
KROMPACHY

Rôzne spoločenské skupiny nám 

vtláčajú  názor, že najdôležitejším 

problémom v súčasnosti je kauza 

Gorila. Nechcem bagatelizovať 

tento problém, lebo korupcia je  

skutočne hanbou našej spoločnosti 

a je nutné s týmto javom niečo ro-

biť. Obyčajného človeka, ktorý žije 

na Východnom Slovensku, alebo 

ako hovoria  niektorí Bratislavča-

nia na „Náhornom Karabachu, 

alebo na Ďalekom Východe“, trá-

pia iba „banálne problémy“. Len 

také bežné – ako neprísť o prácu, 
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Vážení spoluobčania, čaká nás ťažký rok. Zložitá politická 

a  finančná situácia vyvoláva množstvo otáznikov. Quo vadis 

Slovensko? (Kam kráčaš Slovensko?)

Quo vadis Slovensko?

1. cena: víkendový pobyt v Hoteli Plejsy 

2. cena: 2 celodenné skipassy 

3. cena: vstup do Vital ISIS Paradise pre 2 osoby ... 

a určite budú aj ceny útechy 

 Tešíme sa na Vašu návštevu! 

- pravá dedinská zabíjačka na svahu 

- ochutnávka zabíjačkových špecialít 

- karneval na lyžiach so zvýhodneným skipassom 

   pre tých zamaskovaných

- výhra pre najkomickejšiu masku.

Fašiangová zabíjačka 
s karnevalom na lyžiach 
Deň plný zážitkov, radosti, dobrôt a výhier! 
Kedy: 25.2.2012 od rána do večera.    
Kde: Hotel Plejsy*** a Relax Center Plejsy. 
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za čo kúpiť lieky, pomôcky deťom 

do školy, prípadne ako zaplatiť 

deťom internát, ako zabezpečiť 

nevládnym rodičom starostlivosť 

a najmä za čo. Alebo problémy: 

„Vráti sa mi manželka bezpečne 

z Rakúska, kde opatruje cudzích 

ľudí, zatiaľ čo jej vnúčatá potrebujú 

starkú, alebo deti matku? Vráti sa 

nám dcéra, alebo syn zo zahraničia, 

kde ako inžinier balí hamburgery? 

Vráti sa nám otec, alebo manžel zo 

zahraničia kde razí tunely, alebo 

stavia diaľnice a stavby, zatiaľ čo 

u nás na Slovensku pracujú zahra-

ničné firmy?“ Východné Slovensko 

sa vyľudňuje. V mnohých obciach  

domy, ktoré v pote tváre postavili 

naši otcovia, musia sa predávať pod 

cenu, pretože neprispôsobiví suse-

dia vedia urobiť slušným ľuďom zo 

života peklo. Ale pokiaľ sa to deje  

len „u nás“, vládu a západniarov 

to netrápi. Stačí, že v Malackách 

žije jedna rodina neprispôsobivých 

a rieši to sám minister a takmer 

všetky média. 

Všetci politici pred voľbami sľubu-

jú, že problémy bežných ľudí budú 

riešiť ako svoju prioritu. Prejdú 

štyri roky a nič. Stáva sa pravid-

lom, že slušný človek je potrestaný 

a darebákom sa stále pomáha.  

Nadobúdame dojem, že v našej 

republike sa neoplatí poctivo žiť 

a pracovať. Po dvadsiatich rokoch 

takzvanej demokracie sa ľuďom 

žije stále horšie a horšie. Čo z toho, 

že môžeme slobodne prejaviť svoj 

názor, keď ho aj tak nikto nepo-

čúva? Bulvárne média nás kŕmia 

rôznymi kauzami, vraždami a ha-

váriami a skutočné problémy sa aj 

tak neriešia.

Quo vadis Slovensko? Quo vadis 

Východné Slovensko? Ouo vadis 

Krompachy?

Chcem veriť spolu s vami, že raz 

prídu takí politici, ktorých bude 

zaujímať aj osud bežných, pracovi-

tých a poctivých ľudí zo Slovenska, 

z Východného Slovenska a nie len 

osud „Goríl z Planéty opíc“. 

  Ing.Iveta Rušinová
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JUBILANTI 
94 roční

 Jozef Hagara
 Margita Milčáková

93 ročný 

 Valent Ivančák

90 roční 

 Ludvig, Rudolf Zahradník 
 Zlatica Haduchová

80 roční 

 Mária Puchalová 
 Ján Merjavý 
 Magdaléna Šupíková 
 Viera Vanjek 
 Pavol Pataky 
 Jozef Vernarský

75 roční 

 Ing. Jaroslav Martinik 
 Jolana Merjavá 
 Alžbeta Balážiová

70 roční

 Ján Horváth 
 Jozef Köhler 
 Terézia Gmucová
 Ladislav Baluch 
 Žofia Čarnoká

NARODENIA 
V JANUÁRI 2012
Tímea Bonková
Zdenka Dirdová
Marek Choma
Lukáš Kaščák
Sára Macková
Zdenka Macková
Sára Mačáková
Michal Pavol
Anna Poláková

ÚMRTIA 
V JANUÁRI 2012
Zuzana Dirdová 
    1976-2012
Michal Medvec
    1947-2012
Alexandra Poláková
    2010-2012
Mária Tašková
    1921-2012

Základná charakteristika 

Oddelenia prípravy investícií, 

územného plánu a verejného 

obstarávania MsÚ Krompachy

• príprava investičných akcií, 

• povoľovanie drobných stavieb, 

stavebných úprav udržiavacích 

prác, reklamných informačných 

zariadení, 

• vydávanie stanovísk k investič-

nej činnosti, 

• zabezpečovanie procesu verej-

ného obstarávania, 

• zabezpečovanie územnopláno-

vacej dokumentácie, 

• príprava a aktualizácia všeobec-

ne záväzných nariadení mesta, 

• zastupovanie mesta na jedna-

niach na úseku životného prost-

redia, územných, stavebných, 

kolaudačných konaniach, kde 

mesto je účastníkom konania, 

alebo správcom inžinierskych 

sieti a zúčastňuje sa výkonu štát-

neho stavebného dohľadu.

 Pre Mesto Krompachy ako 

investora stavieb, po schválení 

„Plánu prípravy a realizácie 

investičných akcií“ na príslušný 

rok Mestským zastupiteľstvom 

v Krompachoch, sú v priebehu 

roka tieto investičné akcie pripra-

vované k ich  realizácii. 

pracovanie ďalšieho stupňa PD, 

t.j. projektovej dokumentácie 

pre vydanie stavebného povole-

nia.

• Po dodaní PD pre stavebné po-

volenie je táto projektová doku-

mentácia zaslaná na vyjadrenie   

dotknutým orgánom štátnej 

správy, správcom inžinierskych 

sietí a účastníkom konania. 

• Po získaní vyjadrení a stanovísk, 

Mesto Krompachy – investor 

stavby, žiada o vydanie staveb-

ného povolenia, kde prílohou je 

projektová dokumentácia a sta-

noviska, vyjadrenia  dotknutých 

orgánov štátnej správy, správcov 

inžinierskych sieti a účastníkov 

konania.

• Príslušný stavebný úrad po 

procese stavebného konania 

vydá stavebné povolenie, ktoré 

musí nadobudnúť právoplatnosť 

a týmto je proces prípravy in-

vestície zo stavebného hľadiska 

ukončený a stavba je povolená. 

 Príprava investičnej činnosti 

okrem zabezpečenia vydania 

stavebného povolenia, môže byť 

zabezpečovaná aj ohlásením cez 

stavebné úpravy a udržiavacie prá-

ce, ktoré sú povolené oznámením 

stavebného úradu a proces sa koná 

v súlade so stavebným zákonom 

v platnom znení. 

V roku 2011 bolo vydané územné 
rozhodnutie na tieto stavby pre  
Mesto Krompachy – investora 
stavby :
• Bytové domy – Obytný súbor 

Maurerova, Bytové domy A1, 

A2, technická  vybavenosť;

• Krompachy centrálny zberný 

dvor odpadového hospodárstva.

Príprava investičných akcií 

spočíva

• vo výbere staveniska, t.j. určenie 

miesta realizácie a zabezpečenie 

prvých vyjadrení od správcov 

inžinierskych sietí a dotknutých 

orgánov štátnej správy,

• vypracovanie výškopisu – polo-

hopisu, 

• zabezpečenie  projektovej doku-

mentácie (ďalej PD). Pre vypra-

covanie  PD sú  projektantovi odo-

vzdanévyjadrenia dotknutých 

orgánov, výškopis, polohopis. 

Podľa charakteru stavby pro-

jektová dokumentácia je vypra-

covaná pre vydanie územného 

rozhodnutia, alebo  stavebného 

povolenia.

• Po dodaní PD projektantom, je 

PD zaslaná na vyjadrenia do-

tknutým orgánom štátnej sprá-

vy, správcom inžinierskych sieti 

a účastníkom konania. 

• Po doručení vyjadrení a sta-

novísk, Mesto Krompachy ako 

investor stavby, požiada o vyda-

nie  príslušný stavebný úrad o 

vydanie územného rozhodnutia. 

• Po vydaní územného rozhodnu-

tia a nadobudnutí právoplatnosti 

je schválená PD a územné roz-

hodnutie je podkladom pre vy-

Mestský úrad informuje Spoločenská 
rubrika 

Správa o činnosti oddelenia 
prípravy investícii, územného 
plánu a verejného obstarávania 
MsÚ Krompachy za rok 2011

pokračovanie na strane 3

OZNAM 

MESTSKÉHO ÚRADU
Vážení spoluobčania,
keďže sa pri doručovaní listových zásielok mest-
ského úradu rok čo rok opakovane vyskytujú 
problémy týkajúce sa nedostupnosti domových 
listových schránok, nefunkčnosti a neoznačenia 
listových schránok a zvončekov, chceme Vás 
týmto požiadať o odstránenie tohto stavu, ktorý 
poštovej doručovateľke mestského úradu denne 
komplikuje prácu.
 Pre názornosť množstva doručených listových 
zásielok uvádzame štatistiku z roku 2011. Poda-

teľňou mestského úradu bolo evidovaných 20 880 
odoslaných poštových zásielok, z čoho bolo 12 146 
zásielok adresovaných na územie mesta Krompa-
chy, kde doručuje poštu zamestnankyňa mesta.
 Ďalej Vás chceme požiadať o spoluprácu  pri 
doručení doporučených listových zásielok v prí-
pade, ak Vás poštová doručovateľka nezastihne 
doma. V takomto prípade nájdete vo svojej listovej 
schránke oznámenie, na ktorom bude uvedená in-
formácia v akom termíne a čase si môžete uvedenú 
listovú zásielku vyzdvihnúť na mestskom úrade.
 Veríme, že budete akceptovať túto našu žiadosť, 
čím sa zefektívni práca poštovej doručovateľky 
a tiež znížia náklady mestského úradu na doručo-
vanie pošty.

Ing. Ján Ivančo, vedúci odd. OSaSV
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V roku 2011 bolo vydané staveb-
né povolenie na tieto stavby pre  
Mesto Krompachy – investora 
stavby:
• Krompachy – Oby tný súbor 

Maurerova, Bytové domy A1, A2,

 - technická vybavenosť, SO 21 

odvodnenie spevnených plôch, 

SO 02 jednotná kanalizácia, 

SO 23 Vonkajší vodovod, SO NN 

prípojka k AT stanici, PS auto-

matická tlaková stanica;

• Krompachy – Obytný súbor 

Maurerova, Bytové domy A1, A2,

- technická vybavenosť, SO 17 

Miestne komunikácie;

• Krompachy – Oby tný súbor 

Maurerova, Bytové domy A1, A2,

- tech. vybavenosť, SO 15 NN 

rozvody, SO 16 Verejné osvet-

lenie, SO 18 Distribučný plyno-

vod;

• Krompachy centrálny zberný 

dvor odpadového hospodárstva.

