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KROMPACHY

Z obsahu čísla vyberáme:
- Obsadenosť škôl a školských zariadení

- Pozvánka na Andera z Košíc a Kandráčovcov

- Prerušenie dodávky elektrickej energie

- Aktivity škôl na území mesta

- „Momentky“ z XX. Kromapšského  jarmoku

DNI MESTA KROMPACHY 2011
 Koncom septembra žezlo prevzala miss ročných období. Krásna 
jeseň. Obdobie, kedy zbierame plody našej práce. Obdobie, kedy sa 
okolitá príroda preoblieka do nového šatu. Jeseň je ročné obdobie,  
ktoré k nám prichádza vždy v rovnakom čase. Vždy je iná, no zá-
roveň v niečom rovnaká. S príchodom jesene sa mení celá príroda, 
mení sa všetko vôkol nás. 
 V septembri sa každoročne mení aj naše mesto. Prečo? Pretože 

práve koncom septembra oslavujeme v našom meste DNI MESTA 

a tohto roku sme oslávili aj 450. výročie od udelenia trhových výsad 

a 20. jubilejný novodobý jarmok.

 Tohtoročné Dni mesta Krompachy poctil svojou návštevou aj pre-

zident SR Ivan Gašparovič, ktorého primátorka mesta Krompachy 

srdečne privítala pred budovou MsÚ tradične – chlebom a soľou 

a následne  v obradnej sieni mesta. Pán prezident SR sa neskôr priho-

voril vedeniu mesta, poslancom mestského zastupiteľstva, oceneným 

občanom nášho mesta, ale aj zástupcom jednotlivých organizácii, 

firiem, podnikov a škôl a podpísal sa do pamätnej knihy mesta. 

 Nasledoval slávnostný otvárací ceremoniál Dní mesta a XX. Krom-

pašského jarmoku, samozrejme, za účasti prezidenta SR. Na tribúne 

sa prihovoril občanom, zaželal zdarný priebeh osláv a vydarený jar-

mok.

 Práve v septembri bola ukončená aj stavba „Regenerácia centra 

mesta“, ktorú sme slávnostným prestrihnutím pásky práve počas 

slávnostného otváracieho  ceremoniálu odovzdali do užívania obča-

nom nášho mesta a návštevníkom mesta. Stavba bola financovaná z 

Fondov Európskej únie, štátneho rozpočtu a z vlastných prostried-

kov mesta. Celkové náklady stavby predstavovali čiastku 640 tis. 

Eur. Generálnym projektantom stavby bol Stavoprojekt, s.r.o. Prešov. 

Stavbu realizovala spoločnosť Stavoterm s.r.o. Michalovce. Stavebný 

dozor za Mesto Krompachy vykonával pán Ivo Hinďoš. Primátorka 

mesta vyslovila veľké ďakujem Vláde Slovenskej republiky, Minister-

stvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a Košickému samospráv-

nemu kraju za pomoc a spoluprácu pred a počas realizácie stavby 

a všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii tohto diela. 

Nasledovalo odhalenie  umeleckých diel, drevených plastík (vyre-

závaných sôch), ktoré vytvorili rezbári – umelci pán Juraj Antoňák, 

pán Stanislav Polek a pán Marek Mikuš, ktorý je aj autorom sochy 

Sv. Barbory. 

 Svätá Barbora je patrón-

kou baníkov. Krompachy 

vznikli na úpätí Spišsko-

gemerského Rudohoria 

čím možno dedukovať, že 

príčinou vzniku mesta bolo 

dobývanie alebo spraco-

vanie rudného bohatstva. 

Prvými osadníkmi okolo 

Slovinského potoka boli 

práve baníci. Neskôr vďaka 

výstavbe železnice, došlo k 

rozvoju hutníctva v Krom-

pachoch. A práve to sme 

chceli pripomenúť obča-

nom a návštevníkom mesta, 

na akých základoch vzniklo 

a  rozvíjalo sa naše mesto. 

Po odhalení sôch, správca farnosti rímskokatolíckej cirkvi v Krom-

pachoch, Mgr. Jozef Palušák vysvätil sochu sv. Barbory a symbolicky 

aj ostatné dve sochy umiestnené v mestskom parku. 

 Na XX. Krompašskom jarmoku nechýbal bohatý kultúrny 

program, športový program a myslím si, že aj tá pravá jarmočná at-

mosféra a čo je najdôležitejšie, počasie prialo všetkým návštevníkom 

nášho mesta, na ktorých sa budeme tešiť opäť o rok –DOVIDENIA !

Bc.Adriána Kočanová
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JUBILANTI 
98 ročná

 Alžbeta Paulovičová

85 ročná

 Magdaléna Paulovičová

80 ročná

 Magdaléna Bombová

75 roční

 Anna Jánošíková

 Emil Kačír

 Jana Karolčíková

 Ján Marschal

70 roční

 Emil Jerga

 Gejza Andrašovský, 

 BLAHOŽELÁME 

             JUBILANTOM

NARODENIA 

V SEPTEMBRI 2011

Liliana Bendíková

Tomáš Čech 

Hedviga Girgová

Igor Holub

Michal Jendrichovský

Soňa Micová

Kristián Pokuta

Rebeca Triščová

Martin Varga

Sarah Veseleňáková

ÚMRTIA V SEPTEMBRI 2011

Štefan Červeň

  1963 -2011

Michal Ďalák

  1966-2011

Mária Habasová

  1942-2011

Ondrej Karolčík

  1956-2011

Jozef Lipták

  1933-2011

Anna Ondášová

  1937-2011

Odrej Petruňa 

  1953-2011

Vladimír Polák 

  1959-2011
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ČAS NA ŽIVOT
Miestny spolok SČK v spolupráci s NTS Košice 

pozýva dobrovoľných darcov krvi 

na 17. ročník 

Študentskej kvapky krvi 
v pondelok 14. novembra 2011 od 8:00 do 10:30 

na Mestskom úrade v Krompachoch. 

Motto tohtoročnej kvapky: ČAS NA ŽIVOT!

„ Dobrý človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho milovali. 

Ten, kto Ťa poznal , si spomenie, ten, kto ťa mal rád, nezabudne...“

Dňa 21.októbra 2011 uplynie jeden  rok, kedy nás opustila naša milovaná 

manželka, mamka a babka Marta Krausová.
S úctou a láskou spomína manžel a deti s rodinami.

