhnutné práce v 

domácnosti pre starších občanov. Zaviedli sme príspevok na teplé jedlo 

pre dôchodcov s určitou výškou príjmu. 

 Pokračovali sme v realizácii projektu komunitnej sociálnej prá-

ce, v  rámci ktorého vykonávali činnosť šiesti komunitní sociálni 

pracovníci. V súčasnosti sa realizuje kontinuálny projekt sociálnej 

práce, v rámci ktorého sa rozšírila pôsobnosť a činnosť sociálnych pra-

covníkov nielen na rómske komunity, ale na všetky ohrozené skupiny 

obyvateľov. Stále sa praktizuje koncepčná a systematická práca s róm-

skou komunitou – zníženie záškoláctva školopovinných detí, zníženie 

negatívnych prejavov ako fetovanie a vandalizmus (dotácie min. práce, 

soc. vecí a rodiny, vlastné zdroje).

 Poverení poslanci MsZ v spolupráci s príslušnými komisiami, zá-

stupcami spoločenských organizácií a pracovníkmi MsÚ spracovali 

„Komunitný plán sociálnych služieb“, ktorý je podkladom na zlepšenie 

a  skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb v meste Krompachy.  

 Vypracovali sme „Lokálnu stratégiu komplexného prístupu, v rámci 

ktorej sa budú realizovať projekty zamerané na zlepšenie vzájom-

ného spolunažívania rómskeho etnika a majoritného obyvateľstva 

mesta Krompachy. Táto koncepcia bola Úradom vlády schválená.

 Mesto spracovalo projektovú dokumentáciu na realizáciu „Zaria-

denie pre seniorov“ (domov dôchodcov). Požiadali sme o poskytnutie 

fin. prostriedkov z EÚ. V tomto kole podávania žiadosti naše mesto 

 neuspelo.

 V rámci „Lokálnej stratégie komplexného prístupu“ je spracovaný 

projekt pre  zberný dvor na biologicky rozložiteľný odpad, kde budú vy-

tvorené podmienky pre zamestnávanie znevýhodnej skupiny občanov.

 Min. práce, soc. vecí a rodiny nám poskytlo finančné zdroje na opravu  

a rekonštrukciu objektu sociálneho zariadenia „Útulku pre bezdomov-

cov“ na Starej maši a na vytvorenie zariadenia núdzového bývania, na 

druhom poschodí tohto istého objektu. Zrekonštruovali sa tam sociálne 

priestory, postavila sa ČOV pre uvedené zariadenie. Taktiež z dotačných 



prostriedkov sa  pripravuje  ealizácia zateplenia objektu, výmena okien, 

rekonštrukcia el. vedenia, zavedenie ústredného kúrenia. 

 Našim seniorom, využívajúcim  „Denné centrum seniorov“ (predtým 

Klub dôchodcov) sme z vlastných zdrojov mesta sčasti upravili a skultúr-

nili priestory.

 V Dome kultúry sme našim spoločenským organizáciám upravili 

a zariadili priestory, ktoré využívajú na svoje zasadnutia a rôzne spolo-

čenské akcie.

 MESTSKÉ LESY

 Mestské lesy počas rokov 2007 a 2008 konečne začali hospodáriť s plu-

sovými výsledkami a v roku 2009, keď klesla cena drevnej hmoty sme 

obmedzili ťažbu na nevyhnutné minimum. V tomto roku Mestské lesy 

hospodária s plusovým hospodárskym výsledkom.

 ZAMESTNANOSŤ

 Medzi hlavné úlohy mesta nepatrí podnikať a vytvárať zisk. 

To je úlohou rôznych podnikateľských subjektov. Úlohou mesta je pomá-

hať týmto podnikateľom a vytvárať im vhodné podmienky na ich prácu. 

Naše mesto sa rozhodlo využiť možnosť získať finančné prostriedky 

z EÚ, ktoré sú vyčlenené aj na tento účel. Tak, ako som Vás už predtým 

informovala, mesto podpísalo zmluvu s Ministerstvom hospodárstva SR 

na realizáciu „Hnedého priemyselného parku“. Po ukončení stavebných 

prác, bude tu vytvorených nových 140 pracovných miest.  

 V roku 2008 sme začali s realizáciou  sociálneho podniku. Zrekonštru-

ovali sme priestory bývalej „Učňovky“ na Hornádskej ulici, zakúpili sme 

stroje a keď sme tam chceli konečne začať pracovať, voda počas povodní 

v júni tohto roka úplne zaplavila všetky novo zrekonštruované priesto-

ry. Zamestnanie tam mohlo nájsť 30 ľudí. V  súčasnosti tieto priestory 

opätovne opravujeme a mesto zamestnáva 6 pracovníkov v rámci tohto 

projektu. Na mzdy využívame finančné prostriedky vyčlenené z úradu 

práce určené pre  znevýhodnené skupiny obyvateľov. (§ 50 zákona o so-

ciálnych službách). Títo zamestnanci zabezpečujú pre mesto údržbárske 

a iné nevyhnutné práce.  Štát má voči mestu ešte stále nevysporiadané 

záväzky. 

 ZÍSKANÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY PRE MESTO

 Tak, ako som vás vyššie informovala niekoľkokrát predtým, hlav-

ným príjmom pre mestá a obce sú finančné prostriedky získané 

z  podielových daní, ktoré poskytuje štát na činnosť samosprávy. 

V  tomto roku bol ich výpadok najväčší po uskutočnenej fiškálnej 

decentralizácie.  Aj napriek tomu, podarilo sa nám viesť počas štyroch 

rokov stále  prebytkový rozpočet. Značná časť nášho príjmu boli dotácie, 

prostriedky z EÚ fondov a sponzorské prostriedky.

 Prikladám sumárny prehľad získaných finančných prostriedkov z do-

tačných prostriedkov jednotlivých ministerstiev, grantov a Eurofondov. 

Taktiež sú uvedené fin. prostriedky získané od jednotlivých sponzorov. 

Súčasťou je aj  sumárny prehľad o predložených projektov, ktoré neboli 

úspešné.

ROKY 2007 - 2010  EUR Sk

celkom 33 271 673,46 1 002 342 420,00 

 z toho sponzorské 271 210,02 8 170 472,46

 schválené projekty 25 599 241,48 771 202 734,37

 neschválené projekty 7 347 311,96 221 345 091,19

  žiadané (podané) projekty 53 910,00 1 624 092,66

ROZDELENIE PODĽA ROKOV:  

ROK 2007 EUR Sk

celkom 1 946 358,63 58 635 981,11

sponzorské 31 335,06 944 000,00

schválené projekty 172 210,05 5 187 998,46

neschválené projekty 1 742 813,52 52 503 984,44

ROK 2008 EUR Sk

celkom 5 450 739,80 164 208 963,11

sponzorské 209 619,59 6 314 997,06

schválené projekty 1 891 876,18 56 994 656,38

neschválené projekty 3 349 244,03 100 899 324,74

ROK 2009 EUR Sk

celkom 10 586 407,96 318 926 097,28

sponzorské 22 793,37 686 673,06

schválené projekty 9 070 398,18 273 254 810,15

neschválené projekty 1 493 216,41 44 984 652,22

ROK 2010 EUR Sk

celkom 15 288 167,07 460 571 319,04

sponzorské 7 462,00 224 800,21

schválené projekty 14 464 757,07 435 765 269,38

neschválené projekty 762 038,00 22 957 156,79

žiadané (podané) projekty 53 910,00 1 624 092,66

Vážení spoluobčania, 

vo svojom príspevku som sa snažila podchytiť najdôležitejšie oblasti ži-

vota v meste. Nedá sa o všetkom podrobne napísať. Spravidla o všetkých 

významných udalostiach som sa Vás snažila informovať počas uplynu-

lých rokov prostredníctvom týchto novín, prípadne na rôznych osob-

ných stretnutiach s Vami, alebo na spoločných podujatiach. 

 Na záver dovoľte mi, aby som poďakovala za spoluprácu poslancom 

Mestského zastupiteľstva, členom komisií zriadených pri MsZ, redakčnej 

rade, členká v členom ZBOZu, všetkým  pracovníkom MsÚ a Mestskej 

polície, riaditeľkám a učiteľkám škôl a školských zariadení, riaditeľom 

a pracovníkom spoločností so 100% účasťou mesta, t.j. Mestských lesov 

a BHMK, Mestskému hasičskému zboru a Dobrovoľnému hasičskému 

zboru. Chcem poďakovať za pomoc a spoluprácu všetkým riaditeľom 

spoločností s majetkovou účasťou mesta, riaditeľom a konateľom pod-

nikateľských subjektov v meste, živnostníkom, riaditeľke Gymnázia 

Krompachy, riaditeľovi Súkromnej strednej odbornej školy SEZ Krom-

pachy, konateľom spoločnosti Nemocnica, s.r.o., zástupcom a správ-

com farností  na území mesta, zástupcom spoločenských organizácií, 

vedúcim umeleckých telies pôsobiacich v  meste a predsedom  športo-

vých klubov, pôsobiacich v Krompachoch.

Vážení a milí Krompašania,

dovoľte  mi, v hlbokej úcte sa  pred Vami  skloniť. 

 Denne sledujem Váš ťažký život. Mnohých z Vás trápia veľké zdravot-

né problémy a prišli ste o svojich najdrahších. Finančná situácia v meste 

nie je veľmi utešená. Veľa obyvateľov nášho mesta prišlo o  prácu a sú 

nútení za prácou dochádzať. Aj napriek tomu, nestrácate nádej a denne 

sa statočne boríte s problémami. Počas štyroch rokov v tesnom kontakte 

s Vami, prežívam spolu s Vami Vaše žiale ale aj radosti, Vaše neúspechy, 

ale aj pokroky. Žijete skromne, ale úprimne. 

Chcem Vám úprimne poďakovať za Vašu pomoc a pochopenie. Bez Vašej 

podpory by som nedokázala  zvládnuť všetky problémy v meste, s ktorý-

mi sme sa spolu trápili počas štyroch rokov. Tak, ako aj mnohých z Vás, 

ani mňa a moju rodinu neobchádzali choroby a strata mojich drahých 

bytostí. S Vašou pomocou, prejavenou podporou a láskavým slovám ne-

vládala by som zvládnuť prekážky, ktoré priniesol sám život.

  Neviem, či budem mať ešte možnosť prihovoriť sa k Vám ako primá-

torka mesta, preto mi dovoľte, aby som Vám všetkým popriala  najmä 

veľa zdravia, šťastia, radosti a lásky.   

  Som hrdá na to, že mi bolo  umožnené viesť počas šty-

roch rokov naše krásne mesto. Ďakujem Vám.
S úctou Ing. Iveta Rušinová, 

primátorka mesta Krompachy

11číslo
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NÁKUP UNIFORIEM
PRE RÓMSKE HLIADKY 
V MESTE KROMPACHY

 Mesto Krompachy realizovalo projekt 

financovaný z prostriedkov štátneho roz-

počtu na podporu sociálnych a kultúrnych 

potrieb rómskej komunity pod názvom 

„Nákup uniforiem pre rómske hliadky v 

meste Krompachy“.

 Schválená výška finančných prostried-

kov pre náš projekt je 3 970 €.

 Hlavným cieľom realizácie tohto projek-

tu bolo zakúpenie uniforiem pre rómske 

hliadky v meste,  rozšíriť rómske hliadky 

o ďalších príslušníkov v mestských róm-

skych lokalitách, ktorí by udržiavali verej-

ný poriadok a čistotu v danej lokalite.

„Tento projekt bol realizovaný 

s finančnou podporou Úradu vlády SR. 

Za obsah projektu je výlučne zodpovedné 

Mesto Krompachy“

 V súvislosti s nadchádzajúcou sezónou 
zabíjačiek jatočných ošípaných a výroby slo-
venských špecialít mäsových výrobkov na 
verejnosti, v čase rôznych kultúrnych akcií 
pre verejnosť a pred vianočnými sviatkami 
Regionálna veterinárna a potravinová sprá-
va v Spišskej Novej Vsi Vás upozorňuje, že 
vydanie povolenia k zabíjaniu jatočných oší-
paných na verejnosti je v rozpore so zákonom 
č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, 
pretože pri takomto zabíjaní (na voľnom 
priestranstve pred divákmi) a nie na schvá-
lených miestach (schválených bitúnkoch) 
dochádza k porušeniu dodržiavania požia-
daviek na pohodu a ochranu zvierat v čase 
ich zabíjania alebo usmrcovania (Nariade-
nie vlády č. 315/2003, ktorým sa ustanovujú 
požiadavky  na ochranu zvierat v čase ich 
zabíjania). Zároveň v  neposlednom rade 
zabíjanie zvierat na verejnosti je aj krajne 
veľmi neetické.
 Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby Ste pri 

povoľovaní takýchto akcií vzali na vedomie 

vyššie uvedené upozornenie a usmernili 

prípadných záujemcov takýchto aktivít na 

zákaz zabíjania jatočných zvierat na verej-

nosti z  dôvodu, že nie je možné dodržať 

podmienky citovaných legislatívnych usta-

novení. 

 Mäsové výrobky slovenských špecialít 

je možné vyrábať pri takýchto činnostiach 

z  bravčových polovičiek pochádzajúcich zo 

schválených bitúnkov (v regióne Spišská 

Nová Ves sú to bitúnky: PD Smižany – bitú-

nok Spišské Tomášovce, Stanica výkrmnosti 

a jatočnej hodnoty Spišské Vlachy a Gelnický 

bitúnok). Je možné si tam dať zabiť aj vlastnú 

ošípanú, pričom je zároveň prevedená a po-

tvrdená veterinárna prehliadka zdravotnej 

bezpečnosti daného zabíjaného zvieraťa a 

vyšetrenie tela na prítomnosť Trichinela spi-

ralis.

Nahlasovanie zabíjania ošípaných zabíja-

ných u chovateľa pre súkromnú domácu 

spotrebu:

 Dňa 2. 02. 2007 pod č. j.: 166/02, 3. 12. 

2007 pod č. j.: 1650/805/2007 a 1. 6. 2009 

pod č. 491/2009 Vám boli zaslané listy k na-

hlasovaniu zabíjania ošípaných zabíjaných 

u chovateľa pre súkromnú domácu spotrebu. 

Na  základe týchto listov pripomíname ich 

platnosť a doplňujeme niektoré súvislosti.

 Zhodnotením rizika výskytu pôvodcu 

trichinelózy u ošípaných zabíjaných u cho-

vateľa pre súkromnú domácu spotrebu a u 

ostatných  vnímaných druhov divo žijúcich 

zvierat okresy Spišská Nová Ves a Gelnica bol 

na základe rozhodnutia Štátnej veterinárnej 

a  potravinovej správy  Slovenskej republiky 

zaradené do monitorovania zoonózy Trichi-

nella. Toto monitorovanie sa týka aj ošípa-

ných zabíjaných u chovateľa  pre súkromnú 

domácu spotrebu. 