V roku 2011 stavebné úpravy 
a udržiavacie práce pre Mesto 
Krompachy – stavebníka, ozná-
mením boli povolené investičné  
akcie:
• Stavebné úpravy v objekte ma-

terská škola Hlavná 3;

• Oprava lávky cez Slovinský po-

tok;

• Obnova MK ul. Družstevná;

  Zateplenie objektov ZŠ  Maure-

rova ;

• Zateplenie budovy MsÚ Krom-

pachy.

 V zmysle § 57 ods. 1) zákona 

č.50/1976 Zb. o územnom pláno-

vaní a stavebnom poriadku (sta-

vebný zákon) v platnom znení, je 

stavebník povinný uskutočnenie 

stavieb, stavebných úprav a udržia-

vacích prác vopred písomne ohlásiť 
stavebnému úradu. 
Ohlásenia od stavebníkov sú 

vybavované na oddelení .......... . 

Po posúdení ohlásenia stavebný 

úrad vydaním oznámenia povolí 

stavebníkovi stavebnú úpravu, 

alebo udržiavacie práce.

V roku 2011 bolo podaných a vy-
bavených 59 spisov ohlásení drob-
ných stavieb, stavebných úprav 
a udržiavacích prác.
 V zmysle § 71 ods. 1) písm. c) 

zákona č.50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v platnom znení, 

sa vyžaduje povolenie informač-

ných, reklamných a propagačných 

zariadení pokiaľ sa umiestňujú na 

čania mesta. Daný dokument je 

prejednávaný verejne. Po verejnom 

prerokovaní a zosúladení vyjadrení 

od orgánov štátnej správy, správ-

cov inžinierskych sieti a občanov, 

dokument sa predkladá  na schvá-

lenie mestskému zastupiteľstvu. 

Celý proces a kompletná písomná 

agenda je organizované a vedené  

na oddelení prípravy investícií, 

územného plánu a verejného ob-

starávania. Dňa 17. augusta 2011 

na zasadnutí Mestského zastu-

piteľstva v Krompachoch  uzne-

sením č.7  boli schválené Zmeny 

a doplnky č. 01/2010 a VZN mesta 

Krompachy č. 5/2002 o záväzných 

častiach územného plánu mesta 

Krompachy zo dňa 29.10.2002.

 Postup procesu verejného 

obstarávania je určený zákonom

č. 25/2006 Z.z. o verejnom obsta-

rávaní v znení neskorších predpi-

sov, súvisiacimi vyhláškami a vnú-

torným predpisom mesta - Smer-

nicou č. 2/2011 pre vykonávanie 

verejného obstarávania. Smernica 

stanovuje záväzný postup pri 

uplatňovaní daného zákona v plat-

nom znení v podmienkach Mesta 

Krompachy ako verejného obsta-

rávateľa.

Konanie vo veciach verejného ob-

starávateľa zabezpečuje odborne 

spôsobilá osoba - pracovník odde-

lenia prípravy investícií, územné-

miestach viditeľných z verejných 

priestranstiev a pokiaľ sú spojené 

so stavbou, alebo pozemkom. 

Žiadosti o povolenie informač-

ných, reklamných a propagačných 

zariadení sú vybavované na odde-

lení ....... . Po ukončení konania je 

vydané rozhodnutie o povolení 

umiestnenia informačného, re-

klamného, alebo propagačných 

zariadenia.

V roku 2011 boli podané 3 žiados-
ti a vydané 3 povolenia informač-
ných a reklamných zariadení.
 Platnosť dokumentu „Územný 

plán mesta Krompachy“ je schvá-

lená Všeobecne záväzným nariade-

ním mesta Krompachy č. 5/2002 o 

záväzných častiach územného plá-

nu mesta Krompachy a Všeobecne 

záväzným nariadením mesta 

Krompachy č. 9/2011, ktorým sa 

vyhlasujú zmeny a doplnky záväz-

nej časti  Územného plánu mesta  

Krompachy vyhlásenej VZN mesta 

Krompachy č. 5/2002 o záväzných 

častiach územného plánu mesta 

Krompachy zo dňa 29.10.2002.

Vyplývajúc z vyššie schválených 

všeobecne záväzných nariadení 

mesta Krompachy každý investor 

- stavebník - pred začatím spraco-

vania projektovej dokumentácie 

mal by požiadať Mesto Krompachy  

o vydanie vyjadrenia k jeho inves-

tičnému zámeru, či jeho investičný 

zámer je v súlade so chváleným 

Územným plánom mesta Krompa-

chy. Týmto krokom investor – sta-

vebník -  môže predísť situácii, že 

jeho investičný zámer by mohol byť 

v rozpore so schváleným Územ-

ným plánom mesta Krompachy  

a náklady na vypracovanie pro-

jektovej dokumentácie  môžu byť  

vynaložené bez využitia, nakoľko 

stavba, ktorá je v rozpore s územ-

ným plánom, v zmysle stavebného 

zákona v platnom znení, nemôže byť 

povolená.

V roku 2011 bolo vydaných 6 vy-
jadrení k investičnému zámeru 
a posúdeniu projektovej doku-
mentácie.

 Mesto Krompachy v roku 2009 

zadalo spracovanie Zmien a do-

plnkov ÚPN  mesta Krompachy. 

Proces spracovania a hlavne  pre-

rokovávania je zložitý a náročný. 

K spracovanému dokumentu sa 

vyjadrujú orgány štátnej správy, 

správcovia inžinierskych sietí a ob-

Mestský úrad informuje

Správa o činnosti oddelenia 
organizačno-správneho 
a sociálnych vecí MsÚ za rok 2011

pokračovanie na strane 4

pokračovanie zo strany 2

ho plánu a verejného obstarávania   

V prípade, kde postup verejného 

obstarávania je potrebné vykonať 

odborne spôsobilou osobou, na 

základe podkladov oddelenia, do 

ktorého náplne predmet zákazky 

patrí - jedná sa o zadávanie podli-

mitných, nadlimitných, podpraho-

vých zákaziek  a zákaziek s nízkou 

hodnotou zadávanou osobitným 

spôsobom – odborne spôsobilá 

osoba koná a postupuje v zmysle 

zákona o verejnom obstarávaní 

v platnom znení.

V roku 2011 bola ukončená 
jedna verejná súťaž a jedna užšia 
súťaž. Tieto súťaže boli vyhlásené 
v roku 2010.
V roku 2011 boli vyhlásené dve 
užšie súťaže, z toho jedna je ukon-
čená a jedna užšia súťaž prechá-
dza do roku 2012. 
V roku 2011 bola vyhlásená jedna 
zákazka z nízkou hodnotou, ktorá  
bola v danom roku ukončená.
 Na základe oznámení stavebné-

ho úradu, pracovníčka oddelenia 

v priebehu roka sa zúčastňuje ko-

naní o územnom, stavebnom a ko-

laudačnom konaní podľa charak-

teru stavby, v zastúpení za mesto 

Krompachy. Pri výkone štátneho 

stavebného dozoru, ktorý zvoláva 

stavebný úrad,  je poverená zastu-

povaním  za mesto Krompachy.

Ing. Anna Čupajová, vedúca oddelenia

Pri plnení úloh samosprávy a výko-

ne štátnej správy preneseného na 

obce osobitnými zákonmi mesto 

Krompachy koná a rozhoduje pod-

ľa platných právnych predpisov.

Činnosť a úlohy oddelenia organi-

začno-správneho a sociálnych vecí 

Mestského úradu v Krompachoch  

sú dané Organizačným poriadkom 

Mestského  úradu  v Krompachoch 

a internými predpismi.

Úsek podateľne a registratúr-

neho strediska - archív

 Ich činnosť upravuje zákon 

č. 392/2002 Z.z o archívoch a re-

gistratúrach a o doplnení niekto-

rých zákonov i interný predpis 

mesta Registratúrny poriadok 

a registratúrny plán MsÚ v Krom-

pachoch.

Podateľňa vedie centrálny regis-

tratúrny denník. V roku 2011 bolo 

podateľňou evidovaných 20 878 

záznamov došlej pošty a 20 880 

záznamov odoslaných poštových 

zásielok, z toho bolo 12 146 zásie-

lok doručených na území mesta 

Krompachy, čo z celkového počtu 

vyexpedovaných listov predsta-

vuje 58,18%. Mesto zamestnáva 

od r. 2006 poštovú doručova-

teľku prostredníctvom inštitútu 

chráneného pracoviska v zmysle 

zák. č. 5/2004 Z.z. o službách za-

mestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, ktorá doruču-

je listy na území mesta. Na uvede-

né chránené pracovisko poskytuje 

úrad práce príspevok na úhradu 

prevádzkových nákladov.  

Registratúrne stredisko - archív 

vykonáva kompletnú starostlivosť 

o archívne dokumenty a to najmä: 

preberanie, označovanie, hodno-

tenie, vyraďovanie, vyhľadávanie, 
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vypožičiavanie a vystavovanie po-

volených odpisov klientom. 

Osvedčovanie listín 

a podpisov na listinách

V rámci výkonu samosprávy mesto 

v ykonáva osvedčovanie listín 

a podpisov na listinách podľa zák. 

č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní 

listín a podpisov na listinách ob-

vodnými úradmi a obcami. Osved-

čovanie sa vykonáva na žiadosť. 

Za osvedčenie mesto ako správny 

orgán vyberá poplatky podľa Sa-

dzobníka správnych poplatkov, 

ktorý je prílohou zák. č. 145/1995 

Z.z. o správnych poplatkoch, kto-

rý je príjmom rozpočtu mesta. V 

roku 2011 bolo osvedčených 1976 

podpisov a 2411 listín. Podateľňa 

MsÚ plní aj úlohu zastupujúcej 

pokladne; v roku 2011 tu bolo rea-

lizovaných 3 766 platieb v celkovej 

sume 46 347,60 €.

Úsek ohlasovne a evidencie 

budov

Ohlasovňa zabezpečuje prene-

sený výkon štátnej správy na 

úseku hlásenia pobytu občanov 

a registra obyvateľov SR podľa 

zák. č. 253/1998 o hlásení pobytu 

občanov SR a registri obyvateľov 

SR. Na úhradu nákladov s tým sú-

visiacich sú mestu poskytované fi-

nančné prostriedky. Ohlasovňa vy-

konáva a vedie evidenciu trvalých a 

prechodných pobytov občanov so 

štátnym občianstvom SR na území 

mesta, zasiela oznámenia o zmene 

trvalého a prechodného pobytu 

pre Register obyvateľov SR, vyko-

náva aktualizáciu všetkých zmien 

osobných údajov týkajúcich sa 

občanov mesta, vydáva doklady na 

vybavenie občianskeho preukazu a 

jeho zmenu, vydáva potvrdenia o 

pobyte občanov, poskytuje súčin-

nosť štátnym orgánom týkajúcej 

sa pobytu občanov, zabezpečuje 

vystavenie a aktualizáciu zozna-

mov voličov a vydávanie voličských 

preukazov.

V r. 2011 sa na tomto úseku pripra-

vovali podklady k  sčítaniu obyva-

teľstva, domov a bytov. Komplexné 

výsledky zo sčítania majú byť zná-

me v roku 2014.

Na základe dožiadaní orgánov čin-

ných v trestnom konaní a orgánov 

štátnej správy bolo v danom roku 

spracovaných celkom 492 charak-

teristík a správ o občanoch. Údaje 

evidované ohlasovňou: 

- počet obyvateľov 

 k 31.12.2011 -    8 648

- narodenia 124

- úmrtia 70

- prisťahovaní 66

- odsťahovaní 144 

- presťahovaní 310

Evidencia ulíc a budov
Mesto Krompachy podľa zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-

dení a vyhlášky MV SR č. 31/2003 

Z.z. ktorou sa ustanovujú podrob-

nosti o označovaní ulíc a iných ve-

rejných priestranstiev a o číslovaní 

stavieb vedie evidenciu ulíc a bu-

dov v meste /obytné domy, rodinné 

domy, ostatné budovy, garáže, 

rekreačné chatky, záhradkárske 

chatky/. Na tomto úseku sa pripra-

vujú rozhodnutia o určení alebo 

zrušení súpisného a orientačného 

čísla k zápisu budov do katastra 

nehnuteľností, zasielajú sa ozná-

menia o pridelení, zmenách, zru-

šení čísel budov pre Register oby-

vateľov SR a vydávajú potvrdenia 

o pridelení alebo zmene súpisného 

alebo orientačného čísla.