Mesto Krompachy Vás pozýva 

na vystúpenie majstra slova a zábavy – legendy slovenského humoru  

 v premiérovom špeciálnom programe

 ANDERA z Košíc 
s najlepšou cimbalovkou z „východu“, ktorá sa volá 

KANDRÁČOVCI 
Počas októbrového turné sa bude prezentovať v pätnástich slovenských mestách. 

Mnohí sa pýtajú, to ešte Ander žije? Áno a má sa veľmi dobre. Je v skvelej kondícii a jeho 

vystúpenia sú lepšie ako kedysi. Garantujeme skvelý zážitok! 

Dĺžka programu: 90 min – striedajú sa v ňom veselé príbehy Andera, jeho Eržy a Piťa 

s veselou muzikou Kandráčovcov, ktorá vás dostane.

27.10.2011(štvrtok) o 18,00 hod.
Dom kultúry Krompachy                                                                         Vstupné: 6,- €

Predpredaj: MsÚ (info: 053/419 22 19, 0918 342 050)
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Informácia o obsadenosti škôl a školských zariadení mesta Krompachy v školskom roku 2011/2012
V novom školskom roku 2011/2012 do školských lavíc v základných školách a stredných školách nastúpilo 1 618 žiakov, čo je oproti predchá-

dzajúcemu roku menej o 61 žiakov. Zriaďovateľom základných škôl je mesto Krompachy, špeciálnej základnej školy je Krajský školský úrad 

v Košiciach, stredné školy patria pod VÚC Košice, zriaďovateľom súkromnej strednej odbornej školy je SEZ a.s. Krompachy.  Na základnej 

škole Zemanská a Maurerova je oproti predchádzajúcemu školskému roku pokles o 39 detí, naproti tomu na ZŠ SNP je nárast o 6 žiakov. Ka-

pacita počtu detí v materských školách sa zvýšila rekonštrukciou budovy bývalej špeciálnej základnej školy v areáli MŠ Hlavná, kde vznikla 

jedna trieda s výdajňou stravy.

Zmeny počtu žiakov v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom sú uvedené v tabuľke:

Názov školy, škols. zariadenia
Počet ž. v šk. r. 

zmena počtu žiakov %
2010/11 2011/12

ZŠ Zemanská 304 279 -25 -8,72
ZŠ Maurerova 395 381 -14 -3,54
ZŠ SNP 233 239 6 2,58
ŠZŠ 97 118 21 21,65
Gymnázium 298 256 -42 14,09
SSOŠ SEZ Kromp. 352 345 -7 -1,99
MŠ Hlavná 78 105 27 34,62
MŠ Robotnícka 37 30 -7 -18,92
MŠ SNP 48 48 0 0,00
ZUŠ 461 506 45 9,76
CVČ 1 311 1 453 142 10,83

 V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým je stanovený 

najvyšší počet detí v triede materskej školy a podľa Vyhlášky MŽ SR č. 527/2007 Z.z.o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenie pre deti a 

mládež sú materské školy plne obsadené. Vyššie počty prijatých detí ako je kapacita materských škôl je so súhlasom štátnej školskej inšpekcie.

Obsadenosť škôl a školských zariadení mesta Krompachy v školskom roku 2011/2012:

ZŠ

Poč. tried Poč. pedag. Počet žiakov
Integr.

žiaci

Poč. ž.

spolu

Max.

kap.

školy

Priemer.

poč. ž./tr
2010

/11

2011

/12

2010

/11

2011

/12
0.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r.

Zemanská 16 16 24 22 0 41 27 20 27 33 43 31 35 22 12 279 406 17,4

Maurerova 19 19 28 27 0 48 32 35 46 49 41 48 40 42 9 381 477 20,1

SNP 15 15 18 18 57 53 43 16 26 10 18 16 0 0 3 239 152 15,9

Špeciálna 12 14 15 17 0 7 8 17 24 24 14 9 6 9 0 118 114 8,4

Spolu 62 64 85 84 57 149 110 88 123 116 116 104 81 73 24 1017 1149 15,45

 Podľa zákona č. 245/2008 Z. Z. o výchove a vzdelávaní je určená horná hranica počtu žiakov v triedach, od ktorej je uvedená 

maximálna kapacita školy, minimálny počet žiakov v triedach nie je určený (okrem špeciálnych tried).

Stredná škola
Počet tried Zamestnanci Počet žiakov Poč. ž.

2010/11 2011/12 2010/11 2011/12 kvarta kvinta sexta septima 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. Nads.št. spolu
Gymnázium 12 11 34 34 24 17 16 22 30 38 45 64 0 256
SSOŠ SEZ Kromp. 17 18 44 47 118 60 65 43 59 345

ZUŠ

2010/11 2011/12

Zamestnanci Počet žiakov v odbore Poč ž. Zamestnanci Počet žiakov v odbore Poč ž.

Ped P.exter. Hudob. Výtv. Taneč. spolu Ped. P.exter Hudob. Výtv. Taneč. spolu

10 16 217 189 55 461 10 17 225 199 82 506

Materská škola

2010/11 2011/12

Počet detí Počet

tried

Počet

Pedag.

Kap.

MŠ

Počet detí Počet

tried

Počet

Pedag.

Počet 

spolu

Kap.

MŠdo 5.r. 5 ročné do 5.r. 5 ročné

Hlavná 47 31 4 8 70 69 36 5 10 105 95

Robotnícka 17 20 2 4 30 15 15 2 4 30 30

SNP 6 42 3 3 48 6 42 3 3 48 48

Spolu 70 93 9 15 148 90 93 10 17 183 173

 V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým je stanovený naj-

vyšší počet detí v triede materskej školy a podľa Vyhlášky MŽ SR č. 527/2007 Z.z.o podrobnostiach o požiadavkach na zariadenie pre deti a mlá-

dež sú materské školy plne obsadené. Vyššie počty prijatých detí ako je kapacita materských škôl je so súhlasom štátnej školskej inšpekcie.

