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KROMPACHY

Z obsahu čísla vyberáme:
- Prihovára sa Vám primátorka mesta 

 Krompachy

- Pozvánka na rozprávku 

- Ako to bolo s platom primátorky 

 a odmenami poslancov

- Anketa poslancov  mestského zastupiteľstva

- Zaujímavé rady do domácnosti

„Aký väčší alebo lepší dar

môžeme dať svetu ako to,

že vyučujeme a vzdelávame mládež?

Nám ide o lepšiu budúcnosť

a preto sa nemôžeme zastaviť

pri hľadaní prostriedkov,

ktoré ju majú umožniť.“ 

     Ján Ámos Komenský

 Milí pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci škôl 

 a školských zariadení.

 V marci, s prvými jarnými kvetmi si už tradične pripomíname odkaz 

velikána pedagogiky J. A. Komenského, ktorý bol hlboko presvedčený, že 

dobrá škola robí človeka lepším. Po stáročia sa vraciame k jeho myšlienkam 

a vzdávame hold jednému z najušľachtilejších povolaní – povolaniu učiteľa.

 I keď sa v takýchto slávnostných chvíľach nezamýšľame nad   opodstatne-

nosťou a vážnosťou tohto sviatku vytvoreného tradíciou, tento deň by mal 

byť dňom stavovskej hrdosti, spoločenského uznania a ocenenia. 

 Každá spoločnosť vždy kládla na prácu učiteľa a vychovávateľa vysoké ná-

roky s cieľom vychovať z detí vynikajúce osobnosti a kvalitných odborníkov. 

Vyžaduje si to veľkú mieru pedagogického citu, tvorivé myslenie, vychádza-

júce zo sústavného vzdelávania sa a analyzovania výsledkov vlastnej práce.

 Osobitne si vážim vaše ľudské vlastnosti – čestnosť, pracovitosť, obetavosť. 

Je potrebné si vážiť takých ľudí, ktorí svojou usilovnosťou, ale predovšetkým 

láskou toľko dávajú iným deťom ako práve vy – učitelia.

 „Umenie žiť – spoznávať slzy nielen vo svojich očiach, pocítiť úsmev nielen 

na svojich perách, pozerať a vidieť, počúvať a počuť“ – to je veľmi dôležité 

poznanie pre prácu pedagóga. Ak sa Vám podarí uplatniť zmysel týchto slov, 

budete mať iste pocit šťastia nielen vy, ale predovšetkým tí, ktorých vycho-

vávate. Vydávať pri práci zo seba čo najviac, je koreňom úspechu a dáva jej 

zmysel. 

 Každý človek môže byť osobnosťou, ale dobrý pedagóg, ktorý má rád svoju 

prácu, ňou byť musí. To, čím oplýva, usiluje sa odovzdávať svojim zverencom 

a jeho najväčším potešením je vidieť plody svojej práce.

 Ďakujeme vám za každú iskru poznania, za lásku, v ktorej klíčia vaše slo-

vá a želáme vám, aby každý žiak, každý študent pochopil hlavne to, čomu 

sa hovorí kantorovo srdce. Také srdce učiteľa, ktoré aj spoločensky bije pre 

sviatok veci. Práve tak, ako na vežiach kvôli inej svätej veci stáročia udiera 

srdce zvonov.

Mesto  Krompachy Vás pozýva pri príležitosti 

DŇA UČITEĽOV
na hudobný recitál tých najkrajších piesní z muzikálu 

NA SKLE MAĽOVANÉ...
28.3.2009 (pondelok) o 16,00 hod.

v divadelnej sále DK v Krompachoch

Vstup je voľný

Deň učiteľov
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JUBILANTI 

90 ročná

 Ľudmila Driapsová

80 roční

 Zuzana Kušíková

 Elena Bandžuchová

 Vladimír Vajnek

 Margita Koberová

 Anna Hausová
 

75 roční

 Marta Thanová, 

 Ladislav Gojda

 Mária Hulková

 Ing. František Piatnica

 Mária Saksová

 František Biroš

70 roční

 Belo Vietoris

 Gabriela Svitaničová

 Anna Kolláriková

 Mária Martiníková

 Anna Verešová

 Marta Vaľková

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM

Ospravedlnenie: 

V minulom čísle KS 02/2011 sme

omylom uviedli meno Ivan IVANČÁK.

Touto cestou sa ospravedlňujeme 

pánovi VALENTOVI IVANČÁKOVI 

a želáme všetko najlepšie 

k narodeninám.

NARODENIA 

VO FEBRUÁRI 2010

Čečová Patrícia

Daňko Matúš

Dunka Ondrej

Horváthová Gizela

Pokutová Angela

Ščuková Sofia

Všivák Viktor

ÚMRTIA VO FEBRUÁRI 2010

Dirda Miroslav

Džačovská Mária

Fortuna Ján

Glodičová Helena

Hanušovský Ján

Pokutová Jarmila

Ringoš Štefan
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POĎAKOVANIE
 Touto cestou chcem  úprimne poďako-

vať za záchranu života môjho manžela 

istej pani, ktorá zavolala RZP.

Poďakovať sa chcem 

MUDr.Mariánovi Hojstričovi

 a ostatným lekárom (záchranárom)

- MUDr. Latkaničovi, 

MUDr. Nehrerovi 

 celému zdravotnému personálu. 

Srdečne ďakujem, Viera Gáborová

POĎAKOVANIE
 Pred niekoľkými dňami som sa vrátil 

z nemocnice, kde som bol hospitalizova-

ný na chirurgickom oddelení. Bolo o mňa 

postarané nad moje očakávanie, hoci po-

chádzam z  iného okresu. Preto by som 

chcel touto cestou veľmi srdečne poďa-

kovať zdravotníckemu personálu za ich 

profesionálny, príjemný a ľudský prístup 

k pacientom. Ich láskavý pohľad a ich prí-

stup mi pomohli zmierniť bolesť, ktorá 

ma dlhodobo trápila.

 Osobne chcem poďakovať z úprimného 

srdca 

MUDr. Petrovi Nehrerovi, 

Mudr. Rudolfovi Pustayovi, 

MUDr.Mariánovi Hojstričovi 

a primárovi oddelenia 

MUDr. Michalovi Chylovi, PhD., 

ktorý sa vie znížiť ku každému pacientovi 

a keď treba, aj pohladiť.

 Zároveň Vám prajem, dnes, v tejto ťaž-

kej dobe, aby od Vás odchádzal len spo-

kojný pacient.

Vďačný pacient M. Kičina

Vranov n/Topľou

Ponuka nájomného bytu 

v bytovom dome 

na Námestí slobody č. 95/20
Mesto Krompachy oznamuje, 

že sa k 1. 3. 2011 uvoľňuje 

1-izbový nájomný byt v bytovom 

dome v Krompachoch 

na Námestí slobody č. 95/20.

Podmienky nájmu a bližšie 

informácie na č. t. 053/419 22 25.

Mesto Krompachy Vás pozýva na rozprávku

SNEHULIENKA 
A SEDEM TRPASLÍKOV

dňa 9.4.2011 (sobota) o 16,00 hod. 

Dom kultúry Krompachy
Predpredaj: MsÚ Krompachy-  informátor, resp. č.dv.19 - referát kultúry

(053/419 22 19, 0918 342 050)              Vstupné: 1,50 €

 Bol raz jeden zámok a v ňom žila šťastne malá princezná Snehulienka, pokiaľ po smrti jej 

mamičky si jej otecko, kráľ, nedoniesol novú manželku, zlú kráľovnú.

 Mnoho generácií detí odrástlo na tomto krásnom príbehu, kde dobrí siedmi trpaslíci pri-

chýlia aj keď neochránia Snehulienku pred zlou kráľovnou. To sa podarí až ... no veď príďte 

a uvidíte ako to dopadlo.

    

Réžia: Monika Gerbocová a.h., Výprava: Tomáš Volkmer a.h., Hudba: Jiři Philipp a.h.

Asistent réžie: Jozef Novysedlák, 

Osoby a obsadenie: Snehulienka/Denisa Ďuratná, Kráľovná/ Slavomíra Fulínová, Kráľ/ Jozef 

Novysedlák, Krysa/ Peter Slovák, Princ/Mikuláš Macala, Sluha 1/ Albín medúz, Sluha 2/ Pa-

vol Pivko, Hlas zrkadla/ Albín Medúz; Trpaslíci: Mudroš / Peter König a.h., Smieško / Mária 

Brozmanová, Hudroš/ Katarína Turčanová, Motáčik/ Pavol Pivko, Hanblivka/Jozef Novysed-

lák, Spachtoš/ Albín Medúz, Hapčí/Anna Strnadová
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Oslavovať, 

či neoslavovať?
 V súčasnej „postkomunistickej“ dobe 
sme presýtení oslavami rôznych sviatkov, 
ktoré sme prevzali z iných krajín, z  iných 
kultúr. Oslavujeme Hallowen, ale aj 
Deň Sv. Valentína a Santa Clausa. Pripo-
míname si vylodenie spojeneckých vojsk 
v  Normandii, ale aj krvavé udalosti v Čer-
novej pri Ružomberku.
 Avšak zabúdame na oslavy sviatkov, s kto-
rými je spojená naša kultúra, zabúdame 
na naše národné tradície a hanbíme sa za 
udalosti s ktorými sú spojené dejiny nášho 
mesta. 
 Skúste sa zamyslieť a položme si otázku, 

či vieme kedy skončila prvá svetová vojna? 