 V zmysle § 16 ods. 7 zákona č. 39/2007 Z. 

z. o veterinárnej starostlivosti v súvislosti s 

§ 23 ods. 1, písm. a) a e) citovaného zákona 

v súvislosti s monitorovaním trichinel pod-

ľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky 

č.626/2004 Z. z. o monitorovaní zoonóz 

a pôvodcov zoonóz, Vás usmerňujeme a žia-

dame o opätovné zabezpečenie informácie 

pre občanov prostredníctvom mestského, 

resp. obecného rozhlasu a vyvesením na ve-

rejne prístupnom mieste následovný oznam: 

1) Chovateľ, vlastník, držiteľ ošípanej, ktorý 

vykonáva domácu zabíjačku (ďalej len 

„chovateľ“), je povinný túto skutočnosť 

nahlásiť príslušnej regionálnej veteri-

nárnej a potravinovej správe (ďalej len 

„RVPS“) najmenej jeden pracovný deň 

vopred v čase od 7,00 do 15,00 hod. na 

toto tel. číslo: 053/4813201, faxom na 

čísle 053/4813200, e-mailom rvssno@

svssr.sk, písomne alebo osobne na adresu 

Regionálna veterinárna a potravinová 

správa, Duklianska ul. č. 46, 052 01 Spiš-

ská Nová Ves

2) Pri nahlasovaní chovateľ uvedie tieto 

údaje:

 - adresu chovateľa, ktorý vykonáva 

  domácu zabíjačku

 - plánovaný dátum domácej zabíjačky

 - telefónne číslo chovateľa.

 Chovateľ nie je povinný odobrať a dať si 

vyšetriť vzorku mäsa z domácej zabíjačky 

na prítomnosť Trichinella spiralis.

 V prípade, ak si chovateľ chce odobrať 

vzorku mäsa a dať vyšetriť ošípanú z do-

mácej zabíjačky na Trichinella spiralis 

postupuje takto:

1. Chovateľ odoberie vzorky bráničných 

pilierov z každej polovice jatočného tela 

domácej ošípanej v mieste prechodu do 

šľachovitej časti s veľkosťou  cca 5x5 cm.

2. Chovateľ zabalí vzorky do čistého mik-

roténového, igelitového alebo iného 

vhodného nepremokavého vrecka. V prí-

pade zabíjania viac ako jednej ošípanej pre 

súkromnú domácu spotrebu chovateľa sa 

obidve vzorky z oboch polovíc každej oší-

panej zabalia osobitne. 

3. Takto odobraté vzorky uskladniť v chlad-

ničke }neukladať do výparníka alebo do 

mrazničky|.

4. Odobraté vzorky chovateľ doručí v pra-

covných dňoch na Regionálnu veterinár-

nu a potravinovú správu, Duklianska ul. č. 

46, Spišská Nová Ves alebo na pracovisko 

Gelnica, Slovenská 42 v čase od 7 00 do 15 

00 hod.

  Regionálna veterinárna a potravinová

správa Spišská Nová Ves vypíše sprievodný 

doklad na laboratórne vyšetrenie a odošle 

vzorky na vyšetrenie.

5) Pri pozitívnom výsledku laboratórneho 

vyšetrenia s nálezom Trichinella  regionál-

na veterinárna a potravinová správa  ihneď 

informuje chovateľa.

6) V prípade, že chovateľ nie je o  pozitívnom 

náleze Trichinella informovaný do 3 pra-

covných dní, môže považovať laboratórne 

vyšetrenie za vyhovujúce. V prípade, že 

vzorka zaslaná na laboratórne vyšetrenie 

nevykazuje nález trichinel, t.j. je nega-

tívna, chovateľovi tento výsledok nebude 

oznamovaný.  

7) Telo jatočnej ošípanej z domácej zabíjačky 

alebo jeho časti   s vnútornými orgánmi, 

ktoré nie sú dostatočne tepelne opraco-

vané, sa neodporúča použiť pre domácu 

spotrebu predtým, ako sa zistí, že výsledok 

vyšetrenia na Trichinella je negatívny.

MVDr. Monika Kurucová

 riaditeľ RVPS  Spišská Nová Ves

Povoľovanie akcií zabíjačiek ošípaných na verejnosti
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V roku 2005 z dvoch stredných škôl, a to 
Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej 
a Stredného odborného učilišťa elektrotech-
nického vznikla Súkromná združená stredná 

škola elektrotechnická. Snaha všetkých pra-
covníkov tejto školy smeruje ku kvalitnej prí-
prave mladých ľudí pre život a prácu, aby ab-
solventi boli pripravovaní pre úspešné vykro-
čenie do života a umiestnenie sa na trhu práce.
 Od 1. septembra 2008 škola získala práv-

nu subjektivitu a zmenila názov na Súkrom-

ná stredná odborná škola SEZ Krompachy. 

Súčasťou areálu školy je krytá plaváreň a špor-

tová hala, ktoré využívajú študenti školy v rám-

ci vyučovania a mimoškolskej činnosti. 

 Päť rokov v živote školy prinieslo mnoho 

zmien, ktoré pozitívne ovplyvnili zamestnan-

cov, žiakov, rodičov a okolitú komunitu. Roz-

hodujúce zmeny nastali v:

 • Personálnej štruktúre

 • Technickom vybavení školy

 • Systéme výchovy a vzdelávania

 • Organizačnej štruktúre školy

 Zmeny v personálnej štruktúre za hodnote-

né obdobie prebehli najmä v konkrétnej zme-

ne osôb, zmene vedomostí, zručností a  schop-

nosti súčasných zamestnancov, doplnení stup-

ňa vzdelania alebo jeho rozšírenia. Mnohí uči-

telia a majstri vymenili klasickú kriedu a škol-

skú tabuľu za klávesnicu, myš, monitor, tlačia-

reň a pripojenie na internet. Na škole už nie je 

žiak, ktorý by sa nestretol s prostriedkami vý-

počtovej techniky. Pre rodičov bola sprístupne-

ná elektronická žiacka knižka. Okoliu slúži web 

stránka školy so základnými informáciami o ži-

vote školy.

 V technickom vybavení školy rozhodujúci 

význam má rekonštrukcia centrálnej kotolne 

na malé kotolne pre stavebné objekty s neza-

nedbateľným efektom úspor na vykurovacom 

plyne. Druhým významným efektom technic-

kého vybavenia sú odborné učebne vybavené 

prostriedkami výpočtovej techniky a prísluš-

ným programovým vybavením. Dnes už je sa-

mozrejmosťou vyučovacia hodina v učebniach 

výpočtovej techniky, ADK, jazykovej učebni, 

odbornej učebni merania a regulácie, multime-

diálnej odbornej učebni. Prepojenie školy do 

sveta prostredníctvom internetu sa stalo den-

no-dennou potrebou v živote školy. Stavebné 

úpravy objektov školy ako plávajúce podlahy, 

zateplenie vstupného traktu školy a maľby, 

prispeli k zvýšeniu hygieny a estetiky v učeb-

niach a dielňach odborného výcviku. Veľmi 

pozitívny dopad na správanie žiakov mali pri-

delené samostatné šatníky pre každého žiaka s 

možnosťou uloženia osobných vecí. Do kabine-

tov učiteľov boli nainštalované PC s pripojením 

na internú sieť a internet. V týchto dňoch je 

pred dokončením školská knižnica s cieľom 

vyučovať slovenský jazyk a dejepis priamo v 

priestoroch knižnice. Najväčším očakávaním je 

odovzdanie rekonštruovanej centrálnej kotolne 

na dielne odborného výcviku. K tomu možno 

zaradiť aj výmenu okien a zateplenie obvodo-

vých stien budov, kde sme vytvorili projektové 

podmienky pre ich realizáciu.

 Systém výchovy a vzdelávania kládol a kla-

die najväčšie nároky na zamestnancov a žia-

kov školy. Od vzniku školy bolo treba aplikovať 

štátnu politiku vzdelávania prostredníctvom 

nových podmienok v legislatíve. Škola sa stala 

súkromnou len vďaka novému zriaďovateľovi, 

ale aj naďalej bola povinná plniť úlohy štátnej 

politiky vzdelávania. Vznikali zvláštne situácie, 

ktoré bolo treba hodnotiť z uhla pohľadu, ktorý 

nebol v praxi overený. Novela školského záko-

na nezmenila postavenie školy, ba naopak, ško-

la nevyhnutne musí prezieravo pôsobiť na trhu 

práce a reálne aplikovať dvojúrovňový systém 

vzdelávania, aby bola akceptovaná trhom práce 

a vytvorila si dobrú úroveň konkurencieschop-

nosti. Škola úspešne aplikuje prestavbu systé-

mu vzdelávania, vypracovala vlastné školské 

vzdelávacie programy a implementovala ich vo 

vzdelávaní.

 Ako som uviedol uplynulo päť rokov od 

vzniku školy. Po vzniku stala sa organizač-

nou zložkou zriaďovateľa. Legislatíva vytvo-

rila podmienky na vznik samostatného práv-

neho subjektu. Počnúc 1.9.2008 škola bola 

zapísaná v registri ako samostatný právny sub-

jekt. V škole pracuje školská rada, pedagogic-

ká rada, metodická rada, predmetové komi-

sie. Školská rada motivuje školu k strategické-

mu plánovaniu a prepojeniu s trhom práce, pe-

dagogická rada hodnotí a reguluje výchovný a 

vzdelávací proces školy, metodická rada hľadá 

prepojenie vývoja, výskumu, vedy a techniky v 

procesoch výchovy a vzdelávania a predmeto-

vé komisie sú garantom kvality a odbornosti v 

procesoch výchovy a vzdelávania.

 Rozhodnúť sa na životnú púť nie je až také 

zložité. Treba pracovať s množstvom informá-

cií, analyzovať možnosti, vyberať z množstva 

a nakoniec sa rozhodnúť. Na trhu práce sú 

ponuky, ktoré treba vnímať ako základný zdroj 

informácií pre rozhodovanie. Dovoľte, aby sme 

Vám v tomto čísle Krompašského spravodajcu 

ponúkli možnosti štúdia na našej škole. Uvie-

dol riaditeľ školy Mgr. Andrej Dudič.

ŠKOLA PONÚKA MOŽNOSŤ ŠTÚDIA 

V TÝCHTO ODBOROCH

 4-ročné študijné odbory 

• 2675 6 00  elektrotechnika 

• 3917 6 00  technické a informatické služby 

• 6405 4 00  pracovník marketingu * 

• 2697 4 00  mechanik elektrotechnik * 

 Po úspešnom ukončení štúdia absolvent 

obdrží maturitné vysvedčenie a môže po-

kračovať v štúdiu na vysokej škole. V od-

boroch označených (*) obdrží absolvent 

aj výučný list. 

 Uplatnenie absolventa 

Elektrotechnika

Absolventi študijného odboru elektrotechnika 

sú kvalifikovaní pracovníci, schopní vykoná-

vať práce pri projektovaní, konštrukcií, výrobe, 

montáží, ako aj v prevádzke a údržbe elektro-

technických inštalácií a zariadení.

Uplatnenie: vo všetkých podnikoch s elektro-

technickou výrobou a podnikoch prevádzkujú-

cich elektrotechnické zariadenia. 

Technické a informatické služby

Absolventi sú všestranne pripravení na vykoná-

vanie prác v ekonomickej oblasti, zvládajú prá-

ce v technických a plánovacích kanceláriách. 

Samostatne riešia administratívne úlohy v štát-

nom a súkromnom sektore.

Uplatnenie: vo všetkých odvetviach hospodár-

stva. 

Pracovník marketingu

Odbor je zameraný na výchovu hotelo-

vo a  ekonomicky kvalifikovaných odborní-

kov s  orientáciou na manažérske pôsobenie 

v oblasti cestovného ruchu.

Uplatnenie: v rôznych strediskách cestovné-

ho ruchu (hoteloch, penziónoch) ako hotelový 

manažér, referent cestovného ruchu, hoteliér, 

ale aj v iných odvetviach NH v štátnom a súk-

romnom sektore. 

Mechanik elektrotechnik

Absolventi sú schopní samostatne vykoná-

vať práce v rôznych druhoch elektrotechnic-

kých činností od projektovania, výroby, mon-

táží, ako aj v prevádzke elektrotechnických za-

riadení.

Uplatnenie: vo všetkých podnikoch s elektro-

technickou výrobou. 

3-ročné UČEBNÉ ODBORY 

• 2423 2 00  nástrojár 

• 2431 2 00  operátor v kovoobrábaní 

   a službách 

• 2433 2 01  obrábač kovov 

Súkromná stredná odborná škola SEZ KROMPACHY informuje
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• 2683 2 11  elektromechanik - silno-

   prúdová technika 

• 2683 2 15  elektromechanik - úžitková 

   technika  

• 6444 2 00  čašník, servírka 

• 6445 2 00  kuchár/ka 

 Po úspešnom ukončení štúdia absolvent ob-

drží výučný list. Úspešní absolventi môžu po-

kračovať v nadstavbovom štúdiu. 

 Uplatnenie absolventa 

Nástrojár

Absolventi sú schopní strojovo alebo ručne vy-

rábať a opracovávať nástroje, časti strojov píle-

ním, rezaním, sekaním, strihaním, ohýbaním, 

vŕtaním a vystruhovaním. Režú závity, zlico-

vávajú, zostavujú a opravujú rozličné nástroje. 

Uplatnenie: v strojárskych a kovospracujúcich 

podnikoch. 

Operátor v kovoobrábaní a službách

Absolventi sú schopní vykonávať odborné čin-

nosti pri výrobe kovových a nekovových sú-

čiastok sústružením, frézovaním a brúsením. 

Ovládajú nastavenie, obsluhu a údržbu základ-

ných druhov obrábacích strojov, kontrolu a me-

ranie obrobkov, ošetrenie bežných pracovných 

nástrojov. 

Uplatnenie: v strojárskych a kovospracujúcich 

podnikoch. 

Obrábač kovov

Absolventi sú schopní vykonávať odborné čin-

nosti pri výrobe kovových a nekovových súčias-

tok sústružením, frézovaním a brúsením a iný-

mi spôsobmi strojového obrábania podľa tech-

nického výkresu. Ovládajú kontrolu a meranie 

obrobkov. 

Uplatnenie: v strojárskych a kovospracujúcich 

podnikoch. 

Elektromechanik- silnoprúdová technika

Absolventi sú schopní hospodárne prevádzko-

vať, skúšať, obsluhovať elektrické stroje a prí-

stroje, obsluhovať výrobne elektrickej energie, 

prevádzkovať a opravovať vonkajšie aj vnútorné 

elektrické rozvody nn. 