V r. 2011 bolo vydaných 29 roz-

hodnutí ohľadom súpisných a ori-

entačných čísel. Na území mesta 

je nariadením určených 34 ulíc a 

verejných priestranstiev. 

Agenda nájomných bytov
Podmienky a postup pri prenají-

maní bytov v bytových domoch, 

ktoré sú vlastníctvom mesta, 

vrátane bytov osobitného určenia 

v dome s opatrovateľskou službou 

určuje VZN č. 3/2007 o zásadách 

prenajímania mestských bytov v 

meste Krompachy. Na začiatku 

roka sme evidovali 45 žiadostí o 

pridelenie bytu a v priebehu roka 

bolo podaných ďalších 74  žiadostí. 

Pred dokončením výstavby dvoch 

bytových jednotiek na Maure-

rovej ulici, ktoré boli postavené 

z prostriedkov Štátneho fondu 

rozvoja bývania, bolo v  mesiaci 

október zaslaných 109 dotazníkov 

všetkým evidovaným žiadateľom, 

z ktorých sa do určeného termínu 

vrátilo 49.  Doručené dotazní-

ky boli vyhodnocované  podľa 

Smernice č. 3/2011 o prideľovaní 

nájomných bytov a bodovacom 

systéme prideľovania nájomných 

bytov postavených z prostriedkov 

Štátneho fondu rozvoja bývania. 

Vyhodnotenie vykonala komisia, 

ktorú na tento účel vymenovala 

primátorka mesta. Koncom roka 

2011 neboli ešte obsadené všetky 

byty, no v súčasnosti už majú všet-

ky byty v bytových jednotkách na 

Maurerovej ulici svojich nájomcov. 

V danom roku bolo vydaných 64 

Doplnkov k Rozhodnutiu o pri-

delení bytu na predĺženie nájmu. 

Zväčša ide o byty v bytovom dome 

na Baníckej štvrti, ul. 29. augusta 

a ul. SNP, kde sú pridelené byty na 

dobu určitú.

Matričný úrad
Matrika vykonáva svoju činnosť 

na základe prenesenia výkonu 

pôsobností štátnej správy na obce 

v zmysle zák. č. 416/2001 Z.z.. 

Matričný obvod Krompachy tvorí 

mesto Krompachy a obce Slovinky, 

Kolinovce a Kaľava. Na úhradu 

nákladov preneseného výkonu 

štátnej správy na úseku vedenia 

matriky na rok 2011 boli mestu 

poskytnuté finančné prostriedky 

vo výške 23 695 €. 

Štatistické údaje za rok 2011:
• narodenia 661, 

z toho: Krompachy - 661, 

 Slovinky -  0, 

 Kolinovce - 0, 

 Kaľava - 0 

• úmrtia 182, 
z toho: Krompachy - 161, 

 Slovinky - 13, 

 Kolinovce - 3, 

 Kaľava - 5 

• sobáše 46, 
 z toho: občianske -16, 

 cirkevne – 30

Úsek podnikateľskej agendy
Mesto Krompachy v zmysle zákona 

o obecnom zriadení a podľa  VZN 

mesta Krompachy č. 5/1997 o pod-

mienkach podnikania a inej ekono-

mickej činnosti v meste Krompachy  

usmerňuje ekonomickú činnosť 

v meste, vydáva súhlas, záväzné 

stanovisko, stanovisko alebo vy-

jadrenie k podnikateľskej a inej čin-

nosti právnických osôb a fyzických 

osôb a k umiestneniu prevádzky 

na území obce, plní úlohy na úseku 

ochrany spotrebiteľa a utvára pod-

mienky na zásobovanie obce; určuje 

nariadením pravidlá času predaja v 

obchode, času prevádzky služieb 

a spravuje trhoviská.  V rámci 

uvedenej agendy bolo vydaných 12 

záväzných stanovísk a rozhodnutí k 

novým prevádzkam. 

Mesto evidovalo na území mesta 

Mestský úrad informuje
pokračovanie zo strany 3

celkom 200 prevádzok v nasledujú-

cej štruktúre:

výrobné podniky - 7, poisťovne - 3, 

poštové  a novinové služby - 6, 

stravovacie služby - 7, pohostinské 

služby - 12 ( z toho 1 čajovňa),  auto-

moto, servis - 9, ubytovacie služby - 

10, krajčírske služby - 2, zberne kov.  

Odpadu - 4, pracovné agentúry - 2, 

čerpacie stanice - 1,

zdravotnícke služby: nemocnica - 1, 

ambulancie v nemocnici  - 5, neštát.  

zdrav. ambulancie  -21, lekárne - 3, 

veterinárna ambulancia - 2, ADOS 

- 1, očná optika - 1, 

relaxačné služby: kaderníctvo - 7, 

kozmetika  - 3, masáže a 

wellnes - 5, šport a relax - 8,

obchodné prevádzky: potraviny - 

12, cukráreň a cukrárenská výroba 

- 2, mäso - 6, drogéria - 6, kvety - 4, 

obuv - 7, domáce potreby - 2, elek-

tropredajne - 4, nábytok a podlahy 

- 6, ostatné predajne - 28.

V r. 2011 bol 2 krát do MsZ predlo-

žený návrh všeobecne záväzného 

nariadenia o pravidlách času preda-

ja v obchode a času prevádzky slu-

žieb na území mesta Krompachy, 

no tieto neboli schválené.

Mesto Krompachy, ako príslušný 

orgán podľa zák. č. 105/1990 Zb. 

o súkromnom podnikaní občanov 

vykonáva evidenciu samostatne 

hospodáriacich roľníkov vykonáva-

júcich činnosti na úseku rastlinnej a 

živočíšnej výroby a vydáva prísluš-

né osvedčenie.

V r. 2011 žiadny občan nepožiadal o 

vydanie alebo zrušenie predmetné-

ho osvedčenia. 

 Podmienky predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových 

miestach upravuje zák. č. 178/1998 

Z. z. o podmienkach predaja výrob-

kov a poskytovania služieb na trho-

vých miestach a o zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o živnosten-

skom podnikaní. Tieto podmienky 

na území nášho mesta upravuje 

VZN č. 3/1998 o trhovom poriadku 

príležitostného trhu v Krompa-

choch, VZN č. 5/1998 o podmien-

kach predaja a poskytovania služieb 

na trhových miestach v meste 

Krompachy a VZN č. 2/1999 Trho-

vý poriadok. V roku 2011 sa v meste 

konali dva príležitostné trhy a to 

tradične Krompašský jarmok a via-

nočné trhy. O pridelenie predajného 

miesta na Krompašskom jarmoku 

požiadalo 69 predávajúcich  a na 

vianočných trhoch 59 predávajú-

cich. 

Pri príležitosti konania Dní mesta 

Krompách a XX. Krompašské-
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ho jarmoku Mesto Krompachy 

opätovne organizovalo  tombolu. 

V tombole boli vecné ceny v hod-

note 1.984 €. V r. 2011 sa prvýkrát 

vypredali všetky žreby, pričom 

počet žrebov tomboly  bol 1400 ks. 

Výťažok z tomboly bol poukázaný 

na účet Detskej nadácie  mesta 

Krompachy. 

Povolenie na predaj na mestskom 

trhovisku bolo vydané pre 16 žia-

dateľov.

Agenda hazardných hier
Mesto Krompachy v zmysle zák. 

č. 171/2005 Z. z. o hazardných 

hrách a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov udelilo v r. 2011  

individuálnu licenciu  pre  4 práv-

nické osoby. Na území mesta boli 

v danom roku 4 herne /Námestie 

slobody, ul. Cintorínska, ul. Hlav-

ná, ul. Trangusova/, v ktorých bolo 

umiestnených celkom 16 ks výher-

ných prístrojov  a 9 ks zábavných 

prístrojov.

Úsek personálnej činnosti
Na pracovnoprávne vzťahy za-

mestnancov mesta sa vzťahujú 

ustanovenia Zákonníka práce 

a zák. č. 522/2003 Z.z. o výkone 

práce vo verejnom záujme.

V r. 2011 sa dvakrát menila orga-

nizačná štruktúra MsÚ. Mesto 

uzatvorilo 27  nových pracovných 

zmlúv a ukončených bolo 25 pra-

covných pomerov. 

Mesto využilo niekoľko aktívnych 

opatrení na trhu práce podľa zák. 

č. 5/2004 Z.z. o službách zamest-

nanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len zá-

kon o službách zamestnanosti).

V rámci realizácie opatrení na 

ochranu pred povodňami  podľa 

§ 50j  zák. č. 5/2004 Z.z  o službách 

zamestnanosti mesto zamestnalo 

18 občanov. V zmysle Dohody 

o poskytnutí príspevku na akti-

vačnú činnosť formou menších 

obecných služieb pre obec podľa 

§ 52 zák. č. 5/2004 Z.z o službách 

zamestnanosti mesto zamestnalo 

troch občanov na pozícií koordi-

nátor aktivačnej činnosti. V rámci 

Dohody o poskytnutí príspevku 

na podporu regionálnej a miestnej 

zamestnanosti podľa § 50i zák. 

č. 5/2004 Z.z o službách  zamest-

nanosti mesto zamestnalo troch 

zamestnancov, ktorí vykonávali 

činnosť na športoviskách a v so-

ciálnom podniku. Na základe 

zmeny organizačnej štruktúry 

MsÚ bol prijatý zamestnanec na 

zabezpečenie prípravy projektov, 

agendu regionálneho rozvoja a 

cestovného ruchu. Po ukončení re-

generácie centra mesta, v súlade so 

schváleným projektom, bol prijatý 

zamestnanec na  údržbu a ochranu 

zhodnoteného majetku.

V r. 2011 bolo podľa Zák. práce 

uzavretých: 65 dohôd o vykonaní 

práce, 59 dohôd o pracovnej čin-

nosti a 14 dohôd o brigádnickej 

práci študentov.

Mesto požiadalo aj o poskytnutie 

finančného príspevku na aktivač-

nú činnosť formou dobrovoľníc-

kej služby podľa § 52a zákona o 

službách zamestnanosti, pričom 

uchádzači o zamestnanie zabez-

pečovali opatrovateľskú službu a 

donášku obedov, liekov a nákupov 

pre osoby,  ktoré sú na takúto sta-

rostlivosť odkázané, zabezpečovali 

prípravou a realizáciou športových 

podujatí, čistenie okrajových častí 

mesta a likvidáciu čiernych sklá-

dok na území mesta. Tieto činnosti 

vykonávalo  v rámci dobrovoľníckej 

služby  16 uchádzačov o zamest-

nanie v rozsahu 4 hod. denne. V 

r. 2011 mesto prijalo na vykoná-

vanie absolventskej praxe troch 

absolventov a v rámci študentskej 

odbornej praxe dvoch študentov. 

Podľa zákona o obecnom zriadení 

mesto uzavrelo 160 Dohôd na 

vykonávanie menších obecných 

služieb s uchádzačmi o zamest-

nanie, ktorí vykonávali prácu pri 

upratovaní, udržiavaní zelene 

a ostaných pomocných prácach na 

území mesta.

Informátor MsÚ
V auguste 2009 mesto vytvorilo 

chránené pracovisko pre informá-

tora MsÚ, ktorý poskytuje klien-

tom MsÚ informácie o rozmiest-

není pracovísk v budove úradu, 

informácie o možnosti vybavenia 

ich záležitosti na jednotlivých 

oddeleniach, vydáva príslušné 

tlačivá a žiadosti a taktiež predáva 

vstupenky na kultúrne podujatia. 