Vieme, kedy bolo oslobodené naše mesto 

po najstrašnejšej vojne na našej planéte? 

Vo  februári sme si pripomínali krvavé uda-

losti, ktoré sa udiali pred deväťdesiatimi 

rokmi v Krompachoch. Vieme vôbec, čo to 

bolo a kedy to bolo? Môžem smelo prehlásiť, 

že minimálne mladšie ročníky nemajú ani 

potuchy o tom, čo prežívali v minulosti naši 

dedovia a otcovia, ale čo je najsmutnejšie, že 

nemajú o to ani záujem, pretože ich k tomu 

nevedieme a svojou benevolenciou im dáva-

me vzor. Položme si ruku na srdce, kedy sme 

sa so svoji deťmi rozprávali o histórii nášho 

mesta a nášho národa a nie o Šeherezáde 

a  iných veľmi „dôležitých Hollywoodských 

hviezdach a udalostiach“.

Krompašská vzbura
 Krompachy si 21. februára tohto roku pri-

pomenuli udalosti, ktoré sa udiali v našom 

meste pred deväťdesiatimi rokmi a ktoré boli 

v dejinách mesta zaznamenané, ako Krom-

pašská vzbura. Je pravdou, že za minulého 

režimu, bola táto vzbura pripisovaná inicia-

tíve komunistickej strany. Teraz vieme, že 

vzbura ľudí v Krompachoch bola spôsobená 

hladom, nedostatkom peňazí a nespokojnos-

ťou robotníkov s podmienkami, v akých žili 

ich rodiny a v akých podmienkach pracovali. 

Ženy, ktoré prišli pýtať väčší prídel múky 

pre svoje deti a pre svojich ťažko pracujúcich 

manželov, nemali v tom čase o existencii 

komunistickej strany ani potuchy. Pracovná 

doba pri vysokej peci v dvadsiatich rokoch 

minulého storočia bola 11 -12 hodinová. Ich 

celodennou stravou bola často krát len za-

pražená polievka s kúskom suchého chleba. 

O slanine po I. svetovej vojne robotníci mohli 

len snívať. Za peniaze, ktoré ťažko zarobili, 

mohli nakupovať len vo fabrickom konzume, 

aj to len v prídelových dávkach.  Pravidelný 

prídel bol 2kg múky na osobu na mesiac. 

Predstavte si, že 5 členná rodina na mesiac 

mohla dostať  maximálne 10 kg múky, z kto-

rej matky museli napiecť chlieb a prípadne 

zapražiť polievku. Vôbec sa nečudujem tým-

to ženám, že protestovali, keď im tento prídel 

ešte znížili. Dnes, ako matka ich chápem 

a zaslúžia si môj, ale iste aj Váš obdiv, že sa 

spolu so svojimi mužmi dokázali postaviť aj 

proti zbraniam, nabitými ostrými nábojmi.  

Veď predsa zodpovedný a milujúci rodič 

nemôže pozerať na svoje hladujúce dieťa. Pri 

týchto krvavých udalostiach boli usmrtení 

4 robotníci a desiatky ľudí bolo zranených. 

Charakteristickou známkou ich zranení bolo 

to, že väčšina z nich bola zasiahnutá strelou 

do chrbta. Rozvášnenému davu padli za obeť 

aj dvaja zamestnanci Rimamuránskej Pohor-

nádskej železiarskej spoločnosti. 

 Vážení spoluobčania, je mi veľmi ľúto, že 

len veľmi málo občanov si prišlo v deň 90. vý-

ročia uctiť pamiatku našich predkov, ktorí 

chceli pre svoje rodiny zabezpečiť lepší život 

a pripomenúť si udalosti, ktoré sa krvavými 

písmenami zapísali do dejín nášho mesta. 

 Chcem poďakovať všetkým, ktorí prijali 

pozvanie mesta na spomienkové slávnosti 

a  zúčastnili sa na slávnostnej akadémii.  

Srdečné a veľké ďakujem patrí nášmu rodá-

kovi, pánovi Prof. PhDr. Jánovi Kvasničkovi, 

DrSc., ktorý aj napriek svojmu vysokému 

veku a podlomenému zdraviu prijal pozva-

nie, pricestoval na vlastné náklady spolu so 

svojim synom z Bratislavy a vo svojej pred-

náške sa nám pokúsil vysvetliť príčiny a dô-

sledky vzbury žien a robotníkov v   Krom-

pachoch. Aj ďalšiemu nášmu rodákovi 

PhDr. Ladislavovi Skrakovi patrí veľké ďaku-

jem. Jeho zásluhou Štúdia Koliba mestu za-

požičala štúdiu obrazu Krompašskej vzbury 

od majstra Ctibora Belana. Pre tých, ktorí sa 

zúčastnili na spomienkových slávnostiach, 

tento deň ešte dlho ostane v ich mysliach.

Medzinárodný deň žien
 Ďalším kontroverzným sviatkom, ktorý 

bol sprofanovaný v minulom režime je Me-

dzinárodný deň žien. V niektorých ľuďoch 

však 8. marec vyvoláva rozpaky. Spomienka 

na oslavy spred nežnej revolúcie vnímanie 

tohto sviatku sa značne devalvovala. Aj tu 

sa nám vynárajú otázky. Poznáme skutočný 

význam a históriu tohto dňa? Zaslúžia si 

ženy, aby sme im venovali jeden deň v roku? 

Aj keď sa v našich zemepisných šírkach tento 

sviatok spája s obdobím socializmu, nie je 

to chyba sviatku samotného. Ako ukazuje 

história tohto dňa, na isté účely bol značne 

zneužitý. Už 8. marca 1857 začali verejne 

protestovať robotníčky textilných fabrík 

v New Yorku za zlepšenie svojich pracovných 

podmienok a vyššiu mzdu. Napriek zásahu 

polície vznikla o dva roky neskôr prvá žen-

ská odborová organizácia na svete. Ďalšie 

veľké verejné vystúpenie žien bolo 8. marca 

1908, keď mestom pochodovalo takmer 15 ti-

síc žien pod heslom “Chlieb a ruže. Koniec 

práce detí.” Medzinárodný deň žien dostal 

svoje pevné kontúry po rokovaní konferen-

cie socialistických organizácií žien v Kodani 

v roku 1910. Na návrh Kláry Zetkinovej sa od 

nasledujúceho roku dohodnutý marcový deň 

vníma ako deň boja žien aj za volebné právo 

a rovnakú mzdu za rovnakú prácu, akú majú 

muži. Tento spoločenský sviatok je dnes 

všeobecne chápaný ako výraz boja aj proti 

akýmkoľvek formám diskriminácie, čo zdô-

raznila aj deklarácia Valného zhromaždenia 

OSN, ktorá v roku 1977 vyhlásiac 8. marec za 

deň boja za práva žien a svet v mieri. 

 

Od nepamäti ženy v rôznych kultúrach boli 

zaznávané, spájané s hriechom a zlom,  boli 

označované za bosorky a upaľované na hra-

niciach. Nemohli sa zúčastňovať na rôznych 

rituálnych obradoch, kde mali prístup len 

muži, nemohli a v niektorých krajinách  ešte 

stále nemôžu spolu s chlapmi  zúčastňovať 

sa na rôznych náboženských, ale aj spolo-

čenských udalostiach, svojou prítomnosťou 

znesväcujú posvätné miesta. A pri tom žena 

je nositeľkou života, stmeľuje rodinu, vnáša 

do života lásku, je to jemné a citlivé, čo potre-

buje mať pri sebe aj ten najtvrdší chlap. 

 Preto je vždy s úsmevom darovaná kytička 

kvetov symbolom lásky a úcty k ženám. 

 A teraz trocha s úsmevom: „Žena je ako ži-

letka – jemná a krehká. Zlomíš ju kedy chceš, 

ale keď ona chce, tak ťa doreže tak, že na to do 

smrti nezabudneš.

 Ing. Iveta Rušinová

PRIHOVÁRA SA VÁM PRIMÁTORKA MESTA KROMPACHY
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UZNESENIE č. 3. 
zo zasadania 

Mestského zastupiteľstva

v Krompachoch, konaného

dňa 23. februára 2011

UZNESENIE č. 3/A.1:

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  

v zložení:

predseda   -  Stanislav BARBUŠ

členovia  -  Ing. Štefan KLEIN

       Oľga DZIMKOVÁ

UZNESENIE č. 3/A.2:

MsZ v Krompachoch volí: Správnu radu Det-

skej nadácie mesta Krompachy v zložení:

 Ing. Jana TUREKOVÁ

 MUDr. Mária BARTOŠOVÁ

 Mgr. Emil  MUĽ

 Mgr. Alena CIFROVÁ

 Jarmila  BOGNÁROVÁ

 Mgr. Alena KALAFUTOVÁ

UZNESENIE č. 3/B.1:

MsZ v Krompachoch berie na vedomie:

Správu o plnení uznesení Mestského zastupi-

teľstva v Krompachoch k 23. februáru  2011.

UZNESENIE č. 3/B.2:

MsZ v Krompachoch berie na vedomie:

informatívnu správu o prehľade vykonaných 

opráv a udržiavacích prác na jednotlivých 

objektoch, ktoré má spoločnosť v nájme, vrá-

tane vo vecnom a finančnom vyjadrení od 

roku 2005 do roku 2010. 