Uplatnenie: vo všetkých odvetviach národné-

ho hospodárstva. 

Elektromechanik- úžitková technika

Absolventi sú schopní vykonávať montážne a 

opravárenské práce, diagnostikovať, robiť prí-

slušné merania na zariadeniach úžitkovej tech-

niky. 

Uplatnenie: vo všetkých podnikoch s elektro-

technickou výrobou, podnikoch prevádzkujú-

cich elektrotechnické zariadenia a v servisných 

službách domácej úžitkovej techniky. 

Čašník, servírka

Absolventi samostatne obsluhujú zákazníkov, 

pripravujú miešané nápoje a dokončujú jedlá 

priamo pri stole. 

Uplatnenie: vo všetkých podnikoch poskytujú-

cich stravovacie a občerstvovacie služby. 

Kuchár

Absolventi sú schopní pripravovať a ošetrovať 

základné druhy surovín určených k výrobe je-

dál. Vyrábajú a expendujú teplé a studené jedlá. 

Uplatnenie: vo všetkých podnikoch poskytujú-

cich stravovacie služby. 

2-ročné UČEBNÉ ODBORY 

• 2478 0 00  strojárska výroba 

 Po úspešnom ukončení štúdia absolvent ob-

drží vysvedčenie o záverečnej skúške. 

Uplatnenie absolventa 

Strojárska výroba

Absolventi sú schopní vykonávať jednoduché 

práce pri výrobe súčiastok, montáž a demontáž 

súčiastok a celkov, kontrolovať kvalitu materiá-

lov a rozmery výrobkov. 

Uplatnenie: v strojárskych a kovospracujúcich 

podnikoch. 

2-ročné NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM 

• 6403 4 00  podnikanie v remeslách 

    a službách

 - pre absolventov učebných odborov napr. ku-

chár, čašník/servírka, kaderník, predavač, 

manikér-pedikér, hostinský, inštalatér, murár, 

stolár, krajčír, technicko-administratívny pra-

covník ...

 Ďalšie učebné odbory, ktoré môžu študovať v 

tomto štúdiu zistite kontaktovaním na sekre-

tariáte SSOŠ SEZ Krompachy. 

• 6421 4 00  spoločné stravovanie

  - pre absolventov učebných odborov kuchár, 

čašník/servírka, hostinský, cukrár/cukrárka

• 2414 4 01  strojárstvo – výroba, montáž

    a  oprava prístrojov, strojov 

   a zariadení

 – pre absolventov učebných odborov nástrojár 

a obrábač kovov

• 2675 4 03  elektrotechnika-elektronické

     zariadenia

 - pre absolventov učebných odborov me-

chanik elektronických zariadení, elektro-

mechanik

 Po úspešnom ukončení štúdia absolvent ob-

drží maturitné vysvedčenie v danom odbore. 

ODBORNÉ UČEBNE
 V našej škole na vyučovanie odborných 

predmetov, výpočtovej techniky, cudzích 

jazykov a odborného výcviku využívame 

tieto odborné učebne a dielne:

učebne výpočtovej  techniky 

 odborná učebňa ADK

učebňa elektrotechn. merania 

jazykové laboratórium

odborná  učebňa

dielne odborného výcviku 

Ak sa chcete o našej škole dozvedieť viac, 

srdečne Vás pozývame na 

DEŇ OTVORENÝCH 

DVERÍ,
 ktorý sa uskutoční v priestoroch školy 

v dňoch 15. a 16. novembra 2010 
v čase od 8:00 do 14:00. 

Využite možnosť oboznámiť sa 

s najnovšími učebnými pomôckami 

a vzdelávacími programami študijných 

a učebných odboroch.
                                                  Mgr.Andrej Dudič
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OKTÓBER
MESIAC ÚCTY 

K STARŠÍM
Dňa 19.10.2010 žiakom II.A triedy ZŠ 
Maurerova 14 (P. Tomčík, J. Saksová, 
A. Lach, S. Birošová, J. Lovás, N. Kolesáro-
vá) pripadla milá úloha pozdraviť členky 
organizácie ÚNIA ŽIEN pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším.
 Jeseň je obdobím umeleckých diel príro-

dy.Takýmto krásnym umeleckým dielom 

je aj človek v jeseni života. Tvaroval a for-

moval ho majster život svojimi skúškami, 

radosťami ale aj starosťami.

 Spoločné stretnutie sa konalo v DK. Naši 

žiaci si na túto milú slávnosť s radosťou 

a potešením pripravili kultúrny program.

Naším prianím bolo, aby sa členky s nami 

cítili dobre a aby im na túto chvíľu zostali 

pekné spomienky.

 NEVYBERME SI IBA JEDEN MESIAC 

V  ROKU, PREJAVME STARŠÍM ÚCTU 

PO CELÝ ROK...  ONI SI TO ZASLÚŽIA!

 Mgr.J. Šumjaciová, ZŠ Maurerova 14

 Bolo 25.septembra 2010, 13°° hod., keď sa 

skupinky sviatočne oblečených ľudí schá-

dzali na námestí pred Mestským úradom 

v Krompachoch. To sa abiturienti JSŠ z roku 

1960 stretli po 50–ich  rokoch vo svojom 

rodnom meste Krompachy, v meste svojej 

mladosti i prvých lások, kde vďaka kvalitným 

profesorom  získali skúšku dospelosti. V kru-

hu bývalých  abiturientov stála osobnosť  pre 

nich najvýznamnejšia, pán triedny profesor  

PhDr. Valentín  Peták s manželkou.

 Po úvodnom spontánnom zvítaní pre-

sunuli sme sa  do obradnej siene MsU, kde  

nás po zaznení fanfár a študentskej hymny 

privítala   primátorka mesta Krompachy, 

pani Ing. Iveta Rušinová. Slávnostný kul-

túrny program Zboru pre občianske záleži-

tosti, slávnostný prihovor pani primátorky, 

zápis do mestskej kroniky i obdarovanie 

knihou Mesto Krompachy boli umocnením 

nevšednej chvíle nášho stretnutia po mno-

hých rokoch.

 Po dojímavom úvode sme sa presunuli  

na slávnostný obed do reštaurácie  Ewig na 

Trangusovej ulici, kde sme v neformálnych 

rozhovoroch pokračovali do neskorých  ve-

černých hodín.

 Maturovali sme v období , ktoré nebolo 

ľahké pre našich rodičov, čo sa malo odzr-

kadliť  i na našom pokračovaní v živote. Vo 

svojich osobných vyznaniach sme sa  všetci 

zhodli  v jednom, že to bol náš triedny pro-

fesor Valentín Peták,  ktorý nás podržal v 

osudovej chvíli, pošepkal,  poradil ako a kde  

sa zapísať na ďalšie štúdium. A aj presvedčil,  

aby  jedinej dcére neupierali právo na vzdela-

nie a tak podpísali  aj prihlášku  do družstva. 

Myslím, že  sa nemusel za nás hanbiť po celé 

tie roky.

 Doposiaľ sme sa stretávali každých päť ro-

kov. Sľúbili sme si, že o tri roky pri našom  ju-

bilejnom  životnom výročí sa stretneme opäť. 

„Zlatého“ pomaturitného stretnutia sa zú-

častnili triedny profesor PhDr. Valentín Pe-

ták s manželkou, spolužiaci Cecília Bar-

nášová rod. Fabiánová, ThDr. Pavol Čech, 

Viola Drankaľuková rod. Andráščíková, 

Ing. Juraj Drcman, Ing. Mária Dzuriková  

rod. Karoľová, Ing. Ivan Fleischer, Ing. Pavol 

Fľak DrSc. Anna Halačová rod. Barbuštiako-

vá, Alica Kočišová rod. Kontrošová, Eva Lip-

táková rod. Vojteková, Etela Malecová rod. 

Faráriková, Meier Georg Darin rod. Moflá-

rová, Ing. Ján Petrúš,  Igor Potočný, Marian-

na Slatkovská  rod.Tomaschová, Mgr.Ján 

Targ, Mgr. Judita Visokaiová rod.Priščáková, 

Mgr. Ružena Zumerová  rod Bandžuchová.

 Nebohí spolužiaci  PhDr. Kvetoslava Bary-

lová  rod Cupperová, Ing. Ľuboš Cuker, Má-

ria Javorská rod.Krajňáková, MVDr. Pavol 

Kalina, Erika Prokopová rod. Bernáthová.

 Na záver sa chcem poďakovať pani primá-

torke Krompách  Ing. Ivete Rušinovej za vre-

lé prijatie, za dôstojný slávnostný akt  i spo-

mienkové darčeky.

 Prajeme nášmu rodisku všetko najlepšie 

a  šťastých Krompašanov. Budeme sa tam 

radi vracať.

Mgr.Judita Visokaiová  rod.Priščáková      

ZLATÉ STRETNUTIE DAROVANIE KRVI
V RÁMCI ŠTUDENTSKEJ 

KVAPKY KRVI

dňa 15.11.2010 od 8,00 – 11,00 hod.
bezpríspevkové darovanie krvi 

v budove MsÚ v Krompachoch

 prostredníctvom

MOBILNEJ ODBEROVEJ  JEDNOTKY  

NÁRODNEJ TRANSFÚZNEJ SLUŽBY  

KOŠICE.

PRÍĎTE DAROVAŤ NAJVZÁCNEJŠIU 

TEKUTINU!

Je potrebné so sebou mať  OP a preukaz 

zdravotnej poisťovne, prípadne preukaz 

darcu pri opakovanom odbere.
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Electro Dance Generation Slovakia, Cen-

trum Voľného Času PRIMA Krompachy, 

Stars Music Club  a  Stredná Odborná Škola 

Železničná Košice Vás pozývajú na:

DANCE or DIE
International Electro Dance Battle

Dátum : 18.12.2010

Miesto: Športová hala SOŠ 

Železničná Košice

09,00  Otvorenie areálu

10,00  Electro Dance Workshop by MAREK

12,30  Registrácia tanečníkov

14,00  Oficiálny začiatok súťaže, 

  privítanie, prihovor,  

show:  – KR Electro, 

  – Dimension Electro Crew Poprad,  

  – Electro Warriors, 

  – CZECH TECKTONIK KLUB

15,00  TEAM BATTLE

16,00  1 Vs. 1 Tournament 

19,00  finále

20,00  Záver, vyhlásenie výsledkov, 

  poďakovanie 

21,00 Aftér párty – STARS music club 

Registr. poplatok: 5€  (1 Vs. 1 Tournament)

     8 € (Team Battle)

 Registračný poplatok je treba vyplatiť or-

ganizátorovi na mieste súťaže v čase registrá-

cie súťažiacich od 12,30 - 13,30 !!!

 Vyplnenú prihlášku zaslať na adresu: 

Marek Hojstrič, Lorencova 1099/9

053 42 Krompachy, alebo mailom na ma-

rekhojstric@gmail.com

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK JE DO

 10.12.2010 !!!

Kategórie: Team Battle, 1 Vs. 1 Tournament .

Hostia:  Paulo Mewini, T Mike, Evogee, 

   KR Electro, Czech Tecktonik klub,

    Dimension Electro Crew Poprad,

   Electro Warriors Lučenec, Electro

    Crew Košice

1 Vs. 1 Tournament:

 Tanečný "boj" jeden na jedného, v ktorom 

vyhráva ten lepší. Súťaží sa vyraďovacím spô-

sobom. Víťaz battle postupuje do ďalšieho 

kola pyramídovým systémom. Dĺžka jedné-

ho vstupu tanečníka v súboji je 30 až 40 se-

kúnd. Súboj prebieha v dvoch kolách. Pri ne-

rozhodnom súboji majú rozhodcovia právo 

vyzvať súťažiacich k ďalšiemu kolu.

Hodnotí sa: 

 1. Štýl tanca

 2. Prevedenie tanečných prvkov

 3. Vnímanie hudby a následné prispôso-

  benie tanca  elektronickým beatom 

 4. Umelecký dojem tanečníka 

Deti zažili atmosféru 
živého vysielania 
v Rádiu KISS
 Centrum voľného času PRIMA v spolupráci 

so ZŠ Maurerova pripravilo pre  detí záujmo-

vého útvaru Tajfúnik a Kreatívne všeličo je-

dinečnú exkurziu v Rádiu KISS. Tieto šikov-

né deti pod vedením Mgr. Michaely Micher-

dovej a Mgr. Veroniky Bekešovej sa zúčastnili 

prehliadky košického rádia. Cieľom exkurzie 

bolo ukázať deťom prácu v rádiu, vysvetliť or-

ganizačnú štruktúru a fungovanie rádia. 

 Deti si mali možnosť pozrieť priestory rá-

dia, technické vybavenie vysielacieho štúdia 

či zúčastniť sa živého vysielania. Moderátori 

raňajšieho vysielania Vierka a Kamil ochot-

ne odpovedali na všetky otázky mladých zve-

davcov, z ktorých možno raz vzídu budúci 

moderátori alebo redaktori. 

Deti sa pýtali najmä na moderátorské brepty, 

na úlohy moderátorov či zaujímavé situácie. 

Zaujímali ich aj hostia, ktorí účinkovali v rá-

diu, či hudobné zloženie vysielania. Dozvede-

li sa, že každé vysielacie alebo nahrávacie štú-

dio musí mať kvôli správnej akustike špeciál-

ne obloženie. Dostali odpoveď na otázku, čo 

by mal alebo naopak nemal mať dobrý mode-

rátor či ako sa ním stať.

 Deti chceli vedieť o pokutách vo vysielaní či 

o tom, čo najvtipnejšie počas nahrávania mo-

derátori zažili.

 Exkurziu bolo o to príjemnejšia, že moderá-

torka Vierka oslavovala narodeniny, preto jej 

deti zablahoželali spevom a oslávili to spolu s 

ňou detským šampanským. Z Rádia KISS sme 

si odniesli okrem výbornej nálady, nových zá-

žitkov a poznatkov aj hudobné CD, za čo veľ-

mi pekne ďakujeme.

 Touto cestou by sme sa chceli poďakovať 

všetkým ľuďom v Rádiu KISS, ktorí akokoľvek 

prispeli k umožneniu exkurzie za nezabudnu-

teľný zážitok.       

  Veronika Bekešová

Team Battle:

 Jedná sa o podobný princíp turnaja ako 

v predchádzajúcej kategórii. Jeden tím musí 

mať max. 5 a min. 4 tanečníkov. Tanečná bit-

ka prebieha v štyroch kolách. Jeden vstup 

tímu trvá maximálne 1 minútu. Po prekro-

čení limitu bude tím upozornený hlavným 

rozhodcom aby prenechal priestor súperovi. 

Hodnotí sa:

 1. Synchrónnosť tímu 

 2. Náročnosť choreografie

 3. Prispôsobenie tanečných variácií k hudbe

 4. Tanec sólistu 

 Projekt „DANCE or DIE“ je projektom 

zameraný na komunitu tanečníkov a fanú-

šikov elektronickej hudby, ktorý sa venujú 

tancu Tecktonik a Electro Dance.