Na uvedené pracovné miesto po-

skytuje úrad práce finančný prí-

spevok na úhradu prevádzkových 

nákladov.

Úsek právnej činnosti
Priestupky
V r. 2011 bolo prijatých 259  

oznámení o spáchaní priestupku 

(záškoláctvo) podľa § 37 zákona 

č.  596/2003 Z.z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve. 

Na základe toho bolo vydaných 102 

rozhodnutí o spáchaní priestupku.  

Obvodným oddelením PZ Krom-

pachy bolo odstúpených 105 prie-

stupkov proti verejnému poriadku 

(znečisťovanie verejných priestran-

stiev) podľa § 48 zák. č. 372/1990 

Zb. o priestupkoch. Z toho bolo 

vyriešených 79 priestupkov, počet 

vydaných rozhodnutí - 48, postú-

pené priestupky na Obvodný úrad 

Spišská Nová Ves - 26.

Počet prijatých oznámení o spá-

chaní priestupku podľa zák. 

č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upra-

vujú niektoré podmienky držania 

psov odstúpených z Obvodného 

oddelenia PZ Krompachy – 20, 

počet vydaných rozhodnutí – 16.

Počet prijatých oznámení o spá-

chaní priestupku podľa zákona 

č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefaj-

čiarov – 1, počet vydaných rozhod-

nutí – 1.

Počet prijatých oznámení o spá-

chaní správneho deliktu podľa zák. 

č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred 

zneužívaním alkoholických nápo-

jov a o zriaďovaní a prevádzke pro-

tialkoholických záchytných izieb – 

3, počet vydaných rozhodnutí – 3.

Na tomto úseku sa evidujú aj 

oznámenia škôl o zanedbávaní 

povinnej školskej dochádzky die-

ťaťa, ktorých bolo v danom roku 

206 a tiež zoznamy právoplatných 

rozhodnutí  za spáchané priestup-

ky vydaných obvodnými úradmi 

a rozhodnutia o upustení od vý-

konu rozkazu  vydané obvodnými 

úradmi.

Sťažnosti a petície
Postup pri podávaní, prijíma-

ní, evidovaní, prešetrovaní a 

písomnom oznámení výsledku 

prešetrenia sťažnosti alebo pre-

kontrolovania sťažnosti upravuje 

zák. č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach. 

V podmienkach nášho mesta je 

tento postup upravený Zásadami 

postupu pri vybavovaní sťažností 

v podmienkach Mesta Krompachy.

V r. 2011 bolo podaných 13 sťaž-

ností a iných podaní,  oznámení a 

podnetov od občanov (riešenie zá-

sahov do občianskoprávnych vzťa-

hov, rušenie nočného kľudu, výrub 

stromov, riešenie dezinsekcie).

Mesto Krompachy ako príslušný 

orgán verejnej správy je povinný 

prešetriť a vybaviť podanú petíciu 

v zmysle zák. č. 85/1990 Zb. o pe-

tičnom práve v znení neskorších 

predpisov.  V r. 2011 mesto nepri-

jalo žiadnu petíciu.

Exekúcie
Ak daňovník nezaplatí daň v leho-

te, ktorú určuje zák. č. 582/2004 Z. 

z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady, vznikne 

daňový nedoplatok, ktorý následne 

mesto vymáha exekútorom. V da-

nom roku evidovala pracovníčka 

súvisiacu agendu u 119 daňovníkov 

(nedoplatky za miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady a nedoplatku za 

daň z nehnuteľnosti) . 

Na tomto úseku sa tiež vedie agen-

da pohľadávok a záväzkov niekdaj-

šej Nemocnice s poliklinikou 

Krompachy, ktorá ako príspevková 

organizácia ukončila svoju činnosť 

na konci r. 2006 a záväzky i pohľa-

dávky nemocnice prešli na zriaďo-

vateľa, teda mesto.

Ustanovenie mesta 
ako opatrovníka
Podľa zák. č. 99/1963 Zb. Občian-

sky súdny poriadok v znení ne-

skorších predpisov môže byť obec 

ustanovená za opatrovníka súdom 

v nasledovných prípadoch:

1. ak nie je ten, kto nemôže pred 

súdom samostatne konať za-

stúpený a je nebezpečenstvo 

z omeškania,

2. pobyt účastníka nie je známy,

3. účastníkovi sa nepodarilo doru-

čiť na známu adresu v cudzine 

alebo ak je doručenie písom-

ností v cudzine spojené s ťažko 

prekonateľnými prekážkami,

4. účastník je postihnutý duševnou 

poruchou (v prípade, kedy nie je 

pozbavený spôsobilosti na práv-

ne úkony) alebo ak nie je schop-

ný zrozumiteľne sa vyjadrovať,

5. právnickej osobe, ak jej nie je 

možné doručiť písomnosť na 

adresu sídla uvedeného v ob-

chodnom registri alebo inom re-

gistri a jej iná adresa nie je súdu 

známa,

6. právnickej osobe, ak sa nepo-

darilo doručiť písomnosť na jej 

známu adresu v cudzine.

Mesto bolo takto ustanovené 

súdom za opatrovníka v  68 prípa-

doch. 

Z dôvodu výkonu kolízneho opat-

rovníctva, kde by mohlo dôjsť 

k stretu záujmov medzi maloletým 

dieťaťom a jeho rodičmi, bolo 

ustanovené mesto za kolízneho 

opatrovníka podľa § 31 ods. 2 zák. 

č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

v štyroch prípadoch. Z dôvodu 

výkonu kolízneho opatrovníctva, 

pokračovanie na strane 4
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kde došlo k stretu záujmov medzi 

opatrovníkom a opatrovaným u 

osôb pozbavených spôsobilosti 

na právne úkony bolo ustanovené 

mesto za kolízneho opatrovníka 

podľa § 30 Občianskeho zákonníka 

č. 40/1964 Zb. v znení neskorších 

predpisov v dvoch prípadoch.    

 Úsek sociálnej starostlivosti
Mesto zabezpečuje starostlivosť 

o sociálne odkázaných občanov 

v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení, zákona 

č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 

službách, podľa VZN č. 7/2011 

o poskytovaní sociálnych služieb, 

o spôsobe a výške úhrad za soci-

álne služby, podľa Komunitného 

plánu sociálnych služieb mesta 

Krompachy a v rámci schváleného 

rozpočtu mesta. 

Komunitný plán bol MsZ  schvá-

lený pre roky 2010 – 2018 a jeho 

obsahom je analýza stavu po-

skytovaných sociálnych služieb, 

analýza požiadaviek prijímateľov 

sociálnych služieb, analýza socio-

logických a demografických úda-

jov, určenie cieľov a priorít rozvoja 

sociálnych služieb, časový plán re-

alizácie a spôsob vyhodnocovania 

plnenia plánu.

Mesto Krompachy má  v Registri 

poskytovateľov sociálnych služieb 

registrované tieto sociálne služby:  

- nocľaháreň a útulok - sociálne 

služby na zabezpečenie nevy-

hnutných podmienok na uspo-

kojovanie základných životných 

potrieb v zariadeniach, ktorými 

sú nocľaháreň a útulok,

- opatrovateľská služba - sociálna 

službu na riešenie nepriaznivej 

sociálnej situácie z dôvodu ťaž-

kého zdravotného postihnutia, 

nepriaznivého zdravotného stavu 

- denné centrum seniorov - pod-

porná sociálna služba.

Zariadenie sociálnych služieb mes-
ta Krompachy „Maška“.
Ide o zariadenie s celoročnou pre-

vádzkou, kde sa poskytujú služby 

na zabezpečenie nevyhnutných 

podmienok na uspokojovanie zá-

kladných životných potrieb obyva-

teľov. Zariadenie je v prevádzke od 

roku 2007.  Služby tohto zariadenia 

využilo v r. 2011 celkom 11 osôb. V 

danom roku poskytlo Ministerstvo 

financií SR na financovanie bež-

ných výdavkov v tomto zariadení 

účelovú dotáciu.

Od júna 2010, kedy bolo zariade-

nie Maška postihnuté záplavami, 

prebiehali v ňom rozsiahle rekon-

štrukčné práce. Túto rekonštruk-

ciu mesto financovalo zo získaných 

finančných prostriedkov a dotácií. 

Na prízemí budovy bola vymenená 

podlaha a opravené omietky, bola 

vymenená elektroinštalácia, za-

vedené ústredné kúrenie, osadené 

plastové okná a dvere,   budova 

bola odizolovaná a zateplená. Re-

konštrukcia bola ukončená na 

jeseň 2011, kedy bol schválený aj 

nový prevádzkový poriadok zaria-

denia. V danom roku prevádzku 

zariadenia zabezpečovali dvaja za-

mestnanci, ktorí sú v tomto zaria-

dení zamestnaní v rámci inštitútu 

chráneného pracoviska, na ktoré 

poskytuje úrad práce príspevok na 

úhradu prevádzkových nákladov. 

 

Opatrovateľská služba 
Ide službu, ktorá sa poskytuje fy-

zickej osobe, ktorá je odkázaná na 

pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, 

úkonov starostlivosti o svoju do-

mácnosť a základných sociálnych 

aktivitách. Táto služba zabezpečí 

starším a invalidným občanom 

možnosť ostať vo svojej domácnos-

ti aj napriek tomu, že ich sebestač-

nosť sa znižuje. 

Ide o originálnou kompetenciou 

mesta, ktorú mesto poskytuje od  

1.1.2003. V r. 2011 sa táto služba 

poskytla 36 občanom, z toho 14 v 

dome s opatrovateľskou službou na 

Lorencovej ulici, kde v bytoch oso-

bitného určenia (10 jednoizbové, 2 

dvojizbové byty) poskytujú uvede-

né služby dve opatrovateľky. Výška 

úhrady za 1 hod. opatrovateľskej 

služby je stanovená VZN na 1,0 €. 

V danom roku sa ukončilo posky-

tovanie opatrovateľskej služby v 

piatich prípadoch a služba sa zača-

la  poskytovať 8 občanom. Za celý 

rok bolo poskytnutých klientom 

necelých 10 180 hod. opatrovateľ-

skej služby. 

Úhrada ekonomicky 
oprávnených nákladov
Mestu bolo v r. 2011 doručených  

13 žiadosti o posúdenie odkáza-

nosti na sociálnu službu (8 žiadostí 

opatrovateľská služba, 5 žiadosti  

zariadenie pre seniorov).

Lekársku posudkovú činnosť  

mesto zabezpečilo posudzujúcou 

lekárkou, s ktorou má uzavretú 

dohodu o vykonaní práce.

Výška ekonomicky oprávnených 

nákladov, ktorú mesto v r. 2011 

uhradilo za 5 občanov, ktorí sú 

umiestnení v zariadení pre seni-

orov (domov dôchodcov) bola vo 

výške 20.023 €. 

Denné centrum seniorov (DCS)
Mesto zriadilo a prevádzkuje Den-

né centrum seniorov (predtým klub 

dôchodcov) v súlade so zákonom 

o obecnom zriadení a zákonom o 

sociálnych službách. Klub dôchod-

cov bol otvorený 29.12.1973 o čom 

je zápis v kronike mesta, teda svoje 

poslanie plní už vyše 39 rokov. 

Prevádzkovanie DCS mesto za-

bezpečuje ako podpornú sociálnu 

službu. Pre seniorov sa tu posky-

tuje sociálne poradenstvo formou 

prednášok a zabezpečuje záujmová 

činnosť. Podľa schváleného štatútu 

DCS nemá právnu subjektivitu, je 

spravované MsÚ prostredníctvom 

príslušného oddelenia, ktoré za-

bezpečuje agendu sociálnych vecí. 

Najvyšším orgánom DCS je výroč-

ná členská schôdza. Financovanie 

DCS je možné iba v rámci schvá-

leného rozpočtu mesta. DCS je 

otvorené štyri dni v týždni. V roku 

2011 DCS zorganizovalo pre svo-

jich členov 11 podujatí, z čoho boli 

dva zájazdy. Ku koncu roka DCS 

evidovalo 115 členov.