UZNESENIE č. 3/B.3:

MsZ v Krompachoch berie na vedomie:

správu o činnosti hlavného kontrolóra mesta 

Krompachy za  rok 2010. 

UZNESENIE č. 3/B.4:

MsZ v Krompachoch berie na vedomie:

stanovisko hlavného kontrolóra mesta k roz-

počtu mesta Krompachy na rok 2011.

UZNESENIE č. 3/B.5:

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Návrh programového rozpočtu mesta Krom-

pachy na roky 2012 – 2013.

UZNESENIE č. 3/B.6:

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k Doplnku č. 1 k Zásadám 

poskytovania finančného príspevku na stra-

vovanie dôchodcov.

UZNESENIE č. 3/B.7

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

žiadosť Občianskeho združenia KROMSE-

NIOR na prenájom športovísk.

UZNESENIE č. 3/C.1:

MsZ v Krompachoch ruší:

uznesenie MsZ v Krompachoch č. 22/H-1-b 

zo dňa 23. júna 2009 (predkladanie správ na 

pilotnom projekte sociálneho podniku).

UZNESENIE č. 3/C.2:

MsZ v Krompachoch ruší:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Krom-

pachy č. 2/2010 o náhradách za úkony vy-

konávané orgánmi a zariadeniami mesta 

Krompachy schváleného Mestským zastupi-

teľstvom v Krompachoch uznesením č. 28/F-

1 zo dňa 16. marca 2010.

UZNESENIE č. 3/D.1:

MsZ v Krompachoch konštatuje, 

že predaj dvojizbového bytu č. 2 súčasným 

nájomníkom na Starej ceste s.č. 1079 v Krom-

pachoch, stojaci na parcele č. 2556/2 je pre 

Mesto Krompachy efektívne z dôvodu, že byt 

si vyžaduje každoročne zvýšené náklady na 

opravy a údržbu, ktoré ako prenajímateľ sme 

povinný zabezpečovať.

UZNESENIE č. 3/D.2:

MsZ v Krompachoch konštatuje, 

že predaj spoluvlastníckeho podielu vo veľ-

kosti 17/100 z celku na nehnuteľnosti – Ná-

kupné centrum s.č. 754, stojace na parcele 

C-KN 958/2 spoločnosti SEZ Krompachy  

a.s. ako spoluvlastníkovi nehnuteľnosti je 

pre Mesto Krompachy efektívne z dôvodu, že 

tento spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnos-

ti, ktorý má v prenájme spoločnosť Centrum 

Krompachy s.r.o. nepriniesol  Mestu Krom-

pachy žiaden príjem do rozpočtu mesta. Od 

vzniku spoločnosti Mesto Krompachy ne-

prispievalo žiadnymi finančnými prostried-

kami na rekonštrukciu objektu,  opravy ani 

údržbu. V súčasnom stave objekt vyžaduje 

značné náklady na modernizáciu a rekon-

štrukciu. 

UZNESENIE č. 3/E.1:

MsZ v Krompachoch schvaľuje:

plán opráv nebytových priestorov na rok 

2011 podľa predloženého návrhu.

UZNESENIE č. 3/E.2:

MsZ v Krompachoch schvaľuje:

predaj bytov na ul. Stará cesta č.7, s.č. 1079, 

parc. 2556/2: 

1. byt č.1, 2-izbový, 1.posch.

2. byt č. 2, 3-izbový, 1. posch.

UZNESENIE č. 3/E.3:

MsZ v Krompachoch schvaľuje:

spôsob predaja majetku uvedeného v bode 

3/E.2. tohto uznesenia  nasledovne:

byt č. 1  formou verejnej obchodnej súťaže, 

za min. cenu v zmysle ZP č. 12/2010, zo dňa 

8.3.2010, ktorá je stanovená vo výške za 2 iz-

bový byt 8.300,00 €;

byt č. 2 predať súčasným nájomcom za cenu 

vo výške 8.600,00 € (cena podľa ZP č.12/2010, 

zo dňa 8.3.2010). 

UZNESENIE č. 3/E.4:

MsZ v Krompachoch schvaľuje:

že, predaj dvojizbového bytu č. 2 na Starej 

ceste s.č. 1079 v Krompachoch, stojaci na 

parcele č. 2556/2 súčasným nájomníkom – 

p. Dušanovi Kopancovi a manželke Rozálii 

Kopancovej, Krompachy za cenu 8.600 € čo 

je cena podľa znaleckého posudku č. 12/2010 

zo dňa 8.3.2010 je prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR  

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení ne-

skorších predpisov.

UZNESENIE č. 3/E.5:

MsZ v Krompachoch schvaľuje :

predaj bytu č. 2 na prvom poschodí, ul. Stará 

cesta č. 1079/7 v Krompachoch, stojaceho 

na parcele KN 2556/2,  zapísaného v LV č.1 

p.  Dušanovi Kopancovi, manželke Rozálii 

Kopancovej, Krompachy.

Kúpna cena je stanovená v zmysle ZP 

č.  12/2010 zo dňa 8.3.2010 vyhotoveného 

Ing. Stanislavom Hanulom vo výške 8.600 € 

a bude zaplatená na účet predávajúceho naj-

neskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej 

zmluvy spolu s poplatkami súvisiacimi s pre-

vodom nehnuteľností. 

UZNESENIE č. 3/E.6:

MsZ v Krompachoch schvaľuje:

uzavretie zmluvy o budúcej zmluve na zria-

denie vecného bremena na časť pozemkov 

(VN prípojka)  – časť parcely č.   KN-C 2898, 

zapísanej v liste vlastníctva č. 1, obsahom 

ktorej bude povinnosť Mesta Krompachy ako 

povinného z vecného bremena:

• strpieť umiestnenie nadzemného elektric-

kého vedenia na slúžiacom pozemku; 

• strpieť vstup a vjazd oprávneného na slú-

žiaci pozemok pri umiestnení, prevádzke, 

údržbe a opravách nadzemného elektrické-

ho vedenia a podperných bodov;

• zdržať sa konania, ktoré by bránilo opráv-

nenému vo výkone jeho práv z vecného 

bremena.

v prospech Východoslovenskej distribučnej

a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, zastú-

penej Ing. Xéniou Albertovou, vedúcou 

odboru Manažment vlastníckych vzťahov 

a Ing. Ritou Semanovou Bröstlovou, vedúcou 

odboru Zmluvy a manažment zúčtovania, 

IČO: 36599361.

 Rozsah vecného bremena bude vyznačený 

v  geometrickom pláne po porealizačnom 

zameraní stavby.

pokračovanie v budúcom čísle 
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AKO TO BOLO S PLATOM 

PRIMÁTORKY A MESAČNÝMI 

ODMENAMI POSLANCOV

 V posledných dňoch a týždňoch sa množia v rôznych médiách 

správy o astronomických sumách platov starostov, primátorov, ale 

aj odmien  poslancov samospráv. Rôzny ochrancovia slobôd a de-

mokracie nás zaplavujú informáciami,  ako by všetci starostovia, 

primátori a poslanci samospráv boli nenásytné hyeny, ktoré zdierajú 

rozpočty miest a obci na celom Slovensku.

 Veľmi zaujímavé by bolo čítanie o príjmoch rôznych tzv. celebrít, 

predstaviteľov medzinárodných organizácií na Slovensku, kto ich 

platí a začo (napr. Transparency internationál Slovensko, Aliancia 

Fair - play ). Čo svojim pôsobením sledujú?

 Vráťme sa však do našich podmienok a života v Krompachoch. 

Dňa 5.3. 2011 bol odvysielaný príspevok v Televíznych novinách 

Markízy aj o krompašskej samospráve. Podľa môjho názoru bol sluš-

né povedané neobjektívny. Jeho neobjektívnosť spočívala v tom, že 

redaktor, ktorý príspevok uvádzal nebol na predmetnom zasadnu-

tí mestského zastupiteľstva prítomný. Ak by sa niekto bol opýtal na 

skutočnosti ohľadom platu primátorky a odmien poslancov, bol by sa 

dozvedel skutočnú pravdu.

 Na pracovnom stretnutí pred ustanovujúcim zastupiteľstvom, kde 

bolo prítomných 11 z 12 poslancov sa dohodlo, že na ustanovujúcom 

zastupiteľstve sa zníži plat primátorky mesta z 3,2 násobku priemer-

nej mzdy v národnom hospodárstve na 2,9 násobok. To sa aj stalo. 

Ďalej sa dohodlo, že odmena poslancov sa zníži zo 100 € na 90 €. Je-

den jediný poslanec sa vyjadril, že na riadnom zasadnutí mestského 

zastupiteľstva navrhne odmenu 80 € mesačne.

 Poslanec tento poslanecký návrh predložil. Po nasledovnom po-

slaneckom návrhu poslanca, ktorý sa predmetného pracovného 

stretnutia nezúčastnil navrhol mesačnú odmenu poslancov v čiastke 

50 €. Prvý poslanecký návrh na odmenu 80 € bol poslancom stiah-

nutý. Následné hlasovanie o poslaneckom návrhu na výšku odmeny 

v  sume 50 € nebol schválený, keďže hlasovanie skončilo 6 hlasov 

za a 6 hlasov proti. Schválený bol Doplnok č.1 zásad odmeňovania 

poslancov v ktorom mesačná odmena poslanca je 90 €. Poslanci si 

znížili mesačnú odmenu. 

 Z uvedených faktov je jasné, že Mestské zastupiteľstvo v Krompa-

choch znížilo plat primátorke mesta ako aj mesačnú odmenu poslan-

cov  mesta.