 Tecktonik, tiež známy ako Milky Way 

dnes už ELECTRO DANCE je francúzsky 

štýl street dance. Tanec sa tancuje na elektro 

hudbu založenú na zmesi techna, rave a hip-

hopu. Vznikol v r. 2000, kedy partia Paríža-

nov začala tancovať svoje prvé choreografie. 

Netrvalo dlho a tento tanec sa rozšíril do ce-

lej Európy. Dnes je známy po celom svete. 

ELECTRO DANCE v roku 2006 prišiel ako 

nová tanečná vlna aj na Slovensko. Dnes tu 

máme niekoľko tanečných skupín a taneč-

né školy, kde sa tento tanec vyučuje. Táto ko-

munita tanečníkov a fanúšikov sa rozrastá 

zo dňa na deň. Druh tanca a špecifická me-

lodická hudba spôsobil doslova „boom“ me-

dzi hudobnými žánrami  a tanečnými štýlmi. 

Tanečné kluby spája asociácia „Electro Dan-

ce Generation Slovakia“, ktorá predstavu-

je túto tanečnú novinku vo všetkých kútov 

Slovenska a v zahraničí robí skvelú reklamu. 

 Tak, ako v iných tancoch, aj v tomto panuje 

istá zdravá „rivalita“ medzi tanečnými sku-

pinami. Nechali sme sa teda inšpirovať za-

hraničnými krajinami a prinášame na Slo-

vensko už po druhý krát celoštátnu tanečnú 

súťaž, no tento krát pod názvom DANCE or 

DIE (v zahraničí známa ako Vertifigt) s pod-

titulom International Electro Dance Battle.  

 Už pilotný projekt tejto tanečnej súťaže za-

ujal nielen tanečných fajnšmekrov, ale aj "ne-

tanečnú" laickú verejnosť. Súťaže sa zúčast-

nilo vyše tridsať tanečníkov zo Slovenska 

a  Čiech, ktorí predviedli nielen kvalitný ta-

nec, ale aj priviedli aj viac ako dvesto divákov 

do varu.

 Tanečné battles boli súbojmi profesionálov. 

Niektoré výkony tanečníkov, ktoré hodnoti-

la porota, sa mohli rovnať aj francúzskym 

alebo ruským špičkám. Špecifikum tohto 

tanečného štýlu je v jeho jedinečnosti, 

neopakovateľnosti a originálnosti. Každý ta-

nečník súťaže mal svoj štýl, preto bolo veľmi 

ťažké vybrať tých najlepších.

 Tento úžasný projekt spojil nielen nadšen-

cov tohto náročného tanečného štýlu, ale vy-

tvoril podmienky pre vznik nových taneč-

ných klubov. O tom, že zorganizovať tento 

projekt bolo náročné, písať nemusíme. O  to 

viac nás teší, že sa táto komunita po odprezen-

tovaní najlepších tanečníkov rozrástla o  no-

vých členov, ktorých počty neustále rastú. 

 Pred rokom sa hŕstka mladých nadšen-

cov rozhodla ukázať niečo iné. To, čo na Slo-

vensku nebolo možné vidieť v takej miere. 

Aj  tento rok prichádzajú s rovnakou myš-

lienkou - ukázať nielen nielen kvalitný tanec, 

nové trendy, invenčnosť vystúpení, originál-

nosť štýlu, zasúťažiť si... chcú ukázať, že tanec 

je ich život. Všetko v blížiacej sa tanečnej má-

nii "DANCE or DIE".



10

11číslo

záhradkárska poradňa 

PREVENCIA 

V MATERSKEJ ŠKOLE
 O tom, že  najlepšou zbraňou proti chorobám je prevencia, vedia 

aj deti z materskej školy na Hlavnej ulici. V tomto jesennom období 

to platí dvojnásobne.  Všadeprítomným vírusom sa bránia pohybom 

a zvýšeným prísunom vitamínov.

 Vďaka dlhoročnej spolupráci so Základnou školou na Maurerovej 

ulici naši predškoláci využívajú telocvičňu, ktorú majú k dispozícii 

každú stredu. Za ústretovosť týmto vedeniu školy ďakujeme. 

 Ak  sa chcete o našej materskej škole dozvedieť viac, otvorte si našu 

novú  www stránku tak, že napíšete túto adresu do vášho interneto-

vého prehliadača: http://mskrompachy.edupage.org

 za kolektív MŠ Mária Dubiňáková.

PRÍSPEVKY OD ČITATEĽOV
Vážení spoluobčania, Krompašania!

 Po štyroch rokoch opätovne sme sa ocitli pred vážnou úlohou doko-

nale sa pripraviť na komunálne voľby roku 2010. Povinní sme obzrieť 

sa aj dozadu, ako sa darilo zvoleným kandidátom naplniť predsavza-

tie zvoleným kandidátom v roku 2006. Víťazstvo na najvyšší post 

dosiahla pani Ing. Rušinová, predsavzatia ktorej najviac dávali pred-

poklady na povznesenie mesta v oblasti infraštruktúry a  nemenej v 

oblasti sociálnej. Bez podrobnejšieho špecifikovania dá sa povedať, po-

tvrdila oprávnenosť svojej voľby na najvyšší post mesta a to aj napriek 

určitým zaváhaniam v oblasti sociálnej, keď mesto Krompachy výrazne 

naďalej zaostáva za úrovňou okresného priemeru najmä v poskytovaní 

úľav pre občanov nad 70 rokov. Uvediem aspoň jeden príklad z mesta 

Brezno mimo úľav za OLO, usporiadanie zájazdov poskytuje od  1. 1. 2010 

pre svojich seniorov nad 65 rokov mesačné poukážky v hodnote 7 €.

Ak som mal aj možnosť pozhovárať sa s niektorými seniormi, prezradili 

mi, že majú vynikajúcich členov MsZ, ktorí v tejto záležitosti nezišt-

ne podporili p. primátora. Je potrebné sa zamyslieť nad správaním sa 

jednotlivých členov MsZ Krompachy, keď zriedkavé podnety na vy-

lepšenie života starých občanov odsúvajú na vedľajšiu koľaj neuve-

domujúc si skutočnosť, že táto stará vymierajúca veková štruktúra 

v náročných pracovných podmienkach sa zaslúžila o súčasný, pohodlný 

život. Odporučil by som im oboznámiť sa so zákonom č.  100/1988 Z. 

z. podľa ktorého sme odchádzali do dôchodkov aj z kariérnych funkcií 

s kvalifikáciou VŠ vzdelania s priemernou mesačnou mzdou cca 4.500 

až 5.000 Sk.- pričom v súčasnosti minimálna mzda atakuje hranicu 10. 

000 Sk. Za prácu nadčas nám bolo vyplácané iba 66,6% zo zákl. mzdy. 

Pritom Ste sa perfektne postarali o svoje drobné odmeny do výšky až 140 

€ mesačne. Zamyslite sa nad touto čiastkou, ktorú Ste si odsúhlasili, či 

to nie je málo. Na druhej strane bez mihnutia oka podporujete všetkými 

možnými spôsobmi vydržiavanie MsP, ktorá od začiatku jej zariadenia 

pohltila obrovské milióny Sk. – pričom ani v súčasnosti pri navýšení sta-

vu príslušníkov OO PZ na 38, čo dáva záruku ochrany občana majetku 

v duchu ÚSTAVY SR. Z pozície členov MsZ nevzišiel popud na prero-

kovanie zrušenia tejto zložky taxikárov, pričom časté sťažnosti na ich 

adresu z dôvodu porušovania disciplíny nikdy neboli zodpovedne prero-

kované. Treba si uvedomiť, že aj naďalej žijeme v podmienkach trvajúcej 

ekonomickej krízy a zhodnocovanie každého centu by sa malo stať alfou 

a omegou pre každého pracovníka Mestského úradu Krompachy. K zále-

žitosti vydržiavania MsP je nutné pripomenúť ich zásluhu na odcudzení 

9 krátkych ručných zbraní zo sídla MsP, ktorými môžeme byť priamo 

ohrozovaní. Súčasné vedenie mesta sa už prakticky touto záležitosťou 

zaoberať nebude, bude to záležitosťou novozvoleného Mestského kabi-

netu. 

Vážení spoluobčania!

 Výsledky, ktoré boli dosiahnuté za obdobie 2007 – 2010 v oblasti in-

fraštruktúry sú ohromujúce a sú výsledkom organizačných schopností 

a  cieleného prístupu k zabezpečovaniu prostriedkov z Euro – fondov, 

preukázala schopnosti riadiť a zveľaďovať mesto aj pre obdobie 2010 – 

2014, azda nenájde konkurenciu u ďalších kandidátoch na post primáto-

ra. Sklamaním boli postoje väčšiny členov MsZ, ktorý sa nestali oporou 

primátorky v jej náročnej práci a osobnej zodpovednosti za plnenie 

predvolebných predsavzatí. Osobne som sklamaný z tých členov MsZ, za 

ktorých som odovzdal svoj hlas vo voľbách ako sympatizant tej, či onej 

strany. Vychádzajúc zo skúseností z politikárčenia, podľa politických 

tričiek u najvyšších štátnych orgánov budem voliť z nezávislých kandi-

dátov, obyčajných ľudí mimo živnostníkov a podnikateľov, ktorých pre 

rozvoj a napredovanie mesta aj v sociálnej oblasti pokladám za záruku 

spolupráce s najvyššími predstaviteľmi mesta. 

Váš obyčajný spoluobčan Krompašan. 

Príspevky od čitateľov uverejňujem na ich vlastnú žiadosť a redakčná 

rada nezodpovedá za obsah uvedených príspevkov.

Jablko ako liek

 Jablko sprevádzalo našich predkov a sprevádza aj nás od narodenia 

až po hrob. 

 Už podľa biblie ponúkla týmto ovocím Eva Adama, čím nás odsa-

dila do toho „slzavého údolia“ a jablko nás sprevádza storočiami. 

 Azda v žiadnom inom ovocí nie je toľko životne dôležitých látok, 

ako v obyčajnom jablku. Jablká majú protizápalový, protibakteriálny 

a krvotvorný účinok. Ľudové liečiteľstvo používa zelené druhy jabĺk 

(ošúpané a nastúhané) na liečbu aj zastaralých katarov žalúdka. 

Na  trhu dostaneme jablkovú vlákninu ako liečivo a prevenciu pri 

chorobách tráviaceho traktu, dokonca aj pri niektorých rakovino-

tvorných ochoreniach čriev. Vláknina sa skladá najmä z celulózy, 

hemicelulózy, pektínu, ligninu a ďalších balastných látok. 

 Najdôležitejšie sú pektíny. Sú schopné viazať na seba niektoré kovy, 

s ktorými vytvárajú nerozpustné zlúčeniny a tak ich vylučovať z tela. 

Ide hlavne o viazanie olova, ktoré sa do organizmu dostáva hlavne 

zo znečisteného životného prostredia napr. výfukovými plynmi au-

tomobilov. Diabetici, ktorí konzumujú veľa pektínov si znižujú obsah 

cukru v krvi priemerne o 1/3, čím si môžu regulovať množstvo inzu-

línu. Aj na zníženie nadmerného množstva cholesterolu v organizme 

stačí denne skonzumovať 2 – 4 jablká. Pektíny, pretože sú nestrá-

viteľné, zlepšujú peristaltiku čriev a tým aj ich skoré vyprázdňova-

nie. Pritom sa zvyšuje vylučovanie cholesterolu a napomáha liečbe 

aterosklerózy. Obsah vitamínov A, E, kyseliny listovej a riboflavínu 

posilňuje imunitný systém organizmu. Len mikroprvok ako selén, 

germánium, jód, platina, ktoré sú za určitých podmienok protiná-

dorovo aktívne, obsahuje jablko viac ako 30. Okrem vitamínov C 

a skupiny B, obsahuje vápnik, fosfor, železo, látky nevyhnutné pre 

správny chod telesných funkcií. Malé množstvo medi, kobaltu, man-

gánu a železa sú dôležité pre tvorbu krvi, prítomný jód je nenahra-

diteľný pre správnu činnosť štítnej žľazy. Zlúčeniny draslíka pôsobia 

priaznivo na reguláciu vody a soli a majú preto liečivý účinok pri 

niektorých ochoreniach obličiek a obehovej sústavy. Jablko znižuje 

tvorbu kyseliny močovej. Kyselina salycilová obsiahnutá v jablku 

pôsobí preventívne proti srdcovému infarktu.  

 Obklady z čerstvo nastrúhaných jabĺk pomáhajú na spáleniny, 

omrzliny, vredy a nehojace sa rany. Nastrúhané jablká s maslom hoja 

trhliny v koži, na bradavkách, na perách. 

 Jablká sú vhodné pre deti, slabých a starých ľudí pri rôznych dié-

tach. Najvhodnejšie sú v surovom stave vo fáze dozrievania. Dopraj-

me si tento liek z našich záhradiek, ale aj chutné ovocie práve teraz 

v  jesenných a zimných mesiacoch a nebudeme potrebovať pomoc 

lekárov.             Ján Miľo
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7 tipov 
ako zvládnuť stres
Cítite sa že je toho na Vás veľa a chcete vedieť ako 

zvládnuť stres? Stresu sa nedá vyhnúť. Je normál-

nou súčasťou života a dokonca určitá dávka stresu 

je potrebná pre optimálne žitie. Stres sa stane 

problémom vtedy, keď máme pocit, že nezvláda-

me to čo sa deje v našom živote, a keď máme pocit 

že už nedokážeme ovládať náš život. Podľa odbor-

níkov 70-90 % návštev u všeobecného lekára je 

následkom stresu. Aby ste neboli obeťou stresu a 

Vášho okolia, môžete pre seba urobiť mnoho vecí.

 Prvé čo môžete urobiť je identifikovať, že čo 

Vám stres prináša. Správne pomenovať čo sa deje 

vo Vašom živote je prvým krokom k zvládnutiu 

stresu. Prečo? Pretože sa to dostane do Vášho 

vedomia a môžete postupne hľadať kroky čo robiť 

ďalej. Napríklad môžete využiť Vašu predstavi-

vosť k relaxácii, vylepšiť životosprávu alebo Vašu 

komunikáciu. Je mnoho vecí ktoré môžu pomôcť 

v boji proti stresu. 

Nasledujúcich 7 tipov ako zvládnuť stres Vám 

pomôže nadobudnúť ovládanie nad vlastným ži-

votom a dodá Vám sebadôveru.

1. DÝCHACIE CVIČENIA

 Viete ako dýchajú bábätká? Pokojne a pomaly. 

Môžete sledovať pohyb ich brušiek. Hore a  dolu. 