CVČ

2010/11 2011/12
Zamestnanci

Poč. žiakov
Zamestnanci

Poč. žiakov
pedag. ostatní externí (prepoč. stav) pedag. ostatní externí (prepoč. stav)

3 3,2 6,13 1 311 3 2,16 5,48 1 453

Krompachy 5.10.2011  Vypracoval Ing. Ján Znanec
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„MOMENTKY Z XX. KROMPAŠSKÉHO JARMOKU"

FS KROMPAŠAN

Hostia na slávnostnom 

otvorení Dní mesta

Slávnostné prestrihnutie pásky

a otvorenie Dní mesta
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Čestný občan mesta  Martin Neubeller

pri soche v parku

Slávnostné otvorenie s mažoretkami s „Klubu mažoretiek ASK“

Baníci pri soche sv. Barbory

Sprievod mestom-  skupina historického  šermu JAGO
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 Denné centrum seniorov a miestna orga-

nizácia Slovenského zväzu zdravotne postih-

nutých patria neodmysliteľne k životu nášho 

mesta tak, ako ostané organizácie, spolky 

a združenia na území nášho mesta Krompa-

chy. V  mesiaci september si členovia Klubu 

seniorov zorganizovali stretnutie v priesto-

roch svojho klubu a zväz zdravotne postih-

nutých si zorganizoval stretnutie a posedenie 

pri guláši na multifunkčnom Štadióne pod 

Okruhliskom. 

 Na tieto stretnutia prizvali aj predstavite-

ľov mesta a poslancov MsZ. Dvaja poslanci 

p. Igor Jendruch a p. Vladimír Puchala prijali 

pozvanie na tieto stretnutia. Predstavitelia 

oboch organizácií ich poinformovali o svo-

jich každodenných radostiach i starostiach. 

Mesto Krompachy v rámci svojich možností 

týmto organizáciám pomáha. Je to málo? 

Práve toľko, koľko v súčasnej dobe môže. 

 Ľudia združení v týchto organizáciách si 

pomoc zaslúžia. Srdečnú atmosféru oboch 

stretnutí umocnilo krásne slnečné počasie 

babieho leta. Verím, že stretnutie všetkým 

prospelo a odniesli so z neho dobré dojmy 

a príjemné pocity.

Vladimír Puchala

poslanec MsZ

STRETNUTIE ČLENOV 

JEDNOTY DÔCHODCOV 

SLOVENSKA

 Jednota dôchodcov Slovenska v Krompa-

choch má vo svojom pláne aktivít každoročne 

letné posedenie pri guláši pre svojich členov.

 Tento rok sa toto podujatie konalo dňa 

10.8.2011 už tradične v objekte požiarnej 

zbrojnice. Zúčastnilo sa na ňom 102 členov, 

vrátane členov výboru a ako hostia boli po-

zvaní pani primátorka Ing. Iveta Rušinová, 

zástupca primátorky pán Stanislav Barbuš 

a sponzori.

 Ako desiata boli podávané pečené buchty, 

ktoré pripravili kuchárky zo SEZ-u pod ve-

dením pani Ing. Anny Cicoňovej. Neskôr sa 

podával chutný guláš. Zúčastnených potešili 

tiež hodnotné ceny v tombole, na ktoré nám 

prispeli p. Kočík, p. Marton, p. Bandžuch, 

p.  Krížová, p. Kovaľová, p. Puchala, p. Pro-

bala a p. Gmucová. Sponzorom sa vecné dary 

srdečne ďakujeme.

 O dobrú náladu sa postarali p. Dušan 

Girba, ktorý súkal ako z rukáva jeden vtip za 

druhým a páni Bukaj a Belinský, ktorí zo svo-

jich hudobných nástrojov vyludzovali pestrú 

zmes melódií.

 Výbor Jednoty dôchodcov Slovenska 

v  Krompachoch ďakuje všetkým zúčastne-

ným za príjemnú atmosféru.

Zdena Stettnerová

členka výboru JDS

BLAHOŽELÁME
Dňa 23.8.2011 oslávil 

pán Jozef Patera 

životné jubileum- 80 rokov. 

Pána Pateru netreba zvlášť 

predstavovať. Celý svoj aktívny život 

odpracoval ako riadiaci pracovník 

Východoslovenských elektrární na 

obvodnej služobni v Krompachoch. 

Po odchode do dôchodku sa svojimi 

odbornými znalosťami podieľal na 

rozvoji lyžiarskeho strediska Plejsy. 

V súčasnej dobe sa spolu s manželkou 

angažujú v organizácii Jednota 

dôchodcov Slovenska. Som rád, že som 

mal tú česť spolu s predstaviteľmi mesta 

jubilantovi zablahoželať. Oslávenec sa 

pri tejto príležitosti zapísal do pamätnej 

knihy mesta. 

Pán Jozef Patera – prajeme ešte raz 

veľa zdravia a pokojnú jeseň života 

v kruhu svojich najbližších.

Vladimír Puchala 

 Za hodnotené obdobie prijali policajti 

Mestskej polície Krompachy na teritóriu 

mesta Krompachy 7 oznámení od občanov, 

ktorí nás upozorňovali na protiprávne kona-

nie a  policajnú hliadku žiadali o vykonanie 

zákroku v 16 prípadoch. Celkom bolo rieše-

ných 76 priestupkov.

 Blokové pokuty boli uložené v celkovej 

hodnote 180.- €.

 Prijatými oznámeniami a vlastnou vyhľa-

dávacou činnosťou riešili príslušníci MsP 76

priestupkov. 