  Stanislav Barbuš, zástupca primátorky

Foto: Mgr.Mária Šimoňáková

Rekonštrukcia elektroinštalácie 

komunitného centra v Krompachoch
 Mesto Krompachy realizovalo projekt financovaný z prostriedkov 

štátneho rozpočtu na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb róm-

skej komunity pod názvom

„Rekonštrukcia elektroinštalácie 

komunitného centra v Krompachoch“.

Schválená výška finančných prostriedkov pre náš projekt je 12 000 €.

 Hlavným cieľom realizácie tohto projektu je skvalitnenie komu-

nitného centra, kde vykonávajú činnosť terénni sociálni pracovníci. 

Rekonštrukciou sme zabezpečili funkčnosť a možnosť ďalšieho roz-

šírenia aktivít komunitného centra a zlepšenia možnosti poskytova-

nia sociálneho poradenstva pre klientov.

„Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády 

SR. Za obsah projektu je výlučne zodpovedné Mesto Krompachy“

KARNEVAL 

V MATERSKEJ ŠKOLE
Veľká správa pre Vás deti

celá škôlka nám dnes svieti,

deti v maskách prichádzajú

karnevalové tance tancujú.

 Každý rok je v škôlke kar-

neval, každý rok je iný, vždy 

krajší, veselší, nápaditejší, 

jednoducho najveselší, naj-

krajší a najlepší zo všetkých. 

Takto to vyzeralo aj tento rok v Materskej škole na Hlavnej ulici. Celá 

materská škola sa preobliekla do fašiangového šatu. Do tried sa už 

hneď zrána hrnuli princezné, zajačiky, medvede, tanečníčky, víly ba 

i  čarodejnice. Nesmeli chýbať postavičky z moderných rozprávok.

     A každý sa zabával, tančil, smial sa a tešil z toho, že aj takou hravou 

formou sme si pripomenuli s deťmi fašiangový čas zábavy a tradícií 

na Slovensku. Deti sa už týždeň pred karnevalovým plesom aktív-

ne zapájali do kreatívnych príprav – spolu s p. učiteľkami vyzdobo-

vali triedy, chodby, kde uplatnili svoju fantáziu a  zručnosti. Umelec-

ký neopakovateľný zážitok z karnevalu sa posilnil aj tým, že  sa všetci 

stretli v jednej triede, kde sa najprv masky vykrúcali, predstavovali 

a hodnotili.  Nakoniec bol z toho skutočne prekrásny a po mnohých 

rokoch, aj teraz, vždy nový inšpirujúci zážitok.

     Že je jeseň farebná? Možno áno, ale fašiangové farebné obdobie 

provokuje zimu na odchod a láka teplú jar. Máme pred sebou celý 

rok, aby sme sa znovu zišli v pestrých kostýmoch, v nových povy-

mýšľaných a niekedy aj v starých tradičných. 

Mária Dubiňáková, učiteľka MŠ

Poznámka ku fotto: viac záberov z karnevalu nájdete na web stránke: 

mskrompachy@edupage.org



MUDR. MARIÁN HOJSTRIČ

1. Základné a najdôležitejšie úlohy MsZ 

ako najvyššieho orgánu obce definuje 

zákon o obecnom zriadení a súvisiace 

osobitné právne predpisy, najmä zákon o 

majetku obcí. Preto by odpoveďou malo 

byť: dôsledné a bezvýhradné dodržia-

vanie zákonov upravujúcich pôsobnosť 

MsZ v spojení s podporou verejnej 

kontroly práce Mestského úradu a jeho 

jednotlivých oddelení.

2. Témy, ktoré by každý poslanec mal presadzovať sú dané jeho zá-

väzkom voči voličom reprezentované volebným programom s kto-

rým každý z poslancov vstupoval do predvolebnej kampane. Ide 

predovšetkým o okruhy: a) školstvo; b) bezpečnosť, c) zodpovedné 

rozpočtové hospodárenie, transparentnosť verejného obstarávania 

a nakupovania tovarov a služieb v réžii MsÚ; d) otázka riešenia 

spolunažívania s rómskou menšinou, najmä vo vzťahu eliminácie 

viacerých negatívnych prvkov - napr. stupňujúca sa vlna prisťaho-

valectva príslušníkov rómskeho etnika do Krompách v predchadza-

júcom období, ale aj podpora nových, prípadne osvedčených metód 

pre zlepšenie vzájomného spolunažívania s rómskym etnikom, e) 

zlepšenie podmienok pre poskytovanie zdravotnej staroslivosti pre 

našich občanov v rámci mesta

3. Ideálne mesto je fikciou, nikto nikdy nedokáže zabezpečiť spokoj-

nosť všetkých Krompašanov. Dobre fungujúce orgány mesta sú 

predpokladom spokojnosti podstatnej časti obyvateľov nášho mes-

ta. Fungovať dobre v mojich očiach zosobňuje napĺňanie najmä 

týchto zásad: zodpovednosť, otvorenosť, odbornosť, včasnosť prijí-

mania všetkých rozhodnutí, dôsledná a bezvýhradná kontrola hos-

podárenia mesta v spojení s maximálnou mierou informovanosti 

obyvateľov.

OĽGA DZIMKOVÁ

1. Najdôležitejšou úlohou súčasného 

mestského zastupiteľstva je podľa môjho 

názoru mestský rozpočet a prerozdeľo-

vanie financií do jednotlivých oblastí.

2. V tomto volebnom období by som rada 

podporovala činnosť jestvujúcich za-

riadení pre dôchodcov, podporovala 

činnosť organizácii združujúcich dô-

chodcov a zabezpečovať a skvalitňovať 

opatrovateľskú službu.

3. Ideálne Krompachy by podľa mňa mali 

byť čisté, bezpečné, zaručujúce prácu a slušný životný štandard 

pre všetky vekové kategórie, aby nám z mesta neodchádzali mladí 

ľudia.

STANISLAV BARBUŠ

1. V tejto chvíli je najdôležitejšou úlohou 

odhadnúť  čo možno najpresnejšie príj-

my rozpočtu na rok 2011. Je to dôležité 

pri výdavkoch, lebo korekcie rozpočtu 

počas roka smerom dole nedávajú pred-

poklad napĺňania zámerov mesta na rok 

2011.  MsZ by muselo robiť korekcie toho 

čo sme si naplánovali v meste vykonať. 

Prioritou bude realizácia veľkých stavieb 

ako sú výstavba 42 bytov, Rekultivácia 

skládky Halňa, Regenerácia centra mesta.  V ďalšom období opra-

va komunikácií a chodníkov, úprava vstupov do mesta, výstavba 

autobusového  nástupišťa, údržba a zveľaďovanie detských ihrísk 

a športovísk.

2. Individuálne presadzovanie priorít nie je najlepší spôsob práce po-

slanca. Skôr som toho názoru, že to čo chceme v meste urobiť, by 

malo byť podporované väčšinou poslancov. 

3. Bezpečné, čisté so spokojnými obyvateľmi.
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ANKETA: Tri otázky pre poslancov Mestského zastupiteľstva v Krompachoch

1. Čo je podľa Vášho názoru najdôležitejšou úlohou súčasného mestského zastupiteľstva?

2. Aké témy, resp. priority chcete vy sám/sama v tomto volebnom období presadzovať?

3. Ideálne Krompachy – ako by mali podľa Vás vyzerať?

SAMUEL ČIASNOHA

1. Úspešne dokončiť rozbehnuté investičné 

akcie, využiť ešte posledné možnosti čer-

pania európskych fondov, udržať vyrov-

naný rozpočet aj v týchto nepriaznivých 

rokoch

2. Investície aj do okrajových častí mesta, 

pomoc pri oživovaní hnedého priemysel-

ného parku

3. Zvládnutá problematika neprispôsobi-

vých občanov, funkčný a využitý prie-

myselný park s dostatkom pracovných miest, dokončená a oprave-

ná infraštruktúra

IGOR JENDRUCH

1. Úlohou súčasného MsZ je prerokovať, 

pripomienkovať a schváliť rozpočet 

mesta, aby mesto mohlo pracovať na 

projektoch, riešiť návrhy, pripomienky a 

problémy občanov. Prestať s populistic-

kými vyhláseniami na MsZ a v médiach.

2. Jednoznačne školstvo. A to od MŠ až po 

ZŠ.Prioritou je zvýšiť počet miest v MŠ 

pre mladé pracujúce rodiny v našom 

meste,pracovať na projektoch pre ZŠ./

výmena okien, zateplenie a pod. Osobne budem presadzovať opra-

vu a výstavbu príjazdových a parkovacích priestorov pred nákup-

ným centrom AGRO. Na jar a v lete je to neúnosné blato a prach pre 

občanov bývajúcich v blízkom okolí.

3. Treba sa hlavne zamerať na čistotu celého mesta, opraviť a sprí-

stupniť športoviská pre deti a mládež.



VLADISLAV POBALA

1. Samozrejme riadiť sa podľa Štatútu mesta, 

ale prijímať , resp. schvaľovať také rozhod-

nutia a návrhy, ktoré budú v súlade so zá-

konom a hlavne v tejto dobe, v akej sa práve 

nachádzame – úsporne.

