
  Korbáč, vodu, kraslíc moc,
  nech prinesie Veľká noc. 
  Zdravie, šťastie, úsmev v tvári,
  želáme Vám k sviatku jari.

K novej jari veľa sily ,
by ste v zdraví dlho žili.
Na Veľkú noc veľa vody,
spokojnosti a pohody.
       Redakčná rada

  Korbáč, vodu
  nech prinesie
  Zdravie, šťast
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Z obsahu čísla vyberáme:
- Veľká noc je opäť tu
- Cintorínsky poriadok
- Pozvánka na divadelné predstavenie
- Zdravotnícke okienko
- Kolumbárium v Krompachoch

 V týchto dňoch po celom svete sa veriaci východného obradu pozdra-
vujú pozdravom Christus voskrese, západná Cirkev spieva Pán Ježiš 
Kristus vstal z mŕtvych. Týmto pozdravom Christus voskrese, Pán Ježiš 
Kristus vstal z mŕtvych sa prihováram aj ja k vám veriacim i neveriacim, 
k všetkým obyvateľom mesta Krompachy.
 Po Veľkom a svätom pôste, kedy sme rozjímali o utrpení a smrti nášho 
Pána Ježiša Krista začíname prežívať Veľkonočné sviatky, najväčšie sviat-
ky v roku, sviatky našej viery. 
  „Ak Kristus nevstal, márne je naše kázanie, 
  márna je naša viera„ (1 Kor 15,1-4)
 Jedine na viere v zmŕtvychvstanie spočíva nádej pre budúcnosť jednot-
livca i celého sveta, pretože Ježiš svojim zmŕtvychvstaním premohol smrť. 
Dal jasný dôkaz, že náš život nekončí smrťou a tým  dal nášmu životu 
naplnenie a zmysel.
 Vzkriesenie je predovšetkým potvrdením všetkého, čo Kristus vykonal 
a učil. Všetky pravdy, i tie, ktoré sú ľudskému duchu najmenej dostupné, 
nachádzajú svoje odôvodnenie. Kristus svojím zmŕtvychvstaním podal 
konečný dôkaz svojej božskej autority, ako to sľúbil.
 Veľkonočné sviatky sú sviatkami našej viery.
 Pravda o Ježišovom zmŕtvychvstaní vyzýva viac a viac prežívať to, čo 
teológ Karl Ráhner hovorí, že viera je stále sa stávajúca. Viera nie je ako 
keď si kúpime hodinky a nosíme ich, a nemusíme sa o ne starať, ani ich na-
ťahovať. Viera nie je taká skutočnosť, že prijmeme vieru a už sa nemusíme 
o ňu starať, už ju máme, už ju nosíme. Nenosíme ju. Vieru treba ustavične 
oživovať. Keď sa neoživuje, hynie. Každoročné slávenie Veľkej noci, ktoré 
sprostredkúva Cirkev, má i ten význam, aby sme si svoju vieru oživovali.
 Jar je nový život. Rovnako Kristovo zmŕtvychvstanie je nový život. 
Prijatím pravdy o zmŕtvychvstaní vydávajme svedectvo láskou a službou 
blížnym. Nech tohtoročné Veľkonočné sviatky nám všetkým posilnia 
našu vieru, aby bola viditeľná v našom každodennom živote, aby nastalo 
vzkriesenie aj v medziľudských vzťahoch. Svoju vieru vo  Vzkrieseného 
potvrďme  svojimi  skutkami a celým svojím životom. Nech Kristov pokoj 
vládne v našich srdciach, rodinách, manželstvách, na pracoviskách, v su-
sedstvách, v našich cirkvách, v meste a v celom našom národe. 
 “Choď a povedz to mojím bratom!” Týmito slovami aj nás Vzkrie-
sený posiela do každodenného života, aby sme životom zvestovali, 
že Ježiš žije!
 Milostiplné a požehnané veľkonočné sviatky, sviatky Zmŕtvychvstania 
nášho Pána Ježiša Krista vám všetkým z celého srdca praje a od Vzkriese-
ného vyprosuje       Mgr.Jozef Palušák, kanonik h.c., farár Krompachy

Pán Ježiš Kristus
 vstal z mŕtvych, 

Aleluja!
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JUBILANTI 
90 ročná
  Mária Segľová
85 ročná
  Helena Lustigová
80 ročná 
  Mária Dindová
75 ročné
  Marta Jurečková
  Helena Jakubkovičová,
  Margita Mikulová
70 roční
  Cecília Krempaská
  Žofia Iľašová
  Ing. Július Gajdoš
  Jozef Juščák

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM

NARODENIA V MARCI 2011
Simon Čiasnoha
Roland Kurilla
Ivana Lacková
Iveta Pokutová

ÚMRTIA V MARCI 2011
Ondrej Čuj
  1931- 2011
Pavol Ďurica
  1925- 2011
Oľga Onderčinová
  1924-2011
Ján Seman
  1965-2011
Marta Urbanová
 1950-2011
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KOLUMBÁRIUM
Mesto Krompachy v súlade s platným 

Všeobecne záväzným nariadením 
Mesta Krompachy č. 1/2011 

ponúka na prenájom urnové miesta 
v kolumbáriu na Cintoríne I, 

Cintorínska ulica. 
Cena prenájmu urnového miesta 

v kolumbáriu je 100 EUR 
na obdobie 10 rokov. 

V prípade záujmu o prenájom urnového 
miesta v kolumbáriu sa môžete bližšie  
informovať na MsÚ v Krompachoch, 
č. dverí 4 alebo na telefónnom čísle 

053/4192225.

UZNESENIE č. 3. 
zo zasadania 

Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného

dňa 23. februára 2011

■ UZNESENIE č. 3/E.7:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
zmenu Uznesenia č. 2/B.15 zo dňa 19.1.2011
nájom skladových priestorov v areáli hnedé-
ho priemyselného parku na Hornádskej ulici 
– časť objektu strojnej údržby s.č. 274 (parcela 
C- KN 1889/39 o výmere 165 m2) a bulharská 
hala s.č. 293 (parcela C-KN 1889/40 o výmere 
383 m2)  spoločnosti HASMA s.r.o., Hornád-
ska č. 1, Krompachy. 
Ostatné náležitosti Uznesenia č. 2/B.15 zo 
dňa 19.1.2011 ostávajú nezmenené. 
■ UZNESENIE č. 3/E.8:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
zrušenie predkupného práva pre Mesto 
Krompachy, zastúpené primátorkou Ing. 
Ivetou Rušinovou, Námestie slobody č. 1, 
IČO: 329282 k nehnuteľnostiam vo vlastníc-
tve spoločnosti SEZ Krompachy a.s., k po-
zemkom zapísaných v liste vlastníctva č. 1754 
pre k.ú. Krompachy označených ako parcela 
C-KN 1889/1 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 30790 m2 a parcela C-KN 1716/1 
o  výmere 5379 m2, dohodnuté v zmysle 
Zmluvy o obmedzení prevodu nehnuteľnosti 
zo dňa 13.11.2007. 
■ UZNESENIE č. 3/E.9:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
zrušenie Uznesenia MsZ č. 9/C-11 zo dňa 
23.10.2007, ktorým bola schválená zmluva 
o nájme medzi mestom Krompachy a BHMK, 
s.r.o. Krompachy. 
■ UZNESENIE č. 3/E.10:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
zmluvu o nájme nebytových priestorov 
medzi Mestom Krompachy a spoločnosťou 
BHMK, s.r.o. Krompachy s nasledovnými 
náležitosťami:
-  zmluva na dobu neurčitú
- predmetom zmluvy budú administratívne 

a spoločné priestory a archív na prízemí 
obytného domu s.č. 1050 na ulici SNP č.1 
v Krompachoch o výmere 76,65 m2

- výška nájomného bude stanovená podľa 
VZN č. 2/2008, ktorým sa stanovuje mini-
málna výška nájomného pri prenájme po-
zemkov a nebytových priestorov vo vlast-
níctve mesta Krompachy vo výške 19,92 €/
m2/rok. 

■ UZNESENIE č. 3/E.11:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
Programový rozpočet mesta Krompachy na 
rok 2011 s týmito zmenami:
- vo výdavkovej časti rekreačné a športové 

služby presunúť do položky príspev-
ky spolkom a organizáciám vo výške 
108 100,-- €.

- vo výdavkovej časti z položky výdavky na 
činnosť mestského úradu – ročná odmena 
primátora a zástupcu presunúť do položky 
príspevky spolkom a organizáciám vo výš-
ke 10 000,-- €.

■ UZNESENIE č. 3/E.12:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
rozdelenie finančných prostriedkov pre školy 
a školské zariadenia na rok 2011 na základe 
predloženého návrhu.
■ UZNESENIE č. 3/E.13:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
Plán investícií mesta Krompachy na rok 2011 
podľa predloženého návrhu so zmenou:
- prestavba MŠ Hlavná ul. presun 30 000 € 
na MŠ Robotnícka ul. 
■ UZNESENIE č. 3/E.14:
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
podľa § 11 ods. 4 písm. a) a písm. b) zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
v  znení neskorších predpisov a v súlade so 
zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociál-
nych službách a o zmene a doplnení zákona 
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnika-
ní v znení neskorších predpisov a  zákona 
č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení 
neskorších predpisov,  tento Doplnok č.  1 
k  Zásadám poskytovania finančného prí-
spevku na stravovanie dôchodcov,
■ UZNESENIE č. 3/E.15:
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
Doplnok č. 1 Zásad odmeňovania poslancov 
Mestského zastupiteľstva v Krompachoch 
s účinnosťou od 1. apríla 2011.
■ UZNESENIE č. 3/E.16:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
Doplnok č. 1 Štatútu ZPOZ-u  pri Mestskom 
zastupiteľstve v Krompachoch so zmenou 
v čl. I, písm. e) sa vypúšťa veta „Výbor zasadá 
spravidla 1 krát za mesiac“.
■ UZNESENIE č. 3/E.17:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
zriadenie záložného práva na nasledovné 
nehnuteľnosti tvoriace areál hnedého prie-
myselného parku:
1.1.  Pozemky

č. par. C výmera Druh pozemku
1716/2 1.975 m2 Zastavané plochy a nádvoria
1887/1 6.407 m2 Ostatné plochy
1887/5 1.037 m2 Zastavané plochy a nádvoria
1887/6 339 m2 Zastavané plochy a nádvoria
1887/7 287 m2 Zastavané plochy a nádvoria

1889/39 1.139 m2 Zastavané plochy a nádvoria
1889/40 383 m2 Zastavané plochy a nádvoria
1889/46 492 m2 Zastavané plochy a nádvoria
1889/48 335 m2 Zastavané plochy a nádvoria
1889/49 827 m2 Zastavané plochy a nádvoria
1889/50 421 m2 Zastavané plochy a nádvoria
1889/51 317 m2 Zastavané plochy a nádvoria
1889/52 65 m2 Zastavané plochy a nádvoria
1889/53 785 m2 Zastavané plochy a nádvoria

1889/106 5 473 m2 Zastavané plochy a nádvoria

pokračovanie z minulého čísla 

pokračovanie na strane 5
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PRIHOVÁRA SA VÁM PRIMÁTORKA MESTA KROMPACHY

Vážení  spoluobčania,
 V minulom čísle Krompašského spravo-
dajcu ste si prečítali odpovede našich poslan-
cov na otázku: „Ideálne Krompachy - ako 
by mali podľa Vás vyzerať.“ Spravidla každý 
z nich vyjadril názor, že si predstavuje naše 
mesto krajšie a čistejšie. Som presvedčená, že 
určite  mnohí sa   s ich predstavou stotožňuje-
me.  Avšak bez toho, aby sme sami začali pre 
to niečo robiť, to asi nepôjde. 
 Skúsim Vám položiť niekoľko otázok. Ak 
na všetky z nich odpoviete kladne, potom to 
s poriadkom v našom meste myslíte vážne. 
Ak to tak nie je, je potrebné, aby ste začali aj 
Vy pomáhať tým, ktorí sa usilujú svoje okolie 
zveľaďovať . 

1. Separuješ jednotlivé zložky komunál-
neho odpadu? 

2. Neodhodíš prázdny obal, alebo plasto-
vú fľašu mimo smetných košov?

3. V lese, na lúke alebo na ulici,   zodvih-
neš prázdnu plastovú fľašu alebo pa-
pierový,  prípadne iný odhodený obal?

4. Ak vysypávaš komunálny odpad do 
kontajnera, vysypeš ho  z vreca alebo z 
tašky?

5. Neukladáš vrecia s komunálnym od-
padom pred vybudované prístrešky?

6. Nevytváraš čierne skládky mimo urče-
ného miesta?

7. Pozametáš si chodník pred domom, 
alebo pred vchodom bytového domu?

8. Ak fajčíš, nevyhadzuješ ohorky z 
balkóna, alebo neodhodíš ohorok z 
cigarety len tak, na ulici, alebo priamo 
na detskom ihrisku?

9. Ak venčíš svojho psa, upraceš za ním?
10. Platíš každoročne za likvidáciu komu-

nálneho odpadu?
Prečo  práve týchto 10 otázok? Pokúsim sa 
Vám to vysvetliť. 

SEPARÁCIA ODPADU:
 Mesto a teda aj my všetci spoločne platíme 
za komunálny odpad každoročne viac a viac 
peňazí. Ak sa situácia v platovej disciplíne 
nezlepší a bude stále narastať množstvo 
komunálneho odpadu, o  chvíľu mesto už 
nebude zvládať platiť  poplatky za zber, odvoz 
a  uloženie  odpadu na skládku pri Spišskej 
Novej Vsi, v lokalite Kúdelník. Budeme nú-
tení pristúpiť k zvyšovaniu sadzieb za likvi-
dáciu odpadu. Jediná cesta ako nezvyšovať 
poplatky  je, aby občania dôsledne separovali 
komunálny odpad. V tomto roku sa zvýšila 
cena za výkup plastu, papiera a skla. To 
znamená, že zber týchto komodít už nie je 
stratový. SEZO Spiš, združenie obcí na Spiši, 
ktorého členom je aj naše mesto, získava prí-
spevok z Recyklačného fondu na zber, odvoz 

a na ďalšie spracovanie týchto zložiek odpa-
du. Preto je pre nás oveľa výhodnejšie odo-
vzdávať separovaný odpad, ako neseparova-
ný. Budeme sa snažiť ešte doplniť kontajnery 
na jednotlivé zložky odpadu na sídliskách. 
Avšak je potrebné, aby separácia prebiehala 
aj v rodinných domoch, kde sa v  pravidel-
ných intervaloch tento odpad odoberá. Bolo 
by vhodné, keby aj všetky školy a jednotlivé 
organizácie na území nášho začali separovať 
odpad. 

POHODENÁ PRÁZDNA PLASTOVÁ 
FĽAŠA.
 Môžem smelo povedať, že okrem ľudí, 
ktorí sú zamestnaní v meste na aktivačných 
prácach som snáď ešte nikoho na ulici ne-
videla, aby zodvihol odhodený papier, alebo 
prázdnu fľašu. Avšak nemôžem tvrdiť, že 
som ešte nikoho nevidela zahodiť papier, 
alebo plastovú fľašu priamo na ulici. Radšej 
do fľaše kopneme, prípadne na papier stúpi-
me. Nezabudneme ešte pokritizovať, aký je 
tu „bordel“. Vážení spoluobčania, nežiadam 
nikoho, ba ani nechcem, aby ste upratovali 
po tých, čo robia v našom meste neporiadok, 
ale upratať okolo svojho rodinného domu, 
prípadne okolo vchodu by sme snáď mohli.  
Zároveň Vás chcem poprosiť, aby ste  upozor-
nili tých, ktorým „len tak, vypadne papier, 
prípadne ohorok z ruky“. 
 O tom, koľko je plastových fliaš v našich  
lesoch je snáď škoda aj písať.  Každoročne 
nám pomáhajú čistiť  lesy deti a študenti 
z Krompašských škôl, za čo im a ich učiteľom 
patrí naše veľké ĎAKUJEM. Taktiež Slovin-
ský potok čistia naši hasiči a rybári, ktorým 
chcem tiež touto cestou poďakovať. Dúfam, 
že aj tento rok nám pomôžu vyčistiť našu 
prírodu od nežiaduceho odpadu. 