Jednorazová dávka 
Mesto v r. 2011 vyhovelo 4 žiados-

tiam o poskytnutie jednorazovej 

dávky v celkovej výške 650 € a na 

vlastné náklady pochovalo obča-

na ku ktorému sa po smrti nikto 

nehlásil. Postup a podmienky, na 

základe ktorých mesto rozhoduje 

o poskytovaní jednorazovej dávky 

sú dané VZN č. 2/2009 o postupe a 

podmienkach pri poskytovaní jed-

norazovej dávky v hmotnej núdzi 

a jednorazovej dávky sociálnej 

pomoci mestom Krompachy. Na 

poskytnutie jednorazovej dávky 

nie je právny nárok, tá sa posky-

tuje  na základe individuálneho 

posúdenia odkázanosti občana 

a spoločne posudzovaných osôb 

a mesto ju poskytuje iba do výšky 

schváleného rozpočtu na príslušný 

kalendárny rok.

Príspevok na stravovanie 
dôchodcov
Mesto má od roku 2009 schválený 

v rozpočte aj finančný príspevok 

na stravovanie dôchodcov, ktorý 

je dobrovoľnou,  nenároková  so-

ciálnou  pomocou mesta, vo výške 

schválenej  v rozpočte na príslušný 

kalendárny rok. O príspevok si 

môžu požiadať tí poberatelia dô-

chodku, ktorých príjem  a príjem 

spoločne posudzovaných osôb je 

nižší alebo sa rovná 1,7 - násobku 

životného minima. Konkrétne 

podmienky uvedeného príspevku 

sú uvedené v Zásadách poskyto-

vania finančného príspevku na 

stravovanie dôchodcov. V r. 2011 

mesto poskytlo tento príspevok 

dvom obyvateľom.

Sociálnoprávna ochrana detí 
a sociálna kuratela
Mesto pri výkone svojej samo-

správnej pôsobnosti vykonáva 

aj činnosti dané v zmysle zák. 

č.  305/2005 Z. z. o sociálno-

právnej ochrane detí a sociálnej 

kuratele.  V zariadeniach ústavnej 

starostlivosti bolo v r. 2011 umiest-

nených 7 detí.

Terénna sociálna práca
Mesto kontinuálne od roku 2004 

realizuje v súčasnosti  už štvrtý 

program terénnej sociálnej práce 

so zameraním na rómsku komu-

nitu s názvom „Zlepšenie kvality 

života osôb ohrozených sociálnym 

vylúčením v Meste Krompachy 

prostredníctvom sociálnej práce 

v komunitách“, ktorý je spolufi-

nancovaný z Fondu sociálneho 

rozvoja. Aktivity projektu sú na-

plánované na obdobie od 1.9.2010 

- 31.8.2012. Výška nenávratného 

finančného príspevku poskytnuté-

ho z FSR je 68 972,67 €. Činnosti 

v rámci projektu vykonávajú dve 

sociálne pracovníčky a štyria asis-

tenti. Kancelária TSP je v zariadení 

sociálnych služieb Maška.

Osobitný príjemca
Mesto Krompachy bolo rozhodnu-

tím Úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny Sp. Nová Ves  určené za 

osobitného príjemcu dávky v hmot-

nej núdzi a príspevkov k dávke 

a tiež osobitným príjemcom na 

rodinné prídavky a príspevok k ro-

dinným prídavkom v zmysle  zák. 

č. 600/2003 Z. z. o prídavku na 

dieťa a doplnení zákona 461/2003 

Z. z. o sociálnom poistení (§ 12 

ods. 1 z dôvodu, že oprávnená 

osoba nevyužíva prídavok na účel, 

na ktorý je určený, t.j. výchovu 

a výživu nezaopatreného dieťaťa, 

§ 12 ods. 2 z dôvodu zanedbávania 

Mestský úrad informuje
pokračovanie zo strany 3

pokračovanie na strane 7
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povinnej školskej dochádzky). V r. 

2011 bolo prostredníctvom peňaž-

ných poukážok takto vyplatených 

26 696,54 € (2.224,71 € / mesiac). 

Vydávanie týchto poukážok a 

zabezpečovanie dohľadu nad ich 

účelným využitím zabezpečujú 

terénny sociálni pracovníci. Tieto 

poukážky boli vydávané v priemere 

pre 69 rodín mesačne. Terénni so-

ciálni pracovníci tiež spolupracujú 

so školami a sprostredkúvajú ko-

munikáciu medzi školu a rodinou, 

pri poskytovaní pomoci klientom 

spolupracujú so zdravotníckymi 

zariadeniami, pediatrami, spolu-

pracujú s úradom práce sociálnych 

vecí a rodiny, spolupracujú s prí-

slušníkmi policajného zboru - špe-

cialistami pre prácu s rómskymi 

komunitami, sprevádzajú klientov 

k rôznym inštitúciám, vykonávajú 

pohovory s rodičmi detí, ktoré si 

neplnia povinnú školskú dochádz-

ku a páchajú rôznu priestupkovú 

činnosť v meste, vyhľadávajú soci-

álne vylúčených občanov a rodiny, 

ktoré nezvládajú alebo zanedbáva-

jú starostlivosť o maloleté deti.

Potravinová pomoc
Od 16.11.2011 do 22.11.2011 te-

rénni sociálni pracovníci zabezpe-

čovali výdaj potravinovej pomoci. 

Celkovo bolo vydaných 11.560 kg 

múky a 11.560 kg cestovín. Táto 

potravinová pomoc sa vydala 319 

nepracujúcim poberateľom sta-

robného, predčasného a invalid-

Členovia a zapisovateľky okrskových volebných komisií v Krompachoch 

pre voľby do NR SR v roku 2012 (ďalej len „OVK“), v stredu 25. januára 2012, 

zložili sľub do rúk primátorky mesta Ing. Ivety Rušinovej, ktorá v súlade 

so zákonom č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej re-

publiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) zvolala ich prvé 

zasadanie. 

Predpísaný sľub predniesla členka komisie Magdaléna Žišková. 

Pre voľby do NR SR bolo ústrednou volebnou komisiou zaregistrovaných 

26 politických strán a hnutí, z ktorých 18 delegovalo celkom 95 členov do 

jednotlivých OVK v Krompachoch. 

Strana Rómskej únie na Slovensku delegovala svojich zástupcov do OVK 

po zákonom danom termíne, preto sa na túto delegáciu neprihliadalo. 

Zloženie sľubu členov 
okrskových volebných 
komisií do rúk 
primátorky mesta

Predsedovia a podpredsedovia OVK boli určení žrebom nasledovne:

OVK č. 1  predseda:  Bc. Anna Mosinová ĽS-HZDS 

  podpredseda:  Oľga Dzimková  SMER-SD

 OVK č. 2  predseda:  Ing. Štefan Čupaj  SMER-SD

  podpredseda:  Mária Grivalská  KDH

 OVK č. 3  predseda:  Janka Hégerová  SMER-SD

  podpredseda:  Marcel Bendík NaS-ns 

 OVK č. 4  predseda  Phdr. Valéria Richnavská  SaS

  podpredseda:  Bc. Katarína Ondášová  KDH

 OVK č. 5  predseda:  Dušan Girba  SMER-SD

  podpredseda:  Štefan Papcun  SaS

 OVK č. 6  predseda:  Lenka Danišová  SŽS

  podpredseda:  Ing. Peter Wolf  SDĽ

Primátorka mesta, podľa § 14 ods. 2 písm. c) Zákona vymenovala

 zapisovateľky jednotlivých OVK takto:

  OVK č. 1   JUDr. Ingrid Chudíková 

  OVK č. 2  Silvia Zavadová

  OVK č. 3  Ing. Erika Balážová

  OVK č. 4  Božena Brutvanová

   OVK č. 5  Silvia Karolčíková

  OVK č. 6  Jana Kandriková

Volebné okrsky a volebné 
miestností pre voľby 
do NR SR v roku 2012 
V súlade s § 12 ods. 1 zákona NR SR č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Ná-

rodnej rady Slovenskej republiky v  znení neskorších predpisov,  

utváram na území mesta Krompachy 6 volebných  okrskov pre voľby do 

Národnej rady Slovenskej republiky a zároveň v zmysle vyššie uvedeného 

zákona určujem pre jednotlivé volebné okrsky volebné miestnosti takto:

Č. vol. 
okrsku

Ulice a časti mesta
vo volebnom okrsku

Volebná miestnosť

1.

Banícka štvrť, Banská, Cintorínska, 
Dolina, Horská, J. Barča I., Kúpeľná, 
Lesnícka, M. Šprinca, Nám. slobody, 
Partizánska, Sadová, Turistická, 
Zemanská, bez udania ulice

Základná škola 
Krompachy, 
ul. Zemanská  č. 2

2. Mlynská, Slovinská
Základná škola 
Krompachy, 
ul. Zemanská  č. 2

3. Lorencova
Základná škola 
Krompachy, 
ul. M. Šprinca č. 5

4.
Hlavná, Stará Maša, Štúrova,
Trangusova

Materská škola 
Krompachy, 
ul. Hlavná č. 3

5.
Maurerova, Poštová, Robotnícka, 
Veterná

Hasičská stanica 
Krompachy, 
ul. Maurerova č. 29

6.
29. augusta, Družstevná, Hornádska, 
J. Jesenského, kpt. Nálepku, Rázusova, 
SNP, Stará cesta

Centrum voľného 
času Krompachy, 
Ul. SNP č. 39

Podľa Rozhodnutia predsedu NR SR č. 347/2011 Z. z. sa voľby do Národ-

nej rady Slovenskej republiky budú konať v sobotu 10. marca 2012.

Voľby sa konajú v určený deň od 7.00 do 22.00 hodiny.

Ing. Iveta Rušinová, v.r., primátorka mesta

ného dôchodku, ktorých výška ne-

presiahla 305 € a 259 poberateľom 

dávky v hmotnej núdzi a osobám 

na hranici životného minima. 

Iná činnosť
Pod oddelenie sú v štruktúre za-

členené aj dve upratovačky, ktoré 

zabezpečujú čistotu a hygienu v 

budove mestského úradu, budove 

domu kultúry a budove mestskej 

polície. Oddelenie tiež zabezpeču-

je nákup kancelárskych a čistiacich 

potrieb, zabezpečuje správu webo-

vej stránky mesta a povinné zverej-

ňovanie informácií a zabezpečuje 

ekonomické a právnické periodiká, 

časopisy a noviny.

Oddelenie tiež spracúva podklady 

a pripravuje návrhy všeobecne 

záväzných nariadení v danej ob-

lasti. V r. 2011 boli do mestského 

zastupiteľstva predložené tieto 

návrhy VZN:  Doplnok č. 3 k VZN 

č. 3/2007 o zásadách prenajímania 

mestských bytov v meste Krompa-

chy, VZN č. 6/2011 o poskytovaní 

finančných príspevkov na vyko-

návanie opatrení sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately, 

VZN č. 7/20011  o poskytovaní so-

ciálnych služieb, o spôsobe a výške 

úhrad za sociálne služby a návrh 

VZN o pravidlách času predaja 

v obchode a času prevádzky slu-

žieb na území mesta Krompachy, 

ktorý bol predložený dvakrát ale 

nebol schválený.

Ing. Ján Ivančo, vedúci oddelenia

Mestský úrad informuje
pokračovanie zo strany 7
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Vážení občania, dovoľte mi, aby 

som sa Vám opätovne prihovorila. 

Aj keď je ešte len začiatok nového 

roka v meste sa už veľa vecí udialo.

Chcem sa  vo svojom príhovore 

najprv dotknúť udalostí, ktoré boli 

medializované a ktoré,  myslím si, 

potrebujú vysvetlenie aj zo strany 

vedenia mesta. 