2. Úlohy, ktoré sú mojou prioritou, sú čisté a 

bezpečné mesto. Chrániť zeleň mesta, autá 

nemôžu parkovať na trávnikoch, ako dote-

raz. Viac dbať na čistotu a poriadok. Príklad: 

pozametáme cesty (máme zametací voz) a 

hneď po zametacom voze prejde motorové vozidlo, ktoré parkovalo na 

rozbahnených priestoroch (dvor BALA, Neštátne zdravotné zariade-

nie na Štúrovej ulici a inde) a z kolies týchto áut je všetko blato opäť na 

ceste. Preto budem presadzovať v MsT, aby mestská polícia viac dbala 

a pokutovala tých, čo porušujú toto nariadenie. Tým viac peňazí príde 

do spoločnej kasy a aj pre mestskú políciu.

3. Keď bude naše mesto čisté a bezpečné, tým viac turistov budeme mať v 

našom meste.

VLADIMÍR PUCHALA 

1. MsZ by podľa môjho názoru malo byť  

konštruktívne, nachádzať kompromisy, 

plne rešpektovať Štatút mesta. Prijímať 

len správne rozhodnutia a to také, aby boli 

v prospech všetkých občanov, nie v pro-

spech jednotlivcov.

2. V tomto volebnom období som predseda 

komisie pre reg.rozvoj a cestovný ruch 

. Ako poslanca a občana ma trápi , že v 

našom meste je málo zrekonštruovaných 

bytových domov. V tomto smere zaostá-

vame za ostatnými mestami. Je potrebné využívať všetky možné 

finančné prostriedky štátnej pomoci na tieto účely. Rekonštrukcia-

mi, ktoré štát podporuje, (len ich treba využívať)  sa zveľadí mesto 

a občanom to prinesie nemalé finančné prostriedky na ušetrenej 

energii. Túto víziu chcem presadzovať aj cez BHMK.

3. Prosperujúce, čisté, bezpečné, príťažlivé pre návštevníka mesta, 

ktorý sem príde čí už ako turista, manažér, podnikateľ, alebo oby-

čajný návštevník. Aby naše mesto vzbudilo v ňom len dobrý dojem, 

dobre sa tu cítil a rád sa vracal. 

 Dokážeme to?

LÍVIA KOZLOVÁ

1. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o  všet-

kých základných otázkach života mesta. Naj-

dôležitejšou úlohou súčasného mestského 

zastupiteľstva je, aby sa poslanci spoločnými 

silami snažili pracovať, konať a rozhodovať 

v prospech občanov mesta Krompachy. Po-

slanci by mali odhodiť vzájomné antipatie a 

stranícke „tričká“ a každý by mal uváženými 

a zmysluplnými rozhodnutiami podľa svojich možností a schopností 

napomáhať hospodárskemu a sociálnemu rozvoju mesta.

2. Byť poslankyňou MsZ  je pre mňa poslanie. Poslanie ale znamená 

predovšetkým zodpovednosť, a dá sa naplniť iba s pokorou, nie s  pý-

chou... Mojou najväčšou prioritou sú mladé rodiny, deti a všetko čo 

s tým súvisí. Chcem sa zaoberať najmä školami, škôlkami, mimo-

školskými aktivitami pre deti, kultúrnymi a športovými akciami pre 

všetkých Krompašanov. Som invenčný, tvorivý človek, ale zároveň 

chcem a musím rešpektovať mienku občanov, chcem hájiť ich záujmy 

v existujúcej legislatíve a budem sledovať najlepšie východiská pri 

riešení problémov v meste. 

3. Ideálne Krompachy – bezpečné a čisté malebné mestečko v lone prí-

rody, stredisko cestovného ruchu. Je vybudovaná cyklotrasa na Za-

huru, z kúpaliska Snežienka je nádherný Aquapark, občania aj náv-

števníci môžu tráviť príjemné chvíle pri prechádzke po prímestskom 

parku na Líščom vrchu. Deti majú možnosť navštevovať moderne 

vybavené školy a škôlky, neflákajú sa bezducho po meste, ale voľný 

čas trávia na moderne vybavených mestských športoviskách pod ve-

dením aktívnych dospelákov. Dôchodcovia a  starší spoluobčania si 

vychutnávajú voľné chvíle v  mestskom parku plnom zelene a kvetín 

kde im v čase od mája do septembra vyhráva živá hudba. V meste 

je dostatok pracovných príležitosti, občania nemusia dochádzať za 

prácou a majú viac času na svojich blízkych, venujú sa svojím deťom 

a zájdu navštíviť aj rodičov. 

Ing. ALŽBETA PERHÁČOVÁ

1. Spoločne hľadať spôsoby, ako riešiť proble-

matické oblasti života obyvateľov, stabilitu, 

ale aj rozvoj mesta

2. - bezpečnosť obyvateľov mesta

 - čistotu mesta

 - starostlivosť o malých a starých 

  obyvateľov mesta

 - rozvoj podnikania a zamestnanosti v meste

3.  Mali by vyzerať tak, aby obyvatelia mesta 

boli hrdí na to, že sú „krompašania“, aby tu mohli žiť spokojne, bez-

pečne a šťastne spolu so svojimi rodinami, blízkymi a spoluobčanmi.

ING. ŠTEFAN KLEIN

1. Presadzovať plnenie a aktualizovať Plán 

sociálneho a hospodárskeho rozvoja mesta, 

vytváranie lepších podmienok pre mládež 

– školstvo, šport a kultúra

2. Zlepšiť spoluprácu s veľkými firmami 

v  meste – vzájomná pomoc a ústretovosť 

z obidvoch strán

3. Viac pracovných príležitosti, krajšie a bez-

pečné mesto

7
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ING. ĽUBOMÍR ONTKO

1. Okrem povinností, ktoré mu vyplývajú zo 

zákona je snažiť sa, aby sa mesto približo-

valo k ideálnym Krompachom.

2. školstvo, transparentnosť mesta, stabilizá-

cia rodín, sociálna oblasť, životné prostre-

die, šport, kultúra

3. Aby bolo vytvorené také prostredie, kde 

by každý občan, či dieťa, mládež, občan 

v strednom, či dôchodkovom veku, pociťo-

val bezpečnosť a spokojnosť ako v súkrom-

nej tak aj v pracovnej oblasti svojho života.

RUDOLF ČIASNOHA

1. Dodržať rozpočet mesta 

2. Ukončenie výstavby plánovaných akcií  - rekonštrukcia námestia, úprava parku, rekonštrukcia autobusového 

nástupišťa, oprava chodníka  na ul. SNP (pri Európe – smerom na železničnú stanicu), dbať o čistotu mesta 

3. Bezpečné, čisté,  so spokojnými občanmi nášho mesta, viac pracovných príležitostí 
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Čítame s Osmijankom
je celoslovenská čitateľská súťaž, ktorá sa otvára už siedmy krát. Za-

pojili sa do nej deti z 3.A zo ZŠ Zemanská prostredníctvom Mestskej 

knižnice. Súťaž trvá od novembra do apríla a  v  tom čase musíme 

vyriešiť osem otá-

zočiek, pri riešení 

ktorých sme už našli 

najlepšieho kama-

ráta, zaspievali sme 

si, zažili dobrodruž-

stvo na ceste do 

Ameriky a zahrali 

sa aj na ilustrátorov 

rozprávky „O dvoj-

hlavej dračici“ z kni-

hy Kristy Bendovej: 

Osmijanko rozpráva 

8x8=64 rozprávok. Osmijanko spolu s odbornou porotou vyhodnotí 

a odmení 8+8+8 súťažiacich kolektívov.

 Hlavnou ce-

nou je celodenný 

zájazd do niekto-

rého mesta na 

Slovensku, ktorý 

do súťaže  venuje 

Cestovná kance-

lária Transtip. Ur-

čite sa teda oplatí 

posnažiť pri plnení 

jednotlivých úloh.

Ž. Síkorová, Mestská 

knižnica Krompachy

„Čítanie je in“ 
– nielen v marci

 O knihy a knižnicu je záujem stále. Svedčia o tom aj výsledky mi-

nuloročnej súťažnej kampane na podporu čítania “Do knižnice“, do 

ktorej sa zapojilo svojimi prácami  vyše 800 súťažiacich. 

 Takže - „Čítanie je in“ nielen v marci, ale počas celého roka. A 

nielen pre dospelých, ale začať treba veľmi skoro. 

A prečo čítať ?

 čítanie - zlepšuje pamäť

     - rozvíja predstavivosť

     - rozširuje slovnú zásobu

     - posilňuje schopnosť sústrediť sa 

       a učiť sa

     - v rozprávkach sa naučia deti rozlišovať dobro a zlo.

To je len niekoľko dôvodov, možno vy poznáte ďalšie.

 Zastavte sa a vy-

berte si tú svoju kni-

hu v našej – vašej 

knižnici.

Sme tu pre Vás 

v pondelok a stredu:

 10,00  – 12,00 

 13,00 – 16,00 hod.

v utorok, štvrtok 

a piatok:

 10,00 – 12,00 

 13,00 – 18,00 hod.

Ž. Síkorová, Mestská 

knižnica

Víťazný  plagát 

súťažnej kampane 

na podporu čítania: 

„Kniha Vás vtiahne 

do deja“

Víťazný bilbord, kto-

rý by sa mal v prie-

behu roka objaviť pri 

cestách.

Pranostiky na marec
Ak máš v marci lúku vytopenú, nič si z toho nerob, zaraduj sa senu. Keď je marec teplý, apríl je chladný.

Ak v marci kukučka kuká a góľa (bocian) klepotá, dočkáme sa teplého leta. Keď pluh i zem ryje, zima ešte žije.