ČIERNE SKLÁDKY, NEPORIADOK 
OKOLO KONTAJNEROV.
 Nekonečný príbeh – vyberanie odpadkov 
z kontajnerov a smetných nádob, neporiadok 
okolo kontajnerov, vysypaný odpad z plasto-
vých tašiek a vriec takmer po celom meste. 
A stačí tak málo! Nenechávať celé vrecia 
s odpadom pred dverami prístreškov a vy-
sypať odpad z vreca, prípadne z igelitovej 
tašky priamo do kontajnera, alebo smetnej 
nádoby. 
Zabránime tak roznášaniu odpadu po celom 
meste a neporiadku okolo smetných nádob.  
Koniec mesta smerom na Richnavu, „zákutia 
za garážami, Jesenského ulica, Družstevná 
ulica, Štúrova ulica, Stará Maša a iné čierne 
skládky v meste. Vážení občania, aj likvidá-
ciu týchto skládok musíme my, všetci zapla-
tiť. Avšak tieto čierne skládky nevytvárajú 

len občania nášho mesta, ale aj občania oko-
litých obcí, ktorí sa snažia urobiť si poriadok 
okolo svojho domu vo vlastných obciach, 
na náklady nášho mesta. V prípade, že ste 
svedkami toho, že niekto vysypáva odpad na 
čiernu skládku, chcem Vás všetkých poprosiť 
a požiadať, aby ste to nahlásili na Mestskú 
políciu, prípadne na OOPZ v Krompachoch, 
či sa jedná o našich občanov, alebo o občanov 
z iných, okolitých obcí. Zároveň Vás chcem 
poprosiť, aby ste sami nevytvárali čierne 
skládky, lebo „malá kopa pýta viac“ a ich  lik-
vidáciu musíme všetci zaplatiť.

ČISTENIE CHODNÍKOV
 V minulosti v Krompachoch platilo a na 
dedine platí ešte aj dnes, že keď nie je vy-
zametaný dvor a chodník, alebo cesta pred 
domom nemôže prísť nedeľa, alebo nejaký 
veľký sviatok. Upratovalo sa pred Veľkou 
nocou, pred 1. Májom, pre Všetkými svätý-
mi, ale aj pred Vianocami. Teraz platí u nás 
pravidlo: V byte, v dome, prípadne v záhrade 
mám poriadok a čo je za dverami, prípadne 
za bránou, to už nie je moja starosť, to sa ma 
netýka. Pokosiť trávnik pred plotom, alebo 
pred vchodom,  to už ani myslieť. Často po-
čujem vetu: „Veď nech to zabezpečí mesto, ja 
platím dane.“ Nie som presvedčená o  tom, 
že všetci, čo to tvrdia, majú dane zaplatené. 
Zaiste ste už všetci zaznamenali, že v meste 
pracuje zametací voz, avšak nedokáže  stá-
le naraz všetky ulice pozametať, odhrnúť 
sneh, upratať lístie. Myslím si, že pohyb na 
čerstvom vzduchu nikomu neuškodí a tro-
cha  pohybu s  metlou, alebo s hrabličkami 
nám len pomôže. Poprosím Vás, ak Vám to 
váš zdravotný stav, alebo čas dovolí, aby ste 
aspoň v najbližšom okolí svojho príbytku 
trocha upratali a tým pomôžete mestu, ale aj 
sebe. 

CIGARETOVÉ OHORKY
Každú jar, keď sa stratí sneh, pod balkónmi 
obytných domov je priestranstvo „zasypané“ 
ohorkami z cigariet. Pre mňa, ako nefajčiara 
je to nepochopiteľné. Fajčiari, vám to nevadí? 
Ako môžete ohorok vyhodiť z okna, prípad-
ne z balkóna. Veď stačí tak málo. Obyčajná 
fľaštička od kávy, alebo kompótu, do ktorej 
tento ohorok zahodíte.  Vieme, že toto nie 
je trestný čin a ani priestupok. Avšak tam, 
kde sa povaľujú ohorky, tam sa prechádzajú 
bezdomovci, ktorí sa snažia nájsť  ešte „pou-
žiteľný špak“. Je to neestetické a myslím si, že 
aj pre deti,  ktoré sa tam zvyknú hrať, nie je to 
práve najvhodnejšie prostredie. Vážení obča-
nia, skúste upozorniť na to suseda – fajčiara, 
aby nám neznehodnocoval naše životné 
prostredie a nevyhadzoval ohorky z balkóna. 
Aj priestranstvá okolo obchodov, reštaurácií 
a pohostinstiev sú „zamorené“ ohorkami.  

CHCEME MAŤ ČISTÉ KROMPACHY?
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Otcovia, budúci otcovia, chlapci dievčatá 
poprosím, ak fajčíte, pokúste sa nezahadzo-
vať ohorky na zem tam, kde práve stojíte. Sú 
mestá v Európe, kde ohorok na zemi alebo na 
chodníku nemáte šancu vidieť.
 Sme predsa  súčasťou Európy – alebo nie?

PES – PRIATEĽ  ČLOVEKA
 V poslednej dobe, mám taký pocit, že pes 
nie je najlepším priateľom človeka, ale je naj-
väčším nepriateľom človeka. Po celom meste, 
na trávnikoch, na ihriskách, ba aj na chodní-
koch nachádzame ich „stopy“. Ľudia sa na to 
oprávnene hnevajú. Avšak chudáci psy za to 
nemôžu. Sú to predsa len zvieratá, čítať neve-
dia, aby videli kde sú napísané dve písmenká 
WC, ba ani nevedia, že sa to nesmie urobiť len 
tak, kde sa im zachce. Počúvam výhovorky, že 
vraj v meste nemáme odpadkové koše na psie 
exkrementy.  To sú však len  výhovorky, lebo aj 
okolo tých málo košov, (ktoré vandali nestihli 
zničiť), čo sú ešte na sídliskách  je tých „psích 
stôp“ požehnane. Chcem Vás však upozorniť, 
že nie je potrebné odhadzovať psie exkremen-
ty do to zvlášť určených smetných košov. Mô-
žete ich zahodiť aj do bežných odpadkových 
košov. Možno aj týmito opatreniami, by sme 
snáď trocha odradili tých,  čo sa v nich denne 
prehrabávajú.

Milí rodičia a starí rodičia detí nášho mesta 
Krompachy, majitelia psíkov,
prihovárame sa vám ako mamičky, ktoré si 
v ostatnom čase robia veľké starosti o zdravie 
svojich detí, ktoré sa dennodenne bezsta-
rostne hrajú a šantia na detských ihriskách, 
pieskoviskách, či parkoch v našom meste. 
Iste ste si aj vy všimli, ako veľmi sú znečistené 
trávniky a okraje chodníkov psími výkalmi. 
Neustále rastúci počet domácich miláčikov 
spôsobuje vysokú koncentráciu venčených 
psíkov na relatívne malom území, predo-
všetkým na sídliskách.
 My, mamičky detí zo sídliska JUH, denne 
sledujeme masívne znečistenie trávnikov 
v okolí detských ihrísk. V obavách o na-
kazenie našich detí rôznymi chorobami sa 
snažíme trávnikom vyhýbať a deti neustále 
napomíname, aby nevstupovali na trávnik, 
pretože tam sú „kaki“. Mrzí nás, že naše deti 
vyrastajú v povedomí, že sa nemôžu hrať na 
trávnatých plochách pôvodne zriadených 
pre ne, len na tvrdom asfalte. Navyše vysoká 
koncentrácia psích exkrementov v okolí det-
ských ihrísk i chodníkov spôsobuje nezdravé 
ovzdušie, v ktorom sa naše deti hrajú a ktoré 
my všetci dýchame... 
 Radi by sme zmenili tento stav, pretože 
nám záleží na zdraví našich detí. 
 Milí majitelia domácich miláčikov, vieme, 
že ľudia, ktorí milujú svoje zvieratká, sú 
dobrí. Apelujeme na vašu lásku a veríme, že 

v  mene nej budete tolerantní. Prosíme vás, 
aby ste zodpovedne zvážili miesto, kde bu-
dete venčiť svojich psíkov, a tým prispeli k 
zdravému životnému priestoru pre naše deti. 
My ich budeme učiť, aby sa k prírode aj 
všetkým živočíchom správali ohľaduplne 
a s rešpektom. 
 V mene našom i všetkých našich detí vám 
vopred vyslovujeme veľké ĎAKUJEME.

mamičky detí zo sídliska JUH
Uvedomujeme si, aké nebezpečné sú psie 
výkaly pre zdravie človeka???
 Psie exkrementy nielenže kazia vzhľad 
mesta, znečisťujú životné prostredie, ale 
môžu ohroziť zdravie ľudí, hlavne malých 
detí. Hygienici upozorňujú, že pri nedo-
statočnej hygiene sa môžu deti pri styku s 
psími výkalmi voľne ponechanými na tráve, 
chodníku či na detskom ihrisku nakaziť rôz-
nymi baktériami, parazitmi či vírusmi, ktoré 
vyvolávajú rôzne ochorenia. Patrí medzi ne 
salmonelóza, giardióza, toxokaróza či pá-
somnica psia.
 Najväčšie nebezpečenstvo číha na deti pri 
hre na trávniku alebo pieskovisku. Úrad ve-
rejného zdravotníctva SR upozorňuje, že sa 
pri nich infekcia prenáša cez ústa do trávia-
ceho traktu. 
 Jedným z najčastejších parazitných ocho-
rení človeka je toxokaróza. Jej pôvodcom je 
škrkavka psia alebo mačacia. Rôzne substrá-
ty (piesok, tráva) môžu byť kontaminované 

Pred nedávnom sa jedna milovníčka psov 
vyjadrila: „Keďže  zaplatila 1000 Sk daň za 
psa, jej pes si môže  tú svoju potrebu  urobiť 
kde chce, hoci aj na detskom ihrisku. “ Prav-
depodobne táto pani nemala deti, alebo už 
zabudla, aké je nebezpečné pre deti, ak prídu 
do kontaktu so psími exkrementami. 
 Vážení spoluobčania, prosím Vás, aby ste 
nevenčili svojich psov najmä tam, kde majú 
prístup deti. Snažte sa za svojimi psíčkami 
urobiť poriadok. Mamičkám našich malých 
detí, ktoré ma prednedávnom navštívili, som 
sľúbila, že v krátkom čase budú po meste 
rozmiestnené tabule, ktoré budú vymedzovať 
priestor, kde nebude dovolené venčiť psov. 
Mestská polícia bude dozerať na dodržia-
vanie čistoty v meste a bude kontrolovať, či 
všetky psy sú v mestskej evidencii a či majú 
povinné očkovanie.  Taktiež som sľúbila, že 
zakúpime vysávač na psie exkrementy, kto-
rým aspoň sčasti bude eliminovať „ich hojný 
výskyt“.

POPLATKY ZA KOMUNÁLNY ODPAD
 Každoročne plánujeme v príjmovej časti 
nižší príjem z poplatkov za komunálny odpad 
(KO), keďže život ukazuje, že občania nie sú 
schopní zaplatiť ani ¼ z toho, aké má mesto 
náklady s likvidáciou komunálneho odpadu. 

V roku 2010 sme predpokladali, že sa nám 
podarí v súlade splatným VZN zabezpečiť 
príjem  z poplatkov za komunálny odpad 
aspoň vo výške:   
Predpokladaný 
  výber poplatkov 152 700 €,  
Skutočne 
  vybraté poplatky   147 244 €.  
Avšak mesto má oveľa vyššie náklady s lik-
vidáciou a uložením komunálneho odpadu. 
Za odvoz a zber KO sme v roku 2010 zapla-
tili 229 284 € a poplatok za uloženie KO na 
skládku predstavoval čiastku 9 993€ .
Spolu mesto zaplatilo 
  za likvidáciu KO    239 277 € 
Rozdiel medzi vynaloženými 
  nákladmi a príjmom 92 033 €. 
 Z vyššie uvedených čísel vyplýva, že mesto 
zo svojho rozpočtu vlani dotovalo každého 
občana v meste vo výške 10,6 €. Poprosím Vás 
všetkých, ktorí ste ešte nezaplatili poplatky 
za KO, aby ste si splnili svoju povinnosť.
 Vážení spoluobčania, chcem Vás  popro-
siť o pomoc a spoluprácu pri riešení vyššie 
uvedených problémov. Snažme sa k nášmu 
mestu pristupovať ako k vlastnému domo-
vu. Udržujme čistotu, ale zároveň nebuďme 
ľahostajní k tým, ktorí nám znečisťujú naše 
životné prostredie.             Ing. Iveta RUŠINOVÁ

výkalmi zvierat, v ktorých sa nachádzajú 
vajíčka parazitov. Tie sa môžu dostať do trá-
viaceho traktu dieťaťa. Vo vajíčkach je larva, 
ktorá sa priamo v tele uvoľní a krvou sa môže 
preniesť do jednotlivých orgánov – čriev, 
pečene, obličiek a pľúc. Ak sa toxokaróza 
včas nezachytí a nelieči, môže mať vážne dô-
sledky pre zdravie dieťaťa. Vajíčka, ktoré sa 
nachádzajú vo zvieracom truse, sa roznášajú 
po okolí hlavne pri kosení trávnikov. Sa-
motní ľudia si ich tiež môžu doniesť domov 
v podrážke topánok či zachytené na oblečení. 
Vajíčka škrkaviek sú schopné vo vonkajšom 
prostredí prežiť až dva roky. Po dvoch až 
troch týždňoch od vylúčenia z tela zvieraťa 
sa stávajú infekčnými. Najviac postihnutými 
bývajú malé deti. Larvy im môžu v organiz-
me spôsobiť niekoľko problémov. Často je 
to napadnutie očí, ťažké horúčkové stavy či 
poškodenia vnútorných orgánov. 
 Nebezpečenstvo predstavuje aj pásomnica 
psia, ktorá u infikovaných detí spôsobuje 
neurčité tráviace ťažkosti  a celkové nepro-
spievanie detí.  Pri salmonelóze sú najzrani-
teľnejšie malé deti, ktoré sa infikujú pri hraní 
v piesku. Pôvodcom ochorenia sú baktérie – 
salmonely. Je sprevádzané vodnatými hnač-
kami, vysokými teplotami a bolesťami hlavy. 
Nebezpečenstvo predstavuje aj giardióza. 
Pôvodcom ochorenia je prvok, ktorý parazi-
tuje v tenkom čreve živočíchov, vrátane psa, 
mačky, ale aj človeka.

Uvedomujeme si, aké nebezpečné sú psie výkaly pre zdravie človeka??



kona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelá-
vaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov Doplnku č. 2 k všeobecne zá-
väznému nariadeniu mesta Krompachy 
č. 4 /2008 o  príspevkoch na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach so zmenou:
- v článku 3 bod 3. – príspevok v školskom 

klube detí – 5,-- €
- v článku 3 bod 4 – príspevok v centre voľ-

ného času za jeden krúžok A. žiaci základ-
ných škôl – 1,-- €

Doplnok v č. 2 v Čl. 3 bod 4 Príspevok v cen-
tre voľného času za jeden krúžok nadobúda 
účinnosť od 1. 9. 2011.

-  nerušiť bod 5. Príspevok v školskej jedálni 
a ponechať ho v pôvodnom znení, t.j. bod 5. 