Rytmicky. Tak by sme mali dýchať aj my. Volá sa to 

bránicové dýchanie a je to jedným z najefektívnej-

ších spôsobov ako zvládnuť stres.

Tak ako na to? Ľahnite si na chrbát. Položte si jednu 

ruku na bránicu a jednu na hrudník. Pomaly a zhl-

boka sa nadýchnite (so zavretými ústami) do bráni-

ce. Hýbať by sa mala iba ruka ktorá je na bránici. Tá 

druhá, na hrudníku by sa nemala hýbať. Výdych je 

tiež cez bránicu a pomaly. Trénujte toto dýchanie až 

kým sa Vám nestane samozrejmosťou. Keď budete 

v práci alebo hocikde inde pod tlakom, začnite brá-

nicové dýchanie a budete sa cítiť pokojnejšie.

2. VNÚTORNÁ SILA - RELAXÁCIA 

 A PREDSTAVIVOSŤ

 Máte v sebe neskutočne veľkú vnútornú silu ako 

relaxovať. Je to sila Vašej mysle - predstavivosť - vi-

zualizácia. Môžete si predstaviť čokoľvek čo Vám 

prináša pokoj, mier, a radosť. Bude to mať vplyv aj na 

Vaše telo, lebo myseľ a telo sú prepojené. Vaša myseľ 

dokáže zmeniť fyziológiu Vášho tela. Neveríte?

 Zavrite oči a predstavte si pomaranč. Predstavte 

si ho v čo najväčších detailoch - akú má farbu, jeho 

póry a veľkosť. Vezmite ho do ruky. Precíťte dotyk 

pomaranču vo Vašich rukách. Ovoňajte ho. Užite 

si tú vôňu tropického ovocia. Rozkrojte pomaranč 

na polovicu. Vezmite jednu polovicu a jemne ju 

stisnite. Predstavte si že si kvapkáte šťavu priamo 

do úst. Pri takejto vizualizácii budete cítiť ako Vaše 

telo reaguje - začnú sa Vám tvoriť sliny. Čo vyvolalo 

túto fyziologickú reakciu? Vaša myseľ! Použite ju 

na vyvolávanie príjemných pocitov.

3. POZITÍVNE MYSLENIE

 Pozitívne myslenie znamená sústrediť sa na 

pozitívne stránky situácie a zároveň prijať tie nega-

tívne stránky. Predstavte si situáciu, ktorá Vás stre-

suje. Čo si pri tom vo vnútri poviete? Zmeňte Váš 

vnútorný monológ. Napríklad: Negatívne: "Moje 

manželstvo je hrozné. Môj muž je flákač a nikdy sa 

nezmení. Zbláznim sa z toho."

Pozitívne: "Máme problémy doma a musíme ich 

riešiť. Môj muž po sebe často neuprace a tak vyskú-

šam niečo nové."

4. FYZICKÁ SILA V BOJI PROTI STRESU

 Pri odbúravaní stresu Vám pomôže fyzická 

zdatnosť a sila. Lekári nám stále hovoria že máme 

cvičiť. No a aké cvičenie je najvhodnejšie proti 

stresu? Také aké Vám najviac vyhovuje. Aerobické, 

joga, tai-chi, posilňovanie... možností je veľa. Vy-

berte si to čo Vás bude najviac baviť. Pri pravidel-

nom cvičení bude odolnejšie nielen Vaše telo, ale aj 

Vaša myseľ.

 Určite viete že balancovaná životospráva je veľmi 

dôležitá. Nezabúdajte na raňajky, dostatok bielko-

vín, ovocia a zeleniny, obmedzte cukor a škodlivé 

tuky. Vyhýbajte sa návykovým látkam ako alkohol, 

cigarety a káva. Tie Vám spôsobia iba viac stresu. 

Zaťažujú Váš organizmus a obzvlášť nadobličky, 

ktoré potom nemôžu poriadne pracovať.

 Doprajte si spánok. Je veľmi potrebný na rege-

neráciu. Choďte spať pred 23:00 hodinou, pretože 

najúčinnejšia regenerácia nadobličiek prebieha 

medzi 23:00 a 2:00 hodinou.

5. RODINA A PRIATELIA - VAŠA OPORA

 Vaše vzťahy s ľuďmi môžu byť buď zdrojom 

stresu, alebo pomôckou ako zvládnuť stres. Ak 

máte rodinu a blízkych priateľov ktorý Vás chápu a 

majú pre Vás porozumenie, tak neváhajte a pýtajte 

pomoc. Požiadajte ich o to, aby Vám neradili, že čo 

máte robiť, ale aby si Vás vypočuli. Neduste v sebe 

emócie, vyrozprávajte problémy a starosti von zo 

seba. Pomáha to.

6. KOMUNIKÁCIA

 Efektívna komunikácia Vám pomôže zvládnuť 

stres tým, že Vám zredukuje nedorozumenia, po-

môže Vám motivovať ľudí, a povzbudí spoluprácu. 

Efektívna komunikácia zaručí rozdiel medzi tým či 

máte veľa dobrých priateľov, alebo nie. Ľudia, ktorí 

si vedia vytvoriť blízke vzťahy s druhými ľuďmi, 

majú nižší výskyt srdcových chorôb, rakoviny, a 

majú vyššie sebavedomie. Jednoducho - majú nižší 

stres.

7. ZÁBAVA A ODDYCH

Čo Vás baví a teší? Máte nejaké hobby? Šport, 

zábavné hry, hudba, príroda, alebo radi kreslíte? 

Máte domáce zvieratko?

 V každom prípade si musíte nájsť čas na seba. 

Jeden z obľúbených spôsobov ako zvládnuť stres je 

písať si denník. Keď si každý deň (najlepšie večer 

pred spaním) napíšete pár viet, tak sa Vám veľmi 

odľahčí.

UZNESENIE č. 33. 
zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného 

dňa 19. októbra  2010

Uznesenie č. 33/A-1:

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  

v zložení:

predseda   -  Stanislav BARBUŠ

členovia  -  Ing. Alžbeta PERHÁČOVÁ

        Miloslav MASARYK

Uznesenie č. 33/B-1:

 MsZ v Krompachoch konštatuje, že:

Slavomír ĽACH zložil zákonom predpísaný 

sľub príslušníka Mestskej polície v Krompa-

choch.

Uznesenie č. 33/C-1:

 MsZ v Krompachoch berie na vedomie:

Správu o plnení uznesení Mestského zastu-

piteľstva v Krompachoch k 19. októbru 2010.

Uznesenie č. 33/C-2:

 MsZ v Krompachoch berie na vedomie:

Informáciu o stave kriminality v meste 

Krompachy.

Uznesenie č. 33/C-3:

 MsZ v Krompachoch berie na vedomie:

Správu o činnosti Mestskej polície v Krom-

pachoch.

Uznesenie č. 33/C-4:

 MsZ v Krompachoch berie na vedomie:

Informáciu o obsadenosti škôl a predškol-

ských zariadení na území mesta Krompachy 

v školskom roku 2010/2011. 

Uznesenie č. 33/C-5:

MsZ v Krompachoch berie na vedomie:

správu o starostlivosti o starých a sociálne 

odkázaných občanov v meste Krompachy.

Uznesenie č. 33/C-6:

MsZ v Krompachoch berie na vedomie:

informáciu o výsledku následnej finančnej  

kontroly. 

Uznesenie č. 33/C-7:

MsZ v Krompachoch berie na vedomie:

prípravu inventarizácie majetku mesta 

Krompachy.

Uznesenie č. 33/D-1:

MsZ v Krompachoch ruší  :

Štatút   a Domový poriadok Zariadenia soci-

álnych služieb mesta Krompachy „MAŠKA“ 

schválený uznesením Mestského zastupiteľ-

stva v Krompachoch č. 41/D–3 zo dňa 30. 11. 

2006.
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Uznesenie č. 33/D-2:

MsZ v Krompachoch ruší :

Uznesenie MsZ v Krompachoch č. 31/E-17 

zo dňa 24.8.2010. Predaj bytu č. 12 na treťom 

poschodí, ul. SNP č.1050/1 v Krompachoch, 

, stojaceho na parcele KN 2848,  zapísané-

ho v LVč.1 p. Jánovi Bikárovi, nar. 4.12.1975,  

bytom Kojšov 277. Kúpna cena je stanovená 

na základe výsledkov verejnej obchodnej sú-

ťaže vo výške 7.950 € a bude zaplatená na účet 

predávajúceho najneskôr do 7 dní odo dňa 

podpísania kúpnej zmluvy. Cena stanovená  

v zmysle ZP č. 19/2010 zo dňa 13.5.2010 vy-

hotoveného Ing. Stanislavom Hanulom je vo 

výške 7.900,00 €.

Uznesenie č. 33/D-3:

 MsZ v Krompachoch ruší:

Uznesenie MsZ v Krompachoch č. 31/E-16 zo 

dňa 24.8.2010. Predaj bytu č. 27 na šiestom 

poschodí, ul. SNP č.1050/1 v Krompachoch, 

, stojaceho na parcele KN 2848,  zapísaného 

v LVč.1 p. Miroslavovi Jedličkovi, slobodný, 

bytom Na kopci 176, 435 42 Litvínov 8, Čes-

ká republika. Kúpna cena je stanovená na 

základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže 

vo výške 7.900 € a bude zaplatená na účet 

predávajúceho najneskôr do 7 dní odo dňa 

podpísania kúpnej zmluvy. Cena stanovená  

v zmysle ZP č. 19/2010 zo dňa 13.5.2010 vy-

hotoveného Ing. Stanislavom Hanulom je vo 

výške 7.900,00 €.

Uznesenie č. 33/D-4:

 MsZ v Krompachoch ruší  :

Uznesenie  MsZ v Krompachoch č. 31/G,10,11 

zo dňa 24.8.2010. Zabezpečiť vypracovanie 

kúpnych zmlúv na predaj bytu pánovi Miro-

slavovi Jedličkovi a Jánovi Bikárovi. 

Uznesenie č. 33/E-1:

 MsZ v Krompachoch schvaľuje:

Priamu účasť a aktivity mesta Krompachy 

v   projekte pod názvom: „European Indus-

trial Heritage in Carpathians & Slovak Iron 

Route“

Aktivity:  spracovanie projektovej dokumen-

tácie  Železiarsky HÁMOR v Starej Maši

Rozpočet mesta Krompachy v projekte: 

40 000 Eur

Spolufinancovanie mesta: 2000 Eur

Uznesenie č. 33/E-2:

 MsZ v Krompachoch schvaľuje:

Štatút zariadenia sociálnych služieb mesta 

Krompachy „MAŠKA“ s doplnkom, že otvá-

racia doba Nocľahárne bude upravovaná v 

závislosti od klimatických podmienok.

Uznesenie č. 33/E-3:

 MsZ v Krompachoch schvaľuje  :

Prevádzkový poriadok zariadenia sociálnych 

služieb mesta Krompachy „MAŠKA“. 

Uznesenie č. 33/E-4:

 MsZ v Krompachoch schvaľuje:

Plán činnosti hlavného kontrolóra mesta 

Krompachy na I. polrok 2011.  

Uznesenie č. 33/E-5:

 MsZ v Krompachoch schvaľuje:

Operačný plán zimnej údržby mestských 

komunikácií a verejných priestranstiev v 

Krompachoch na obdobie 2010 – 2011 so 

zmenou, že na povinnosť organizácii a obča-

nov zabezpečí čistenie účelových komuniká-

cií, je to v kompetencii MsP Krompachy a nie 

spoločnosti Brantner Krompachy s.r.o..

Uznesenie č. 33/E-6:

MsZ v Krompachoch schvaľuje  :

predaj pozemku v k.ú. Krompachy, na ul. 

Veternej, - parcela č. 2682 – zastavané plochy 

o výmere 20 m2, ktorá vznikla z parcely č. 

90967/2 zapísanej v liste vlastníctva č. 1 v 

zmysle geometrického plánu č. 30/2010 zo 

dňa 1.10.2010, vyhotoveného Jánom Zema-

nom, geodetom, Lorencova 11, Krompachy, 

IČO: 37176528 pánovi Jaroslavovi Juskovi, 

nar. 6.8.1957 a manželke Anne Juskovej, rod. 

Šimonekovej, nar. 15.5.1951, obaja bytom 

Mlynská č.5, Krompachy,  za účelom ma-

jetkovo – právneho vysporiadania pozemku 

zastavaného garážou.  

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 

5 €/m2, t.j. 100,00 € za celý pozemok a bude 

zaplatená najneskôr do 3 dní odo dňa podpí-

sania kúpnej zmluvy vrátane poplatkov spo-

jených s návrhom na vklad vlastníckeho prá-

va do katastra nehnuteľností . 

Uznesenie č. 33/E-7:

MsZ v Krompachoch schvaľuje  :

predaj pozemku v k.ú. Krompachy, na ul. 

Veternej, - parcela č. 2681 – zastavané plo-

chy o výmere 20 m2, ktorá vznikla z parce-

ly č. 90967/2 zapísanej v liste vlastníctva č. 1 

v zmysle geometrického plánu č. 52/2010 

zo dňa 23.9.2010, vyhotoveného Jánom Ze-

manom, geodetom, Lorencova 11, Krompa-

chy, IČO: 37176528 pánovi Jánovi Uličnému, 

nar. 22.6.1945 a manželke Božene Uličnej, 

rod. Probalovej, nar. 1.5.1946, obaja bytom       

Poštová č.2, Krompachy,  za účelom majet-

kovo – právneho vysporiadania pozemku za-

stavaného garážou.  

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 

5 €/m2, t.j. 100,00 € za celý pozemok a bude 

zaplatená najneskôr do 3 dní odo dňa podpí-

sania kúpnej zmluvy vrátane poplatkov spo-

jených s návrhom na vklad vlastníckeho prá-

va do katastra nehnuteľností . 

Uznesenie č. 33/E-8:

MsZ v Krompachoch schvaľuje  :

predaj pozemku v k.ú. Krompachy, na ul. 

Poštovej, - parcela č. 2927 – zastavané plochy 

o výmere 26 m2, zapísanej v liste vlastníctva 

č. 1436 vo veľkosti ½ z celku pánovi Igorovi 

Jendruchovi, nar. 9.12.1957, bytom Mlynská 

8, Krompachy,  za účelom majetkovo – práv-

neho vysporiadania pozemku zastavaného 

garážou.  

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 5 

€/m2, t.j. 130,00 € za celý pozemok a bude za-

platená najneskôr do 3 dní odo dňa podpísa-

nia kúpnej zmluvy vrátane poplatkov spoje-

ných s návrhom na vklad vlastníckeho práva 

do katastra nehnuteľností . 