Ak v marci prší, tak bude v júni pršať. Koľko je v marci rosy, toľko v máji mrazu.

Akže marec ore, apríl je studený, mnohé vetry nesú máj krásne zelený. Kto v marci blchu nezabije, môže v lete spokojne spať.

Daždivý marec je roľníkovo nešťastie, no suchý apríl ale ešte horšie. Kto nenasial hrachu v marci, nebude ho variť v hrnci.

Jedna marcová brázda lepšia (drahšia) desať aprílových. Lepšie, keď ťa zima chveje, než marcovô slnko hreje.

Keď chceš mať zemiaky skoro v hrnci, zasaď ich v marci. Marcový sneh jed, aprílový hnoj.

Keď sa deti v marci vonku hrajú na šintra, na Vianoce je biela zima. Marcový prach a májové blato, to je sedliakovi nad zlato.

Marcový sneh nie je dobrý, ani keby ho vo vreci vyniesli na chotár. Marec bez vody, apríl bez trávy.

Najlepšie sliepky sú marcové. 
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NEMOCNICA KROMPACHY
Nemocnica Krompachy spol. s r.o., člen sku-

piny AGEL

 Od roku 2008 sa nemocnica zaradila me-

dzi členov skupiny AGEL SK a.s. Nemocnica 

Krompachy zabezpečuje základnú zdravotnú 

starostlivosť pre spádovú oblasť 45.000 oby-

vateľov a nadregionálnu starostlivosť v špe-

cializovaných odboroch.

K 31.12.2010

- počet zamestnancov 252

- počet hospitalizovaných 6.992

- počet ambulantne ošetrených 53.442 

 a 59.589 na SVaLZ

- počet pôrodov 693

- počet vykonaných operácií 1.558 (chirur-

gické oddelenie – 1.070 a gynekologicko-pô-

rodnícke oddelenie 488)

 V roku 2010 sa uskutočnila rekonštruk-

cia chirurgickej ambulancie, čo zvýšilo kva-

litu poskytovania ambulantnej starostlivosti 

a prispelo k zlepšeniu imidžu chirurgického 

pracoviska, bolo zakúpené sanitné vozidlo 

pre rýchlu lekársku pomoc a rôzne prístroje 

pre potreby denného chodu nemocnice.

 Od 16.12.2010 bolo interné oddelenie pre-

sťahované do zrekonštruovaných priestorov 

bývalého doliečovacieho oddelenia (výmena 

okien, dverí, zárubní, výmena elektroin-

štalácie, oprava podláh a maľovanie celého 

oddelenia). V rámci ambulantnej časti bol 

v roku 2010 na kožnej ambulancii zavedený 

objednávací systém s časovaním pacientov 

na vyšetrenie. Zavedenie objednávacieho 

systému odbúralo nahromadenie pacientov a 

zapisovanie do poradovníka v skorých ran-

ných hodinách. Kolektív oddelenia OAIM 

organizoval v októbri 2010 celokrajský od-

borný seminár – Regionálnu konferenciu 

anesteziológov, v rámci ktorého bolo pripo-

menuté aj 110. výročie založenia Nemocnice 

v Krompachoch. Pri tejto príležitosti bolo pri-

márovi oddelenia MUDr. Jánovi Latkaničovi 

udelené Čestné uznanie Mesta Krompachy. 

Lekárka oddelenia OAIM MUDr. Adriana 

Dzugasová vystúpila na IV. sympóziu AGEL 

s odbornou prednáškou „Urgentná trache-

ostómia po uhryznutí hadom – kazuistika.“ 

Na tomto podujatí vystúpila aj zdravotná 

sestra Mgr. Lenka Gajdošová s prednáškou 

„Uplatnenie konceptu bazálnej stimulácie 

v praxi.“

 

Kto je AGEL SK a.s.

 Skupina AGEL je spoločnosť, ktorá sa 

zaoberá riadením a poradenskou činnosťou 

v  oblasti zdravotníctva. V našich zdravot-

níckych zariadeniach aplikujeme najmo-

dernejšie systémy riadenia. Skupina AGEL 

patrí medzi najväčšie súkromné zoskupenie 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 

v  Európe. Naše zdravotnícke zariadenia sa 

so svojimi výsledkami zaraďuje medzi špičku 

nielen v ČR, ale i v rámci celej Európskej únie. 

Naši lekári a sestry spĺňajú najvyššie nároky 

na kvalifikáciu. Sú motivovaní k priebežné-

mu vzdelávaniu doma i v zahraničí a majú 

veľké možnosti sebarealizácie.

Medzi silné stránky spoločnosti patrí:

- niekoľkoročná prax a otestovaný mo-

del poskytovania zdravotnej starostlivosti 

konkrétnych subjektov,

- schopnosť  nastaviť  a riadiť  ekonomiku 

zdravotníckych zariadení z dlhodobého 

pohľadu,

- zlepšovanie poskytovaných služieb, vyššia 

efektivita činnosti,

- trvalé vzdelávanie lekárov a stredného 

zdravotného personálu,

-  modernizácia  prístrojového vybavenia 

a technológií,

- stabilné finančné zázemie,

-  koncepčná a funkčná realizácia zdravot-

níckej politiky z pohľadu jej poskytovateľa,

-  kvalitná materiálna a personálna základňa 

pre poskytovanie služieb v zdravotníckych 

zariadeniach,

- silná materská spoločnosť – AGEL a.s.

  Spoločnosť AGEL a.s. a AGEL SK a.s. pod-

poruje svojich zamestnancov v rámci vzdelá-

vania, organizuje celoholdingové sympóziá 

a  semináre. Priebežne sleduje parametre 

kvality poskytovanej starostlivosti, ktorú 

hodnotí internými aj externými auditmi.

 Pravidelne nám prichádzajú poďakovania 

od našich pacientov z nemocníc, čo je výsled-

kom svedomitej práce našich zamestnancov.

Naším hlavným cieľom je moderná a kvalit-

ná starostlivosť o pacientov. Sme si vedomí, 

že k dosiahnutiu tohto cieľa je potrebné mať 

vzdelaný, profesionálny tím a ekonomicky 

stabilné zdravotnícke zariadenia.

Mgr. Andrea Beňová

 Podbeľ liečivý  sa objavuje už v skorú jar, 
na rumoviskách, vlhkých miestach alebo 
v okolí sídlisk.
 Objavenie jeho liečivých účinkov má ko-

rene už v starodávnom Grécku, keď ho lekár 

Discorides odporúčal fajčiť pri kašli a astme. 

Latinský názov tiež naznačuje jeho využitie. 

Skladá  sa z dvoch slov,  tussis - kašeľ a ago 

- ženiem, znamená teda „vyháňač kašľa“. Aj 

dnes mnoho rastlinných cigariet obsahuje 

podbeľ. Jeho výťažky majú široké využitie aj 

v kozmetike ako prídavky do pleťových vôd a 

krémov pre mastnú pleť. Na výrobu domáce-

ho liečiva sa zbierajú kvietky a listy.

Kvety

 Zbierajú sa  ručne počas prvých jarných 

dní, keď ešte nie sú celkom rozkvitnuté, naj-

lepšie v čase obeda (ranná rosa je úplne odpa-

rená). Vtedy sú pekne rozvinuté a koncentrá-

cia aktívnych látok je najvyššia. Kvietky suší-

me v tieni a suchu, pri teplote do 35˚ C. Nikdy 

nie dlhšie ako šesť dní, pretože čím dlhšie sa 

sušia, tým väčšia je pravdepodobnosť strate-

nia farby, chute i vône. Keďže obsahujú sliz a 

flavonoidy, sú  ideálne na liečenie hrudných 

ochorení ako bronchitída, suchý  a úporný 

kašeľ, astma a pod.

 Môžete ich použiť viacerými spôsobmi: 

 • výluh - pri kašli a prechladnutí

 • tinktúra - pri chronickom kašli

 • sirup - zvlhčuje pri suchom kašli

Listy

Listy sa zbierajú v lete, pretože sa objavujú 

až  po odkvitnutí kvetných súborov. Odre-

závajú sa len mladé a zdravé listy. Keďže sú 

menšie, sušíme ich jednotlivo bez odtrhnu-

tia  stonky. Ideálne usušené sú na dotyk kreh-

ké, ale ešte nie také suché, aby sa drobili na 

prach. Uskladňujte vo vzduchotesnej nádobe.

Okrem využitia pri liečení kašľa, možno  čer-

stvé listy vďaka vysokému obsahu zinku pri-

kladať na zápaly kože a chronické rany. 

 Spôsoby použitia: 

 • výluh, tinktúra - pri kašli a katare

VYSKÚŠAJTE

Maska - čerstvo natrhané listy pomliaždi-

te na kašu a priložte na tvár. Nechajte pôso-

biť 15- 20 minút. Listy a kvety podbeľa pat-

ria k najlepším liečebným prostriedkom na 

nečistú pleť. Obsahujú takmer všetky lát-

ky a antiseptiká vhodné na jej uzdravenie. 

Triesloviny pôsobia sťahujúco, sliz slúži ako 

ochrana ľahko sa zapaľujúcej pokožky. Preto 

je maska vhodná na mastnú a uhrovitú pleť. 

Inhalácia - Pripravíte ju zaparením jednej 

vrchovatej polievkovej lyžičky  kvetov a lis-

tov, paru potom vdychujte pod uterákom. 

Opakujte viackrát za deň. 