Zistené priestupky podľa zákona č.372/1990 

Z. o priestupkoch :

§  22  priestupky proti bezpečnosti 

 a plynulosti cestnej premávky  ...................10

§  47 – 48  priestupky proti verejnému

 poriadku  ....................................................  63

§  49  priestupky proti  občianskemu 

 spolunažívaniu  ...........................................  1

§  50  priestupky  proti  majetku ..................   2

Podozrenie z trestného činu .........................   0

Zistené priestupky na úseku porušovania 

jednotlivých  VZN :

VZN č. 1 /  2005, ktorým sa upravujú 

niektoré podmienky držania psov .................2

VZN č. 5 /  2011  o čistote mesta ......................68    

Iné  ....................................................................  6

Z celkového počtu  75 priestupkov bolo rie-

šených : 

V blokovom konaní ........................................   7

Pohovorom .....................................................  46

Odložených  ....................................................   1

Uložených ........................................................   0

Odstúpených ...................................................   0

Nevybavených................................................. 22

Preverované a vybavované  obyčajné spisy 

(správy o povesti , dožiadania a pod . )    

Dožiadania zo súdov ....................................... 7

Dožiadania súdnych exekútorov ................... 7

Dožiadania z iných organizácií .......................4 

Použitie donucovacích prostriedkov v zmysle  

zákona č. 564/1991 Z. o Obecnej polícií

Putá .....................................................................0

Hmaty a chvaty ................................................ 0

Obušok ...............................................................0

Služobná zbraň ..................................................0

Služobný pes ......................................................0

Papuča ................................................................0

Predvedenie na  MsP.........................................0

Predvedenie na OO PZ ....................................0

 Referenti kamerového systému za hodnote-

né obdobie zistili 16 podozrení z priestupkov 

na úseku požívania alkoholu na verejnosti, 

výtržnosti, rušenie nočného kľudu, nespráv-

ne parkovanie motorových vozidiel a iné. 

Náčelník MsP Krompachy  Mgr. Alfonz Kaľavský

O činnosti Mestskej polície v Krompachoch 
za obdobie od 01. 09. 2011  do 30. 09. 2011

DENNÉ CENTRUM SENIOROV
A MIESTNA ORGANIZÁCIA 

SLOVENSKÉHO ZVÄZU 
ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
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BLAHOŽELANIE
Pani Janka Karolčíková 

sa 18.10.2011 dožila 

krásneho životného jubilea 75 rokov. 

Pani Janka je dlhoročnou funkcionárkou vo výbore ZO-SZPB. 

Stála na jeho začiatkoch, je skromná, veľmi usilovná, zúčastňuje 

sa všetkých akcií a pietnych aktov. Členovia výboru k jej krásne-

mu jubileu prajú ešte veľa zdravíčka a lásky od svojich blízkych. 

Janka, ďakujem Ti, že si.

Výbor ZO -SZPB

OKIENKO ŠZŠ
 ŠZŠ v Krompachoch poctil svojou návštevou

 štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR Jaroslav Ivančo
 Výchova a vzdelávanie je zložitý proces. Obzvlášť, keď hovoríme 

o výchove a vzdelávaní detí zo sociálne znevýhodneného a málo pod-

netného prostredia. Do tejto kategórie patria predovšetkým rómske 

deti. Problematika vzdelávania znevýhodnených skupín, predo-

všetkým menšín, je celoeurópsky problém a jeho riešenie nemôže 

prebiehať len na štátnej úrovni, ale predovšetkým na komunálnej, 

čo najbližšie k znevýhodneným skupinám.

 V súvislosti s touto úlohou je veľmi chvályhodné, že po 43 ro-

koch získala Špeciálna základná škola v Krompachoch svoje vlastné 

priestory na Ul. SNP 49, ktoré slúžia na vzdelávanie 70 žiakov z naj-

nižších ročníkov. Riaditeľ školy Mgr. Jozef Valek vynaložil obrovské 

úsilie na získanie finančných prostriedkov. Ministerstvo školstva 

SR na obnovu a vybudovanie podlažia celkovo investovalo sumu 

330  522  €. V zrekonštruovanej budove sú 4 nové učebne, kancelá-

ria riaditeľa a zástupkyne školy, zborovňa, ekonomická miestnosť 

a miestnosť pre hospodárku a taktiež počítačová učebňa. Škole ešte 

chýba telocvičňa, kuchynka a učebňa pre praktické vyučovanie. 

Vedenie školy vyvíja úsilie aj k vytvoreniu učňovského vzdelávania. 

Momentálne škola čaká na zaradenie odborného učilišťa so zamera-

ním na lesníctvo do siete škôl.

VÝCHODOSLOVENSKÁ 

DISTRIBUČNÁ, a.s. KOŠICE 
oznamuje svojim zákazníkom, že na jednotlivých uliciach bude 

prerušená distribúcia elektriny 

z dôvodu plánovaných prác 

na zariadení nízkeho napätia 
a to nasledovne:

DEŇ ČAS ULICA

27.10.2011 7,10- 17,00 hod.
ul.SNP č.d. 70-35, 

ul. Družstevná č.d.4

27.10.2011 7,40- 17,30 hod. Ul. Družstevná, Rázusová

27.10.2011 9,00 -10,00 hod.
Ul. Stará cesta, Robotnícka, 

Veterná

28.10.2011 7,40 -17,30 hod. 
Záhradkárska osada 

pod Plejsami

ĎAKUJEME ZA POROZUMENIE ! 

 Dňa 3. októbra 2011 poctil ŠZŠ svojou návštevou štátny tajomník 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Jaroslav Ivančo. 

Na  pôde školy ho privítal riaditeľ školy Mgr. Jozef Valek za účasti 

celého pedagogického zboru, členov Rady školy ale aj žiakov, ktorí 

pre štátneho tajomníka pripravili krátky kultúrny program. Sláv-

nostným prestrihnutím pásky uviedol do užívania zrekonštruovanú 

budovu ŠZŠ a prezrel si jej priestory. V priateľsko-pracovnej atmo-

sfére s riaditeľom školy, pedagógmi a pozvanými hosťami Ing. Imri-

chom Holečkom, Stanislavom Barbušom, Mgr. Mariánom Keru-

ľom, MuDr.  Mariánom Hojstričom, PaedDr. Jánom Pavelčákom, 

Mgr. Viktóriou Rozsypalovou, Mgr. Janou Sokolskou, Mgr. Jozefom 

Slivenským a Mgr. Máriou Šimoňákovou rezonovali témy špeciálne-

ho školstva a jeho vízie do budúcnosti.

 Je pravdou, že medzi úlohy prvoradej dôležitosti  v oblasti vzde-

lávania v Slovenskej republike patrí dosiahnutie zlepšenia vzdela-

nostných podmienok pre rómske deti. Skvalitnením ich výchovy 

a vzdelávania je možné zvýšiť ich uplatnenie sa na trhu práce, a tak 

vytvoriť predpoklady pre zlepšenie kvality ich života. Ich rovnopráv-

ne začlenenie ako plnohodnotných členov do širšej spoločnosti pri 

súčasnom rešpektovaní ich osobných kultúrnych zvyklostí a tradícií, 

je jednou z ciest k pozdvihnutiu celkovej životnej úrovne krajiny.