Uznesenie č. 33/E-9:

MsZ v Krompachoch schvaľuje  :

a) predaj dvojizbového a jednoizbového bytu 

na ul. SNP č. 1
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1. 13 3. 2 SNP č. 1 1050 2848

2. 30 6. 2 SNP č. 1 1050 2848

3. 35 7. 2 SNP č. 1 1050 2848

4. 6 2. 1 SNP č. 1 1050 2848

5. 16. 4. 1 SNP č. 1 1050 2848

b) spôsob predaja majetku uvedeného v bode 

1. tohto návrhu (v zmysle zákona č.138/1991 

Zb. o majetku obcí v platnom znení a Do-

plnku č.10 k Nariadeniu č. 2/1994 MsZ 

v Krompachoch o predaji bytov a nebytových 

priestorov vo vlastníctve mesta Krompachy) 

formou verejnej obchodnej súťaže, za min. 

cenu v zmysle ZP č. 19/2010, zo dňa 13.5.2010, 

ktorá je stanovená vo výške 7.900 €.

Uznesenie č. 33/E-10:

MsZ v Krompachoch schvaľuje  :

čerpanie finančných prostriedkov z Fondu 

rozvoja bývania vo výške 32.412,91 € čo je 

suma 5%- nej  spoluúčasti Mesta Krompachy 

v zmysle zmluvy     č. Z2214012001201 o po-

skytnutí nenávratného finančného príspev-

ku z Ministerstva výstavby a regionálneho 

rozvoja SR na regeneráciu centra mesta. Po-

užitie prostriedkov z FRB je v súlade s §3, ods 

1. (výstavba objektov občianskej vybavenos-

ti)  VZN č. 4/1995 o Fonde rozvoja bývania 

mesta Krompachy.

Uznesenie č. 33/E-11:

MsZ v Krompachoch schvaľuje  :

čerpanie finančných prostriedkov z Fondu 

rozvoja bývania vo výške 22.000,00 € za 

účelom podpory financovania výstavby by-

tového domu so 42-omi nájomnými bytmi 

na Maurerovej ulici v Krompachoch. 

Použitie prostriedkov z FRB je v súlade s §3, 

ods 1. (výstavba nového bytového fondu)  

VZN č. 4/1995 o Fonde rozvoja bývania mes-

ta Krompachy.

Ing. Iveta RUŠINOVÁ, primátorka mesta

Celé znenie uznesenia č. 33 nájdete na inter-

netovej stranke mesta Krompachy
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KROMPACHOM DÁVAM SVOJE SRDCE
  Ing. IVETA RUŠINOVÁ
  Nezávislá kandidátka 
  na post primátora mesta Krompachy
 „SOM RODENÁ KROMPAŠANKA, KTORÁ TU PREŽILA
  CELÝ SVOJ ŽIVOT A CHCE TU AJ ZOSTARNÚŤ“
 Mám 51 rokov, som vydatá a mám dve deti. Pred nástupom do funkcie 
primátora som pracovala na Krajskom stavebnom úrade v Košiciach, 
na Krajskom úrade v Košiciach a v SEZ, a.s. Krompachy. Som Znalkyňou 
na Odhad hodnoty nehnuteľností. Mám oprávnenie na výkon Stavebného 
dozoru a Stavby-vedúceho.

Milí spoluobčania,
v týchto voľbách sa opätovne uchádzam o Vašu podporu, ako nezávislá kandidátka 
na funkciu primátora  nášho mesta. Nie  som viazaná žiadnymi straníckymi direk-
tívami. Chcem slúžiť všetkým občanom bez ohľadu na politickú príslušnosť, národ-
nosť a vierovyznanie. Pracujem a budem aj naďalej pracovať len v záujme a v pro-
spech  občanov nášho mesta.

ČO BY SOM  CHCELA  VYBUDOVAŤ 
Za posledné štyri roky sme zrealizovali mnoho stavieb, bytový dom na námestí, re-
konštrukciu námestia, chodníkov, cintorínov, športové a detské ihriská.... Nápady, 
ale aj problémy sa stále vynárajú. V ďalšom volebnom období by som sa chcela 
sústrediť hlavne na zrealizovanie rôznych akcií, ktoré zlepšia život nám a našim 
deťom. Plánujem: 
• Opraviť  cesty a chodníky  v celom meste, vrátane okrajových častí mesta ; 
• Vybudovať nové chodníky a komunikácie  na  Maurerovej ulici, vybudovať chod-

níky na ul. SNP od Pneuservisu až po križovatku pri mestskej polícii, rozšíriť ko-
munikáciu a vybudovať chodník na Cintorínskej ulici smerom na Plejsy, zrealizo-
vať nové komunikácie  na uliciach  - Horskej, Kúpeľnej, na Starej Maši, vybudovať 

chodníky na ul. SNP a Trangusovej ulici smerom na Starú Mašu, vybudovať novú 
prístupovú komunikáciu do priemyselného areálu;

• Komplexne riešiť hlavnú križovatku pri Jubilejnom dome a autobusové nástupiš-
te na Trangusovej ulici;

• Vybudovať nové a rozšíriť súčasné parkoviská (Sídlisko Juh, Mier, Maurerova, 
Hlavná-stred, Poštová, a i.)

• Rozšíriť cintorín, opraviť staré a vybudovať nové oplotenia obidvoch cintorínov, 
dobudovať chodníky a postaviť  oporný múr na židovskom cintoríne;

• Dobudovať verejnú kanalizáciu  v chýbajúcich častiach mesta; 
• Vybudovať Dom dôchodcov na Trangusovej ul. podľa už spracovaného projektu;
• Zrealizovať  finančne schválený  projekt na úpravu skládky odpadov Halňa;
• Vybudovať  nový priemyselný park a tak zabezpečiť viac pracovných miest 

v našom meste;
• Ukončiť výstavbu 42 bytov vo dvoch bytových domoch na Maurerovej ulici;
• Stavebne pripraviť  územie  pre výstavbu nových rodinných domov;
• Zabezpečiť výstavbu nového nákupného  centra;
• Kompletne zrekonštruovať Dom kultúry;
• Z dotačných prostriedkov zabezpečiť rekonštrukciu budov základných škôl 

a materských škôl;
• V celom meste vybudovať prístrešky na odpadové kontajnery;
• Zmodernizovať centrálne trhovisko;
• Opraviť poslednú národnú a technickú pamiatku v Krompachoch – Železiaren-

ský hámor na Starej Maši;
• Zvýšiť bezpečnosť občanov rozšírením a skvalitnením kamerového systému 

v meste

MOJE ZÁKLADNÉ  CIELE A PRIORITY 
Verím, že som Vás počas predchádzajúcich štyroch rokov presvedčila, že mojím 
základným cieľom bolo, je a vždy bude pomôcť nášmu mestu a teda Vám všetkým. 
Dovoľte mi,  aby som Vám predstavila aspoň niektoré z aktivít, ktoré by som chcela 
zabezpečiť v prípade, že získam Vašu dôveru a budem môcť opäť viesť naše mesto:    
• Zabezpečím vyrovnané a jasné hospodárenie mesta;
• Maximálnou starostlivosťou o životné prostredie v meste a v okolí budem sa sna-

žiť spríjemniť život  občanom a návštevníkom mesta;
• Vytvorím priaznivé podmienky pre prevádzkovateľov nemocnice a súkromných 

odborných lekárov, podporím ich zámery na rozšírenie a skvalitnenie zdravotnej 
starostlivosti o občanov;

• Sociálna starostlivosť o dôchodcov a seniorov zostane mojou prioritou;
• Budem sa snažiť presadiť zníženie ročného poplatku TKO za fyzickú osobu  pre 

dôchodcov;
• Urobím všetko preto, aby sa vytvorili optimálne podmienky pre predškolské 

a školské zariadenia mesta, vrátane základnej umeleckej školy;
• Podporím rozšírenie vzdelávacej ponuky pre mládež nášho mesta s cieľom 

prispôsobiť sa požiadavkám pracovného trhu regiónu;
• Zaistím existenciu a rozvoj našich kultúrnych zariadení a Centra voľného času;
• Podporím všetky záujmové združenia (spevokoly, hudobné a tanečné telesá, 

športové kluby a združenia); 
• Podporím podnikanie, predovšetkým  budovaním potrebnej infraštruktúry 

pre podnikateľské subjekty;
• Zameriam sa na rozšírenie ponuky služieb v oblasti cestovného ruchu, budem 

hľadať možnosti rekreačného kúpania;
• V maximálnej miere sa budem usilovať využiť dotačné prostriedky z EÚ fondov a SR; 
• Aj keď sa nám podarilo intenzívnymi rokovaniami so štátnymi orgánmi  získať 

20 nových  policajtov , budem sa snažiť o ďalšie posilňovanie bezpečnostných 
zložiek tak, aby sa slušní ľudia v našom meste cítili bezpečne.

Vážení spoluobčania, 
 Tak, ako doteraz, chcem svojou poctivou, zodpovednou a kvalifikovanou  
prácou prispieť k rozvoju a prosperite mesta Krompachy a jeho okolia. 
Nechcem Vám však len sľubovať, chcem Vám i načúvať a pokúsiť sa riešiť 
aj Vaše ďalšie problémy. Krompachy si zaslúžia pevnú primátorskú ruku. 
Podávam Vám úprimne svoju.  
 S úctou a očakávaním Vašej ochoty pomôcť.

  Ing. IVETA RUŠINOVÁ, v.r.

4. 4. 4. 
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BEZPEČNOSŤ, PORIADOK, 

PRÁCA.    
Vážení spoluobčania.
 Volám sa JUDr. František Puškár, a v súčasnosti pracujem 
ako riaditeľ polície na tunajšom Obvodnom oddelení Po-
licajného zboru v Krompachoch. V službách polície teda 
v službách pre  občanov pracujem už 20 rokov. Prevažnú 
časť služby – 17 rokov pracujem v našom meste Krompa-
chy. Svoje bohaté skúsenosti s prácou s ľuďmi všetkých ve-
kových kategórií,  vierovyznaní, etnických skupín, národov 
a národnosti chcem v plnej miere využiť pri tvorbe a roz-
voja nášho mesta. Môžem povedať, že tu poznám každú 
uličku. Počas výkonu služby som absolvoval niekoľko kur-
zov, a školení, ktoré napomáhajú k rastu osobnosti člove-
ka. Spomeniem iba niektoré a to manažérske kurzy riadia-
cich pracovníkov, podieľal som sa na  projekte zavádzania 
do  služby rómskych špecialistov, pre obec Richnava som 
bol ministrom vnútra zadelený do tímu špecialistov pre 
riešenie problémov rómskeho etnika, v roku 2010 mi bolo 
ministrom vnútra udelené vyznamenanie III. stupňa za 
službu v policajnom zbore. Absolvoval som počas štúdia 
na vysokej škole 5 štátnych skúšok a to z Ústavného prá-
va, správneho práva a  trestného práva. V roku 2003 som  
zložil rigoróznu skúšku a bol mi udelený titul doktor práv. 
Absolvoval som aj previerku Národného bezpečnostného 
úradu Slovenskej republiky a bolo mi udelené osvedčenie 
o možnosti oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami. 

 Teraz niekoľko dôvodov prečo som  sa rozhodol  kandi-
dovať na post primátora mesta Krompachy ako nezávislý 
kandidát. Naše mesto v súčasnosti  nemá veľmi dobrú 
povesť. Mladí ľudia odchádzajú a tí starší sa zase obáva-
jú čo s nimi bude.  Pre sociálne slabšie skupiny sa toho 
urobilo myslím si už dosť. Pre naše deti a mladé rodiny 
sa však neurobilo  nič.  Za takmer 30 rokov mesto nepo-
skytlo stavebné pozemky na výstavbu rodinných domov. 
Nevznikla ani jedna nová ulica. V dnešnej dobe je bývanie 
v nízko energetických domov oveľa lacnejšie ako v bytov-
kách. Teda pozíciu primátora vnímam ako službu ľuďom 
tohto mesta. Chcem sa pustiť  do tejto práce s nádejou 
a radosťou, aby sme mestu vdýchli život nových rozmerov. 
Chcem zabrániť odchodu mladých z mesta vytváraním 
nových pracovných príležitostí. Mojou snahou bude konať 
tak, aby sme tu udržali najmä mladých vzdelaných ľudí 
a využili ich potenciál doma. Nové pracovné príležitosti 
chcem vytvoriť jednak podporou domácich podnikateľov, 
ktorí v poslednom období boli odsúvaní na druhú koľaj 
a  cudzí podnikatelia žali z našich prostriedkov, ale aj prí-
chodom investorov zo Slovenska a zahraničia. Vo voleb-
nom programe  naznačujem, že chcem v meste zabezpe-
čiť prosperitu, bezpečnosť a poriadok. Volebný program 
mám zameraný na udržanie mladých v meste a prehĺbenie 
úcty k seniorom. Mesto má byť vľúdne k deťom a mladým 
rodinám, naplniť právo na bezpečný život, dať jasnú kon-
cepciu rozvoja na najbližšie roky a v neposlednom rade 
zabezpečiť korektnú komunikáciu pre občanov. Mojou 
snahou je slúžiť občanom aktívnym angažovaním, pretože 
ľahostajnosť, nezáujem o veci verejné sa v konečnom dô-
sledku odrážajú v stagnácii a úpadku. Veľkou výzvou pre 
nás všetkých preto bude zastaviť občiansku ľahostajnosť 
a apatiu, vyplývajúcu aj z nedôvery v samosprávu. Preto sa 
v tejto chvíli uchádzam aj o vašu ochotu prejsť k tvorivosti, 
nádeji a radosti. Ako primátor chcem pracovať kontinuál-
ne, efektívne, poctivo a tvorivo, aby som sa kedykoľvek  
mohol pozrieť každému krompašanovi  priamo do očí. 
Ak pri každom rozhodovaní budeme mať na zreteli vše-
obecné dobro a budeme postupovať múdro, vo vzájomnej 
úcte a s rešpektom jeden k druhému, niet sa čoho obávať. 
Krompachy budú nám všetkým dobrým domovom.
TOTO SÚ MOJE VOLEBNÉ TÉMY A PILIERE.
 • Bezpečné ulice bez dílerov drog, fetujúcej mládeže
  a násilia na uliciach, 
 • Bezplatná právna pomoc všetkým občanom mesta
  Krompachy 
 • výstavba polyfunkčného domu – disko hala, 3D kino,
  priestory na prenájom
 • amfiteáter a letné kúpalisko
 • školám vdýchnuť viac života a energie, viac peňazí 
  na rozvoj a podporu talentov, propagovať vzdelané
  a múdre deti 
 • zrekonštruovať školské a predškolské zariadenia 
  na uzemí mesta
 • vybudovanie cyklotrasy
 • stojiská pre domový odpad na čípove karty
 • nové pracovné príležitosti 
 • príspevok na stravu pre dôchodcov
 • IBV (individuálna bytová výstavba) 
  - parcely na rodinné domy

VOĽTE  č. 3 – JUDr. František Puškár.           
Ďakujem. 
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Ján PRIBIČKO 
 nezávislý kandidát 
 na poslanca 
 MZ Krompachy
 Mám 40 rokov, som ženatý - otec 

jedného dieťaťa. Bývam a podnikám 

v Krompachoch, kde  som zároveň 

konateľom obchodnej spoločnos-

ti. Podnikám v oblasti predaja a 

obchodu. Zamestnávam  7 pra-

covníkov. V poslednom volebnom 

období som ako náhradník  nastúpil za poslanca MZ v Krom-

pachoch, kde som pôsobil 6 mesiacov. Na základe skúsenosti, 

ktoré som  počas tohto obdobia nadobudol, pociťujem zodpo-

vednosť sa podieľať i naďalej na chode a rozvoji nášho mesta. 