Príspevok v školskej jedálni:
 B. základná škola
 B.1. stravníci od   6 – 11 rokov 0,83 €
 B.2. stravníci od 11 – 15 rokov 0,90 €
■ UZNESENIE č. 3/H.1:
MsZ v Krompachoch odvoláva: 
členov Rady škôl za zriaďovateľa :
ZŠ SNP: Kristián Krak 
 - ukončenie poslaneckého mandátu
ZŠ Maurerova: Ing. Imrich Holečko 
 - ukončenie poslanec. mandátu 
CVČ: Miroslav Masaryk
 - ukončenie poslaneckého mandátu
ZUŠ:  Mgr. Jozef Valek 
 - ukončenie poslaneckého mandátu
MŠ SNP: PhDr. Alica Palčová
 - ukončenie pracovného pomeru
MŠ Hlavná: PhDr. Alica Palčová
 - ukončenie pracovného pomeru
ZŠ SNP: PhDr. Alica Palčová
 - ukončenie pracovného pomeru
MsŠR: Mgr. Marko Skurka
 - ukončenie poslaneckého mandátu
■ UZNESENIE č. 3/H.2:
MsZ v Krompachoch odvoláva:
členov dozorných rád spoločností s majetko-
vou účasťou mesta :
BHMK s.r.o. Krompachy: 
 Miloslav MASARYK, Mgr. Emil MUĽ, 
 Mgr. Jozef VALEK
Centrum s.r.o. Krompachy: 
 Samuel ČIASNOHA, 
SKI Plejsy a.s. Košice:
  Ing. Imrich HOLEČKO
Termokomplex s.r.o. Krompachy:
 Ing. Ľuboš ONTKO, 
EKOVER s.r.o. Spišské Vlachy:
 Kristián KRAK
MESTSKÉ LESY s.r.o. Krompachy
 MUDr. Marián HOJSTRIČ, 
 MUDr. Ján KRÁLIK, 
 Ing. Imrich HOLEČKO, 
 Rudolf ČIASNOHA
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1.2.  Stavby (budovy) 
na par. č. súpisné číslo Popis stavby

1887/5 260 zvarovňa
1887/6 261 lakovňa
1887/7 287 investičná budova

1889/39 274 údržba
1889/40 293 prírubáreň
1889/46 275 kotolňa
1889/48 278 kotolňa
1889/49 294 doprava
1889/50 295 požiarna budova
1889/51 296 služby
1889/52 297 sklad
1889/53 299 údržby

v prospech záložného veriteľa – Minister-
stva hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 
Bratislava 212, IČO: 00686832, zastúpeného 
PhDr. Jurajom Miškovom v zastúpení Slo-
venskej agentúry pre rozvoj investícií a ob-
chodu, Martinčekova 17, 821 01 Bratislava 
konajúcej prostredníctvom Mgr. Juraja Kie-
sela, povereného riadením. 
■ UZNESENIE č. 3/E.18:
MsZ v Krompachoch schvaľuje: že predaj 
spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 17/100 
z celku na nehnuteľnosti – Nákupné cen-
trum s.č. 754 spoločnosti SEZ Krompachy 
a.s., Hornádska č. 1, 053 42 Krompachy, 
IČO: 36177644 za cenu 14.107,50 € je prípad 
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 
písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majet-
ku obcí v znení neskorších predpisov.
■ UZNESENIE č. 3/E.19:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
predaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 
17/100 z celku na nehnuteľnosti – objektu 
Nákupného centra s.č. 754, stojaceho na par-
cele C-KN 958/2, zapísaného v liste vlastníc-
tva č. 1569 pre k.ú. Krompachy spoločnosti 
SEZ Krompachy a.s., Hornádska č. 1, 053 42 
Krompachy, IČO: 36177644, zastúpená Ing. 
Imrichom Smaržíkom, predsedom predsta-
venstva a Ing. Františkom Dzurillom, čle-
nom predstavenstva, za cenu 14.107,50 €.
■ UZNESENIE č. 3/E.20:
MsZ v Krompachoch schvaľuje  :
predaj pozemkov – parcela C-KN 958/2, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1237 
m2 a parcela C-KN 958/3, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 806 m2, obe zapísané 
v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy 
spoločnosti SEZ Krompachy a.s., Hornádska 
č. 1, 053 42 Krompachy, IČO: 36177644, 
zastúpená Ing. Imrichom Smaržíkom, pred-
sedom predstavenstva a Ing. Františkom 
Dzurillom, členom predstavenstva, za cenu 
9,96 €/m2, t.j. 20.348,28 €.
■ UZNESENIE č. 3/E.21:
MsZ v Krompachoch schvaľuje  :
udelenie ceny mesta pánovi Ivanovi KU-
CHÁROVI pri príležitosti Dňa učiteľov.
■ UZNESENIE č. 3/E.22:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:

udelenie ceny mesta pánovi Jánovi MERJA-
VÉMU pri príležitosti Dňa učiteľov.
■ UZNESENIE č. 3/F.1:
MsZ v Krompachoch súhlasí:
s kúpou nehnuteľnosti v k.ú. Krompachy na 
ulici SNP – parcela C-KN 2404, zastavané 
plochy o výmere 793 m2 a parcela C-KN 
2405 záhrady o výmere 352 m2 zapísané 
v liste vlastníctva č. 177 v prospech 6-tich 
spoluvlastníkov (p. Erika Šmatláková a spol.) 
za podmienky zbúrania objektu rodinného 
domu s.č. 388, stojaceho na parcele C-KN 
2404 na náklady terajších vlastníkov.
■ UZNESENIE č. 3/F.2:
MsZ v Krompachoch súhlasí:
s prevodom časti pozemku vo vlastníctve SEZ 
Krompachy a.s., zapísaného v liste vlastníctva 
č. 1754, časť parcely C-KN 1889/1 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 5 m2 na základe 
geometrického plánu č. 1208/2007, ktorým sa 
pričleňuje k parcele C-KN 1890/5 v prospech 
Zlieváreň SEZ Krompachy a.s., Hornádska č. 
1, 053 42 Krompachy, IČO: 31651283.  
■ UZNESENIE Č. 3/G.1:
MsZ v Krompachoch uznáša sa:
v zmysle § 18 ods. 2 zákona NR SR č. 131/2010 
Z.z. o pohrebníctve a s použitím § 4 ods. 3 
písm. f), § 6 ods. 1 a § 11 zákona Slovenskej 
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov na 
VZN MsZ v Krompachoch č. 1/2011, ktorým 
sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebísk 
Mesta Krompachy.
■ UZNESENIE č. 3/G.2:
MsZ v Krompachoch uznáša sa:
v zmysle § 6 a § 11 zákona č.369/1990 Zb. 
o  obecnom zriadení v znení neskorších 
právnych predpisov, § 6 ods. 2 a ods. 12 pís. 
d) zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe 
v  školstve a školskej samospráve a o zmene 
a  doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej sprá-
vy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a § 7 zákona 
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov predpisov na Doplnku č. 
1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta 
Krompachy č. 1 /2010 o určení výšky dotá-
cie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, dieťa materskej školy a škol-
ských zariadení so sídlom na území mesta 
Krompachy v znení neskorších predpisov so 
zmenou: v príloh 1 v tabuľke výška dotácie na 
mzdy a prevádzku na žiaka v EUR:
- zariadenia školského zariadenia – ZŠ a MŠ 
– 1,05 € hlavné jedlo
- zariadenie školského zariadenia – MŠ –  
  0,31 € doplnkové jedlo
■ UZNESENIE č. 3/G.3:
MsZ v Krompachoch uznáša sa:
v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, zá-

celé znenie uznesenia nájdete 
na webovej stránke mesta
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Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch

Doplnok č. 2
k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Krompachy 

č. 4/2008
o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach
 Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch v zmysle zákona č.369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, záko-
na č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva 
DOPLNOK č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2008 o prí-
spevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zaria-
deniach.

V Čl. 3 sa ruší :
bod 1.   Príspevok v materskej škole   7,00 €
bod 3.   Príspevok v školskom klube detí 4,00 €
bod 4.   Príspevok v centre voľného času za jeden krúžok:
    žiaci základných škôl  0,70 €

 v Čl. 3 sa nahrádza :
bod 1.   Príspevok v materskej škole  10,00 €
bod 3.   Príspevok v školskom klube detí 5,00 €
bod  4.  Príspevok v centre voľného času za jeden krúžok:
    žiaci základných škôl 1,00 €
V Čl. 3 bod 4. nadobúda účinnosť od 1.9.2011
 Tento Doplnok č. 2 k VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na pre-
vádzku  a  mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa mater-
skej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Krompa-
chy bol schválený uznesením MsZ v Krompachoch č. 3/G.3 zo dňa 
23.februára 2011.
 Tento Doplnok č. 2 nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na 
úradnej tabuli.
V Krompachoch dňa 8.2.2011            Ing. Iveta Rušinová v.r., primátorka mesta
Vyvesené na úradnej tabuli dňa 25. 2. 2011. Nadobúda účinnosť 12. 3. 2011

Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch ďalej vydáva 

Doplnok č. 1 
Štatútu Zboru pre občianske záležitosti 

pri Mestskom zastupiteľstve v Krompachoch
 Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch  v súlade s § 11 ods. 4 písm. 
k) zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor-
ších predpisov vydáva tento Doplnok č. 1  Štatútu Zboru pre občian-
ske záležitosti pri Mestskom zastupiteľstve v Krompachoch.

Čl. I V Článku 4 v ods. 5 za písm. d)  sa vkladá  písm. e) ktoré znie
 e) Členovia ZPOZ-u  si vytvoria 4 členný výbor ZPOZ-u. Výbor 
zasadá spravidla 1 krát za mesiac. Za účasť na zasadnutí výboru pat-
rí každému členovi výboru odmena vo výške  10 €.
      
Čl. II  Na doplnku č. 1  Štatútu Zboru pre občianske záležitosti pri 
Mestskom zastupiteľstve v Krompachoch sa Mestské zastupiteľstvo 
v Krompachoch uznieslo na svojom zasadnutí dňa 23. februára 2011 
uznesením č.3/E.16.
 Tento Doplnok č.1 k   Štatútu Zboru pre občianske záležitos-
ti pri Mestskom zastupiteľstve v  Krompachoch nadobúda platnosť 
15 dňom od vyhlásenia.
V Krompachoch dňa  3.2. 2011 Ing. Iveta Rušinová v.r.,  primátorka mesta
Vyvesené na úradnej tabuli dňa 25. februára 2011

Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch vydáva

Doplnok č. 1 
Zásad odmeňovania poslancov 

Mestského zastupiteľstva v Krompachoch
 Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch  v súlade s § 11 ods. 4 písm. 
k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor-
ších predpisov vydáva tento dodatok        č. 1 Zásad odmeňovania po-
slancov Mestského zastupiteľstva v Krompachoch.

Čl. I
a) V  Článku 1 ods. 1 písm.c. znie
poslancov - predsedov, podpredsedov a členov stálych komisií MsZ. 
(ďalej len „poslanec“)
b) V Článku. 2 ods. 1 znie
 1)  Poslancovi patrí za výkon poslaneckej práce základná poslanec-
ká odmena mesačne vo výške 90 €. 
c) V Článku 2 za odsek 4 sa vkladá nový odsek 5 ktorý znie
 5) Poslancovi, ktorý je podpredsedom komisie MsZ, patrí k po-
slaneckej odmene podľa týchto Zásad aj odmena vo výške 13,00 € za 
každú účasť na zasadnutí predmetnej komisie.
Doterajšie odseky 5 až 14 sa označujú ako odseky 6 až 15
d) V Článku 3 ods. 2 znie
 2) Odmeny podľa Čl.2 ods. 1 až ods. 9  týchto zásad sa spracová-
vajú mesačne   a vyplácajú sa 1 krát za štvrťrok vo výplatnom termí-
ne Mestského úradu v Krompachoch, poukázaním na účet poslanca 
v peňažnom ústave. 

Čl. II
 Na doplnku č. 1 k   Zásadám odmeňovania poslancov Mestské-
ho zastupiteľstva v Krompachoch sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo 
v Krompachoch na svojom zasadnutí dňa 23. februára 2011 uznese-
ním č. 3/E.15.
 Tento Doplnok č.1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského 
zastupiteľstva v Krompachoch nadobúda účinnosť 15 dňom od vyve-
senia na úradnej tabuli.  

Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch

Doplnok č. 1
k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Krompachy 

č. 1/2010
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka zá-
kladnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských 

zariadení so sídlom na území mesta Krompachy.

 Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch v zmysle § 6 a § 11 záko-
na č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych 
predpisov, § 6 ods. 2 a ods. 12 pís. d) zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov a § 7 zákona 
č. 583/2004 Z.z. o  rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov vydáva DOPLNOK č. 1 k  všeobecne záväznému nariadeniu 
č.  1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku  a mzdy  na žiaka zá-
kladnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení 
so sídlom na území mesta Krompachy.
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DOPLNOK č.1
k Zásadám poskytovania finančného príspevku 

na stravovanie dôchodcov 

 Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch (ďalej len „MsZ“), na základe  
§ 11 ods. 4 písm. a) a písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o  obecnom 
zriadení  v platnom znení  a v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z. 
z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a   zákona 
č.  601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, 
vydáva  tento Doplnok č. 1 k Zásadám poskytovania finančného prí-
spevku na stravovanie dôchodcov  (ďalej len „Doplnok č. 1“).
Čl. 1. Zásady poskytovania finančného príspevku na stravovanie dô-
chodcov  sa menia a dopĺňajú takto:
 V  článku 3 ods. 3) sa slovo „1,7 – násobku“  nahrádza slovom 
„1,9-násobku“. 
Článok 4 znie:
„1) Výška príspevku je vzhľadom k príjmu žiadateľa a výške životného 
minima  nasledovná: 
0,40 €; ak príjem žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb nepresahu-
je 1,5 násobok životného minima alebo sa mu rovná,
0,30 €;  ak príjem žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb  je v roz-
medzí od 1,5001 násobku do 1,7 násobku životného minima vrátane,
0,20 €; ak príjem žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb  je v roz-
medzí od 1,7001 násobku do 1,9 násobku životného minima vrátane.“.
Čl. II  Ostatné ustanovenia Zásad poskytovania finančného príspev-
ku na stravovanie dôchodcov  zostávajú nezmenené v platnosti. 
Tento Doplnok č. 1 bol schválený na 3. zasadnutí MsZ v Krompachoch 
dňa 23. februára 2011 uznesením č. 3/E.14. 
Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa 1. marca 2011.
V Krompachoch dňa 23. 2. 2011          Ing. Iveta Rušinová   v.r., primátorka mesta       

V prílohe 1 sa ruší tabuľku: 
Kategória škôl a školských 
zariadení

Dotácia na mzdy a prevádzku 
na žiaka v €

Základná umelecká škola 500 kolektívna forma
570 individuálna forma

Materská škola 1 425
Školský klub detí 400
Centrum voľného času 117

Zariadenie školského zariadenia 1 hlavné jedlo
0,16 doplnkové jedlo

 a nahrádza sa tabuľkou:
Kategória škôl a  školských 
zariadení

Dotácia na mzdy a prevádzku na 
žiaka v €

Základná umelecká škola 503 kolektívna forma
573 individuálna forma

Materská škola 1 600
Školský klub detí 407
Centrum voľného času 117

Zariadenie školského zariadenia 1,05 hlavné jedlo
0,31 doplnkové jedlo 

Výdajňa školskej jedálne 0,20 hlavné jedlo
0,20 doplnkové jedlo

 Tento Doplnok č. 1 k VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na pre-
vádzku  a mzdy  na žiaka zákl. umeleckej školy, dieťa materskej školy 
a školských zariadení so sídlom na území mesta Krompachy bol schvá-
lený uznesením MsZ v Krompachoch č.3/G.2 zo dňa 23. 2.  2011.
 Tento Doplnok č. 1 nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na 
úradnej tabuli.
V Krompachoch dňa 8.2.2011            Ing. Iveta Rušinová v.r., primátorka mesta
Vyvesené na úradnej tabuli dňa 25. 2. 2011. Nadobúda účinnosť 12. 3. 2011

SEPAROVANÝ ZBER
V ZÁSTAVBE BYTOVÝCH DOMOV 

NA ÚZEMÍ MESTA KROMPACHY

 V náväznosti na zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a VZN č. 
1/2001 o zneškodňovaní komunálnych odpadov  v meste   Krom-
pachy  vykoná  zberová  firma BRANTNER  KROMPACHY,   s.r.o.   
zber  separovane triedených zložiek komunálneho odpadu, t.j.:
 • 20 01 33 - batérie a akumulátory
 • 20 01 21  – žiarivky
 • 20 01 26  - odpadové motorové oleje
 • 20 01 35  - vyradené elektr. a elektrón. zariadenia, obsah, 
    nebezp. časti, iné ako 20 01 21 
 • 20 01 36  - vyradené elektrické a elektronické zariadenia,
      iné ako 20 01 35
Jednotlivé triedené zložky komunálneho odpadu je možné odovzdať 
pracovníkom zberovej firmy BRANTNER Krompachy, s.r.o.

 dňa 18. apríla 2011 t.j. pondelok v čase od 15.00 - 15.25 hod 
  za predajňou Milk Agro Hlavná  ulica.

 dňa 18. apríla 2011 t.j. pondelok v čase od 14.30 – 14.55 hod 
  sídlisko JUH – basketbalové ihrisko

 dňa 18. apríla 2011 t.j. pondelok v čase od 15.35 - 16.00 hod 
  Poštová ulica za OD Pokrok

 dňa 18. apríla 2011 t.j. pondelok v čase od 16.05 - 16.30 hod 
  garáže pri Gymnáziu  Lorencova ulica

 dňa 19. apríla 2011 t.j. utorok v čase od 14.30 - 14.55 hod 
  garáže ul. Jesenského

 dňa 19. apríla 2011 t. j. utorok v čase od  15.00 – 15.25 hod   
  Rázusova ul, Družstevná ul. – parkovisko pri stanici

  dňa 19. apríla 2011 t.j. utorok v čase od  15.30 – 15.55 hod   
  Ul. Kpt. Nálepku, obrátisko pri p. Cukerovi

 dňa 19. apríla 2011 t.j. utorok v čase od  16.00 – 16.25 hod  
  Veterná a Robotnícka ul. pri garážiach 
  vedľa ZŠ Maurerova

  dňa 19. apríla 2011 t.j. utorok v čase od  16.30 – 16.55 hod 
  Zemanská ul. Pri RD p. Trelu 

  dňa 19. apríla 2011 t.j. štvrtok v čase od  17.00 – 17.30 hod 
  Cintorínska ul. pri garážiach 

POĎA KOVA N IE 
 Touto cestou vyslovujeme úprimné 

poďakovanie za prejavy sústrasti a 
kvetinové dary všetkým priateľom, 
susedom a známym, ktorí sa dňa 
7.2.2011 prišli rozlúčiť s mojim 

manželom, našim otcom a dedkom 
Jánom FORTUNOM, 

ktorý nás opustil vo veku 74 rokov.
S úctou spomínajú manželka Anna, 

dcéry Eva, Alena a syn Jaroslav.
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§ 1 - Predmet úpravy
1. Tento Prevádzkový poriadok pohrebísk 

Mesta Krompachy (ďalej len „prevádzkový 
poriadok“) upravuje prevádzku pohrebísk 
v územnom obvode Mesta Krompachy, 
a vzťahuje sa na cintorín I., cintorín II., 
kolumbárium na Cintorínskej ulici a  na 
cintorín III. na Maurerovej ulici (ďalej len 
„pohrebisko“). 