Koncom novembra minulého roka 

sa nám podarilo ukončiť novostav-

bu bytových domov na Maurerovej 

ulici, podľa určeného harmonogra-

mu prác. Kolaudačné rozhodnutie 

nadobudlo právoplatnosť 30. no-

vembra 2011. Následne boli vydané 

súpisné čísla na jednotlivé stavby 

a zároveň sme požiadali Správu ka-

tastra v Spišskej Novej Vsi o návrh 

na vklad do katastra nehnuteľnos-

tí. Až potom sme mohli začať konať 

vo veci pripojenia objektov na elek-

trinu a plyn. V polovici decembra 

boli  budúci nájomcovia pozvaní 

na Mestský úrad, kde sa na spo-

ločnom stretnutí pracovníci úradu 

budúcich nájomcov informovali, že 

pripojenie na plyn je vo vybavovaní 

a do konca roka nebude kúrenie 

pravdepodobne spustené. Zmluvy 

o nájme každý nájomca podpisoval 

s vedomím, že byty nebude možné 

hneď od začiatku plnohodnotne 

užívať. Z obavy, aby vykurovací 

systém nezamrzol,  nebolo možné 

otvoriť prívod vody. Zo strany mes-

ta boli vykonané všetky úkony, aby 

plyn bol spustený, avšak Vianoce 

a celozávodná dovolenka SPP pre-

dĺžila lehotu podpísania zmluvy 

medzi mestom, ako vlastníkom 

objektov a dodávateľom plynu. Aj 

napriek týmto dvom faktorom, ply-

nárenská spoločnosť vyšla našim 

občanom v ústrety a zabezpečila, 

aby podpisovanie zmlúv o odbere 

plynu medzi SPP a nájomníkmi 

bytov sa udialo u nás v meste, za je-

den deň. Nepredpokladali sme, že 

sa spustenie plynu až tak predĺži. 

Ďalej chcem uviesť skutočnosť, 

voči ktorej sa ohradili nájom-

níci, a to výber alikvotnej časti 

nájomného za mesiac december. 

Podpísaním zmluvy sa nájomníci 

zaviazali platiť nájomné, ktoré bolo 

stanovené výpočtom a rozhodnuté 

uznesením Mestského zastupi-

teľstva. Byty boli nájomcom odo-

vzdané do užívania. Nikto nikoho 

nenútil, aby zmluvy sa podpisovali 

v decembri. Išlo o slobodný prejav 

vôle medzi zmluvnými stranami 

a mesto im nájomné muselo vy-

rubiť. Zároveň musím podotknúť, 

že  musíme splácať úver Štátnemu 

fondu rozvoja bývania, ktorého 

splátky sú vo výške nájomného. 

Nie je v kompetencii pracovníkov 

úradu, ba ani primátorky  nájomné 

upraviť, keďže sa jedná o naklada-

nie z verejnými financiami. Túto 

právomoc má jedine orgán, ktorý 

výšku nájomného schválil, to 

znamená, Mestské zastupiteľstvo.  

Som si vedomá, že nájomcovia 

nemohli plnohodnotne užívať byt, 

preto požiadam poslancov MsZ 

o to, aby časť nájomného bolo 

nájomcom odpustené. Verím, že 

poslanci to  schvália, keďže aj oni 

vyslovili túto požiadavku. Veľmi 

ma mrzí, že nájomníkom vznikli 

problémy, ale robili sme všetko 

pre to, aby napojenie objektov na 

média sa urýchlilo. Chceli sme, 

aby byty boli čo najskôr užívané 

a aby nevznikli poškodenia z toho, 

že byty sú neobývané. Taktiež fi-

nančná stránka tiež nie je od veci, 

lebo okrem toho, že mesto získalo 

dotácie na výstavbu týchto objek-

tov, museli sme si vlastné zdroje 

požičať a musíme ich aj splácať. 

Veľmi ťažko sa „rodili“ tieto byty.  

V lokalite, na pozemkoch, kde sú 

byty postavené prechádzalo vyso-

ké napätie. Toto bolo potrebné pre-

ložiť. Pri opravách VN rozvodov 

nám VSE vyšli v ústrety a tieto roz-

vody preložili. Zároveň bolo nutné 

prenajať pozemok, ktorý je vo 

vlastníctve Slovenského pozemko-

vého fondu. Niekoľko krát sme pre-

rábali projektovú dokumentáciu, 

pretože sa zmenilo umiestnenie 

stavieb a tým sa menili základové 

pomery a napojenie stavieb na 

médiá. Som šťastná, že stavby sú 

konečne ukončené a všetky byty sú 

obsadené. Je pravdou, že nie všetci 

záujemcovia o byty boli úspešní, 

avšak neočakávala som, že práve 

tí, ktorí získali krásne nové byty 

Prihovára sa vám primátorka mesta Krompachy

Nové byty 
na Maurerovej ulici

sa obratom budú sťažovať a riešiť 

vzniknuté problémy prostredníc-

tvom médií. Aj napriek všetkému, 

chcem popriať  nájomcom , aby sa 

im v nových bytoch dobre bývalo,  

ale zároveň ich chcem poprosiť 

o trpezlivosť, lebo nové stavby 

vedia potrápiť užívateľov dovtedy, 

pokiaľ sa nevychytajú všetky „mu-

chy“. Stavby sú ešte v záruke, takže 

všetky problémy musíme riešiť 

spolu s dodávateľom stavby.

Prerušená dodávka vody v meste
Začiatkom februára Európu a aj 

Slovensko postihli silné mrazy. 

Nič neobvyklé a predsa zima nás 

zaskočila. Aj po minulé roky boli 

u nás v Krompachoch -20°C mrazy, 

avšak suchá jeseň, taká, aká bola 

vlani nebola už dávno. V našom 

meste sa to prejavilo 3. februára 

2012, kedy vodojemy nad mestom 

ostali prázdne. Voda v  prame-

ňoch v Poráčskej doline poklesla, 

v jednom prameni sa voda celkom 

stratila a v úpravni vody v Lacem-

berskej doline, kde je záchyt po-

vrchovej vody, bol len malý prítok 

vody v potoku. Obyvatelia mesta, 

najmä vo vyššie položených čas-

tiach a na vyšších podlažiach by-

tových domov prestali byť zásobo-

vaní vodou. V sobotu nedostatkom 

vody trpela už aj naša Nemocnica. 

Pracovníci PVPS, pod vedením 

p. Drusu sa pokúšali ručne, vo 

veľkých mrazoch v piatok obno-

viť starý prameň. Nepodarilo sa. 

Ešte v piatok poobede nastúpila 

firma Uranpres zo Sp. Novej Vsi na 

spustenie dvoch pripravovaných 

vrtov, ktoré mali 

byť prepojené na 

vodovodné potrubie 

až v máji tohto roka. 

Za ťažkých podmie-

nok sa im podarilo 

prepojiť vrty, ktoré 

siahali až do hĺbky 

60 m, na prívodný 

vodovod v nedeľu 

dopoludnia. V ne-

deľu, vo večerných 

hodinách konečne 

začala do mnohých 

pr í by tkov tiec ť 

voda. V týchto mra-

zivých dňoch bolo  

nemožné zásobovať 

obyvateľov cisterna-

mi s pitnou vodou. 

Je smutné, že vo-

dárenské spoločnosti, nevlastnia 

cisterny na pitnú vodu, ktoré by 

v mrazoch nezamŕzali.

Keby nebolo hasičského zboru, 

ktorý vlastní cisterny na úžitkovú 

vodu, niektoré domácnosti v meste 

by boli 3 dni  úplne bez vody. Keďže 

prívodné potrubie do vodojemu 

bolo dlhšiu dobu prázdne, nanovo 

tečúca voda strhávala so sebou 

usadeniny v potrubí a voda nebola 

číra. Táto skutočnosť vyvolala zase 

medzi Krompašanmi  vlnu obáv 

a nepokojov. Namiesto trocha 

vďačnosti voči ľuďom, ktorí v mra-

ze a v čase voľna pracovali, znova 

množstvo telefonátov a vyhrážok. 

Mali sme šťastie, že boli pripravené 

nové vrty a že sa ich podarilo tak 

rýchlo spojazdniť. Inak by sme  boli 

odsúdení na dovoz vody cisternami  

možno ešte aj teraz. Viem, že mno-

hým vznikli škody v dôsledku za-

mrznutého potrubia a vodomerov. 

Človek si jednoducho nevyberie. 

Keď je veľa vody, trpia tí, ktorí bý-

vajú v nižšie položených častiach 

mesta, keď je vody málo, zase tí, 

ktorí majú príbytky na vyššie polo-

žených miestach. 

 Vážení spoluobčania, dovoľte 

mi, aby som touto cestou poďako-

vala všetkým, ktorí nám operatív-

ne pomáhali riešiť ťažkú situáciu. 

V prvom rade pánovi Drusovi 

a jeho kolektívu, krízovému štábu 

Obvodného úradu v Spišskej Novej 

Vsi, Hasičskému a záchrannému 

zboru a všetkým,  ktorí nám pomá-

hali zvládnuť štyri dni bez vody. 

Ing. Iveta Rušinová
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circle BBOY JAM vol.2
 V spolupráci z CVČ PRIMA 

v Krompachoch sa už po druhýkrát 

konal workshop pre priaznivcov 

break-dance circle  bboy jam vol.2.

Bboy jam znamená menší event  

(akcia), kde sa stretnú tzv. bboys 

(tanečníci bboyingu). Break dance 

tanečníci  spoločne tancujú na jed-

nom mieste  a menia si navzájom 

svoje skúsenosti and znalosti (ski-

lls and knowledge). Väčšinou sa 

tancuje v tzv. chyphers and circles, 

kde sú vytvorené kruhy z ľudí, 

v ktorých sa tancuje. Tu môže ta-

nečník vyjadriť svoje pocity telom, 

pohybmi, tancom.

   

Ako minulý ročník, aj tento rok sme 

prizvali do Krompách známeho 

tanečníka, ktorý si  pripravil dvoj-

hodinový workshop. Circle BBOY 

JAM vol. 2 poctil svojou návštevou 

ikona slovenského bboyingu Mar-

cela Vaľka  (Miniboj Killa), ktorého 

všetci tanečníci z okruhu break 

dance tanca poznajú. Miniboj Kil-

la je lektorom v HipHop  Fakulte  

Johnyho Mečocha a Lady Mel, kde 

vyučuje Bboying. Úspešne repre-

zentuje Slovensko v zahraničí, pat-

rí do Top crew na Slovensku Hasta 

La Muerte, ktorá je rešpektovaná 

doma aj vo svete.

Do workshopu s Minibojom sa 

mohol zapojiť každý tanečník. 

Workshopu sa tešil účasti ľudí 

z okolia nášho okresu. Prišli ho 

podporiť nielen bboys, ale aj ši-

kovní tanečníci, aj deti navštevu-

júce záujmový útvar break dance 

v CVČ PRIMA, ktorí tiež ukázali 

svoj talent. Na workshop zavítal 

aj tanečník z „iného súdka“, Ma-

rek Hojstrič (KR Electro), ktorý 

bezproblémovo „zapadol“ medzi 

bboys a išlo mu to skvele.

Workshop trval cca 2 hodiny  mal 

všetko, čo  mal mať . Marcel nám 

ukázal rôzne prvky, tanečné kroky, 

ku každému ozrejmil jeho históriu 

(kto ho vymyslel, čo znamená).

Doplňoval hodinu  rôznymi  hrami, 

tancovalo sa v chypers, čo ocenili 

všetci tanečníci. V závere prebeh-

la diskusia, kde sa deti a pozvaní 

hostia mali  možnosť  dozvedieť 

niečo  nové a Marcel (alebo Mini-

Boj Killa) odpovedal na všetko, čo 

tanečníkov zaujímalo.

Reportáž s MiniBojom Killa nájde-

te na: http://zabava.huste.tv/stree-

t-life/e80-miniboj-killa.html

Za seba môžem povedať, že cel-

kový dojem z dňabol vynikajúci. 