Táto krátka skúsenosť ma obohatila aj o pozitívne informácie, 

ale uvedomil som si, že  mnoho nedostatkov, ktoré sú v našom 

meste, by som  vedel pomôcť napraviť. Preto som sa rozhodol aj 

v nasledujúcom  volebnom období kandidovať za poslanca MZ, 

aby som mohol odovzdať svoje skúsenosti, ktoré som získal počas 

podnikania v prospech mesta Krompachy. Týkajú sa predovšetkým 

práce  s projektmi  Európskej únie.  Keďže tieto sú v našom meste 

minimálne využívané, rád by som sa spolupodieľal na ich vypraco-

vávaní. Doposiaľ som spolupracoval na tvorbe niekoľkých takýchto 

projektov, ktoré boli schválené a aj úspešne  zrealizované. 

Medzi moje priority patrí : - rekonštrukcia základných škôl 

     a materských škôl

    - obnova kultúrneho domu

 Cieľom je ušetriť čo najviac finančných prostriedkov na energie 

a tieto následne použiť na zakúpenie učebných pomôcok, vyba-

venia a zariadenia škôl.  Túto teóriu mám potvrdenú na základe 

osobnej spolupráce na realizácii niekoľkých takýchto rekonštrukcií, 

ktoré viedli k značnému zníženiu energetickej náročnosti budov 

a samozrejme k následnej úspore priamych financií, ktoré zostali 

v pokladni obce. 

37

Ing. Imrich Smaržík 
– generálny riaditeľ SEZ Krompachy a.s.
Prečo kandidujem za poslanca Mestského zastupiteľstva?
Určite nie pre osobný prospech.

Pretože Krompašania potrebujú:
 • Viac pracovných príležitostí, čo prinesie viac peňazí do mestskej pokladne
 • Žiť v čistom, bezpečnom a ekologickom meste
 • Väčší rozvoj kultúry, telovýchovy
 • Viac bytov pre mladé rodiny za prijateľné ceny 
 • Riešiť rómsku otázku
 • Rozvoj turizmu, športu, cyklotrasy, zóny relaxačného oddychu pre deti, 
  mladých i starších občanov
 • Viac bytov, škôlok a jaslí 
 • Znížiť negatívny obraz o meste na verejnosti
 • Celoročnú využiteľnosť zimných rekreačných centier
 • Zlepšiť podnikateľské prostredie pre malých a stredných podnikateľov
 • Mestský úrad a Mestské zastupiteľstvo s menšími finančnými nákladmi ako doteraz

To všetko zvýši záujem mladých ľudí žiť, pracovať a hrdo sa hlásiť k mestu Krompachy.
Toto všetko chcem, milí občania, presadzovať.

 Sľubujem, že svoj poslanecký plat počas celého volebného obdobia venujem na šport, kultúru, spevokol, dychovú hudbu a domy dôchodcov.

Ing. Jozef Petruňa 
kandidát pre voľby poslancov 
mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch  

 Vážení občania, uchádzam sa o Vašu priazeň v komunálnych 

voľbách do orgánov miestnej samosprávy. 

 Mojim volebným heslom je Vráťme mesto ľuďom a chcem 

docieliť predovšetkým transparentnosť,otvorenosť,zodpoved-

nosť, komunikatívnosť a koncepčnosť v našom meste. Priorít 

mám viac, vidím v meste dva základné problémy, konkrétne vo 

vecnej rovine a aj v oblasti vzťahov.

 V našom meste absentuje komunikácia s občanmi. To  nie je 

dobrá vizitka a ľudia v meste by mali byť dopredu informovaní 

o tom, ako sa nakladá s rozpočtom mesta. Podľa mňa je v meste 

veľký priestor na korupciu, čomu by malo nasledujúce vedenie 

mesta zabrániť. 

 V prípade, že vo voľbách uspejem, chcem sa venovať  vzde-

lávaniu a podporovať nadaných žiakov, ale aj tých zo slabších 

sociálnych rodín. Ďalej uvádzam, že miestna samospráva 

v minulosti veľmi málo využívala prostriedky z Európskej únie 

najmä na rekonštrukciu škôl. 

 Vo svojom volebnom programe sa zaväzujem viac podporo-

vať podnikateľov, napr. aj znovu založením Rady podnikateľov 

mesta Krompachy.  S podporou podnikania súvisí aj zvyšova-

nie zamestnanosti v meste. 

 Okrem toho chcem podporiť aj voľno časové aktivity. Tiež 

sa zameriam na ochranu životného prostredia, a odstraňovať 

následky povodní a vypracovať koncepciu protipovodňových 

opatrení. 

 Záverom svoje dlhoročné praktické skúsenosti z oblasti 

ekonomiky a účtovníctva by som chcel odovzdať na pôde 

mestského zastupiteľstva v prospech dosiahnutia kvalitného 

a transparentného ekonomického rozvoja mesta.

voľte 
číslo

36

„Keď mi dáte svoj hlas, 
nesklamem Vás“

Voľte číslo  43
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Naše mesto,
naše problémy - každý vie, 

aké sú, chcem ich 
pomôcť riešiť !

1. Zamestnanosť: Vhodnými stimulmi a ná-

strojmi v spolupráci s vedením mesta a pod-

nikateľmi zvýšiť zamestnanosť. 

2. Bezpečnosť: Efektívne rozmiestniť mest-

ských policajtov a skvalitniť systém fungova-

nia Mestskej polície v problémových lokali-

tách v spolupráci so štátnou políciou.

3. Zdravotníctvo: Naďalej podporovať 

krompašskú nemocnicu. V  rámci možností 

mesta primerane pomáhať aj ambulantným 

poskytovateľom zdravotnej  starostlivosti.

4. Sociálna oblasť a kultúra: Zabezpečiť pri-

meraný a dôstojný priestor pre našich seni-

orov (vybudovanie Zariadenia pre seniorov) 

a taktiež podporovať kultúrny rozvoj.

5. Šport: Podporovať existujúce športové klu-

by formou dotácii za určenia jasných a kon-

trolovaných pravidiel. Zamerať sa hlavne na 

podporu športovej činnosti detí a mládeže.

6. Investičná výstavba: Nájsť ekonomický 

vhodný variant na rozvoj výstavby v meste.  

Venovať osobitnú pozornosť ožíveniu a skul-

túrneniu lokality Banícka štvrť a vytvoriť 

rovnaké sociálne, bezpečné a  investičné 

možnosti vo všetkých lokalitách mesta.

7. Eurofondy: Začaté projekty realizované 

cez eurofondy dokončiť. V ďalšom priebehu 

zefektívniť čerpanie finančných prostried-

kov z rôznych zdrojov a grantov.

8. Cestovný ruch: Obnoviť cestovný ruch 

v  spolupráci s okolitými obcami, nájsť 

spoločnú stratégiu na jeho rozvoj v tomto 

regióne.

S  – spolupatričnosť so sociálne slabšími, 

K – komunikácia s občanom, 

O – otvorenosť k  zmenám, 

R – razancia pri presadzovaní záujmov 

  občanov, 

E  – efektívnosť využívania zdrojov 

  pre rozvoj mesta

SKÓRE hlasov po voľbách rozhodne o bu-

dúcnosti nášho mesta. 

VOĽTE KANDIDÁTA, 
KTORÝ VIE, AKO NA TO !

Jedným z krokov k naplneniu môjho 

volebného programu je, že sa vzdám 

50% odmien poslanca MsZ v prospech: 

Materských a  Základných škôl, Den-

ného centra seniorov, cirkevných akti-

vít, športových a kultúrnych podujatí, 

Mestského hasičského zboru a pod. 

Vážení spoluobčania, Krompašania.

 Dovoľte aby som sa Vám predstavil ako kandidát na poslanca do Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch.

Narodil som sa v Krompachoch, kde aj súčasne žijem v časti mesta známej ako Banícka štvrť 

– Farské lúky. Som jedným z Vás a za posledných 20 rokov života v našom meste sa stretávam 

s problémami, ktoré trápia väčšinou z nás. Bývam v lokalite, ktorá bola kedysi najkrajšou 

časťou mesta. Za posledných 20 rokov došlo k jej úplnému zdevastovaniu a z pýchy mesta sa 

stala hanba mesta. Naši zástupcovia, ktorých sme volili v minulosti sa nevenovali problémom 

občanov v okrajových lokalitách, čo malo za následok devastáciu a ničenie majetku a hodnôt 

neprispôsobivými občanmi.

 Nebál som sa vystúpiť, kritizovať a verejne poukázať na problémy, ktoré trápia väčšinu 

občanov mesta. Poukazoval som na problémy aj vtedy, keď to mali urobiť naši volení 

zástupcovia. Kto z poslancov sa verejne vyjadril a zastal sa nás - občanov, počas protestného 

zhromaždenia proti kriminalite neprispôsobivých občanov mesta v minulom roku?

 Problémy, ktoré sú, chcem riešiť transparentne, verejne a pre spokojnosť všetkých slušných 

občanov nášho mesta.

Som jedným z tých, ktorí hľadajú spôsoby ako sa problémy dajú riešiť a nehľadám dôvody 

ako sa to nedá.

 Som presvedčený že teraz nastal správny čas na zmenu, pretože naši doterajší volení 

zástupcovia nepresadzovali a neriešili dostatočne záujmy – nás, občanov mesta Krompachy. 

Z tohto dôvodu sa uchádzam o Vašu podporu vo voľbách do zastupiteľstva, kde budem 

presadzovať záujmy všetkých slušných občanov nášho mesta.
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Vladimír 
Puchala
39.
nezávislý kandidát za poslanca do mestské-

ho zastupiteľstva v Krompachoch, 

ženatý, vek 51r., vzdelanie – stredoškolské, 

zamestnanie - manažér živnostník

 Takmer 20 rokov pôsobím v oblasti služieb. 

Prevádzkujem maloobchodnú predajňu. 

Ponúkam a zabezpečujem služby pre organi-

zácie, firmy a širokú verejnosť. O poslanecký 

mandát sa uchádzam preto, lebo dokonale  

poznám problematiku mestá a jeho obyvate-

ľov. Svoje doterajšie skúsenosti chcem využiť 

na efektívne riešenia miestnej problematiky.

Za priority považujem: 

• zveľaďovanie mesta a hospodárne zaobchá-

 dzaní s mestským majetkom 

• pozemky, budovy a lesy

• poriadok, bezpečnosť, 

• rómska problematika 

 Tu chcem zdôrazniť, že rómsku problema-

tiku nevie vyriešiť štát, preto netvrdím, že 

ju viem vyriešiť ja. Ľudia žijúci v okrajových 

častiach mesta sú doslova terorizovaní 

zo  strany niektorých rómskych skupín. 

V tom prípade som za to, aby bezpečnostné 

zložky mesta konali rázne, nekompromis-

ne v súlade so zákonom. 

• špor, kultúra, turizmus

 V rámci svojich možnosti budem napomá-

hať ich rozvoju.

• školstvo 

 Hlavne základné a materské školy sú v ne-

ustálej finančnej tiesni. Ich rozpočty je 

treba nastaviť tak, aby ich potreby boli čo 

najviac uspokojené.

• starostlivosť o starších ľudí – seniorov 

 Nezabúdať ani na tú skupinu ľudí, ktorí 

spoločnosti už niečo odovzdali.

 Pozitívne hodnotím doterajšie stavebné 

úpravy v meste, tie však prebiehajú v kaž-

dom väčšom, či menšom meste. Treba však 

povedať, že fenomén ako európske fondy tu 

donedávna nebol a za krátku dobu končia, 

preto je potrebné pozrieť na to, či naše mesto 

ich využíva v dostatočnej miere. Je nutné aby 

sa využili všetky možné prostriedky na to, 

aby sa dokonale využívali a tak nezmeškali 

šancu ich využitia. V prípade svojho zvolenia 

sa budem snažiť konštruktívne pristupovať 

k nastolenej problematike a zodpovedne ju 

posudzovať.

Nesľubujem viac ako môžem 
urobiť a nie som taký dobrý, 
aby som nemohol byť lepší.

PROSÍM, ZÚČASTNITE SA KOMUNÁLNYCH VOLIEB
20. 11. 1970-2010 – 40. rokov je so mnou jedna 

Krompašanka, Vaša známa, kamarátka, 

kolegyňa a pani učiteľka Mgr. Eva Svobodová, 

rod. Zimmermannová

 Od 27. 11. 2010 ako nezávislý poslanec 

Mestského zastupiteľstva, chcem byť 10% 

vyššie uvedenej doby so všetkými Krompa-

šanmi a pre všetkých Krompašanov.

Preto zakrúžkujte 

44 – Jaroslav Svoboda
Doposiaľ sa starám o 4 vnučky -10, 5, 3 a 1 r.

Ako poslanec MZ mám snahu o lepšie 

podmienky pre všetky deti v zariadeniach

pre nich určené – MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ, 

detské ihriská a športoviská.

A aj pre ich rodičov a ostatných občanov  

budem pracovať aspoň tak,

ako doposiaľ pre naše SVB.

Vopred ďakujem všetkým 

za prejavenú dôveru.

Miloslav Masaryk 
kandidát pre voľby 

poslancov mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch 

zaregistrovaný pod číslom

 Štyri roky ubehli ako voda a opäť klopú 

na dvere komunálne voľby.  Vážení občania, 

uchádzam sa o Vašu priazeň vo voľbách do 

orgánov miestnej samosprávy.

 Dovoľte mi taký malý odpočet za uplynu-

lé volebné obdobie činnosti poslanca Mest-

ského zastupiteľstva. Na úspechoch a  ne-

úspechoch mesta som sa podieľal jednou 

dvanástinou. Úspechy činnosti Mestského 

zastupiteľstva nebudem menovať, tie obča-

nia vidia v každodennom živote. Bol som 

predsedom Sociálnej, bytovej a zdravotnej 

komisie. Tu si mesto plnilo svoje povinnos-

ti vcelku dostatočne. Svoju nespokojnosť 

chcem vyjadriť s ustanovizňou Seniorcen-

tra, kde som bojoval za nové dôstojnejšie 

miesto, nielen lacnú kozmetickú úpravu. 