2. Pohrebisko je na účely tohto prevádzkové-
ho poriadku spoločný názov pre cintorín 
a kolumbárium a rozumie sa ním miesto 
na pochovávanie ľudských pozostatkov, 
ľudských ostatkov alebo uloženie urny 
s popolom.

3. Pohrebisko zriaďuje Mesto Krompachy 
(ďalej len „mesto“), ktoré môže prevádz-
kovať pohrebisko sama alebo prostredníc-
tvom právnickej osoby na tento účel zria-
denej alebo prenechať jeho prevádzkova-
nie inému prevádzkovateľovi pohrebiska.

§ 2  - Prevádzkovateľ pohrebiska
 Prevádzkovateľom pohrebiska je Mesto 
Krompachy (ďalej len „prevádzkovateľ poh-
rebiska“), ktoré vykonáva správu a evidenciu 
pohrebiska, ako aj administratívne činnosti 
spojené so správou pohrebiska prostredníc-
tvom svojich zamestnancov, pričom činnosti 
uvedené v odseku § 3 písm. c), d),  f) a h) prí-
padne aj ďalšie potrebné činnosti súvisiace s 
prevádzkovaním pohrebiska prevádzkovateľ 
zabezpečuje prostredníctvom obchodnej 
spoločnosti Brantner Krompachy s.r.o., so 
sídlom Maurerova 51, Krompachy 053 42, 
IČO: 36 199 800, zapísanej v obchodnom 
registri Okresného súdu Košice I., Odd: Sro, 
vložka č. 11768/V, ktorá má na prevádzkova-
nie cintorínov, vrátane domov smútku a na 
vykonávanie pohrebnej služby vrátane pre-
pravy zosnulých vydané živnostenské opráv-
nenie, a to na základe uzavretej Rámcovej 
zmluvy o dielo.
 
§ 3 - Rozsah služieb poskytovaných 
   na pohrebisku
 Prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje na 
pohrebisku najmä tieto služby a vykonáva 
nasledovné činnosti, resp. zabezpečuje ich 
vykonávanie odborne spôsobilou osobou v 
tomto rozsahu:
a) vedie evidenciu o prideľovaní hrobových 

miest a evidenciu súvisiacu s prevádzkova-
ním pohrebiska v zmysle § 17 ods. 4 písm. 

a) zákona o pohrebníctve v elektronickej 
podobe na počítači, prípadne podružne aj 
v papierovej podobe, 

b) vykonáva dozor a povoľuje stavebné práce 
na hroboch,

c) zabezpečuje udržiavanie domu smútku 
vrátane jeho zariadenia, osvetlenie pohre-
biska, kosenie, údržbu a čistenie oplotenia, 
komunikácií a zelene na pohrebisku, vý-
voz odpadkov a zásobovanie vodou,

d) zabezpečuje vykopanie hrobu a zasypanie 
hrobu, vykonávanie exhumácie,

e) nájom hrobového miesta,
f) zabezpečuje nájom obradnej siene v dome 

smútku na vykonávanie smútočných obra-
dov podľa dohody s obstarávateľom pohrebu,

g) vykonáva správu pohrebiska,
h) vykonáva správu domu smútku,
i) podľa potreby rozdeľuje cintorín na jed-

notlivé časti, v ktorých prideľuje miesta 
pre hroby, hrobky a urny,

j) eviduje a udržiava v poznateľnom stave v 
súlade s platnou medzinárodnou dohodou 
/vyhláška Ministerstva zahraničných vecí 
č. 65/1954 Zb. zo dňa 15.11.1954/ Vojenské 
hroby z 1. a 2. svetovej vojny,

k) zverejňovanie informácií na pohrebisku 
na mieste obvyklom.

§ 4 - Pochovávacie obvody
1. Uloženie ľudských pozostatkov sa má 

vykonať spravidla na pohrebisku v územ-
nom obvode, ktorého osoba zomrela pred 
úmrtím žila, alebo sa našlo telo mŕtveho, 
prípadne bolo vyložené z dopravného 
prostriedku.

2. Územné obvody, z ktorých sa ľudské po-
zostatky ukladajú na jednotlivé cintoríny, 
určuje mesto s prihliadnutím na integro-
vané časti.

3. Pochovať ľudské pozostatky, ľudské ostat-
ky alebo uložiť urnu na inom cintoríne 
môže povoliť príslušná obec, do obvodu 
ktorej cintorín patrí.

§ 5 - Tlecia doba
1. Ľudské pozostatky musia byť uložené 

v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, 
ktorá je najmenej 10 rokov.

2. Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po 
uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, 
tlecia doba sa musí primerane predĺžiť 
na základe výsledkov hydrogeologického 
prieskumu.

Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch na základe § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a s použitím § 4 ods. 3 písm. f), 
§ 6 ods. 1 a § 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva pre svoj 
územný obvod toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Krompachy.

 § 6 - Spôsob ukladania ľudských 
   pozostatkov do hrobu
1. Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky 

musia byť pochované na pohrebisku alebo 
spopolnené. 

2. S ľudskými pozostatkami a s ľudskými 
ostatkami sa musí zaobchádzať dôstojne 
a tak, aby nedošlo k ohrozeniu verejného 
zdravia alebo verejného poriadku. 

3. Ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v 
chladiacom zariadení, sa musia pochovať 
do 96 hodín od úmrtia, nie však pred uply-
nutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala 
pitva, mŕtveho možno ihneď pochovať; to 
neplatí, ak bola pitva nariadená v trestnom 
konaní, ľudské pozostatky možno pocho-
vať za podmienok uvedených v osobitnom 
predpise. 

4. Ľudské pozostatky, ktoré sú uložené v 
chladiacom zariadení, sa musia pocho-
vať do 14 dní od úmrtia okrem prípadov 
uvedených v § 8 ods. 4 písm. h) zákona o 
pohrebníctve.

5. Dočasne sa telo ukladá v dome smútku 
alebo v zariadení pre uloženie mŕtvych. 
Jeho premiestnenie do týchto zariadení 
treba uskutočniť najneskôr do 8 hodín po 
prehliadke mŕtveho. Do 8 hodín sa neráta 
čas medzi 22.00 a 6.00 hodinou. 

6. Telo mŕtveho sa uloží do zeme alebo 
spopolní, ak dôležitý všeobecný záujem 
nevyžaduje iný druh pohrebu, na ktorý sal 
súhlas príslušný štátny orgán. 

7. Ľudské pozostatky sa spravidla uklada-
jú len po jednom do každého hrobu, ak 
dôležitý záujem nevyžaduje uloženie do  
spoločného hrobu.

8. Prevádzkovateľ môže na žiadosť alebo so 
súhlasom toho, komu bolo miesto na hrob 
prepožičané, povoliť, aby do toho istého 
hrobu boli uložené aj ďalšie ľudské pozo-
statky /príbuzní, prípadne aj iné blízke 
osoby/ a to po uplynutí tlecej doby. 

9. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do 
toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské 
pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad 
úroveň naposledy pochovaných ľudských 
ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad 
vrchnou rakvou bude najmenej 1 m. 

10. Hrob na ukladanie ľudských pozostat-
kov musí spĺňať tieto požiadavky:

a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 
10 rokov musí byť najmenej 1,6 m; pre dieťa 
mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, pre-
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hĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m,
b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladi-

nou podzemnej vody,
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými 

hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť 

po uložení do hrobu zasypaná skyprenou 
zeminou vo výške 1,2 m, 

e) rozmery hrobového miesta na pochovanie 
ľudských pozostatkov sú 100 x 200 cm a na 
uloženie urny 50 x 50 cm. 

11. Na každé hrobové miesto vytvorí sprá-
va cintorína hranice. Porušovanie týchto 
hraníc sa posudzuje ako porušenie tohto 
cintorínskeho poriadku.

12. Výkopové práce (okrem § 10 ods. 3), za-
sypávanie hrobných miest, pochovávanie, 
budovanie urnových miest, prevoz a ďal-
šie pohrebné služby vykonáva obchodná 
spoločnosť Brantner Krompachy s.r.o. na 
základe dohody s obstarávateľom pohrebu 
alebo s nájomcom hrobového miesta.

13. Výnimočne možno uložiť rakvu s ľud-
skými pozostatkami alebo ľudskými ostat-
kami do hrobky vybudovanej so súhlasom 
prevádzkovateľa pohrebiska.

14. Do hrobky je možné uložiť aj viacero 
rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľud-
skými ostatkami; rakva uložená do hrobky 
musí byť zabezpečená pred únikom zápa-
chu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby 
chránila ľudské ostatky pred hlodavcami. 

15. Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky 
sa ukladajú do zeme na cintoríne. Ulože-
nie mimo cintorína môže povoliť mesto 
len z dôvodov nutných osobitného zreteľa 
so súhlasom príslušného štátneho orgánu. 

16. Ak si zosnulý zvolil pred úmrtím kon-
krétne požiadavky pohrebu, treba podľa 
možností jeho želaniu vyhovieť, ak sa to 
neprieči dobrým mravom lebo ak to nie je 
v rozpore s platnými všeobecne záväzný-
mi právnymi predpismi. Ak zosnulý pred 
úmrtím neurčil druh pohrebu, určí ho ten, 
kto pohreb obstaráva. Tieto ustanovenia 
neplatia ak dôležitý záujem vyžaduje iný 
druh pohrebu. 

§ 7 - Uloženie urny s popolom ľudských 
pozostatkov alebo ľudských ostatkov
1. Popol sa ukladá na cintoríne podľa želania 

zosnulého vyjadreného pred jeho úmrtím 
alebo obstarávateľa pohrebu v urne do 
kolumbária, do hrobu, príp. do hrobky 
k inému príslušníkovi rodiny. 

2. Úrad príslušný podľa miesta cintorína 
kde sa má popol uložiť, môže z dôvodov 
hodných osobitného zreteľa povoliť, aby 
sa podľa želania zosnulého vyjadreného 
pred úmrtím alebo obstarávateľa pohrebu 
uložil popol ma miesto, ktoré si oni zvolili. 
O uložení popola mimo cintorína sa vedie 
osobitná evidencia. 

3. Spopolnené ľudské pozostatky alebo ostat-
ky sa ukladajú na cintorínoch. Prevádz-
kovateľ pohrebiska môže dať povolenie na 
pripevnenie urny k náhrobku. Urna však 
musí byť vložená do osobitnej ochrannej 
schránky.

4. Spopolnené ľudské pozostatky alebo 
ľudské ostatky môžu s vedomím prevádz-
kovateľa uložiť i nájomcovia príslušného 
hrobového miesta.

§ 8 - Exhumácia ľudských  ostatkov
1. Ľudské ostatky je možné exhumovať na
a) príkaz sudcu alebo prokurátora, alebo
b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blíz-

kej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už 
nežije, alebo na žiadosť obce, ak bola ob-
starávateľom pohrebu. 

2. Exhumácia sa vykoná len za prítomnosti 
zástupcov prevádzkovateľa pohrebiska, ak 
osobitný predpis neustanovuje inak.

3. Žiadosť o exhumáciu podľa odseku 1 žia-
dateľ podáva prevádzkovateľovi pohrebis-
ka, na ktorom sú ľudské ostatky uložené, a 
musí obsahovať

a) vyjadrenie regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky pred 
uplynutím tlecej doby,

b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlá-
senie o úmrtí,

c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovate-
ľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky 
uložené na inom pohrebisku,

d) identifikačné údaje prevádzkovateľa poh-
rebnej služby, ktorý ľudské ostatky preve-
zie.

4. Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti 
podľa odseku 3 nevyhovie, rozhodne o nej 
súd. 

5. Náklady na exhumáciu hradí objednávateľ 
exhumácie.

§ 9 - Prenájom hrobového miesta
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzav-

retím nájomnej zmluvy.
2. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzko-

vateľ pohrebiska prenecháva za nájomné 
nájomcovi hrobové miesto na uloženie 
ľudských pozostatkov alebo ľudských 
ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na 
dobu neurčitú; nesmie sa vypovedať skôr 
ako po uplynutí tlecej doby, ak tento zákon 
neustanovuje inak.

3. Hrobové miesto určí prevádzkovateľ poh-
rebiska po dohode s pozostalými podľa 
voľných miest a ich druhu (hrob, hrobka, 
zelená hrobka, urnové miesto) v situač-
nom pláne cintorína.

4. Nájomca je osoba, na ktorej meno prevádz-
kovateľ pohrebiska vystavil doklad o zapla-
tení užívacieho práva na hrobové miesto a 
uzavrel s ním nájomnú zmluvu v zmysle 
§ 663 a nasl. Občianskeho zákonníka. 

5. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta majú 
prednostné právo na uzavretie nájomnej 
zmluvy jeho dedičia; ak je dedičov viac, 
ten z dedičov, ktorý svoj záujem o prená-
jom hrobového miesta prejavil ako prvý. 
Prevádzkovateľ pohrebiska bude akcep-
tovať len taký doklad, ktorý je výsledkom 
právoplatne skončeného dedičského ko-
nania, právoplatného rozhodnutia súdu, 
alebo iný hodnoverný doklad.

6. Ak dedičia v prvom rade už nežijú, ná-
jomná zmluva sa uzatvorí s ich dedičom 
v zmysle ustanovení Občianskeho zákon-
níka. 

7. Nájomné za užívanie hrobového miesta 
sa platí vopred, na obdobie a vo výške 
v zmysle platného cenníka. Pri uzatvorení 
nájomnej zmluvy na hrobové miesto a ur-
nové miesto sa nájomné platí na dobu 10 
rokov. Nájomné za ďalšie obdobie sa platí 
tiež  na dobu 10 rokov.

8. Platiteľom nájomného môže byť len ná-
jomca alebo ním poverená osoba. Na 
doklade o zaplatení nájomného musí byť 
uvedený nájomca hrobového miesta.

9. Nájomnou zmluvou k hrobovému miestu 
nájomca nenadobúda vlastnícke práva 
k  tomuto miestu. Vlastníctvom nájomcu 
je príslušenstvo hrobu, hrobky a urnového 
miesta, pokiaľ ho nadobudol spôsobom 
uvedeným v osobitnom právnom predpise. 

10. Zmena nájomcu počas trvania nájomnej 
zmluvy je možná iba s písomným súhla-
som pôvodného nájomcu, ktorého podpis 
musí byť úradne osvedčený. Zmenu ná-
jomcu musí nájomca nahlásiť prevádzko-
vateľovi pohrebiska pre potreby evidencie 
a k uzatvoreniu nájomnej zmluvy s novým 
nájomcom. 

11. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta 
má prednostné právo na uzavretie no-
vej nájomnej zmluvy na hrobové miesto 
osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá 
blízka osoba, ktorá sa o hrobové miesto 
prihlási ako prvá. Prednostné právo na 
uzatvorenie nájomnej zmluvy možno 
uplatniť najneskôr do jedného roka od 
úmrtia nájomcu hrobového miesta.

12. Prevádzkovateľ pohrebiska podľa situ-
ačného plánu cintorína vedie evidenciu 
voľných miest a možností na ďalšie pocho-
vávanie po uplynutí tlecej doby, ak právo 
na prenájom hrobového miesta nebolo 
obnovené a zaniklo. 

13. Záujemca o konkrétne hrobové miesto 
nemá bez ďalšieho nárok na jeho pridele-
nie, ak nejde o prípad prednostného práva 
na uzavretie nájomnej zmluvy podľa tohto 
paragrafu. Prevádzkovateľ pohrebiska 
však môže v odôvodnených prípadoch vy-
hovieť želaniu toho, kto pohreb obstaráva.