Mgr. Jozef Valek, riaditeľ školy
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Tohtoročné Dni mesta Krompachy boli pre 

naše gymnázium výnimočné. Po prvýkrát 

sme v našej škole, i v našom meste privíta-

li študentov Gymnázia v Rýmařove. Počas 

3-dňovej návštevy spolu s našimi študentmi 

spoznali Krompachy, krásu našich veľhôr či 

históriu Spišského hradu. Vznikli nové pria-

teľstvá, ale i nečakané lásky. 

 V nedeľu ráno sa študentom z nášho part-

nerského mesta odchádzalo ťažko. My sa 

však už teraz tešíme na ďalšie stretnutie a na 

program, ktorý pre nás pripravia naši kama-

ráti v Rýmařove.

 Svoje dojmy a zážitky z výmenného poby-

tu opísala študenta rýmařovského gymnázia 

v článku, ktorý bol uverejnený v miestnych 

novinách takto: 

 Ve čtvrtek 22. září 2011 dorazil autobus 

se třiceti studenty a dvěma učitelkami rý-

mařovského gymnázia do města Krompachy 

na Slovensku. Partnerství měst Krompachy 

a Rýmařov trvá už od roku 2002, ale poprvé 

se tentokrát podařilo realizovat výměnný 

pobyt studentů. Gymnázium Krompachy 

hostilo studenty Gymnázia Rýmařov. Náš 

pobyt ve městě Krompachy se uskutečnil 

v  rámci projektu KomPrax – Kompetence 

pro praxi, který zpracovali studenti krom-

pašského gymnázia a získali tak peníze na 

náš společný vstup do objektů kulturních 

památek.

Před gymnáziem nás přivítala paní ředitelka 

Darina Ďudičová a paní Daniela Waresová, 

hlavní organizátorka projektu. Odpoledne 

jsme se s krompašskými gymnazisty sezná-

mili při společných hrách a večer už jsme 

si všichni lámali jazyky: „Pes spí, psi spia”. 

Naše „nejneobhospodařovávatelnější” si naši 

slovenští kamarádi rozdělili na několik částí 

a pak už výslovnost zvládli dobře. 

 V pátek jsme absolvovali náročné turistic-

ké trasy ve Vysokých Tatrách. Jedna skupina 

šla ze Štrbského plesa na Poporadské pleso 

a symbolický hřbitov obětí hor, druhá skupi-

na zvolila trasu kombinovanou s lanovkami 

a „električkou“ z Popradu cez Skalnaté pleso 

do Tatranské Lomnice. Počasí nám příliš 

nepřálo, ale aspoň chvílemi se mlha rozply-

nula a my jsme měli možnost vidět tatranské 

vrcholy ozářené sluncem.

 V sobotu už byl „den jako korálek“ a nás 

čekala návštěva Spišského hradu. V hradní 

kuchyni jsme se dověděli, že se tam vařily ne-

jčastěji žáby a veverky, proto jsme byli doce-

la rádi, když jsme si mohli dát výbornou piz-

zu ve Spišském Podhradí. Odpoledne jsme si 

ještě prohlédli gotický kostel ve vesnici Žeh-

ra a Spišskou kapitulu, jsou to významné pa-

mátky, které jsou zařazeny do seznamu pa-

mátek UNESCO.

 V neděli po snídani jsme se rozloučili se 

svými slovenskými kamarády a celou cestu 

domů jsme přemýšleli o tom, jaký program 

pro ně připravíme, až k nám v příštím roce 

přijedou. Chtěli bychom, aby se jim v Rý-

mařově líbilo stejně, jako nám se líbilo 

v Krompachách.

   Veronika Papcunová, oktáva

   Foto: Mgr. Ivana Hofírková 

(„Projekt KomPrax realizuje IUVENTA – 

Slovenský inštitút mládeže a je spolufinan-

covaný zo zdrojov EÚ“).

PRIATEĽSTVO BEZ HRANÍC Názor poslanca 
Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch
 V dňoch 22.-24.9.2011 sa v našom meste 

uskutočnili DNI MESTA a v novodobej his-

tórii už XX. Krompašský jarmok Aké boli 

Dni mesta? Na čo slúžia? Čo priniesli? Jedni 

hovoria – málo stánkov, malý výber, druhým 

chýbalo zase čosi iné. Kompetentní určite po-

rozmýšľajú, ako to vylepšiť. Ja by som sa chcel 

s čitateľom podeliť o svoj názor.

 V dávnejšej minulosti boli jarmoky výsa-

dou. V dnešnej dobe, keď tovar možno nakú-

piť v preplnených marketoch a obchodných 

centrách, by jarmok – Dni mesta- mali slúžiť 

na zachovanie tradície, spolupatričnosti, ale 

aj na propagáciu, reklamu a bohatý a kultúr-

ny zážitok. Pri tejto príležitosti naše mesto 

ocenilo osobnosti, ktoré sa pričinili o rozvoj 

mesta a naďalej ho pomáhajú rozvíjať. Spo-

meniem p.Martina Neubellera, či Ing. Ladi-

slava Mikloša. Na slávnostnom mestskom 

zastupiteľstve a na otvorení Dní mesta Krom-

pachy sa zúčastnil aj prezident SR pán Ivan 

Gašparovič a zahraničné delegácie z dru-

žobných miest – z Českej republiky z mesta 

Rýmařov a z Rumunska z mesta Nadlak. Je to 

tá najlepšia reklama a vizitka nášho mesta. 

Dobrý spôsob, ako dávame vedieť o nás na 

Slovensku a aj za jeho hranicami. Poďakova-

nie patrí všetkým tým, ktorí túto udalosť pri-

pravovali a zorganizovali. Kultúrny program 

bol bohatý, verím, že každý, kto sa jarmoku 

zúčastnil si odniesol len tie najlepšie pocity 

a keď boli nejaké zlé, na tie rýchle zabudne. 