Verím, že workshop s MiniBojom 

priniesol každému niečo, či už 

inšpiráciu, motiváciu alebo skú-

senosť. Týmto by som preto chcel 

poďakovať Marcelovi, že prišiel a 

bravúrne viedol workshop a CVČ 

PRIMA Krompachy za finančnú 

podporu.

Anyone. Anywehere. Anytime. Kto-
koľvek. Kdekoľvek. Kedykoľvek. Aj o 
tom je  Bboying. Môže ho tancovať 
každý a nezáleží,  či  si bohatý , chu-
dobný, čierny, biely, škaredý, pekný, 
hlavne tancujte srdcom. 

Matúš Stana (bboy Mathis)

Sústredenie

mažoretiek
Centrum voľného času v Krom-

pachoch v čase jarných prázdnin 

organizuje pre záujmový útvar 

mažoretky trojdňové sústredenie 

v krásnom prostredí lyžiarskeho 

strediska Plejsy, na chate RELAX. 

Hlavným cieľom tohto sústredenia 

bude trénovanie a zdokonaľovanie 

prvkov mažoretkového športu. 

Popri tom sa dievčatá budú môcť 

vyšantiť pri rôznych hrách, pri sán-

kovačke, alebo pri stavaní snehu-

liakov. Veríme, že dievčatá zažijú aj 

vďaka Centru voľného času PRIMA 

nezabudnuteľné sústredenie plné 

zábavy, ale aj práce na sebazdoko-

naľovaní. 

Bc. Lucia Sabová, vychovávateľka

Turnaj v halovom 

futbale
Sedieť počas polročných prázdnin 

doma? Neexistuje! Potvrdili to aj 

žiaci základných škôl Zemanská a 

Maurerova, ktorí sa už od deviatej 

rána pripravovali vyhrať turnaj 

v halovom futbale. V telocvični na 

ZŠ Zemanská sa odohrávali napä-

té zápasy. Nakoniec si prvenstvo 

odnieslo družstvo FK POKROK 

(D. Richnavský, J. Vojčík, S. Bor-

ženský), druhé miesto obsadilo 

družstvo Barcelona (M. Micherda, 

R. Masaryk, M. Masaryk, M. Voj-

čík) a tretie miesto patrilo družstvu 

Akropolis (R. Kuchár, R. Široký, 

E. Lonský). Všetci zúčastnení do-

stali sladkosti a vecné ceny.

Mgr. Veronika Bekešová, vychovávateľka

Vertifight Slovakia 3

International 

Electro Dance Battle

16. - 17.03.2012  

KROMPACHY
Medzinárodná battle súťaž v tan-
ci „electro dance“ sa opäť vracia 
do jej rodného mesta Krompa-
chy. Športová hala SSOŠ SEZ 
sa 17.03.2012 stane dejiskom 
najväčšej tanečnej bitky o titul 
šampióna Slovenskej republiky. 
Kategória 1 vs. 1 MASTER za-
ručuje, že sa proti sebe stretnú 
najlepší electro danceri z celého 
Slovenska a Čiech. Špeciálny-
mi hosťami, porotcami súťaže 
budú celosvetovo uznávaný top 
electro tanečník Diego Lopez 
z Talianska, ktorý bude zároveň 
aj lektorom Master Class a zakla-
dateľ, líder a hlavný predstaviteľ 
talianskej tanečnej scény Antony 
Rodella.
Vertifight sa po niekoľkých me-

siacoch dočká svojho tretieho 

pokračovania. Organizátori súťaže

si znovu zvolili za dejisko prvého 

ročníka a zároveň kolísku tan-

ca electro - Krompachy. Práve 

mestečko na východe republiky 

v Spišskonovoveskom okrese za-

ručuje skvelé 

podmienky pre 

túto jedinečnú 

oslavu tanca. 

Pozvaní sú 

amatérski aj 

p r o f e s i o n á l -

ni tanečníci 

vo všetkých 

vekových kate-

góriách!  Nepo-

chybne sa bude 

jednať o nezabudnuteľné „battle“ 

plné emócií a energie. Vstup pre 

divákov je symbolické 1€. „Príď aj 

ty podporiť kultúru electro dance 

na Slovensku!“

O tom, kto sa stane víťazom tre-

tieho ročníka súťaže Vertifight, 

rozhodne štvorica porotcov Diego 

Lopez, Antony Rodella, Kapi a Ka-

mil "KAMI" Kicka z Košíc! 

DIEGO LOPEZ:
Ikona talianskej tanečnej scény 

electro! Zakladateľ crew La Ener-

gique. S touto crew víťaz kvalifi-

kácie svetového šampionátu 2010, 

účastník dvoch svetových šampi-

onátov 2010 a 2011, účastník Ver-

tifight Master 2011. Momentálne 

úspešne prezentoval electro dance 

v talentovej súťaži Social King 2,0 

kde postúpil až do finálových kôl. 

ANTONY RODELLA:
Staff Vertifight Italia. Zaklada-

teľ, líder a hlavný predstaviteľ 

talianskej tanečnej scény electro 

dance. Organizátor mnohých vý-

znamných medzinárodných súťaží 

Vertifight. Účastník všetkých 

svetových šampionátov. Vo svojej 

krajine vyvinul kultúru tanca na 

najvyššiu úroveň a nielen tým sa 

zaradil medzi celosvetovo význam-

ných predstaviteľov tanca electro! 

Súťaž bude prebiehať v troch kate-
góriách:
1vs.1MASTER: V tejto kategórii 

sa stretne TOP12 najlepších ta-

nečníkov! Cez preselekciu sa do 

hlavnej súťaže prebojuje iba 10 

najlepších. Preselekcia prebehne 

v deň súťaže ako prvá. Miestenku 

si už v tejto kategórii vybojovali 

víťazi ELECTRO MEETING 3 

a ELECTRO MEETING TRNAVA: 

Ľubomír „Ľubik“ Opitz a Patrik 

„Patres“ Januš.

FRESHMEN: Kategória hlavne 

pre začínajúcich alebo menej 

CVČ PRIMA informuje
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skúsených tanečníkov, bez ohľa-

du na vek či pohlavie, ktorí sa na 

parketoch súťaží Vertifight ešte ne-

objavili, max. 1-krát! Battle bude 

prebiehať klasickým vyraďovacím 

spôsobom 1vs.1.

MASTER SHOW: Kategória nie je 

obmedzená vekovo, či pohlavím. 

Jedná sa o najlepšie predvedenú 

šou na vopred tanečníkom pripra-

venú hudbu v časovom rozmedzí 

1min. 30s až 2min. 30s. Povolené 

sú kostýmy, rekvizity ...

Všetkých záujemcov tiež pozý-

vame na Master Class, ktorý je 

súčasťou udalosti Vertifight Slo-

vakia 3. Lekcie tanca pod vedením 

trojice DIEGO LOPEZ, KAPI 

a RESOLUTE sa uskutočnia v pia-

tok (16.03.2012) v tanečnej sále 

Mestského Kultúrneho Strediska 

- 2. posch.

HARMONOGRAM: 
14:00 hod. -  Resolute (KRUMP)

15:00 hod. -  Kapi (HOUSE DANCE)

CVČ PRIMA informuje

Okienko ŠZŠ

Pranostiky FEBRUÁR
• Keď je február na sneh bohatý, býva marec suchý.

• Február biely, mrazivý, nádej na úrodu posilí.

• Keď je vo februári mokro, v auguste je sucho.

• Mnoho snehu, mnoho sena.

• Ak je február veľmi mierny, je jarný čas potom biedny.

• Keď je suchý február, je mokrý august.  •  Biely február pole silí. 

• Februárová voda - pre polia škoda. •  Februárové slnko je falošné

BLAHOŽELANIE
Srdečne blahoželáme našej členke výboru ZO-SZPB v Krompachoch

 

pani Helenke Böhmerovej 
ku krásnemu životnému jubileu  75-tke a prajeme jej

veľa zdravíčka, šťastia,, lásky a pohody v ďalšom aktívnom živote.
ĎAKUJEM, ŽE SI!

Výbor ZO-SZPB Krompachy Janka Brtáňová

16:30 hod. -  DIEGO LOPEZ

    (ELECTRO DANCE)

SÚHRNNÉ INFO:
Názov:  Vertifight Slovakia 3

    International Electro 

    Dance Battle

Dátum:  17.03.2012

Miesto:  Športová hala SSOŠ

    SEZ Krompachy

Vstup:   1€

Začiatok:  14,00 hod.

Registrácia 

tanečníkov:  12,00 - 13,00 hod.

Zápisné:  5€

Kategórie:  1VS.1 MASTER

    1VS.1 FRESHMEN

    MASTER SHOW

Porota:  DIEGO 

    (La Energique, ITA), 

    KAPI (BDsK)

    KAMI (TlakerzZ),

    ANTONY (ITA)

MASTER CLASS:

Dátum:  16.03.2012

Miesto:  Tanečná sála MkS

    (KR Electro)

Registrácia:  5€

Porota:  DIEGO, JOHNNY, 

    KAPI (House Dance), 

    RESOLUTE (Krump)

Začiatok:  13,00 hod.

Sponzori podujatia:
 CVČ PRIMA KROMPACHY

 MESTO KROMPACHY

 AMAVET klub č. 889 (Asociácia 

 pre mládež, vedu a techniku)

 Marek Hojstrič

Interview s Mini Bojom
Mohol by si nám v skratke 
niečo napísať o sebe ?
Som Marcel Vaľko a.k.a MiniBOJ 

KiLLA, mám 23 rokov, tancujem 

od roku 1995 a bboying robím 

od roku 2001, študujem štvrtý 

ročník choreografie na VŠMU 

v Bratislave.

Aké si mal pocity na začiatku,
pred workshopom ? 
Bol som plný očakávaní, preto-

že viem že Krompachy sú malé 

mestečko, tak som si nebol istý, či 

tam bude dostatok ľudí.

Vedel by si opísať svoj 
workshop, priebeh ? 
Môj workshop bol zameraný na 

kreativitu, kondičku a hlavne na 

tanečný pohyb, pretože to bboyom 

veľmi chýba ... V prvej časti som 

študentom predstavil basic niekto-

ré základné kroky, ale aj ich inová-

cie ... V druhej časti sme si zahrali 

hru na kreativitu a potom na freez, 

workshop sme zakončili kondyč-

ným cvičením footwork drills.

Ako sa ti pracovalo z deckami, 
z CVČ Prima ?
Workshop bol perfektný, detská 

boli super, boli disciplínovaní, 

dovolím si povedať, že to bol zatial 

môj najlepší workshop ...

Pocity po workshope po Jame  ? 
Bol som nabitý pozitívnou ener-

giou na konci a to bolo pre mňa 

hlavné, detská tam sa chcú učiť, 

chcú informácie a ja som bol rád, 

že som im ich mohol poskytnúť...

Rešpekt ! Zhováral sa Matúš Stana

Valentín
Sviatok sv. Valentína pripadá na 

14. február. Je sviatkom všetkých 

zamilovaných a slávi sa už niekoľko 

desaťročí v rôznych kútoch sveta.

Jedna z legiend vraví, že sv. Valen-

tín bol kňaz žijúci v Ríme v 3. storo-

čí. V tom čase vládol cisár Claudius 

II, ktorý bol známy svojimi megalo-

mánskymi túžbami a krutými voj-

novými výpravami. Napadlo ho, že 

ženatí muži sú slabšími vojakmi, 

pretože sa musia starať o svoje ro-

diny, a tak zakázal v krajine man-

želstvo. Sv. Valentín však napriek 

zákazu ďalej zasnuboval a 

oddával zamilované páry. 

Keď sa to cisár dozvedel, 

za jeho snahu spájať životy 

zamilovaných sviatosťou 

celoživotnej lásky ho dal 

popraviť.

V dnešnej dobe sa na deň 

sv. Valentína zamilovaní 

obdarúvajú valentínkami a ďalší-

mi romantickými darčekmi, aby 

vyjadrili hĺbku svojich ľúbostných 

citov.