§ 10 - Práva a povinnosti obstarávateľa
pokračovanie na nasledujúcej strane
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     pohrebu a nájomcu pri údržbe 
     hrobového miesta
1. Obstarávateľ pohrebu alebo nájomca je 

povinný pred objednávaním pohrebu včas 
zistiť na vlastné náklady, či rozmery a stav 
hrobky umožňujú uložiť ďalšiu rakvu. 
Túto skutočnosť je povinný oznámiť pre-
vádzkovateľovi pohrebiska, najneskôr pri 
objednávaní pohrebu.

2. Pri pochovaní do zeme sa výkopové práce 
z technologických a bezpečnostných dô-
vodov prevádzajú najskôr jeden deň pred 
dňom pohrebu. 

3. Obstarávateľ pohrebu alebo nájomca je 
povinný objednať u odborne spôsobilej 
osoby výkop hrobu k pohrebu minimálne 
2 pracovné dni pred dňom pohrebu.

4. Nájomca má právo na prenajatom hrobo-
vom mieste:

a) zriadiť hrob alebo hrobku, 
b) uložiť do hrobu alebo hrobky ľudské po-

zostatky, ostatky alebo jeho spopolnené 
pozostatky alebo ostatky, 

c) upraviť povrch miesta /urobiť náhrobok, 
kvetinovú výzdobu a výsadbu/.

5. Nájomca je na prenajatom hrobovom 
mieste povinný:

a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového 
poriadku, ktoré sa týkajú povinnosti ná-
jomcu hrobového miesta,

b) vybudovať a udržiavať hrob alebo hrobku 
v takom stave, aby:

- po uložení ľudských pozostatkov alebo 
ostatkov spĺňala morálne a estetické hľa-
disko,

- bola zabezpečená pred únikom zápachu 
do okolia,

- chránila ľudské ostatky s ohľadom na 
dôstojnosť mŕtveho a cítenie pozostalých 
alebo verejnosti,

c) pri bežnej údržbe hrobu, hrobky, alebo 
hrobového miesta dať odpad do vyhrade-
ného kontajnera alebo odpadkového koša 
na pohrebisku,

d) vyžiadať si predchádzajúci písomný súhlas 
prevádzkovateľa pohrebiska na vybudo-
vanie akejkoľvek stavby na pohrebisku, 
umiestnenie lavičky alebo výmenu prí-
slušenstva hrobu (okrem lampáša, vázy 
a kvetináča, ozdoby hrobu a pod.) na už 
existujúcich stavbách, pričom s prácami 
môže začať až po vydaní súhlasu pre-
vádzkovateľa pohrebiska; potrebný súhlas 
stavebného úradu, príp. iných orgánov v 
zákonom stanovených prípadoch týmto 
nie je dotknutý, 

e) vyžiadať si predchádzajúci písomný súhlas 

prevádzkovateľa pohrebiska na výsadbu 
stromov a okrasných drevín,

f) užívať hrobové miesto podľa nájomnej 
zmluvy,

g) udržiavať prenajaté hrobové miesto v po-
riadku na vlastné náklady,

h) zabezpečiť na vlastné náklady, aby bola 
z hrobu včas odstránená zvädnutá alebo 
prebytočná umelá kvetinová výzdoba, 
ktorá už zjavne neslúži svojmu účelu a 
svojím ďalším zotrvaním na hrobe špatí 
okolie (platí najmä pre obdobie po sviatku 
Všetkých svätých a po Spomienke zosnu-
lých),

i) písomne oznamovať prenajímateľovi alebo 
prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zme-
ny údajov potrebné na vedenie evidencie 
hrobových miest najmä zmenu mena a 
adresy trvalého bydliska bez zbytočného 
odkladu po tom, čo k takejto zmene došlo.

§ 11 - Starostlivosť o prenajaté hrobové 
     miesto
1. Nájomca je povinný udržiavať prenajaté hro-

bové  miesto na cintoríne v riadnom stave.
2. Ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí ne-

dostatky v starostlivosti prenajatého hro-
bového miesta, vyzve nájomcu, aby ich v 
primeranej lehote odstránil. Ak sa tak ne-
stane, alebo nie je známa adresa nájomcu 
alebo ak nie je včas uhradené  nájomné, 
vykoná prevádzkovateľ potrebné opatre-
nia na náklady nájomcu.

3. Zvädnuté alebo ináč znehodnotené kytice, 
vence, iné netrvanlivé ozdoby je prevádz-
kovateľ pohrebiska oprávnený z jednotli-
vých hrobov odstrániť.

 
§ 12 - Správanie sa na pohrebisku
1. Návštevník pohrebiska je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového 

poriadku pohrebiska,
b) správať sa na pohrebisku primerane s 

ohľadom na dôstojnosť a pietu miesta. 
2. Je neprípustné na pohrebisku odhadzovať 

a podpaľovať odpadky, trávu, používať 
alkoholické nápoje a omamné prostried-
ky, vodiť do areálu pohrebiska domáce 
zvieratá, poškodzovať náhrobky, zeleň, 
odcudzovať kvety a ozdobné predmety z 
hrobov, rušiť prítomných hlukom a po-
dobne.

3. Odpadky a podobné nepotrebné predmety 
sa môžu ukladať len na miestach na to ur-
čených (§ 13 a § 14 ods. 3).

4. Na cintoríne možno rozsvecovať kahance 
a sviečky len na hrobovom mieste alebo 

na vyhradenom mieste (u zelených hro-
bov len na múriku v záhlaví hrobového 
miesta) tak, aby nevzniklo nebezpečen-
stvo požiaru, prípadne poškodenia iných 
hrobových miest alebo vybavenosti cin-
torína. V odôvodnených prípadoch môže 
prevádzkovateľ pohrebiska rozsvecovanie 
kahancov a sviečok a manipuláciu s otvo-
reným ohňom obmedziť alebo zakázať.

5. Chodníky medzi hrobmi sa nesmú pou-
žívať na iné účely ako na prechod a nie je 
dovolené obmedzovať ich priechodnosť.

§ 13 - Spôsob nakladania s odpadmi
1. Nájomcovia hrobového miesta a náv-

števníci pohrebiska ukladajú odpad z 
hrobového miesta do zberných nádob na 
to určených na pohrebisku s výnimkou 
stavebného odpadu, ktorý sa zneškodňuje 
osobitne spôsobom uvedeným v § 14 ods. 3.

2. Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje 
na zber odpadu z pohrebiska zberné ná-
doby v počte 6 ks s objemom 110 litrov (z 
toho 3 ks na sklo a 3 ks na plasty) a 4 ks 
s objemom 1100 litrov na ostatný odpad, 
ktoré vyváža pravidelne podľa potreby 
osoba oprávnená nakladať s odpadmi 
podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. Za zber, od-
voz komunálneho odpadu a udržiavanie 
čistoty okolo zbernej nádoby zodpovedá 
prevádzkovateľ pohrebiska.

3. Spaľovať odpad na pohrebisku je zakázané.

§ 14 - Stavby na cintoríne
1. Na vybudovanie akejkoľvek stavby na 

cintoríne alebo na úpravu už jestvujú-
cej stavby /hrobu, náhrobku, hrobky, 
rámu/ je potrebný predchádzajúci súhlas 
prevádzkovateľa pohrebiska. Tým nie je 
nahradený súhlas stavebného úradu, po-
kiaľ je tento podľa osobitných predpisov 
potrebný.

2. Pri vyhotovení stavby alebo pri jej úprave 
sa musí stavebník riadiť usmerneniami 
prevádzkovateľa pohrebiska, najmä pokiaľ 
ide o tvar, rozmery, výzdobu, alebo druh 
použitého materiálu.

3. Po ukončení prác je stavebník povinný 
na vlastné náklady vyčistiť okolie hrobu 
a odstrániť zvyšný materiál; zvyšky zo 
stavby sa nesmú ukladať do kontajnerov 
na pohrebisku, tieto zvyšky je stavebník 
povinný odniesť na vlastné náklady mimo 
pohrebiska.

4. Nie je prípustné bez súhlasu prevádzko-
celé znenie nájdete na webovej stránke mesta
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POĎAKOVANIE 
 Touto cetou chceme úprimne 

poďakovať celému oddeleniu OAIM 
pod vedením primára 

MUDR. Jána Latkaniča, 
MUDr. Pačanovej a celému personálu 

za príkladnú starostlivosť o našu dcéru, 
mamu, manželku a starú mamu 

Jarmilu Bognárovú
a zvlášť za ľudský prístup k členom rodiny. 

Dovoľte vysloviť poďakovanie 
aj riaditeľovi nemocnice 

MUDr. Miroslavovi Krausovi, 
primárke interného oddelenia 

MUDr. Eve Böhmerovej, 
primárovi chirurgického oddelenia 

MUDr. Michalovi Chylovi, PhD. 
a celému personálu nemocnice. 

Vďaka patrí aj p. Cehlárovej za privolanie 
RLP, p. Andrejovi Mikulovi 

a manželovi Róbertovi Bognárovi 
za duchaprítomnosť 

a podanie prvej pomoci.

ĎAKUJEME       Smútiaca rodina

POĎAKOVANIE
Naše úprimné poďakovanie patrí 

všetkým, ktorí prišli 
na poslednej ceste odprevadiť 

našu dcéru, manželku, mamu a starú 
mamu 

JARMILU BOGNÁROVÚ. 
Ďakujeme za Vašu účasť, kvetinové dary 

a slová sústrasti, ktorými ste sa snažili 
zmierniť náš hlboký žiaľ.

 Smútiaca rodina

MESTO KROMPACHY
 VÁS POZÝVA NA

Účinkuje country 
skupina LUJZA BAND

*NAFUKOVACIA ŽIRAFA*
*občerstvenie *lAngoše*
*kotlíkový guláš *alko
*nealko *zábava*
*dobrá nálada*
*pohoda *relax*
V LONE PREKRÁSNEJ 
PRÍRODY

tešÍme sa na vás

1 máj 2011
CARDA – CHATA VÁPENEC
    od 15,00 hod.

 Pri príležitosti Dňa učiteľov dňa 
28.3.2011  mesto Krompachy udelilo 

Cenu mesta – 
najvyššie mestské ocenenie

 Ivanovi  Kuchárovi  
a Jánovi  Merjavému 

za ich obetavú dlhoročnú pedagogickú 
činnosť. Toto najvyššie ocenenie mesto 
Krompachy udelilo prvýkrát v histórii 

mesta práve počas Dňa učiteľov. 
Oceneným srdečne blahoželáme 
a prajeme im hlavne veľa zdravia 

a radosti v kruhu svojich najbližších.

DEŇ UČITEĽOV



me  ho vnímať ako príležitosť poďakovať sa 
všetkým príslušníčkam nežného pohlavia za 
to, aké sú krásne, dobré, starostlivé, úžasné, 
a akí sme radi, že ich máme. 
 Pri tejto príležitosti sa v Špeciálnej základ-
nej škole konala výtvarná súťaž v zhotovovaní 
pohľadníc k Medzinárodnému dňu žien. 
Do tejto súťaže sa zapojili žiaci I. aj II. stupňa. 
Nápadov, ako by mohla takáto pohľadnica 
vyzerať, bolo veľmi veľa. Z vytvorených po-
hľadníc sme si pripravili výstavku. Najkrajšie 
pohľadnice boli odmenené sladkou odmenou.

22. marec – Svetový deň vody
 22. marec je jedinečnou príležitosťou pri-
pomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť 
vody pre zachovanie životného prostredia a 
pre rozvoj ľudskej  spoločnosti. Praktické úsi-
lie nám môže pomôcť zvýšiť svetové povedo-
mie o týchto problémoch a ich riešenia. Našou 
úlohou je premeniť slová na záväzky a činy v 
tejto oblasti.
 Učitelia ŠZŠ si tento deň pripomenuli roz-
hovorom so žiakmi na vyučovacích hodinách. 
Kedže farba vody je modrá, rozhodli sa v ten-
to deň prísť do školy v modrom oblečení.
 Učiteľky ŠZŠ
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Svetový deň vody
 Svetový deň vody bol vyhlásený v roku 
1992 na Valnom zhromaždení OSN v Riu 
de Janeiro (Brazília). Na základe toho boli 
všetky členské krajiny OSN vyzvané, aby 
sa v tento deň venovali aktivitám, ktoré 
majú smerovať k podpore informovanosti 
verejnosti o význame vody nielen pre ľud-
ské bytosti a ekosystémy, ale rovnako aj pre 
sociálnu a ekonomickú vyspelosť krajiny. 
Tento deň slúži na pripomenutie toho, ako 
je voda pre nás dôležitá a na uvedomenie si, 
že prírodu máme chrániť a uchovávať aj pre 
ďalšie generácie.
 Aj tento rok preletela našou školou modrá 
vlna. Koordinátorka enviromentálnej výcho-
vy pani učiteľka Kukurová a pani učiteľka 
Lesnická organizovali pre žiakov ochutnáva-
nie minerálnych vôd a pekný program o dô-
ležitosti a ochrane vody. Naši ôsmaci pripra-

Deň ľudovej rozprávky...
16. marec je dňom, kedy si pripomíname vý-
ročie narodenia slovenského rozprávkára Pav-
la Dobšinského. Nie len tento deň, ale aj ostat-
né dni v mesiaci marec, ktorý je aj mesiacom 
knihy, sa v slovenských knižniciach stal neofi-
ciálnym sviatkom známym pod názvom Deň 
ľudovej rozprávky. V tomto roku sú ústrednou 
témou postavy ľudových príbehov.
 Ľudové rozprávky sú žánrom ľudovej sloves-
nosti a patria k najstarším a najrozšírenejším 
formám ústnej slovesnosti. Majú najrozmani-
tejší obsah v závislosti na dobe a spôsobe živo-
ta. Každý národ, ale aj menšie socioskupiny od-
rážali svoj spôsob života, vzťahy, dobro a zlo, 
lásku a nenávisť atď. vo fiktívnom či fantastic-
kom príbehu, satiricky alebo humorne, kde hr-
dinovia prekonali útlak, biedu a chudobu a svo-
jou dobrosrdečnosťou a mravnosťou víťazia nad 
zlom, úkladmi ľudí, drakov, šarkanov, ... .
Rozprávka má za cieľ poučenie a pobavenie či-
tateľov alebo poslucháčov, preto sú spravidla 
nadčasové a mimo konkrétny priestor:
 Bola raz... , kde bolo tam bolo... , a pod. 
Takto krásne a odborne opísala našim žia-
kom ľudovú rozprávku v Mestskej knižnici 

v  Krompachoch dňa 23.3.2011 teta knihov-
níčka, ktorá neskôr zaimprovizovla rozprávku 
Popoluška. Popolušku a zlú dcéru predstavo-
vali dve varechy, ktoré boli hlavnými postava-
mi celej rozprávky. A ako v každej rozprávke, 
dobro zvíťazilo nad zlom, Popoluška nad zlou 
dcérou…
 Našim žiakom sa rozprávanie o ľudových 
rozprávkách veľmi páčilo, tak  ako improvizá-
cia rozprávky a za odmenu, ako poďakovanie 
tete knohovníčke, zarecitovali krásne básne.
 Späť po príchode do školy žiaci nakreslili 
svoje zážitky z návštevy mestskej knižnice…
 Bol to pre nich pekný umelecký zážitok.

Výstavka pozdravov 
a pohľadníc k MDŽ…

 Marec je nielen mesiacom knihy. Je to záro-
veň aj mesiac, v ktorom si na ôsmy deň pripo-
míname Medzinárodný deň žien. 
 Ženy vnášajú do života spoločnosti hodno-
ty ako mier, kultúru, krásu a  eleganciu. Ženy 
zároveň ochraňujú rodinu, sú milujúce matky 
a manželky, sú plné pokory a ľudského dobra. 
Aj keď sú na tento deň rôzne názory, môže-

OKIENKO ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

vili prezentáciu o význame a ochrane vody na 
modrej planéte. Kamaráti z prvého stupňa sa 
dozvedeli mnoho užitočných informácií, kto-
ré mohli použiť v záverečnom kvíze o vode. 
Žiaci školy si  zasúťažili v zbieraní etikiet od 
minerálnych vôd. To že dodržujú pitný režim, 
potvrdzuje aj rekordný počet vyzbieraných 
etikiet. 
 Na prvom mieste skončila 
trieda 5. A, ktorá nazbierala 
679 kusov. Zahanbiť sa nedali 
ani tretiaci, 3. B s počtom 534 
kusov skončila na druhom 
mieste. Trieda 3. A získala 
v  zbieraní bronzovú priečku. 
Usilovných žiakov čakala slad-
ká odmena. Torta so sladkými 
kvapôčkami vody.
 Touto peknou akciou na 
škole sme sa niečo nové na-
učili, kolektívy si zasúťažili. 

Svetový deň vody sa niesol v znamení dobrej 
zábavy, kolektívneho súťaženia a nových 
vedomostí. Tento deň žiakom slúžil na pri-
pomenutie toho, ako je voda pre nás dôležitá 
a na uvedomenie si , že prírodu máme chrá-
niť a uchovávať aj pre ďalšie generácie.