              Vladimír Puchala, poslanec MsZ

KINO SLÁVIA KINO SLÁVIA 
KROMPACHYKROMPACHY
OKTÓBER 2011

 22.10.   o 19,00 hod.            VSTUPNÉ: 2,- €

Vo štvorici po opici 2 

USA, 2011, komédia, slov. titulky, MP: 15 r.

"Vo štvorici po opici 2" je pokračovaním 

hitu režiséra Todda Phillipsa z roku 2009  

Tentokrát sa Phil, Stu, Alan a Doug vydajú 

na cestu do exotického Thajska. Dôvodom 

je Stuova svadba. Po nezabudnuteľnej 

Dougovej rozlúčke so slobodou v Las Vegas 

Stu radšej nič neriskuje a rozhodne sa len 

pre tichý predsvadobný brunch. Udalosti sa 

však málokedy vyvíjajú podľa plánu. To, čo 

sa stane vo Vegas, má ostať vo Vegas, ale to, 

čo sa prihodí v Bangkoku, si nemožno ani 

predstaviť.

Réžia: Todd Phillips, 

Hrajú: Zach Galifianakis, Bradley 

Cooper, Ed Helms, Justin Bartha, Liam 

Neeson,  Mike Tyson
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Správame sa ekologicky
 Podtatranská skautská oblasť každý rok organizuje akciu „Upra-

tovanie Slovenského raja“, ktorej sa po vedením p. uč. Gmucovej, 

Kačurovej a Holečkovej  zúčastnili žiaci našej školy.

 Žiaci prešli túru zo Spišských Tomašoviec smerom na Tomašov-

ský výhľad, prielom Hornádu, Kláštornú roklinu až  na Kláštorisko. 

Cestou čistili turistické chodníky od odpadkov, ktoré tu zanechali 

nezodpovední turisti. Deti si uvedomili význam ochrany prírody. 

Dali si predsavzatie, že už nikdy nevyhodia v lese plastovú fľašu, 

či papierik.

 Malí turisti a ochranári boli odmenení chutným gulášom, slad-

kosťou a tešili sa z pekne stráveného dňa v prírode.

Koordináror MiM

Otvorili sme ďalšiu športovú triedu
 V tomto školskom roku 2011/2012 máme v piatom ročníku jednu 

športovú triedu. Konkrétne je to V.A trieda, 

kde triednou učiteľkou je Mgr. Zuzana Holečková. V triede je 24 žia-

kov, z toho 17 dievčat a 7 chlapcov.

 Táto športová trieda je zameraná na dva športy, jeden kolektívny 

a druhý individuálny- basketbal dievčatá a stolný tenis dievčatá a chlap-

ci. Trinásť dievčat sa špecializuje na basketbal. Trénerkou basketbalu je 

Mgr. V. Petrovská. Stolný tenis trénuje  pani Oľga Barbušová.

 Deti sú veľmi šikovné, nie len po športovej stránke, ale aj po vedo-

mostnej a veľmi dobre sa s nimi spolupracuje.

 V máji 2012 sa žiaci zúčastnia trojdňového športového  sústredenia 

v Poráčskej doline.      Mgr. Zuzana Holečková

Ako sa darí prváčikom
 Bol raz jeden šlabikár a v ňom veta „Ema má mamu“

 Slávna to veta, učili sa ju aj naši oteckovia, mamičky, babičky aj 

deduškovia. A učíme sa ju dnes aj my, prváci na Základnej škole 

Maurerova ulica. V škole máme dve prvácke triedy plné šikovných 

detí, ktoré si zvykajú na prvé školské povinnosti.

 Deti majú zodpovedných  rodičov, ktorí chápu, že škola a rodina 

sú najdôležitejším ohnivkom dlhej reťaze formovania dieťaťa. Škola 

a učitelia otvárajú brány poznania, no výchova a vzdelávanie nie sú 

len jednosmernou ulicou – do školy. Škola a rodina sú spojité nádoby. 

Od detí chceme, aby sa naučili samostatne pracovať, kriticky a tvo-

rivo myslieť, aby sa vedeli učiť. Takýto cieľ možno dosiahnuť len za 

aktívnej pomoci rodičov.

 Prvé samostatné písmeno malého prváčika je veľkým víťazstvom.

 Radosť z úspechu stupňuje jeho snahu v učení. 

 Rodičom prváčikov želáme veľa trpezlivosti a radosti. 

Mgr. Michaela Micherdová

ZŠ MAUREROVA 
INFORMUJE



10číslo

10

Tenisový turnaj
Dňa 24.9.2011 sa na tenisových kurtoch športového areálu na 

Okruhlisku uskutočnil V. ročník tenisového turnaja o Pohár pri-

mátorky mesta v miešanej štvorhre a v štvorhre mužov. 

Výsledky turnaja:

Miešaná štvorhra

1. miesto  Jana Guľová – Imrich Šima

2. miesto  Denisa Martonová – René Marton

3. miesto  Anna Mikulová – Vladimír Pernica

Štvorhra muži

1. miesto  Ján Melega – Rastislav Jánoš

2. miesto  Tomáš Richnavský – Lukáš Richnavský

3. miesto  Ľubomír Kicko – Ľubomír Džerenga

Turnaja sa zúčastnilo celkom 16 družstiev, pričom je potešiteľná aj 

účasť študentov krompašských stredných škôl. 

Poďakovanie patrí sponzorom, ktorý sa podieľali na zabezpečení 

turnaja a občerstvení pre účastníkov - Mesto Krompachy; Zlievá-

reň SEZ, a.s.; SEZ a.s.; HASMA, s.r.o.; Zinkóza, a.s.; SIGMA Plus, 

s.r.o.; SOOF, s.r.o.; Pizzeria Giulia; Rastislav Milkovič.

Ing. Vladimír Lizák

Základ budúcej úrody 

– jesenné hnojenie
 Pravidelné a cieľavedomé hnojenie organickými a priemyselnými hno-

jivami patrí k najzákladnejším predpokladom na zvýšenie úrodovosti 

v záhradkách. Hnojením zlepšujeme fyzikálne vlastnosti pôdy, podpo-

rujeme jej biologickú aktivitu a dopĺňame odčerpané živiny z pôdy. Aby 

hnojenie bolo účinné, sú na to potrebné určité predpoklady. Jedným 

z nich je chemická reakcia pôdy. Pôda musí mať dostatočné množstvo 

vápnika. Či má naša pôda dostatočné množstvo vápnika, môžeme si 

jednoducho zistiť sami. DO čistého pohára dáme trochu suchej pôdy, 

zalejeme ju nezriedeným octom, zamiešame a pozorujeme. Ak roztok 

začne šumieť, vápnika je v pôde dostatok a pôda nevyžaduje vápnenie. 