Podbeľový kúpeľ - zápar z listov alebo kve-

tov prilejte do kúpeľa 

Čaj na uvoľnenie hlienu, kúpeľ na nohy atď.  

LIEČIVÉ RASTLINY V MARCI  - Podbeľ liečivý



3číslo

10

 Dopestovať kvalitné priesady zeleniny si vyžaduje trochu záhrad-

kárskeho fortieľu. Záhradkár sa preto na jar radšej vyberie na trh 

a kúpi si hotové priesady od trhovníkov s bohatým výberom a sna-

hou všetko predať. Sú aj pestovatelia, ktorí nám pri predaji povedia aj 

názov a charakteristiku predávanej priesady. Tých je na našich trhoch 

poskromne. Častejšie sa stáva, že nám predajú priesady kelu skoré-

ho za neskorý, podobne aj s kapustou alebo opačne. Podobne je to aj 

pri kúpe priesad plodovej zeleniny, keď v lete s prekvapením zistime, 

že namiesto zeleninovej papriky nám rastú feferóny, alebo namiesto 

vysokých rajčiakov máme nízke, ktoré nám dozrievajú až koncom 

leta. Pri kúpe priesad nikdy nepoviem pestovateľovi aký kultivar ch-

cem ale pýtam sa na názvy predávaných kultivarov. Ak mi ich ne-

vie povedať je to na pováženie a ľudovo povedané kupujem mačku 

vo vreci.

 Dobrý záhradkár sa preto nespolieha na trh, ale vypestuje si prie-

sady sám. Priesady teplomilnej plodovej zeleniny ako je paprika a raj-

čiak a zeleru, môžeme dopestovať len vo vykurovaných skleníkoch, 

avšak v malom aj za oknom panelového bytu. Musíme ale dodržať 

niekoľko zásad. Prvou z nich je dostatok svetla. Pri jeho nedostatku 

a vyššej teplote sa vzchádzajúce rastlinky vyťahujú, sú tenké, chúlos-

tivé a často sú napádané chorobami, ako je padanie klíčiacich rast-

lín. Zvýšiť intenzitu svetla môžeme aj tak, že na zadnú stranu debnič-

ky, alebo truhlíka upevnime pás papierového kartónu, na ktorý pri-

lepíme hliníkovú fóliu (alobal). Tým si za-bezpečíme, že sa nám zad-

né rastlinky v truhlíku nebudú vyťahovať a množstvo svetla sa zvýši 

aspoň o 30%. Jarné slnko býva niekedy veľmi intenzívne a môže nám 

priesady za oknom bytu spáliť. Zabránime tomu tak, že na okno pred 

debničku upevníme kus polyetylénovej fólie, ktorá nebráni prechodu 

svetla, ale veľmi účinne ochráni rastlinky pred spálením. Pre klíče-

nie plodovej zeleniny je potrebná teplota 25-30°C. Avšak po vyklíčení 

znížime teplotu o 1/3 až o Vz v závislosti od množstva svetla.

záhradkárska poradňa - PESTUJEME PRIESADY

Zníženie zápachu cigaretového dymu 

• horiaca sviečka znižuje zápach cigaretové-

ho dymu.

• cigaretový pach a dym odstránime aj tým, 

že na noc zavesíme od izby niekoľko vlh-

kých frotírových uterákov.

• na noc umiestnime do izby niekoľko nádob 

naplnených octovou vodou. 

Jednoduché čistenie svietnika

• Kvapky vosku zo svietnika ľahko odstrá-

nime, ak ho na dlhšiu dobu uložíme do 

mrazničky.

• Kvapky vosku zo svietnika odstránime aj 

horúcou vodou. 

Ako ho zmäkčíme štetec

• Zaschnutý štetec zmäkčíme tak, že ho na-

močíme najprv do horúcej octovej vody, 

potom do mydlového roztoku. 

Odstránenie škvŕn od čokolády 

• Fľaky od čokolády sa ľahko odstránia na-

glycerínovaným chumáčikom vaty. Na zá-

ver vypláchneme čistené miesta vo vlažnej 

vode.

 Pôda má značný podiel na úspešnom pestovaní priesad. Najlepší je 

priemyselne pripravený záhradnícky substrát (nie rašelina) obohate-

ný o základné živiny a stopové prvky. Vlhkosť má pri pestovaní prie-

sad tiež podstatný význam. Semená po vysiati zavlažujeme vodou asi 

25°C teplou. Menšie semená ako zeler majorán, niektoré semená kve-

tín vysievame plytko a pri zalievaní musíme dávať pozor, aby sme 

osivo nevyplavovali. Pri zálievke sa pridržiavame zásady, že za slneč-

ného počasia zalievame priesady hneď zrána, aby do večera pri kore-

ňovom krčku obschli. Pri zavlažovaní večer vytvárame vhodné pod-

mienky na rozširovanie hubových ochorení, najmä padanie klíčia-

cich rastlín v hustejších výsevoch.

 Pri vysievaní platí zásada, že hĺbka sejby sa rovná výške semena. 

Hlboko zasiate semeno býva často dôvodom neúspešného klíčenia. 

Vysiate semeno prikryjeme zeminou prihrnutím alebo naosievaním. 

Zavlažujeme opatrne kropením. Hneď po vyklíčení znížime teplotu 

v závislosti na osvetlení.

 Rozsadzanie (pikírovanie) robíme vo fáze klíčnych, alebo prvých 

pravých lístkov, keď hlavný korienok má už bočný obrast a je záruka 

dobrého prijatia. Prvé rozsadzanie robíme na vzdialenosť 3x3 až 3x5 

cm pri plodovej zelenine, pri zeleri 1x1 cm. Ďalšie rozsadzanie robí-

me ak už rastlinky sú zahustené. Priesady pred vysadením do voľ-

nej pôdy musíme postupne otužovať, aby si zvykli na nižšie teploty. 

Málo otužené priesady zaostávajú v raste a sú napádané chorobami.

Problematické býva dopestovanie priesad hlúbovín za oknom. Hlú-

boviny potrebujú po vyklíčení nižšiu teplotu a to hlavne v nočných 

hodinách. V byte túto podmienku ťažko dodržíme a rastlinky sa nám 

vyťahujú sú slabé, tenké a padajú. Priesady hlúbovín je vhodnejšie 

dopestovať v studenom parenisku alebo vo fóliovniku, keď sú von-

kajšie teploty na to vhodné. Takto dopestované priesady hlúbovín, 

ak sú ešte následne balíčkované, sú pevné, otužilé a dávajú záruku 

dobrej úrody.             Ján Miľo

Odstránenie hrdzavých škvŕn

• Na škvrny od hrdze nakvapkáme citróno-

vú šťavu, potom látku vyperieme v teplom 

mydlovom roztoku.

Odstránenie lesku z vyšúchaných miest 

• Lesk na vyšúchaných miestach odevu naj-

lepšie odstránime tak, že príslušné časti 

látky vydrhneme rozkrojeným surovým 

zemiakom, necháme uschnúť na vzduchu, 

potom dobre vykefujeme čistou kefou na 

šaty.

Odstránenie mastných a olejových škvŕn 

• Čerstvé mastné alebo olejové fľaky dobre 

posypeme strúhanou krajčírskou kriedou 

alebo zemiakovým škrobom a necháme 

stáť niekoľko hodín. Potom látku vykefu-

jeme.

Odstránenie plesnivých škvŕn 

• Zažltnutú, plesnivú látku namočíme na 

niekoľko hodín do kyslého mlieka, potom 

obvyklým spôsobom vyperieme. Látka 

bude opäť biela.

• Bielu spodnú bielizeň vyperieme spolu 

s nakrájaným citrónom (aj so šupkou). Zís-

ka opäť svoju snehobielu farbu.

Odstránenie škvŕn od smoly, dechtu, 

motorového oleja 

• Uvedené škvrny z textilného materiálu 

odstraňujeme tak, že najprv na ne nanesie-

me jedlý olej, potom vydrhneme pomocou 

liehu alebo benzínu na čistenie škvŕn.

Odstránenie fľaku od ovocia 

• Na čerstvý fľak od ovocia hneď nakvap-

káme citrónovú šťavu alebo znečistené 

miesto namočíme do mlieka.

Odstránenie fľaku od potu 

• Fľaky od potu čistíme octom.

• Fľaky od potu z hodvábnej látky vyčistíme 

bóraxovým roztokom, potom vypláchne-

me vo vode.

• Fľaky od potu na vlnenej látke vyčistíme 

riedeným salmiakovým liehom.

Očistenie škvŕn spôsobených páskou 

písacieho stroja 

• Škvrny spôsobené páskou písacieho stroja 

odstránime prachovkou navlhčenou dena-

turovaným liehom.

R ADY DO DOMÁCNOSTI
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ROZPIS ZÁPASOV

FK POKROK SEZ KROMPACHY

DOSPELÍ IV.LIGA JUH

  27.2.2011 o 15,00 hod.

    Krompachy – Sobrance

  3.4.2011  o 15,30 hod.

    Krompachy – Buzica

  17.4.2011 o 16,00 hod.

    Krompachy – Štítnik

    1.5.2011 o 16,30 hod.

    Krompachy – Rudňany

  15.5.2011 o 16,30 hod.

    Krompachy – Strážske

  29.5.2011 o 17,00 hod.

    Krompachy – V.Folkmar

  12.6.2011 o 17,00 hod.