Mgr. M. Micherdová, ZŠ Maurerova ul. Krompachy

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov praje riaditeľ a kolektiv  ŠZŠ v Krompachoch



SVETOVÝ DEŇ ZEME
Už tradične si 22.apríla 

pripomíname Deň Zeme.
 Bolo to totiž práve 22. apríla v roku 1970, keď vedci, hlav-
ne ekológovia v USA ovplyvnení fotografickými a telegra-
fickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť 
a  zraniteľnosť Zeme demonštračne vyzvali ku spoločnému 
celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí 
jedinečnou.
 Do roku 1990 venovali pozornosť Dňu Zeme predovšetkým 
na americkom kontinente. Skutočne svetovým sa stal od roku 
1990, kedy začalo iniciatívne a koordinačne pôsobiť Medziná-
rodné ústredie DŇA ZEME so sídlom v Stanforde (Kalifornia 
USA). V tomto roku (1990) sa pri príležitosti Dňa Zeme akti-
vizovalo viac ako 200 miliónov ľudí v 140 štátoch sveta, vráta-
ne vtedajšej ČSFR. Postupne vznikali aj regionálne a národné 
ústredia na celej zemeguli. Dnes vo svete mocnejú názory, aby 
bol každý deň pre ľudstvo Dňom Zeme.
 Na včasnom propagovaní a informovaní svetovej verejnosti 
Dňa Zeme sa už od jari 1999 hlavnou mierou podieľa koordi-
načné centrum EARTH DAY NETWORK so sídlom v Seatle, 
USA. Na začiatku roku 2000 dosiahol výsledok snáh centra 
3200 prihlásených organizácií a skupín zo 166 krajín vrátane 
Slovenskej republiky reprezentovanej tromi organizáciami.
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Mnoho faktorov dokáže ovplyvniť konanie 
človeka. Či už je to jeho nálada, fyzická a 
psychická pohoda, alebo okolie. Niektoré 
takéto vplyvy sú však omnoho silnejšie, ako 
by sme sa nazdali a dokážu napáchať veľa 
zlého, ako minimálne z vlastných skúsenos-
tí poznáme zaiste všetci. Vybrala som dva 
faktory, ktoré podľa mňa vplývajú najvýraz-
nejšie a sú navzájom prepojené.
 Moc. Ak sa raz niekomu začne líškať a po-
stupne dostávať pod kožu, človek veľmi ľahko 
a ochotne podľahne. Existuje návrat späť? 
Možno áno. Otázkou však zostáva, či sa člo-
vek chce vymaniť z moci moci.
 Peniaze. Každý po nich túži, či už z roz-
maru alebo z nutnosti. Peniaze vraj hýbu 
svetom. Je to skutočne tak? Žiaľ, v súčasnosti 
áno, keďže žijeme v spoločnosti založenej na 
peniazoch. Platíme účty, platíme v obcho-
doch, zarábame rôznymi spôsobmi, požičia-
vame si. Čím viac peňazí máme, tým viac ich 
chceme získať, nikdy nám nie je dosť. A na-
opak, ak ich nemáme, upadáme do depresií 
a často robíme unáhlené rozhodnutia.
 Pod vplyvom moci a peňazí (ale nielen) 
sme ochotní urobiť všelijaké veci. Medzi tie 
lepšie patrí podpora ľudí v núdzi, útulkov, 
domovov. Tie horšie však majú výraznejšie 
dôsledky, a dovolím si tvrdiť, že spôsobili dve 
najhoršie udalosti 20. storočia.
 Zaiste si nemôžeme nevšímať udalosti, 
ktoré v posledných dňoch otriasli svetom, 

nielen pre ich ničivý efekt, ale aj preto, že ich 
televízie a noviny dookola uvádzajú v hlav-
ných správach.
 Mnohí zostávajú aj napriek tomu akoby 
flegmatickí. Hoci pri prvotnom počutí o ka-
tastrofe sme dojatí, neskôr nami správy tohto 
typu neotrasú, a čo je horšie, vnímame ich 
ako každodennú realitu a rutinu, lebo sme si 
zvykli, že v správach je vždy nejaká tragédia. 
Žijeme v 21. storočí, a možno už niektorým 
„chýba“ podobná udalosť, aké boli v minu-
lom storočí dve. 
 Správy o tretej svetovej vojne nás pravi-
delne zastihujú už dlhšiu dobu, možno preto 
sme voči nim odolní, robíme si z toho žarty, 
a aj keď nás napadne, že by sa k nej mohlo na-
ozaj schyľovať, na túto myšlienku zabudneme 
v momente, keď sme ďalej od správ alebo si 
jednoducho povieme, že je to hlúposť.
 Aj keď nás možno napadne, že sa blíži 
hrôza a bolo by potrebné zasiahnuť, stagnu-
jeme práve v tejto chvíli, keď by bolo vhodné 
konať. Ale ako?
 Ako môžeme my obyčajní ľudia zabrániť 
katastrofám? Ako môžeme ovplyvniť nieko-
ho, kto má moc niečo zmeniť?
 Asi nijako. Veď nás sa to predsa netýka. 
Slovensko je ďaleko od zasiahnutých krajín, 
tak prečo sa tým znepokojovať? Možno si 
to začneme uvedomovať až vtedy, keď budú 
naši otcovia, manželia, priatelia a synovia  
povolávaní do vojny, alebo keď na dom vedľa 

TRIKRÁT A DOSŤ? nás náhle spadne bomba. Nebude už vtedy 
neskoro? Aj keď sú možno tieto scenáre zveli-
čené, nič nie je nemožné.
Tak ako bojovať? Dá sa? 
 Dá! Môžeme sa modliť. Nepodceňujme 
silu modlitby. Pretože ak nechceme len čakať 
doma v kresle, kedy to vypukne a ak nemá-
me silu ovplyvniť rozhádaných občanov, tak 
nám naozaj zostáva len modlitba; iné riešenie 
mi nijako nenapadá.
 A ak si naozaj myslíme, že katastrofy sa 
nás Slovákov netýkajú, tak sa pozrime, aké 
máme renomé v zahraničí – sme pohostinní, 
veľavravní, ale neskutočne závistliví. Niekde 
som už dokonca počula, že Slovák dokáže su-
sedovi závidieť aj rakovinu, a aj keď je tento 
príklad možno extrém, naozaj na tom nie je 
ani štipka pravdy?
 Aj priateľstvo ľudí, ktorí sa poznajú roky, 
ostane naštrbené, ak jeden dosiahne nečaka-
ný úspech. Len málo ľudí sa dokáže úprimne 
tešiť z úspechu druhého; ale tu už nejde len 
o nás Slovákov. 
 Aj keď tieto riadky o závisti možno vyzera-
jú ako z úplne iného textu, nie je to tak. Závisť 
veľmi úzko súvisí práve s peniazmi a mocou, 
a je to aj ona, ktorá spôsobuje mnoho zla.
V minulosti sme doplatili už dvakrát výrazne, 
hoci mnohí z nás o tom počuli len sprostred-
kovane na hodinách dejepisu, či z filmov ale-
bo návštevy koncentračných táborov. 
 Pokúsme sa nedoplatiť znova. Vyhnime 
sa „pravidlu“ trikrát a dosť. Dvakrát stačilo, 
alebo potrebujeme ďalší preplesk?

Katarína Ondášová

MESTO KROMPACHY 
a Komisia sociálna, zdravotná, bytová 
a pre rómsku komunitu pri MsZ  
zorganizujú pri príležitosti

DŇA RÓMOV
dňa 20.apríla 2011 o 10,00 hod.

V DOME KULTÚRY V KROMPACHOCH 

HUDOBNÉ PRESTAVENIE:

VEĽKÝ PRÍBEH 

O LÁSKE
Výstava výtvarných prác: 
„...MÔJ NAJVÄČŠÍ RÓMSKY SEN...“
(bude nainštalovaná vo vestibule DK)

SRDEČNE VÁS POZÝVAME!
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 Každý mesiac v roku je bohatý na rôzne témy, námety, či inšpi-
rácie na písanie článkov. Ani sme sa nenazdali a už sme sa prehupli 
do apríla. Mesiac apríl  nazývame mesiacom lesov, tohto roku oslá-
vime v apríli Veľkú noc, a deň po nej si pripomenieme smutné 25. 
výročie tragédie v Černobyle. Málokto však vie, že apríl je každo-
ročne zasvätený Svetovému dňu zdravia. Ten pripadá na 7. apríla. 
Od roku 1948 je dňom vzniku Svetovej zdravotníckej organizácie 
(WHO), ktorá má v súčasnosti 192 členských štátov, vrátane Slo-
venskej republiky. Cieľom Svetového dňa zdravia je zvyšovať celo-
svetové povedomie o špecifických problémoch, týkajúcich sa zdra-
via. Svetová zdravotnícka organizácia každoročne vyhlasuje tému, 
ktorej bude Svetový deň zdravia venovaný. Ústrednou témou na 
tento rok je „Globálne šírenie antibiotickej rezistencie.“  Jednodu-
cho povedané – budeme sa zaoberať nadmernou konzumáciou an-
tibiotík (doslova ich prejedaním sa) i vplyvu ich nežiaducich účin-
kov na ľudský organizmus pri nesprávnom užívaní. Ruku na srdce: 
Kto z nás si aspoň raz v živote „nenasadil“ antibiotiká sám – z le-
kárničky od priateľa, aby nemusel k lekárovi? Túto odbornú proble-
matiku  však prenechávam odborníkom. V súvislosti s témou zdra-
via som napísala obyčajný, vlastný príbeh. Ten sa týka témy z roku 
2002 – Pohybom ku zdraviu. Hoci toto heslo je aktuálne stále, mne 
sa ho akosi nepodarilo naplniť.

ANJELI 
medzi nami

 Spomenula som si na zážitok manžela spred rokov. Jedného dňa sa 
vrátil domov z práce a povedal, že na rušnej križovatke (v Košiciach) 
zazrel babku. Z každej strany na ňu číhalo nebezpečenstvo v podobe 
rýchlo jazdiacich áut a ona tam len bezradne stála. Neváhal a okam-
žite sa jej ponúkol, že ju bezpečne prevedie na druhú stranu. Na otáz-
ku, čo robí sama na takom nebezpečnom mieste, mu s  úsmevom 
odvetila: „Čakám tu na anjela, aby ma previedol na druhú stranu, ... 
každý deň. A dnes mi Boh poslal vás...“ Odvtedy uplynulo veľa času. 
No ja som si na túto milú príhodu práve teraz spomenula. Mala som 
na to dôvod.
 Žijeme uponáhľanú dobu. Všetci zaradom. Dokonca neviem, či tá 
dnešná babka by mala trpezlivosť čakať na tom rušnom priechode 
a či by sa cez neho nepustila sama. Stres, stres a s ním problémy. Bez 
nich snáď nieto človeka. Jeden má zdravotné, druhý rodinné, ďalší 
finančné, iný  nebodaj s nešťastnou láskou. Ak si myslíme, že iba ľudia 
bohatí a slávni sú bez problémov, veľmi sa mýlime. Práve im v lesku 
peňazí a slávy chýbajú skutoční priatelia. V ťažkých chvíľach nema-
jú spriaznenú dušu a ostávajú sami, tápajúc vo svojich problémoch 
bez pomoci. Nedávno som si prečítala životopis slávnej francúzskej 
speváčky Dalidy. My, narodení o niečo skôr, si pamätáme, aká pekná 
a  jednoduchá bola vo svojej kráse. A bola aj bohatá a úspešná spe-
váčka. Svet jej kľačal pri nohách, no ona si siahla  na život. V dave sa 
cítila osamotená a neuniesla to.
 Môj problém bol donedávna iba jeden. Nájsť si adekvátne zamest-
nanie. Mýlila som sa, keď som si myslela, že iný mať nemôžem. Ten 
druhý vznikol vlastným pričinením. Nuž - ako každý, i ja milujem 
chvíle strávené so svojou rodinou. Vybrala som sa teda v jeden piatok 
na rodinnú lyžovačku na naše Plejsy. Sediac na lanovke som sa v du-
chu pristihla, ako veľmi preveľmi sa na tieto  chvíle teším. A to som 
asi nemala. Terén v ten deň bol náročný aj pre skúseného lyžiara, lebo 
v noci nasnežilo a upravená  trať sa tak do rána zmenila na neupra-
venú. Na takejto trati som nemala  skúsenosti. Napriek tomu, že som 
počas prvej prestávky poznamenala, že sa mi lyžuje ťažko, manželo-