Keď nešumí , je potrebné laboratórne zistiť kyslosť pôdy a potrebu váp-

nenia. Ak na vápnenie pôdy používame mletý vápenec, môžeme pôdu 

vápniť celý rok. Musíme sa však presvedčiť, či vápenec neobsahuje aj časť 

páleného vápna a nemá alkalickú reakciu. Ak obsahuje, zistíme to tak , 

že po premiešaní s vodou sa nám pálené vápno rozpustí a zmäkčí vodu. 

Takýto mletý vápenec používame len na jesenné vápnenie.

 Jeseň je najvhodnejšie obdobie na vyhnojenie pôdy organickým hno-

jivom (maštaľný hnoj, Vitahum, kompost), fosforečnými a draselnými 

hnojivami. Hnojenie robíme podľa toho, akú plodinu budeme pestovať. 

Zásadne nehnojíme čerstvým hnojom pod koreňovú zeleninu, cibuľovi-

nu a strukoviny. Hnojíme v tej časti, kde budeme pestovať plodovú ze-

leninu (uhorky, rajčiak, paprika, tekvica), hlúboviny a zemiaky. Na 1 m2 

dávame 6-10 kg maštaľného hnoja, 100-150 g superfosfátu a 60 -100 g 

60% draselnej soli. Dusíkom hnojíme na jar a to liadkom amónnym 

s vápencom.

 Výhodou jesenného hnojenia je, že vplyvom mikrobiálnej činnosti 

počas jesene a zimy dochádza k vyzretiu pôdy a cez mikroorganizmy 

sa na jar potrebné živiny nachádzajú v pohotovom stave a prístupné 

rastlinám. Pri jesennom rýľovaní je aj využitie zimnej vlahy oveľa lepšie. 

Rýľujeme zásadne na hrubú hrudu, aby pôda cez zimu dobre premrzla 

a vytvorila sa dobrá štruktúra pôdy. Ak použijeme na hnojenie Cere-

rit, alebo NPK, ktoré majú tiež veľmi dobrý účinok, používame ich až 

na jar, aby sme zabránili strate dusíka, vyplavením cez zimné obdobie. 

Rýľujeme v jeseni, na jar pôdu len prekypríme, prípadne prekopeme 

motykou (zásadne neobraciame). V pôde cez zimu v hĺbke 10 -15 cm 

vzniká intenzívna mikrobiálna činnosť potrebná na prenos živín, kto-

rú by sme obracaním narušili  a tak spomalili rast plodín. Maštaľným 

hnojom hnojíme raz za 3-4 roky, fosforečnými a draselnými hnojivami 

raz za 2-3 roky, dusikaté hnojivá aplikujme každý rok. Maštaľný hnoj 

nikdy nekombinujeme s vápnením páleným vápnom alebo vápenným 

hydrátom.                         Ján Miľo

záhradkárska poradňa

STRETNUTIE 
po 50. rokoch

 24. september bol dňom stretnutí mnohých Krompašanov so 

svojimi priateľmi a rodinami. Pre nás, maturantov na SVŠ v Krom-

pachoch v r.1961 bol to deň obzvlášť výnimočný. Stretli sme sa 

a pripomenuli sme si, že už uplynulo 50 rokov od zloženia našej 

skúšky dospelosti. Zaspomínali se si na nášho triedneho profeso-

ra Štefana Richnavského, na pani riaditeľku Fišerovú aj na pána 

riaditeľa Muchu, ako aj na všetkých našich profesorov a spolužia-

kov, ktorí sa z rôznych príčin nášho stretnutia nemohli zúčastniť. 

Na veselých zážitkoch a výrokoch z čias nášho štúdia sme sa veselo 

zabávali. 

Stretnutia sa zúčastinili Erika Baštyová-Piegerová, Magda 

Baranová-Miklošová, Dana Rusnáková-Onderčinová, Marián 

Huba, Betka Kičinová-Probalová, Monika Krešťanková-Ferková, 

Jozef Bernáth, Dušan Saxa, Marta Maršalová-Schmidová, Anna 

Knutová-Ďorková, Otília Lukáčová-Mihaliková, Tomáš Star-

zyk, Ružena Andrašovská-Lonská, Erika Tresová-Kapinusová, 

Anna Zacharová-Baluchová, Jozef Rychnavský, Alojz Adamkovič, 

Anna Virzeková-Šivíková.

 Naše spomienky patrili aj spolužiakovom, ktorí žiaľ, už nie sú 

medzi nami. Sú to František Baláž, Katarína Fleischerová, Ladislav 

Franc, Ivan Fremal, Igor Kuchár, Milada Birošová –Patzová, Erna 

Kuchárová-Škvareninová, Vladimr Tomečko.

 Naše poďakovanie patrí aj pracovníkom prevádzky PILER 

PARK-KAŠTIEĽ  za príjemné prostredie, ktoré nám vytvorili.

  Ružena Andrašovská
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 Dňa 23.09.2011 sa uskutočnil X X. ročník stolnotenisového turnaja 

o majstra   „ Krompašského jarmoku “. Predmetného turnaja sa zú-

častnilo 13 súťažiacich a to domácu hráči MŠK – STO Krompachy, 

ale aj fanúšikovia stolného tenisu. Súťažilo sa v kategórii registrovaní 

a neregistrovaní hráči.

Majstrami stolnotenisového turnaja sa stali:

Výsledky dvojhra- registrovaní: 

 1. Dominik Sekáč 

 2. Radován Mišelnický

 3. Paulo Guassardo

Výsledky štvorhra- registrovaní:

 1. Záhradník Aleš – Mišelnický Radován

 2. Barbušová Oľga - Guassardo Paulo

 3. Wenzel Michal – Neubeller Miroslav

Výsledky dvojhra – neregistrovaní:

 1. Lukáš Čmeľ

 2. Patrícia Džuganová

 3. Patrícia Neubellerová

 Všetkým hráčom ďakujeme za vynikajúcu hru a predovšetkým 

ďakujeme Mestu Krompachy a sponzorom za ceny, ktoré nám po-

skytli.