    Krompachy – Hrabušice

DORAST IV.LIGA JUH  O 14,00 HOD.

    9.4.2011 Krompachy – Geča

  23.4.2011 Krompachy – Poproč

  7.5.2011 Krompachy – V.Opátske

  21.5.2011 Krompachy – Sp.Vlachy

  28.5.2011 Krompachy – Sobrance

  11.6.2011 Krompachy – Strážske

STARŠÍ ŽIACI, MLADŠÍ ŽIACI  

(starší žiaci – o 9,00 hod; 

mladší žiaci o 10,45 hod.)

  23.4.2011 Krompachy – Smižany

  7.5.2011 Krompachy – FAM Poprad

  21.5.2011 Krompachy – Sp. Belá

  4.6.2011 Krompachy – Sp. Vlachy 

Dvojaká radosť starého fanúšika 

Štefana Kožára zo Starej cesty z Krompách

Odstránenie stopy od rúžu 

• Stopy od rúžu najprv natrieme glycerínom, 

potom vyperieme a vyčistíme alkoholom.

Odstránenie škvŕn od dechtu 

• Škvrny od dechtu najprv natrieme jedlým 

olejom, potom benzínom vyčistíme a na-

pokon znečistenú látku vyperieme v tep-

lom mydlovom roztoku.

Odstránenie od guľôčkového pera 

alebo “fixiek” 

• Škvrny necháme uschnúť, potom ich na-

pustíme terpentínom alebo liehom. Keď 

vsiaknu tekutinu, textilnú látku vyperieme 

obvyklým spôsobom.

Odstránenie škvŕn od kakaa 

• Znečistenú látku ponoríme do horúceho 

mlieka, potom obvyklým spôsobom vy-

perieme.

• Staršie fľaky od kakaa navlhčíme glycerí-

nom, potom vyperieme vo vode, v ktorej 

sme rozpustili prací prášok.

Odstránenie škvŕn od kávy 

• Čerstvý fľak od kávy namočíme do stude-

ného mlieka, potom obvyklým spôsobom 

vyperieme.

• Zaschnuté fľaky od kávy najprv glycerí-

nom zmäkčíme, posypeme solamylom, 

potom vydrhneme vo vlažnej vode.

• Fľaky od kávy na chúlostivej látke vy-

čistíme tak, že ich ošetríme žĺtkom roz-

miešaným s malým množstvom vody 

a po niekoľkých minútach vyperieme 

vo vlažnej vode.

Odstránenie škvŕn od malín a ríbezlí 

• Škvrny od malín a ríbezlí vyčistíme cit-

rónovou šťavou, potom látku vyperieme 

v teplom mydlovom roztoku.

Odstránenie škvŕn od zelenej trávy

• Škvrny ľahko vydrhneme liehom, potom 

látku vyperieme v mydlovom roztoku.

Odstránenie škvŕn spôsobených pečiatko-

vou farbou 

• Škvrny od pečiatkovej farby posypeme 

soľou, nakvapkáme na ne citrónovú šťavu 

a potom v teplom mydlovom roztoku vy-

perieme.

Údržba čalúneného nábytku 

• Čalúnený nábytok zbavíme prachu pomo-

cou prachovky, ktorú sme navlhčili salmia-

kovou vodou.

Vyčistenie krvavých škvŕn 

• Kvapky krvi ihneď vyperieme v studenej 

vode, aby látka nevsiakla krv. Do vody mô-

žeme nasypať soľ alebo prášok BIOPON.

Vyčistenie škvŕn od červeného vína 

• Škvrny od červeného vína ihneď posype-

me soľou (soľ nešetríme), alebo navlhčí-

me viackrát po sebe minerálnou vodou 

a miesto vysušíme handričkou. Potom po-

kvapkáme citrónovou šťavou a obvyklým 

spôsobom vyperieme. Do vody môžeme 

dať soľ kyseliny chlórovej. 

Odstránenie upchatia umývadla,

kuchynský drez

• Upchatý odtok umývadla alebo kuchyn-

ského drezu uvoľníme tak, že doň na noc 

nalejeme 2 dcl (pohár) octu, na druhý deň 

napustíme horúcou vodou, ktorú potom 

prudko vypustíme. 

Odstránenie vodného kameňa z vane

• Zažltnuté miesta na vani či umývadle od 

kvapkajúcej teplej vody vyčistíme do biela 

tak, že na škvrny nalejeme ocot a necháme 

stáť niekoľko hodín. Podobné účinky do-

siahneme, keď tieto miesta dobre potrieme 

citrónom. 

Čistenie žehličky 

• Spodok žehličky najprv natrieme olejom, 

potom posypeme soľou alebo jemným 

pieskom a vydrhneme. Potom preleštíme 

čistou handričkou. 

 Zdroj: Internet

 Pri ceste, keď som išiel do športovej haly na 

basketbalový zápas našich chlapcov proti sú-

perovi z Kežmarku, upútal ma pohľad na nové 

bytovky, ktoré vyrástli ako huby po daždi na 

pozemku nad ZŠ na Maurerovej ulici. Musím 

sa Vám priznať, že som tieto bytovky videl po 

prvý krát, pretože mám čiastočne podlomené 

zdravie a hlavný problém je v tom, že mi bo-

hužiaľ už tak moje nohy neslúžia. Kdeže sú tie 

roky, počas ktorých som ako poľovník kráčal 

po krompašských lesoch... Vždy som mal už 

ako chlapec záľubu k prírode, mal som rád 

spev a šport. Teraz už ako čoskoro 85-ročný 

som ostal verný fanúšik športu, hlavne bas-

ketbalu a futbalu. 

 Teraz niečo o bytovkách. Rok 2011 začalo 

vedenie mesta na čela s primátorkou Ing. Ive-

tou Rušinovou a poslancami výborne! Majú 

veľkú zásluhu na výstavbe týchto bytoviek. 

Dúfam, že tam budú bývať väčšinou mladé 

rodiny Krompašanov. Z týchto bytoviek je 

krásny výhľad na mesto, ktoré patrilo najstar-

šej a najmladšej generácii Krompách. Odtiaľ sa 

môžu pozerať a s bolesťou v srdci spomínať na 

nebohých občanov tých najstarších i mladších.

 Teraz niečo o športe. Naši basketbalisti 

boli už druhú sobotu úspešní. Vyhrali zápas 

s Levočou o 10 bodov, Kežmarok deklasovali 

rozdielom 50 bodov i keď to vyzeralo na 

začiatku súťažného ročníka veľmi zle, keď 

prestali hrať starší hráči. No prišli mladí 

a  úspešne začali hájiť farby krompašského 

basketbalu. Sú to: Marián Neubeler, Rudo 

Baník, Ján Bakši a momentálne najlepší stre-

lec Marcel Rychnavský, ktorý nasúkal najviac 

bodov Kežmarčanom. Nakoniec chcem po-

ďakovať celému družstvu za príkladný výkon 

v čele s vedúcim Igorom Jendruchom.

 I naši futbalisti si veľmi dobre vedú v prí-

pravných zápasoch. V Sabinove vyhrali 3:1, 

v Spišskej Novej Vsi s „B“ družstvom 5:1. Naši 

futbalisti začínali súťaž z druhého miesta. Na 

jar má byť reorganizácia, takže môže byť aj 

tretia liga? Dúfame , že na krompašský šport 

„budze vecej euroch, penežoch, penizoch 

a peniazoch“ v roku 2011.

 To Vám zo srdca praje Piťo Kožár 

z Palihurky, skalný 84 ročný fanúšik.



Priame vyškrtávanie:

SEKRETÁRKA, SEKTA, SERVIS, SEVERKA, SIAHA, 

SIETE, SKLAD, SNAHA, SOBÁŠ, SOBOTA, SOJKA, 

SOKOL, SPEVOKOL, SŔNČA, STANICA, STODO-

LA, STRACH, STRES, STUPNICA, SUDCA, SUMEC, 

SÚPRAVA, SUŠIENKA

Vyškrtávanie do tvaru L:

BURINKA, KABELKA, KVETINA, LEKÁR, MODEL-

KA, PERINKA, RAKETKA, REVÍZOR, RIEČICA, 

UDALOSŤ, ÚSLOVIE, VOLAVKA
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Život je veľká udalosť a príležitosť. Ale príležitosť môže 

byť dobrá aj zlá vec. Je len na nás, .... 

/dokončenie v tajničke/

 Uzávierka Krompašského spravodajcu 
je vždy 25. v mesiaci

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

mesiaci.

INZERCIA

Predám 3-izbový byt v Krompachoch na Lo-

rencovej ulici.

Tel. kontakt: 0905 592 651

Ružena Andrašovská

Zo správnych odpovedí z minulého čísla KS 02/2011 

sme vyžrebovali Boženu Priščákovú, Hlavná 24, Krom-

pachy. Výhru si môže prevziať v pokladni MsÚ.

SALÓN S, Hlavná 25, KROMPACHY
Oznamuje svojim zákazníčkam, 

že z technických príčin bude prevádzka uzavretá do 25.3.2011.

Bližšie info na tel. č:  0905892357, 0917853543

VÝHODNÉ HYPOTEKÁRNE 
A SPOTREBNÉ

Ú V E R Y
ÚČELOVÉ AJ BEZÚČELOVÉ

nájdeme pre vás ten správny
a najvýhodnejší spoôsob

Kontaktujte nás 0918 539 567
Katarína Pipasová•Zimná • Sp. Nová Ves

pre všetkýchpre všetkých

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