ve slová „aj ďalej pôjdeme dole pomaličky“ som si nezobrala k srdcu. 
Pustila som sa dole neupraveným svahom čoby skúsený lyžiar - sluš-
nou rýchlosťou. Žiaľ, veľmi krátko som si ju vychutnala. O chvíľu mi 
pravá lyža hlboko uviazla v navrstvenej kope snehu a ja som cítila už 
len nepríjemný praskot vo svojom kolene. Problém bol na svete. Na-
stúpila neskutočná bolesť, ktorá sa miešala s ľútosťou, že som neu-
poslúchla. Nech  sa nám v živote čokoľvek zlé prihodí, čo nakoniec 
dobre  skončí, hovoríme, že pri nás stál náš anjel strážny. Toho môjho 
som však v duchu obvinila, že mal v ten deň voľno. V okamihu som 
teda  všetko pokazila, a  nielen sebe. Akoby som sa na chvíľu poza-
budla, že mi nie je dvadsať, ani tridsať. Že toľko už majú deti „našej 
generácie“. Ale priznajte sa, kto z vás nikdy neriskuje?! Skúšame svoj 
žlčník, pečeň, či srdce.  Skúšame to v živote so všetkým, s vecami ba-
nálnymi, ale aj vážnymi. Riskujeme, hazardujeme so svojím zdravím. 
Nuž, dobre nám tak!
 Po malých peripetiách sa dostávam do našej nemocnice. Sme malé 
mestečko a mnohí sa navzájom poznáme. Veď, viete to sami - vojdete 
do obchodu a  pozdravíte „svoje“ predavačky, idete si predpísať lieky 
k „svojmu“ lekárovi, pre lieky idete k „svojim“ lekárnikom, o pomoc 
žiadate niekedy „svojich“ susedov, na ulici len tak stretávame „svo-
jich“ ľudí... Výhoda, inokedy nevýhoda malého mestečka...Vchádzam 
krivkajúc na oddelenie našej chirurgie. Človek,  odhliadnuc od toho, 
že je v nemocnici, lebo má problém, povedal by, že je tu „ako doma“... 
Aj tu totiž stretáva samé známe tváre. Zopár minút sa snažím „tr-
pezlivo“ počkať na lavičke. Hm, ale čas, plynúci v bolestiach, je od-
porne pomaly sa vlečúcou veličinou. Stačí mi však zopár vľúdnych 
slov práve prichádzajúceho primára a dostaví sa autosugescia. Naozaj 
už necítim až takú bolesť. Uisťujem sa, že lekár naozaj lieči slovom. 
Zakrátko  sa naozaj ocitám v dobrých rukách primára a sestričky... 
 Z oddelenia našej chirurgie odchádzam o pár dní na odporúčanie 
primára za špecialistom -  na oddelenie úrazovej chirurgie do Košíc. 
Do tejto nemocnice na Rastislavovej som kedysi chodievala za bra-
tom, ktorý tam pracoval ako ošetrovateľ. Mala som vtedy  osemnásť 
a svet mi patril tak, ako dnešným osemnástkam. Do nemocnice som 
prišla iba na návštevu, žiadne zdravotné problémy, svet gombík... 
Až  raz – bolo to cez prázdniny a ja som v nemocničnom parku, 
nič netušiaca, stretla ako pacienta nášho spolužiaka, Stanka Gulu. 
Úžasného chalana, recitátora, gitaristu, športovca, vynikajúceho štu-
denta... Keď sme sa neskôr dozvedeli o jeho nevyliečiteľnej chorobe, 
všetkých v triede nás to zobralo. V maturitnom ročníku nás navždy 
opustil a my, jeho spolužiaci, sme dostali od života prvé zaucho. Od-
vtedy však uplynulo veľa času. No až doposiaľ – nebol nijaký dôvod 
ísť na Rastislavovu. Až teraz. Vystupujem z auta a rozhliadam sa po 
nemocničnom areáli. Po starých pavilónoch, na ktorých zub času 
urobil svoje. Na chvíľu mám pocit, že tu zastal čas. Že spoza rohu sa 
vynorí môj nebohý brat Peter a z druhej strany chodníka mi zakýva 
spolužiak Stanko... Na prvý pohľad sa mi zdá, že za ten čas sa tu nič 
nezmenilo... Žeby preto som sa neubránila spomienkam? Vchádzam 
do budovy, kde ma vítajú typické olejové nátery, či staré výťahy. Se-
dím v čakárni a mám  more času na premýšľanie... Pred dvadsiatimi 
rokmi sme sa otvorili svetu. Nejeden z nás, pacientov, ktorý sa dostal 
do rúk lekárov v zahraničí, vie, ako to tam funguje. Máme teda mož-
nosť porovnávať služby naše so službami v zahraničí. Kto zažil, vie, 
o čom hovorím. Mnohí z našich lekárov sa výsledkami svojej práce 
vyrovnajú špičkovým odborníkom  v zahraničí. No  pochybujem, 
že majú aj dostatok špičkových lekárskych prístrojov, či jednoducho 
vytvorené  také pracovné podmienky, aké majú lekári vo vyspelých 
krajinách. 
 Z myšlienok ma vytrhne sestrička a po chvíli sa ocitám v ordinácii. 
Mladý, ambiciózny lekár nenecháva nič na náhodu a objednáva ma 
na operáciu. Prichádzam  v stanovenom termíne.  Zaujímavé, že po 
viacerých návštevách nemocnice si zvykám aj na jej starú fasádu. 
Čo ma na druhej strane milo prekvapí, sú poskytnuté služby. Hneď 
po operácii prichádza každý operatér za svojím pacientom, aby ho 
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informoval o závažnosti prípadu a samotnej operácii. Pri-
chádza denne počas celého pobytu pacientov a zisťuje, aký 
je zdravotný stav pacienta. Zdravotné sestry  každú chvíľu 
kontrolujú, či je všetko v poriadku. V noci stačí zazvoniť a pri 
bolestiach ihneď dostávate utišujúce lieky. Nikde sa ani na 
okamih nestretávam s neochotou. Cez deň k nám z vedľaj-
šej izby dolieha „hurónsky smiech“ chlapov. Na izbe majú 
jedného vtipálka, ktorý sa ostatným neustále stará o dobrú 
náladu. Nikto tu nikomu smiech nezakazuje. Veď nakoniec 
aj ten je liekom. Mám z toho dobrý pocit. Napriek tomu, že 
zdravotníctvo zvádza boj o prežitie a platy v ňom sú deho-
nestujúce.
  Samotná práca lekára je poslaním. Lekár sa občas stáva 
aj nedobrovoľným poslom zlých správ. Lebo napriek  všet-
kej jeho námahe a úsiliu nie vždy všetko končí tak, ako by to 
on sám chcel. No svätá trpezlivosť, vynaložené úsilie, hlboké 
presvedčenie a oddanosť svojej profesii, dokážu robiť s ruka-
mi lekárov zázraky. Dobrý lekár dokáže doslova „vdýchnuť 
život“ zopár gramovému dieťatku. Vydarenými operáciami 
vás znova postaví na nohy. No poniektorí to berieme ako sa-
mozrejmosť a často nevieme povedať ani jednoduché „ďaku-
jem“. Ako to bolo v konkrétnom prípade, keď kardiochirurg 
zachránil naraz dva ľudské životy (matka počas pôrodu do-
stala infarkt). Aby ste mi rozumeli, vážim si každú jednu pro-
fesiu, nielen lekárov.  Pretože nám všetkým musí niekto na-
piecť chleba, postaviť domy, či jednoducho ušiť šaty. Potre-
bujeme sa navzájom.  Každý z nás nesie za svoju prácu zod-
povednosť. No predsa len – lekári majú obrovskú zodpoved-
nosť. Je to zodpovednosť za naše životy. Myslím, že nikto ne-
namieta, že je to zodpovednosť najvyššia.
 Môj príbeh končí. Z nemocnice som už doma. Zmierujem 
sa s tým, že po operácii  sa na neurčito a nedobrovoľne stá-
vam väzňom vo vlastnom byte a samotná som tak odkázaná 
na pomoc iných. Ako tá babka na začiatku príbehu. Mala 
pravdu. Anjeli sú aj medzi nami. Patria k nim nielen lekári, 
záchranári a hasiči, ktorí sa bezprostredne podieľajú na zá-
chrane našich životov. Patria tam jednoducho všetci, ktorí 
nám vo chvíľach, keď to potrebujeme, podávajú pomocnú 
ruku. Sú medzi nami a sú to 
naši dobrí susedia, známi, či 
priatelia. Podelia sa s nami 
o svoj obed, prinesú nám 
domov nákup, odvezú nás k 
lekárovi, či jednoducho len 
tak - pekným slovom po-
hladia našu dušu vtedy, keď 
to najviac potrebujeme. Ne-
majú krídla, no prichádzajú 
v  pravý čas. Neveríte? Tak  
ste ešte nikdy v núdzi neboli. 
Ak by ste sa v nej predsa len 
raz ocitli, želám vám, aby ste 
ich stretli - svojich anjelov. 
Ale predovšetkým vám že-
lám pevné zdravie, aby ste sa 
tak radšej sami ocitli v úlohe 
anjela, než by ste naňho sa-
motní mali čakať. A na záver 
sa ospravedlňujem môjmu 
anjelovi strážnemu. Dnes si 
uvedomujem, že dobehol na 
poslednú chvíľu. Ktovie, ako 
by to inak bolo skončilo...

Marta Mičeková

CHCETE BYŤ ÚSPEŠNÝ?
 Každý z nás si dáva nejaké predsavzatia, ciele, ktoré sa snaží splniť. Ak sa 
nám to podarí, ten slastný pocit z úspechu je neopísateľný. Podľa slovníka 
znamená úspech dosiahnutie cieľa, pričom cieľ nie je definovaný. Nielen 
v  súkromnom živote, ale aj v práci sa cítime dobre, len keď sme úspešný 
v tom čo robíme.
 Na to, aby sa vám darilo byť úspešný ponúkame zopár užitočných rád. Ich 
uvedomením a dodržiavaním budete iste o krok viac vpred svojmu úspechu 
pred ostatnými.
• Urobte dojem. Aj vy ste sa stretli s niekým kto vyžaroval akúsi energiu? 
Určite sa vám tento človek vryl do pamäte. Pamätajte na to, že aj vy máte v sebe 
akýsi vnútorný akumulátor, ktorým dokážete vyžarovať energiu. Tak to urob-
te. Ak sa vám podarí vzbudiť dojem už iba samotnou prítomnosťou, vzbudíte 
obdiv ľudí a tí si vás navždy zapamätajú. 
• Nadchnite sa. Snažte sa, aby ste to čo robíte, robili s nadšením a vášňou. 
Len vtedy budete vo svojom konaní úspešný. Najlepšie to môžeme pochopiť na 
príklade dvoch detí. Kým jedno chodí na klavír z presvedčenia rodičov, druhé 
z vlastného presvedčenia. Ktorému z detí sa bude viac dariť v hre na klavír. Sa-
mozrejme tomu druhému. A tak je to aj v prípade dospelých, či v súkromnom, 
alebo pracovnom živote. 
• Viera hory prenáša. Myslite pozitívne. Nežeňte sa za nerealistickými 
cieľmi, ale zostaňte stáť pevnými nohami na zemi. Nie myslením a vierou do-
siahnete úspech, ale prácou, námahou a úsilím. Sny bez práce a úsilia zostanú 
len obyčajnými predstavami. 
• Zdravo sa stravujte. Snažte sa teda jesť zdravo, posilníte tak svoje telo. 
Výživa je dôležitým zdrojom energie a energia je základným stavebným kame-
ňom úspechu, ktorý vyžaduje nadštandardné výkony. 
• Vylúčte zo svojho slovníka slovo „možno“. Ak s nejakým 
nápadom, alebo myšlienkou nebudete súhlasiť, povedzte rovno nie. Je to lep-
šie, než "áno, ale..." S takým postojom sa totiž nikdy nedostanete ďalej, pretože 
nikdy nezačnete jednať. Nerozhodní ľudia majú problém odhodlať sa k činom. 
Preto vymažte zo svojho slovníka slová ako "mohol by som, mal by som, keby, 
snáď..." 
• Vedenie je sila. Celoživotné vzdelávanie je stále dôležitejšie a stáva sa 
jedným z rozhodujúcich faktorov úspechu. Požiadavky budúcnosti neklesajú, ale 
práve naopak. Preto sa snažte udržiavať svoje znalosti vždy na vysokej úrovni. 
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NEMOCNICA KROMPACHY
 Rakovina prsníka je v súčasnosti najčas-
tejším typom rakoviny u žien v rozvinu-
tých krajinách a zároveň je jedným z naj-
viac preskúmaných a najlepšie liečiteľných 
typov rakoviny. Jednoznačnú odpoveď na 
príčinu vzniku rakoviny prsníka nepozná-
me, poznáme iba rizikové faktory tohto 
ochorenia. 

 „Rakovinu prsníka je možné včas odhaliť 
a teda aj úspešne liečiť. Je veľmi dôležité ve-
novať zvýšenú pozornosť rizikovej skupine 
žien, medzi ktoré radíme ženy s pozitívnou 
rodinnou anamnézou, ženy, ktoré nerodili 
a nekojili, ženy po dlhodobej aplikácii estro-
génov, ženy v postmenopauze, s nadváhou, 
hypertenziou, cukrovkou, ženy so zhubným 
nádorom ováriá, krčka maternice, hrubé-
ho čreva a iných orgánov,“ vysvetlila MUDr. 
Elena Loumová, mamodiagnostik nemocni-
ce Krompachy, primárka rádiodiagnostické-
ho oddelenia vo VNsP Levoča.

Najčastejšie sa vyskytuje u žien vo veku 
55 - 65 rokov, hoci nie je zvláštnosťou u žien 
mladších ako 40 ročných. Približne 70% 
zhubných nádorov prsníka si v skutočnosti 
nájde sama žena. Na ďalšie skúmanie hrčky 
existuje množstvo metód od počiatočného 
klinického vyšetrenia po odoslanie pacient-
ky na odborné vyšetrenie, až k podrobnejším 
metódam, ktoré potvrdia diagnózu rakoviny 
a poskytnú informácie o spôsoboch jej liečby. 

„Nádor v prsníku sa môže nájsť počas pre-
ventívnej prehliadky, pri pravidelných gyne-
kologických kontrolách a pri samovyšetro-
vaní. Existujú však aj ďalšie zmeny prsníka, 
ktoré môžu poukazovať na rakovinu. Jedným 
z príkladov je zápalový typ rakoviny prsníka, 
ktorého charakteristickým rysom je začerve-
nanie časti alebo celého prsníka a  pokožka 
vzhľadu pomarančovej kôry. Medzi naj-
častejšie zmeny, ktoré niekedy poukazujú 
na rakovinu prsníka patria zmena veľkosti 
prsníka, zmena bradavky (jej vtiahnutie), 
krvavý výtok z bradavky, zvrašťovanie kože, 
tzv. pomarančová kôra, opuch lymfatických 
uzlín v  podpazuší, hmatateľná hrčka v prs-
níku, trvalá bolesť prsníka. Z tohto dôvodu 
je veľmi dôležité samovyšetrovanie a pravi-
delné preventívne prehliadky u gynekológa. 
Ak sa objaví hrčka v prsníku alebo akákoľvek 
podozrivá zmena, je potrebné navštíviť svoj-
ho gynekológa. V prípade nutnosti rozhodne 
Váš lekár, či sú potrebné ďalšie vyšetrenia. 
Väčšina hrčiek v prsníku sú našťastie beníg-
ne. Je však dôležité, aby sa každá podozrivá 
hrčka v prsníku dôkladne vyšetrila, kým 
sa stanoví definitívna diagnóza,“ vysvetlila 
MUDr. Elena Loumová, mamodiagnostik 
nemocnice Krompachy, primárka rádio-
diagnostického oddelenia vo VNsP Levoča. 

Mamografia je prvou zobrazovacou metó-
dou, ktorá sa vykonáva u žien po 40. roku na 
podrobnejšie vyšetrenie anomálie prsníka 

RAKOVINA PRSNÍKA - CELOSPOLOČENSKÝ PROBLÉM
a  podá viac informácií o veľkosti, uložení, 
konzistencii hrčky a väčšinou aj o charak-
tere nádoru. U žien mladších ako 40 rokov, 
u tehotných a dojčiacich žien je metódou 
voľby ultrasonografia. Tá sa vykonáva aj ako 
doplnková metóda po mamografii v prípa-
de nejasného nálezu. „Hoci zobrazovacie 
metódy môžu v diagnostike anomálií prs-
níka pomôcť, v skutočnosti iba histologické 
vyšetrenie vzorky tkaniva z biopsie môže 
potvrdiť diagnózu rakoviny. Presná diagnos-
tika rakoviny prsníka je kľúčová nielen pre 
zistenie, či sa jedná skutočne o nádor, ale 
aj pre kompetentné rozhodovanie o liečbe 
ochorenia,“ vysvetlila MUDr. Elena Loumo-
vá, mamodiagnostik nemocnice Krompachy, 
primárka rádiodiagnostického oddelenia vo 
VNsP Levoča.

 S vývojom nových typov liečby sa včasná 
rakovina stáva vyliečiteľnou chorobou – za 
predpokladu, že sa včas určí správna liečba. 
„Všetko úsilie zdravotníkov - mamológov 
smeruje k diagnostike zhubných nádorov 
vo  včasnom ešte bezpríznakovom štádiu. 
Tento cieľ' je však možné dosiahnuť iba 
v spolupráci so ženskou populáciou, a to 
zvyšovaním zdravotného uvedomenia žien, 
pravidelnými preventívnymi prehliadkami u 
gynekológa a preventívnym mamografickým 
vyšetrením hlavne u rizikových žien, a to 
každé 2 roky. Aj napriek vyššej úrovni zdra-
votníckej osvety oproti minulosti, napriek 
technickým vymoženostiam, ako je internet 
a napriek hustej sieti mamografov, je ešte 
stále pomerne vysoké percento žien, ktoré 
bagatelizujú zdravotné problémy s prsníkmi, 
a to buď zo strachu z výsledku vyšetrenia 
alebo z neznalosti dôsledkov zanedbania 
problémov,“ vysvetlila MUDr. Elena Loumo-
vá, mamodiagnostik nemocnice Krompachy, 
primárka rádiodiagnostického oddelenia vo 
VNsP Levoča.

 Cieľom našich zdravotníkov je preto dô-
ležité odbúrať strach žien z vyšetrenia a pre-
svedčiť ich, že iba prevencia a včasná dia-
gnostika ochorenia prsníkov dávajú nádej na 
skoré uzdravenie a návrat do plnohodnotné-
ho života. 

 V spoločnosti Nemocnica Krompachy 
spol. s r.o. sa vykonáva 1x týždenne ultra-
sonografické vyšetrenia, na mamografické 
vyšetrenia sú pacientky objednávané do ne-
mocnice v Levoči. 

Mgr. Andrea Beňová
tlačová hovorkyňa PR manažérka AGEL SK a.s.
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ELECTRODANCE
Vertifight ONE vs. ONE 

(by Slovak Republic)
 To, čo bolo kedysi iba snom, sa 
30.04.2011 stane skutočnosťou!  
Asociácia EDG prináša pre Sloven-
ského fanúšika prestížne tanečné  
súťaže VERTIFIGHT. 
Mesto Krompachy  bude v posledný 
aprílový víkend hostiť tanečníkov  
z celého Slovenska a Čiech. Ama-
térski aj profesionálni tanečníci 
electro dance si zmerajú svoje sily 
v tanečných battles jeden na jedné-
ho v kategóriach MALE/FEMALE/
JUNIOR MIX (do 15 r.). Okrem 
vystúpenia  tanečných skupín sa di-
váci môžu tešiť na súboj medzi top 
Českými a Slovenskými dancermi.
Krompachy sa považujú za kolísku 
Slovenskej electro dance scény. 
V  roku 2009 tu bola zriadená prvá 
tanečná škola (KR Electro) venova-
ná sa výlučne tomuto tanečnému 
štýlu. Organizátori si preto sym-
bolicky zvolili toto mesto v Spiš-
skonovoveskom okrese, ako dejisko 
historicky prvej  Vertifight súťaže 
na Slovensku.

HVIEZDNÝ WORKSHOP
V piatok sú pod vedením taneč-
níka Mareka zdarma pripravené 
lekcie tanca pre začiatočníkov 
aj pokročilých. „Master Class“ 
povedú čestní hostia, porotcovia 
súťaže a  top tanečníci z Talianska 
VANIX a JOHNY.  Workshop za-
čína o 15,00 hod. v tanečnej sále 
KR Electro. Vstup do tanečnej 
sály je len pre záujemcov o lekcie. 
Tanečníci, ktorí sa chcú zúčastniť 
workshopu, sa musia dostaviť do 
tanečnej sály minimálne 30 minút 
pred začatím lekcie.