Naši seniori si zaslúžia viac. 

 V mojom volebnom programe budem ho-

voriť o tom to čo sa neurobilo a čo sa urobiť 

malo. BHMK s.r.o. je problém, ktorý treba 

riešiť okamžite, pretože stojí občanov mesta 

veľké finančné prostriedky.

 Nedohoda medzi vedením a poslancami 

mesta pochovala nádej na úplné vyriešenie 

tohto problému. 

 Ďalším akútnym problémom mesta je 

parkovanie aut v centre a na sídliskách.

 Problém kanalizácie, ktorý je v niekto-

rých častiach mesta na hrane hygienickej 

únosnosti nebola zo strany mesta vyvinutá 

žiadna iniciatíva.

 V oblasti školstva sa nesmú objavovať 

také defekty, ako uzavretie materských škôl 

pre hygienickú nespôsobilosť. Mesto zlyha-

lo v tejto oblasti pri využívaní Eurofondov.

 Pridelením mi sociálnej komisie som bol 

predurčený starať sa o starších a zdravotne 

postihnutých. To neznamená, že osud mla-

dých ľudí mi je ľahostajný. Chýba mi v mes-

te ustanovizeň, ktorá by koordinovala čin-

nosť mládeže a vytvárala im podmienky na 

zmysluplné voľnočasové aktivity. Za takúto 

vec by som hlasoval všetkými desiatimi.

 Svoju nespokojnosť chcem vyjadriť aj 

v  komunikácii s občanmi, kde mesto za 

štyri roky nevedelo odpovedať žiadateľovi o 

kúpu pozemku, občanovi zo ZŤP o pridele-

nie parkovného miesta.

 Vytiahol som zopár vecí a problémov, 

ktoré neboli riešené a za ktoré by v prípade 

zvolenie vedel zabojovať. 

 Svoje občianske aktivity som zameral na 

futbal. Bol som zvolený na funkciu prezi-

denta futbalového klubu. Počas svojho pô-

sobenia som sa zameral na rekonštrukciu 

celého areálu a práci s mládežou. Tohto 

času ukončujeme tréningové ihrisko. Počas 

môjho pôsobenia bola založená futbalová 

trieda, pozdvihnutie dorasteneckého fut-

balu a rozšírenie žiackeho futbalu. Prvé 

pozitívne výsledky vníma každý futbalový 

fanúšik. Aj tu nás čaká veľa obetavej a tvr-

dej práce.

 Na záver svojho predvolebného príspev-

ku všetkým občanom vo voľbách želám 

šťastnú ruku a správny úsudok, aby ve-

denie mesta a mestské zastupiteľstvo bolo 

synergickou silou, ktorá posunie naše 

mesto dopredu.

27.
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Mgr. Marta Mičeková 
rodená Dulinová,

nezávislý kandidát na poslanca 

do Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch

     voľte
 Nepýtam sa, čo môže urobiť

 mesto pre mňa.

 Pýtam sa, čo môžem urobiť ja

 pre mesto a občanov.

Ponúkam:  

• 30 ročnú odbornú prax vo verejnej 

 správe, konkrétne v samospráve 

 mesta Krompachy 

• skúsenosti z verejnej  správy 

 obohatené o štúdium v tejto oblasti

• svojím volebným programom 

 chcem osloviť rovnako všetkých občanov, bez ohľadu na vek, 

 bez rozdielu na lokalitu, v ktorej bývajú

Volebný program:
ZDRAVÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 Podporím len také projekty, ktoré nebudú poškodzovať životné prostredie, ktoré je 

dôležité pre život nás všetkých, a pre život budúcich generácií.

DOSTATOK MIEST V PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH

 Aby sa uľahčil život mladým rodinám i osamelým matkám, budem dbať o to, aby sa 

v meste vytvorili také podmienky, ktoré by kapacitne umožnili prijať do materských škôl 

vyšší počet detí.

30

REKONŠTRUKCIA ŠKÔL A PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

 Žijeme naďalej v deťoch a všetkým nám musí záležať na ich zdravom vývoji. Urobím 

všetko pre to, aby sa zabezpečili finančné prostriedky na rekonštrukciu schátralých, 

resp. hygienicky nevyhovujúcich budov školských a predškolských zariadení.

PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI

 Budem podporovať všetky snahy mesta, ktoré budú smerovať k vytváraniu nových 

pracovných príležitostí pre všetky vekové kategórie, najmä však pre mladých ľudí, aby  

neodchádzali za prácou do zahraničia. Investorom však treba prezentovať mesto, ktoré-

mu  ide o bezpečnosť občanov, zdravé životné prostredie, čistotu, všestranné poskyto-

vanie kvalitných služieb, kultúrneho a športového vyžitia. Budem presadzovať moderné 

informačné technológie (digitalizácia), aby sme v spolupráci s mestom dokázali zapojiť 

mladých ľudí do aktivít, ktorými budú sami vytvárať mesto pre budúce generácie. 

ZLEPŠENIE KVALITY ŽIVOTA SENIOROV

 Narodila som sa a celý svoj život žijem v Krompachoch. Pretože starneme všetci, 

vynaložím maximálne úsilie na to, aby naši seniori v pokročilej starobe nemuseli hľa-

dať útočisko a pocit bezpečia mimo nášho mesta. Budem dbať o to, aby sa vypracoval 

projekt na vybudovanie zariadenia pre našich seniorov v spolupráci s VÚC a využitím 

prostriedkov z fondov EÚ.

OKOLIE MESTA AKO ODDYCHOVÁ ZÓNA

 Máme nádherné okolie, ktoré je potrebné zatraktívniť a tak prilákať v rámci cestov-

ného ruchu viac návštevníkov. Podporíme tak našich domácich podnikateľov. Na počesť 

inžiniera Viktora Lorenca, ktorý sa v minulosti v našom meste snažil vybudovať slnečné 

kúpele, budem presadzovať vypracovanie urbanistickej štúdie na vybudovanie oddy-

chovej zóny v našom okolí, a to jednotlivých etáp cyklotrás a bežkárskych tratí, ktoré 

budú na prospech všetkým vekovým skupinám občanov. 

Ak som Vás svojím programom zaujala a presvedčila, verím, 

že Vaším hlasovaním umožníte, aby som ho napĺňala.

Za Vašu priazeň ďakuje Marta Mičeková
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POĎAKOVANIE

Vyslovujeme úprimné poďakovanie 

za prejavy sústrasti a kvetinové dary 

všetkým príbuzným, priateľom, 

susedom a známym, ktorí sa prišli dňa 

24.10.2010 rozlúčiť 

s manželkou, mamkou a babkou 

Martou Krausovou.
Veľkú vďačnosť vyjadrujeme kolektívu 

Oddelenia anestézie a intenzívnej 

medicíny nemocnice v Krompachoch, 

zvlášť primárovi 

MUDr. Jánovi Latkaničovi 

za jeho ľudský prístup.

Naše poďakovanie patrí aj ZPOZ-u 

pri MsÚ v Krompachoch 

a pohrebnej službe Brantner, s.r.o. 

za dôstojnú rozlúčku.

S láskou a úctou smútiaca rodina

SPOMÍNAME
Dňa 13. novembra 2010 

uplynie 15 rokov, 

od kedy nás náhle opustil 

drahý a milovaný manžel. 

Otec, dedko, príbuzný a známy

JOZEF JENDRUCH.
Tí, ktorí ste ho poznali, 

venujete mu tichú spomienku.

Október 

mesiac úcty k starším
Stalo sa to už takým nepísaným pravidlom našej ŠZŠ , že žiaci každý 

rok navštívia našich starkých v klube dôchodcov. Tak to už bolo aj 

teraz dňa 22. 10. 2010. Žiaci 1. a 2. stupňa sa predstavili starkým s 

krátkym kultúrnym programom – spev, prednes poézie. Na hodi-

nách pracovného vyučovania sme zhotovili z jesenného lístia kytič-

ky, ktoré veľmi potešili starkých. Napiekli sa aj medovníčky , ktoré 

sme rozdali na stoly. Potešili nielen oku, ale aj jazýčku. Želáme našim 

starkým veľa zdravia a pohody.

Mgr. A. Ondášová, Janka Šumjaciová

9. október
Svetový deň 
pošty 
Svetový deň pošty oslavuje poš-
tové spoločenstvo 9. októbra, 
keďže v ten deň v roku 1874 vo 
švajčiarskej metropole Bern 22 
štátov založilo Svetovú poštovú 
úniu ako prvú medzivládnu or-
ganizáciu regulujúcu medziná-
rodné poštové služby.

 V tomto čase sa spravidla organizujú filate-

listické výstavy a 9. október sa využíva aj na 

vydanie nových či pamätných známok. Podľa 

informácií UPU sa októbrový dátum využíva 

aj na osobitné akcie, akými sú napríklad deň 

otvorených dverí na poštovom úrade, v stre-

diskách triedenia listov, poštových múzeách. 

Samotná UPU navrhuje, aby sa v ten deň 

emitovali nové poštové známky, propagovali 

poštové a filatelistické časopisy, podporova-

la filatelistická činnosť, vydávali špeciálne 

známky a obálky, predávali pohľadnice s té-

mou Svetového dňa pošty a vôbec poštových 

aktivít.

 Na našej škole sa pri príležitosti Svetového 

dňa pošty uskutočnila beseda, zorganizovala 

sa súťaž v zhotovovaní pohľadníc a taktiež 

aj výstavka pohľadníc, ktoré žiaci zhotovili. 

Vytvorené bolo množstvo krásnych pohľad-

níc s rôznou tematikou – jeseň, zima, Viano-

ce, narodeniny, Valentín a rôzne iné. Každá 

trieda si zvolila rôzne spôsoby zhotovenia 

pohľadníc. Bolo sa na čo pozerať.  Vyhodno-

tiť jednu najkrajšiu pohľadnicu bolo veľmi 

ťažké, preto sme sa rozhodli odmeniť každú 

pohľadnicu sladkou odmenou. Taktiež nás 

pri tejto príležitosti navštívila aj teta poš-

tárka, kde mohli žiaci vidieť, akú uniformu 

nosia pri svojej práci zamestnanci pošty.

Mgr. Janka Čechová, Mgr. Sylvia Semanová

Mgr. Marta Belejová 

Pečenie bublaniny 
so šľahačkou 
a kakaom
 Malí cukrári zo 4.A sa rozhodli, že si na 

hodinách pracovného vyučovania upečú 

koláč – bublaninu s jahodami, kakaom a šľa-

hačkou. Nakúpili si potrebné suroviny a za-

čalo sa pečenie. S postupom pečenia sa žiaci 

vopred teoreticky oboznámili. Pri samotnom 

pečení mali žiaci veľkú radosť. Dievčatá, ale 

aj chlapci sa do prípravy koláča intenzívne 

zapájali. Nakoniec si pripravili triedu na 

stolovanie a samotné ochutnávanie. Žiakom 

upečený koláč veľmi chutil. 

Mgr. Darina Kandrová

OKIENKO ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY



PRIAME VYŠKRTÁVANIE:

BARAN, BREZA, DÁNKA, ETUDA, HLAVA, HRIVA, KABÍNY, 

KANAPA, KANTOR, KASÍNO, KASTELÁN, KLAVIRISTA, 

KONTÁ, KOPEC, MAKETA, MATKA, NÁMET, PANVICA, 

PERLA, PIETA, PRÁCA, SMENA, STOKA, VÝPAD, ZVERINEC

VYŠKRTÁVANIE DO TVARU ŠTVORCA:

BRANISKO, KANDIDÁT, KARABÍNA, KOLIESKO, KONCERTY, 

KVASNICE, PÁLENICA, PANORÁMA, PARENICA, POLOVICA, 

SERENÁDA, ZÁTVORKA, ZELENINA

KUPÓN č.11

11číslo

O S E M S M E R O V K A: 

Vydáva mesto Krompachy, vydávanie povolené OÚ v Spišskej Novej Vsi, reg. č. 3/91. Redakčná rada: Ing. Iveta Rušinová, Ing. Imrich Ho-

lečko, Ing. Ľuboš Weigner CSc, Ľudovít Dulai, Adriána Kočanová, Platné evidenčné číslo pre periodickú tlač „Krompašský spravodajca“: 

EV 3373/09. Tlač: Vanoku, s.r.o., Ferka Urbánka 20, Spišská Nová Ves, Grafická úprava: Dana Košková. Podávanie novinových zásie-

lok povolené Východoslov. riaditeľstvo pôšt Košice, č.j. 1739-OPPP-94 zo dňa 14. 6. 1994. Adresa redakcie: MsÚ, Námestie slobody č. 1, 

053 42 Krompachy. Redakčná rada nezodpovedá za obsah článkov dopisovateľov.

- „Fero, vieš čo je najväčší zázrak prírody?“

- „Tak to teda neviem.“

- „Ženské oko. Z desiatich metrov vidí svetlý vlas 

 na tmavom obleku, ale z pol metra...“  TAJNIČKA

 Uzávierka Krompašského spravodajcu 
je vždy 25. v mesiaci

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

mesiaci.

INZERCIA

Ponúkame voľné nebytové priestory na pre-

nájom vo Veľkom Folkmári a v Mníšku/nad 

Hnilcom. Tel. kontakt: 0908743146

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

Autor: RUŽENA ANDRAŠOVSKÁ

Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali Milenu Frankovú, 

Hlavná 14, Kromapchy. Výhru si môže prevziať v pokladni MsÚ.

DFS Krompašanček         
Detičky pridajte sa k nám 

 Skúšky sú 2x do týždňa 
-utorok, piatok

 Miesto: ZŠ Maurerova – jedáleň 
 Čas: 15, 30 – 16,30

Kontakt: 0908 658 935

FS Krompašan 
hľadá ľudí 

Dlhý večer môžete stráviť s nami
 Kedy? Streda, piatok 
   od    19,00 – 22,00
 Kde?  DOM KULTÚRY

TEŠÍME SA NA VÁS !!!

A I N A R A B N Á L E T S A K V A

C N N Z E K R V T A N O E Ú E I S

I E L E A N E R N P D R P M C I N

V N I V T Á Z E O A M Á R A Á I Í

N E Á A V D A S K O L D O E C N T

A R A P O R K Z O V I E T I C N O

P V C E L R V E K S E U N S E D K

A Ý I V O E H K A R D O A M R T Y

T P G R R A L A S A M A K E T A N

E A A I H K A N Í B R A O N D I Í

I D N N R A V Á N O Á N T A Ž D B

P E R L A R A V O K S I S K T Á A

C E P O K K E A T S I R I V A L K

DFS K š č k

GELOVE 
NECHTY 

od15.11 - 15.12.2010 

len za 17 EUR