  Bc. Daša Sekáčová, sekretár MŠK – STO Krompachy    

Dominik Sekáč novým Majstrom Spiša

 Pred začiatkom ligovej sezóny sa už tradične konal turnaj o Maj-

stra Spiša okresov Spišská Nová Ves a Gelnica aj za účasti stolných 

tenistov z Krompách. Dejiskom boli Spišské Vlachy, kde sa rozohrali 

zápasy za šiestimi stolmi. Turnaj sa konal dňa 17.09.2011. 

 Hlavným prekvapením turnaja bolo suverénne 

počínanie mladého krompašana Dominika Sekáča, 

ktorý v semifinále porazil prvoligistu z Margecian 

Vasiľa 3:1 na sety a vo finále ďalšieho prvoligistu 

z Margecian Tomagu taktiež 3:1.

 Náš druhý zástupca Radovan Mišelnický skončil 

tretí, keď v semifinále nestačil na finalistu Tomagu.

Chlapcom sa nedarilo veľmi vo štvorhre, kde mali 

najvyššie ambície, no i napriek tomu obsadili krásnu 

bronzovú priečku.

Výsledky

Jednotlivci:

 1. miesto Dominik Sekáč, Krompachy

 2. miesto Tomaga, Margecany

 3. miesto Radovan Mišelnický, Krompachy

     3. miesto Vasiľ, Margecany

Štvorhra:

1. miesto Trojan - Zahornadský, Margecany

2. miesto Tomaga - Vasiľ, Margecany 

3. miesto Sekáč - Mišelnický, Krompachy

Turnaj o majstra Krompašského jarmoku
STOLNOTENISOVÝ ODDIEL INFORMUJE

Výstava obrazov 
Jozefa Maňovského

 Dňa 20.9.2011 zástupca primátorky mesta p. Stanislav Barbuš 

otvoril prvú výstavu obrazov svojho priateľa a rovesníka, ale aj ľudo-

vého umelca, občana nášho mesta Jožka Maňovského. Ako povedal 

Stanislav Barbuš „Je dobre, že v rámci Dní mesta môžeme prezento-

vať diela Krompašana na výstave a dostať ho do povedomia spoluob-

čanov a návštevníkov nášho mesta...“ 

 Sklony k maľovaniu u pána Jozefa Maňovského sa prejavovali už 

v jeho rannej mladosti. Z čiernobielych fotografií robil farebné a zrej-

me tieto umelecké gény v ňom driemali a čakali, kedy sa budú môcť 

prejaviť naplno. V ďalšom období mladosti zvíťazila hudba. Začínal 

v  dychovej hudbe v Kovohutách. Po  dokončení tohto kultúrneho 

stánku a zlúčení dychových hudieb SEZ-u a Kovohút pôsobil v zlúče-

nej dychovej hudbe. 

 Pôsobil taktiež v hudobnej skupine a rozdával radosť, zabával ľudí 

na tanečných zábavách a svadbách. Medzitým rôčky pribúdali prišli 

starosti o rodinu, výchovu detí a zamestnanie. 

 Po odchode do dôchodku prišli iné starosti a záujmy, a zrejme 

náhoda chcela, že pre našu generáciu doteraz málo známa technika 

v podobe počítača dosiahla nevídane možnosti a Jozef sa začal zau-

jímať o využitie výpočtovej techniky. Našiel si na internete základy 

maľovania a začal skúšať a venovať sa tomuto druhu umenia hlbšie. 

Učarila mu krajina, lesy, príroda. Výsledok tohto snaženia je zname-

nitý a mohli sa o tom presvedčiť na tejto prezentácií jeho obrazov. 

 Pán Stanislav Barbuš poblahoželal autorovi k výstave jeho diel 

a poprial mu veľa zdravia a umeleckých nápadov do ďalšej jeho tvojej 

tvorivej práce.                   A.K.
Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta otvára výstavu

Obrazy p. Jozefa Maňovského
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 Uzávierka Krompašského 
spravodajcu 

je vždy 25. v mesiaci

Krompašský spravodajca
bude v predaji vždy po 10. dni 

v príslušnom mesiaci.

Vydáva mesto Krompachy, vydávanie povolené 

OÚ v Spišskej Novej Vsi, reg. č. 3/91. 

• Predám 3-izbový byt na Lorencovej ul. č.1, 

2. poschodie v Krompachoch. Cena: 26.000,- €. 

Tel: 0908 996 103

PÔŽIČKY – pre zamestnaných, dôchodcov 

a ženy na materskej dovolenke

Tel. kontakt: 0908 202 663

• Predám 3-izbový tehlový byt na 1. poschodí 

(príp. so zariadením) v Krompachoch na Maurero-

vej ul. Izby sú priestranné, kúpeľňa a WC. 

Po rekonštrukcii, bezpečnostné vchodové dvere.  

Tel: 0903 932 082

- Miško si píše slohovú úlohu.

- „Ocko, čo je to čestný titul?

- „To je asi toľko, keď tvoja mama  

    povie, ...“ TAJNIČKA

AUTORITA, CELOFÁN, CIEVA, CVIKLA, DRÁHA, HRANA, IMELO, 

DLADIVO, KLEBETNICA, KOLEDA, KOMORA, KORMIDLO, KRA-

SOJAZDEC, KRAVA, MAKETA, MODLA, OBLOHA, OPERA, OPONA, 

OVLÁDAČ, PANVICA, POHAN, RAKVA, PRIADOK, ROBOTNÍK, SA-

LAMANDRA, SKALA, MOLA, SNEŽIENKA, STALAGMIT, STOPÁR-

KA, SUSEDA, SVIECA, TRETRA, VEDEC, VLEKY, VODKA, VOLAV-

KA, VRÁSKA, ZÁLOHA, ZHODA, ZLOMOK

Autorka: RUŽENA ANDRAŠOVSKÁ

Z minulého čísla KS sme zo správnych odpovedí vyžrebovali: Milenu Fran-

kovú, Hlavná 14,  Krompachy. Výhru si môže prevziať v pokladni MsÚ 

na prízemí, č.dv. 5.
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