Zájazd Čierna Hora
Sutomore 2011

Dátum konania: 3. júna 2011 – 13. júna 2011
Účastnícky poplatok : 280,- € 

V cene je zahrnuté: doprava autobusom, 
    ubytovanie v apartmánoch, polpenzia

Informácie: tel. predajňa SooF -  +421 53 4470152,
    Peter Jenčík -  0905 316 939

 Na www.soof.sk   nájdete foto z roku  2009
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záhradkárska poradňa - Buriny našich záhrad
Záhradkári sa snažia mať svoje záhradky bez burín, pekné, čisté, aby 
nič nebránilo zelenine v raste. Pozrime sa na niektoré z týchto burín aj 
z druhej stránky a zistíme, že sú nielen užitočné, ale majú aj nevšedné 
liečivé účinky.
 Na kyslých pôdach rastie praslička roľná. Záhradkári ju dobre po-
znajú. Rastliny podobné malým jedličkám. Praslička obsahuje okolo 5 
- 10% kyseliny kremičitej. Pretože kyselina kremičitá v takom množstve 
sa nenachádza v žiadnej inej rastline, je to bohatý zdroj tejto zlúčeni-
ny. Jej nedostatok v ľudskom organizme spôsobuje vypadávanie vlasov, 
vráskavenie pokožky, lámanie nechtov, ochabnutie väzivového tkaniva, 
predčasné starnutie a celkové oslabenie obranného systému organizmu. 
Kyselinu kremičitú potrebujú zvlášť pľúca, slezina a lymfatické uzliny. 
Človek denne potrebuje 20 -30 mg kyseliny kremičitej. Zvyšuje elastič-
nosť kože, jej odolnosť voči škodlivým vplyvom všetkého druhu. Od-
porúča sa užívať ak máme vyrážky, abscesy, akné, mozole, bradavice, 
preležaniny, alebo aj pri poštípaní hmyzom. Rýchlejšie sa nám liečia 
vredy, popáleniny a omrzliny. Napomáha hojeniu zlomenín, podporuje 
stavbu kosti a zubov, pomáha pri niektorých formách osteoporózy, re-
ume a chorobách kĺbov.
Pri zápaloch priedušiek pôsobí protizápalovo, podporuje vykašliavanie 
hlienu a zmierňuje dráždenie na kašeľ. Ovplyvňuje funkciu lymfatické-
ho obranného systému organizmu. Nachádza sa v trávach, ovse, jačme-
ni, zemiakoch, prose, ale najviac v prasličke roľnej.
 Ďalšou burinou, ktorej máme na záhradkách dostatok je púpava le-
kárska. Už samotný názov nám hovorí, že je liečivá. Najväčšie účinky 
má pri liečení chorôb žlčníka a pečene. Rastlina je celá liečivá. Na jar 
môžeme mladé listy použiť na prípravu Čerstvého šalátu. Horkú chuť 
môžeme otupiť vhodným nálevom, avšak po 2-3 požitiach si na horkú 
chuť zvykneme. Čerstvé listy požuté pred jedlom uľahčujú trávenie. Ob-
dobne pôsobí aj požutie 2-3 kvetných stopiek po odstránení kvetu. Listy 
a stopky môžeme konzumovať aj pri alebo po jedle. Cukrovkári by mali 
využiť keď púpava kvitne a denne skonzumovať až 10 kvetných stopiek 
na zníženie hladiny cukru v krvi. Pre tých, ktorí nemajú cukrovku je 

vhodný sirup pripravený z púpavových kvetov. Korene púpavy napomá-
hajú trávenie, prečisťujú a zrieďujú krv a sú aj močopudné.
 V rade burín, ktoré nechýbajú na žiadnej záhradke je žihľava dvoj-
domá. Každý s ňou máme nepríjemné skúsenosti ak sa dostane do 
styku s nekrytou pokožkou. Avšak mali by sme vedieť, že je to jedna 
z najlepších liečivých rastlín. Čerstvé mladé výhonky sa dajú použiť 
podobne ako špenát. Má aj krátkodobé konzervačné účinky a na výlete 
v prírode môžeme do nej zabaliť surové mäso aj maslo. Liečivé účinky 
má na choroby močových a dýchacích orgánov. Podobne ako púpava 
má aj žihľava krv čistiace účinky a podporuje tvorbu červených krvi-
niek. Napomáha pri cukrovke a iných chorobách látkovej premeny. Čaj 
z mladých výhonkov užitý predjedlom pôsobí ako jarná očistná kúra 
organizmu. Opláchnutím hlavy odvarom z vňate podporíme rast vlasov 
a zbavíme sa lupín. Žihľava obsahuje aj značné množstvo vitamínu C 
a  provitamínu A. Čaje zo žihľavy napomáhajú aj pri jarnej únave.
 Vŕbovka malokvetá je bylina, ktorá tiež rastie na našich záhradkách. 
Je nenápadná, takže si ju pri pletí zeleniny ani nevšimneme. Ak ju ale 
spoznáme už neujde našej pozornosti. Tieto riadky by si mali prečítať 
hlavne muži a to nielen po päťdesiatke. Je to veľmi účinná liečivá rast-
lina pri ochorení prostaty. Zbierame celú rastlinu s listami, stopkou aj 
kvetmi. Ak ju odstrihneme trochu vyššie nad zemou, po niekoľkých 
týždňoch nám narastú ďalšie rozkonárené byle. Poznáme ju podľa 
drobných kvietkov, ktoré môžu byť ružové, Červenkasté, bledočervené 
,ale aj biele zrejme podľa pôdy, na ktorej rastie a zúbkovitých podlhovas-
tých listov. Po odkvitnutí sa na semenách vytvárajú typické biele chlpaté 
nažky. Čaj si môžeme pripraviť z čerstvej rastliny, alebo aj zo sušenej 
drogy. Rastliny sušíme nakrátko porezané v tieni pri teplote do 40 stup-
ňov C. Čaj užívame ráno pripravený z jednej vrchovatej čajovej lyžičky 
na l vody. Nevaríme iba zaparíme. Účinok sa dostaví už po niekoľkých 
dňoch používania. Pôsobí nielen pri ochoreniach prostaty, ale aj pri 
chorobe obličiek a močových ciest. Okrem uvedených bylín nám na zá-
hradke rastie podbeľ, pastierska kapsička, skorocel kopijovitý, lipkavec, 
kyslička a ďalšie tzv. buriny. Začína jar, skúsme z niektorých uvedených 
bylín využiť na zlepšenie zdravia sebe aj rodine.                             JánMiľo

VÝZVA PRE VLASTNÍKOV GARÁŽÍ V LOKALITE 

PODSKALKOU - LORENCOVA ULICA
Oznamujeme občanom mesta, ktorí vlastnia garáž na 
Lorencovej ulici v lokalite Podskalka, že Rozhodnutím 
Správy katastra v Spišskej Novej Vsi zo dňa 28.2.2011 bol 
povolený vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľ-
ností a týmto dňom sa Mesto Krompachy stalo vlastníkom 
časti pozemkov na ktorom stoja predmetné garáže (pred-
tým vlastník Povodie Bodvy a Hornádu š.p.)
Na základe vyššie uvedeného vyzývame vlastníkov stavieb 
garáží v lokalite Podskalkou – Lorencova ulica, aby sa 
obrátili na Mesto Krompachy so žiadosťou o odkúpenie 
pozemku zastavaného garážou. Dovoľujeme si Vás upo-
zorniť, že k žiadosti je nevyhnutné dokladovať Správou ka-
tastra overený geometrický plán v dvoch vyhotoveniach.
Bližšie informácie: Mestský úrad v Krompachoch, 
oddelenie ekonomické, referát správy majetku mesta, 
č.dv. 4, Ing. Erika Balážová.
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DAROVANIE KRVI
V rámci študentskej kvapky krvi

dňa 9.mája 2011 
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.

MESTO KROMPACHY VÁS POZÝVA NA DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

ROZMARNÝ DUCH
komédiu, ktorú napísal známy anglický dramatik Noël Coward. V centre diania hry je spi-
sovateľ Charles Condomine prenasledovaný duchom svojej prvej manželky, ktorý sa usilu-
je rozvrátiť Charlieho druhé šťastné manželstvo. Podarí sa pani Arcatiovej poslať rozmar-
ného ducha späť do ríše duchov?

19.5.2011 o 19,00 hod. DOM KULTÚRY KROMPACHY
Vstupné: 14,- €             Predpredaj: MsÚ Krompachy 
Rezervácie: 053/4192219, 0918342050           Nám. slobody č.1 – informátor

RECEPTÁR
Najlepšie jarné šaláty
Móda nie je to jediné, čo na jar prechádza od-
ľahčením. Ľahšie sú aj jedálne lístky, znova 
plné sviežich jarných chutí. Šaláty v nich jed-
noznačne hrajú prím! 
Ochutené čerstvými bylinkami, so zeleni-
nou, syrom a skvelým dressingom, sú kom-
promisom pre všetkých, ktorí sa chcú stravo-
vať zdravo, no nie na úkor chuti. Prinášame 
vám 3 recepty, ktoré vás nabijú vitamínmi 
a spoľahlivo zaženú čo i len tieň jarnej únavy. 

Púpavový hrnčekový šalát
Listy mladej púpavy sú účinným detoxikač-
ným prostriedkom. Práve na jar je obdobie ich 
zberu, preto ich tak často nájdeme v zelenino-
vých šalátoch. V tomto recepte navyše nájde-
te čerstvú žihľavu, ktorá zvyšuje peristaltiku 
čriev a tým posilňuje látkovú výmenu. 

 Suroviny: 1 hrnček púpavových lístkov, 
1 hrnček žihľavy, ½ hrnčeka naklíčenej šošo-
vice, ½ hrnčeka vlašských orechov, 5 väčších 
reďkoviek 
 Na dressing: 150 g bieleho jogurtu, petržle-
nová vňať, 1 PL šťavy z citróna, štipka soli 
 Postup: Najskôr nadrobno pokrájame líst-
ky púpavy. Žihľavu dôkladne premyjeme 
v  studenej vode a zamiešame spolu s púpa-
vou. Pridáme šošovicu, nasekané reďkov-
ky a vlašské orechy. Zo surovín na dressing 
namiešame zálievku, ktorou šalát polejeme. 
Premiešame a pred podávaním uložíme na 
hodinu do chladničky. 

Cherry šalát s bazalkou 
Ďalšou z jarných byliniek, ktoré sa oplatí mať 
v kuchyni, je bazalka. Čaj z vylúhovaných 
bazalkových listov má analgetické účinky 
a uľavuje ľuďom trpiacim migrénou. Bazalka 
sa hodí do vegetariánskych, mäsových i hu-
bových jedál. S cherry paradajkami a talian-
skym syrom jej určite neodoláte. 

 Suroviny: 200 g cherry paradajok, 2 natvr-
do uvarené vajcia, 150 g na plátky nakrájanej 
mozzarelly, za hrsť nasekanej bazalky, 1 PL 
olivového oleja, 1 PL vínneho octu, soľ a mle-
tá paprika na dochutenie 
 Postup: Vajcia aj paradajky nakrájame na 
polovice a poukladáme na tanier, obložený 
plátkami syra. Posolíme, okoreníme, zaleje-
me olivovým olejom, vínnym octom a na zá-
ver posypeme bazalkou. 

Jarný špargľový šalát 
Použitie špargle v kuchyni je skutočne uni-
verzálne. Svoje o tom vedia najmä Taliani, 
ktorí ju pridávajú do polievok, ako prílohu 
k mäsu alebo podávajú ako hlavný chod. Táto 
zdravá surovina je cenená pre vysoký obsah 
antioxidantov. Má mierne močopudné účin-
ky, takže šalát z nej sa hodí aj na prečistenie 
organizmu. V spojení s pažítkou, ktorú si do-
pestujete doma, máte rýchlo hotový jedno-
duchý, ale chutný šalát.  
 Suroviny: 250 g bielej špargle, 250 zelenej 
špargle, 2 väčšie paradajky, za hrsť nasekanej 
pažítky, 2 PL olivového oleja, 2 PL vínneho 
octu, mleté čierne korenie, soľ 
 Postup: Olúpanú špargľu uvarte v osole-
nej vode a po odkvapkaní nakrájajte na malé 
kúsky. Pridajte nadrobno nakrájané paradaj-
ky a zeleninu zamiešajte s nálevom z octu 
a oleja. Na záver šalát dochuťte soľou, kore-
ním a pažítkou. Nechajte uležať v chladničke 
a môžete servírovať.

PRANOSTIKY NA APRÍL
Začiatkom apríla opiľuj suché konáre, budú dobré lekváre Apríl v daždi, máj v kvete.
Mokrý apríl, suchý jún. Nerád tomu sedliak býva, keď mu v apríli nepršieva.
Suchý apríl, mokrý jún. Keď v apríli hojne vietor duje, stodola sa zaplňuje.
Ak je v apríli krásne, čiste, bude máj nepríjemný iste. Teplé noci v aprílu, požehnanie ovociu i vínu.
Keď v apríli vrana kváka, bude v roku veľká psota.



KUPÓN č.4

4číslo

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 Holečko, Ing. Ľuboš Weigner CSc, 
Ľudovít Dulai, Bc. 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 zásielok povolené 
Východoslov. riaditeľstvo pôšt Košice, 
č.j. 1739-OPPP-94 zo dňa 14. 6. 1994. 
Adresa redakcie: MsÚ, Nám. slobody č. 1, 
053 42 Krompachy. 
Redakčná rada nezodpovedá za obsah článkov 
dopisovateľov.

 Uzávierka Krompašského spravodajcu 
je vždy 25. v mesiaci

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

mesiaci.
INZERCIA

• Predám v Krompachoch 2 akváriá s prí-
slušenstvom o rozmeroch 40x40x100 cm 
a 45x40x100 cm, ktoré sú v železnom stojane 
obložené drevom (rohové). Cena dohodou, 
tel. kontakt: 0915 155 604

VÝHODNÉ HYPOTEKÁRNE A SPOTREBNÉ

Ú V E R Y
ÚČELOVÉ AJ BEZÚČELOVÉ
nájdeme pre vás ten správny

a najvýhodnejší spôsob
Kontaktujte nás 0918 539 567

pre všetkýchpre všetkých

Na trati Spišské Vlachy – Spišské Podhradie 

budú opäť jazdiť vlaky.
Dňom 31.3.2011 je ukončená oprava traťovej koľaje medzi železničnými stanicami Spišské 
Vlachy – Spišské Podhradie, ktorá bola zahájená dňa 4.6.2010 z dôvodu nezjazdnosti trate. 
Dňom 1.4.2011 je zrušená náhradná autobusová doprava a všetky vlaky v danom úseku 
budú jazdiť podľa platného cestovného poriadku.

K R I N O L Í N A K A K R Á P O T S
R A S S A Á N S O R K T L A S O A S
A K P T K A I M L A S S B O K S I A
S A T U R N O R H V K V B K K E C C
O N A D S R N S O A A O R B Ť A K I
J Á K Ň A T K T L T T U N K K N N N
A L T A Í A A A S A N Z A Ó O S A Č
Z S S N C K K N P K N A K O L E S O
D A O E O Í N I A O P I K A I A Ú R
A L I B D K R C S U T A N A B K S O
O V R Á D A S A L Á M A V A A A T T
S A L A M A N D R A Ť O K S I L O S

Referent príde do kancelárie šéfa a bojazlivo sa pýta:
- Šéfe, kam ste ma to poslali? Ja som zabudol a vaša sek-
retárka....(dokončenie v tajničke)

KACÍR, KANÁL, KANTOR, KAPUSTA, KLOKAN, 
KOBRA, KOLESO, KOLIBA, KOMORA, KONTÁ, 
KORUNKA, KRASOJAZDA, KRAVATA, KRINOLÍNA, 
KROSNÁ, SADÁR, SALÁMA, SALAMANDRA, 
SALMIAK, SALÓN, SALVA, SANKCIA, SATURN, 
SEANSE, SEDAN, SIEŤKA, SKALA, SLANINA, SOBOTA 
SOLISKO, SRNKA, STANICA, STAVBA, STOPÁRKA, 
STOROČNICA, STUDŇA, SÚSTO, SUTANA, SVIECA

Autorka: Ružena Andrašovská
Zo správnych odpovedí z minulého čísla sme vyžrebovali 
Štefana JENDREKA, Maurerova 25, Krompachy. Výhru si 
môže prevziať v pokladni  MsÚ v Krompachoch.

CUKRÁRENSKÁ VÝROBACUKRÁRENSKÁ VÝROBA
 Kúpeľná č.3, Krompachy. 

Ponúkame zákusky, drobné sladké i slané pečivo, 

atypické torty na rôzne príležitosti. 

Pečieme podľa starých tradičných receptúr.

Tel. kontakt: 0915 319 375