Pri príležitosti tohto sviatku bola 

na našej škole zorganizovaná 

súťaž O najkrajšie valentínske 

srdce. Do tejto súťaže sa zapojili 

žiaci všetkých ročníkov. Zhotovili 

množstvo prekrásnych srdiečok – 

z papiera, prírodnín i látok. Keďže 

práce žiakov boli všetky krásne 

a bolo ťažké vybrať z pomedzi 

nich tú najkrajšiu, pochvalu dostal 

každý. Zo zhotovených srdiečok 

bola v priestoroch školy urobená 

výstava prác, ktorú si mohli všetci 

poprezerať.               Mgr. Janka Čechová

Školské kolo v speve 

„Zlatý slávik  2012“.
Tak ako každoročne, aj v školskom 

roku 2011/2012 žiaci jednotlivých 

ročníkov ŠZŠ v Krompachoch do-

stali možnosť predviesť svoje spe-

vácke schopnosti v speve sloven-

ských ľudových piesní v školskom 

kole „Zlatý slávik 2012“. Samotnej 

súťaži predchádzala príprava súťa-

žiacich v rámci jednotlivých tried. 

Súťažilo sa v dvoch kategóriách – 

mladší a starší žiaci.

Kategória mladší žiaci( I. stupeň):

 1. miesto – Denisa Pokutová

 2. miesto – Katarína Mirgová

 3. miesto – Ester Holubová

Kategória starší žiaci(II. stupeň):

 1. miesto – Michal Girga

 2. miesto 

  – Margita Dirdová

 3. miesto 

  – Martina Dirdová

Všetkým súťažiacim pra-

jeme, aby i naďalej  rozví-

jali svoj talent a spevácke 

schopnosti a výhercom 

srdečne blahoželáme.

Mgr. Alena Lešková, 

Mgr. Darina Kandrová,

Mgr. Martina Zahradníková
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Receptár

Zprávy z Krompách 

v dobových novinách

Falošné tiramisu od Marienky

Prinášam Vám recept, našej kolegyne, dnes 

už dôchodkyne pani učiteľky Marienky Jen-

druchovej. Marienka mi nadiktovala recept, 

upiekla som a všetkým veľmi chutil. Tak teda 

posielam recept ďalej. Ak máte chuť, pripravte 

svojim blízkym túto dobrôtku.

Cesto: upečieme klasickú piškótu

Plnka: 2 jemné tvarohy Sabi, 2 tavené syry 

v črievku, 1 šľahačku na šľahanie, 1 celé maslo, 

200 g práškový cukor, 4 dcl mlieka, 2 bal. vanil-

kový cukor, 1 puding Zlatý klas, piškóty, šálku 

uvarenej kávy, čokoláda na varenie

Postup:
Upečieme piškótové cesto a necháme vychlad-

núť.

Zo 4 dcl mlieka a Zlatého klasu si uvaríme pu-

ding.Zmiešame maslo s práškovým cukrom 

a nalejeme doň pól téglika šľahačky. Do vyšľa-

haného masla s cukrom a šľahačkou zamiešame 

vychladený puding,  tvaroh, tavený syr, vanilko-

vý cukor a všetko spolu dobre premiešame.

Do uvarenej kávy namáčame piškóty. Vychlad-

nuté cesto pokvapkáme zvyšnou kávou a po-

trieme krémom. Na krém poukladáme vrstvu 

namáčaných piškót a znovu potrieme krémom. 

Povrch koláča polejeme čokoládou, ktorú sme 

roztopili a pridali do nej polovicu téglika šľahač-

ky. Dáme na hodinku do chladničky.

Prajem Vám dobrú chuť.

Mgr. Michaela Micherdová

Už prišiel čas
 Sme v polovici zimy a prišiel čas, aby v našom 

organizme sme nahradili chýbajúce vitamíny a 

minerálne látky. V tejto dobe vynikajúcou ná-

hradou čerstvej zeleniny je sudová (ak chcete aj 

kvasená či kyslá) kapusta.

 Vzniká mliečnym kvasením zimnej bielej 

kapusty, keď baktérie fermentáciou menia cu-

kor obsiahnutý v kapuste na kyselinu mliečnu, 

znásobia obsah C vitamínu a podporia tvorbu 

a využitie vitamínov radu B. A hlavne: takto 

konzervovaná kapusta je oveľa trvácnejšia a 

ľahšie stráviteľná. Receptov na jej prípravu je 

bezpočetné množstvo, povedal by som, že každá 

rodina má svoju receptúru na sudovú kapustu, 

niektoré recepty sa dedia!

 Sudová kapusta je prastarým liečebným 

prostriedkom: prospieva pri ťažkostiach s pe-

čeňou, hrubým črevom, očami a pomáha aj pri 

bolestiach hlavy. Podporuje trávenie a črevnú 

flóru (to robia probiotické baktérie v nej – vraví 

Vám to niečo?). Je bohatá na enzýmy, minerálne 

látky a vitamíny. A jucha či juška? Tá je pokla-

dom v ľudovom liečiteľstve!

 Preto z mojej zbierky teraz Vám ponúkam 

recepty jedál pripravené zo sudovej kapusty. 

Nedávam sem recepty na polievku, lebo vybrať 

z nich ten, ktorá mi najviac chutí, je veľmi ťažké.
Hajdú – kapusta

(Hajdúsi vraj boli akýsi kovboji – pohoniči kráv 

– pochádzajúci z juhu Európy. V južnom pohra-

ničí Uhorska neskoršie plnili podobné úlohy ako 

Chodovia v Čechách či donský Kozáci – strážili 

hranice. Mali svoje výsady, bývali v terajšej župe 

Hajdú v Maďarsku).

Potrebujeme: ½ kg kyslej kapusty, 200 g údenej 

klobásy, 200 ml smotany na varenie, 2 PL múky, 

1 PL oleja, 1 malú cibuľu, 1 zarovnanú PL mletej 

červenej papriky, 1 bobkový list, 1 PL sušenú 

zeleninovú koreniacu zmes (napr. Vegetu či De-

likát), 1 KL posekanej saturejky, na hrot noža 

mletého čierneho korenia, štipku cukru, málo 

soli.

Príprava: Kapustu posekáme nadrobno a keď je 

veľmi kyslá, prepláchneme ju. Cibuľu posekáme 

nadrobno, v hrnci na horúcom oleji ju speníme, 

stiahneme z ohňa a primiešame k nej mletú pap-

riku. Podlejeme s 2 PL vody, prisypeme kapustu 

Szepesi Lapok č. 2/1894 (Spišské listy)
8. januára tohto roku zomrela manželka Jánosa Groóa Rozália, rodená 

Novákyová, matka kráľovského školského inšpektora Gemerskej župy 

a kráľovského radcu, Vilmosa Groóa.

Szepesi Lapok č. 19/13. máj 1894
Úmrtie. 4. tohto mesiaca v Krompachoch vo veku 61 rokov zomrel bývalý 

cisársky a kráľovský husársky nadporučík, krompašský statkár, Július 

Gundelfinger. Jeho pohreb bol 6. tohto mesiaca.

a dôkladne premiešame. Podlejeme asi s 300 

ml vody, primiešame koreniny, zakryjeme a na 

strednej teplote dusíme 15 minút. Medzitým 

klobásu pokrájame na kolieska a primiešame 

do kapusty. Dodusíme. Smotanu, 50 ml vody 

a múku vymiešame a vlejeme do kapusty, za 

stáleho miešania necháme prejsť varom, nako-

niec ochutíme štipkou cukru a vyberieme z nej 

bobkový list. Musí mať hustotu prívarku.
Plnená kapusta z rómskej kuchyne

(Tento recept je od cigánskej speváčky Móniky 

Rigó zo Žitného ostrova, ktorú v Maďarsku na-

zývajú kráľovnou cigánskych piesní. Počul som 

ju spievať v troch jazykoch – môžem potvrdiť: 

má fantastický hlas. Tak skúste či jej jedlo bude 

rovnako dobré). 

Suroviny: 0,7 kg bravčového stehna, polovička 

údeného kolienka, asi 200 g pikantnej údenej 

klobásy, 1 cibuľa, 2 strúčiky cesnaku, 1 kg kyslej 

kapusty, 10 -12 kvasených kapustových listov, 3 

PL masti, 1 PL múky, asi 300 ml ryže, soľ, mletá 

červená paprika.

Príprava: Stehno a kolienko pomelieme, 

ochutíme čiernym korením, mletou paprikou a 

pretlačeným cesnakom, a posolíme. Primieša-

me ryžu a dôkladne premiešame. Predvarené 

kapustné listy naplníme pripravenou plnkou, 

ich konce zahneme. V vyššom hrnci speníme 

nadrobno nakrájanú cibuľu na horúcom oleji, 

stiahneme z ohňa bohato primiešame mletú 

červenú papriku. Na cibuľu rozprestrieme 

vrstvu kyslej kapusty, uložíme vrstvu naplne-

ných kapustných listov a vrstvu klobásových 

koliesok. Opakujeme, kým máme čo ukladať. 

Vrchná vrstva má byť z kyslej kapusty. Pod-

lejeme vodou, aby tesne bola nad poslednou 

vrstvou kapusty. Varíme približne 2 hodiny.

Podávame so smotanou, môžeme k nemu po-

núknuť aj mletú pálivú papriku.

Údené kolienko s kyslou kapustou a vínom

Potrebujeme: údené kolienko (asi 1 kg), ½ kg 

zemiakov, 1 a ½ kg kyslej kapusty, ½ bieleho 

vína, 400 ml smotany na varenie, mleté čierne 

korenie.

Príprava: Kolienko uvaríme do veľmi mäkka, 

vykostíme a pokrájame. Olúpané zemi po-

krájame na kocky a uložíme na dno hrnca, na 

ne dáme vrstvu mäsa, potom vrstvu kapusty. 

Takto ukladáme, kým máme čo. Podlejeme ví-

nom, posypeme mletým čiernym korením a na 

malom ohni bez miešania varíme asi 2 hodiny. 

Pred podávaním primiešame smotanu.
Vyprážaná roláda s kyslou kapustou

Potrebujeme: ½ kg múky, 4 vajcia, ½ kg kyslej 

kapusty, 2 PL masti, 5 bobúľ borievok, soľ, mleté 

čierne korenie, olej.

Príprava: Z múky, vajec a 100 ml vody vymie-

šame tuhé cesto (miesime tak dlho, kým nebude 

lesklé), prikryjeme a 15 minút necháme odpočí-

vať. Potom vyvaľkáme natenko a ešte necháme 

trošku obschnúť. Medzitým vo veľkej panvici 

zohrejeme masť  a kyslú kapustu na nej podu-

síme do svetložlta. Okoreníme drvenou boriev-

kou a mletým čiernym korením, posolíme. Keď 

vychladne, rozprestrieme na cesto. Cesto stočí-

me a pokrájame na 5 cm dlhé kúsky. V horúcom 

oleji vypražíme do zlatohneda, pričom po čas-

tiach podlievame slanou vodou /1/8 l).

Dobrú chuť Vám praje Ludovit Dulai

Szepesi Lapok č. 16/1894
18. apríla v Krompachoch vo veku 67 rokov zomrel János Philippi, ktorý 

39 rokov bol evanjelickým duchovným v Krompachoch.

Szepesi Hírnök č. 12/20. marec 1909 (Spišský spravodajca)
Sobáš. Mór Player z Békéscsaby 9. tohto mesiaca v Košiciach prisahal 

večnú vernosť dáme Fride Lánczi z Krompách.

Korompa č. 19/1912 (Krompachy)
Železnica z Krompách do Nižných Sloviniek. Minister obchodu budapeš-

tianskym podnikateľom Friedmannovi a Márkusovi predĺžil povolenie 

na stavbu železničnej trate vedúcej od krompašskej železničnej stanice 

Košicko-bohumínskej železnice do Nižných Sloviniek.
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 Spoločnosť Brantner oznamuje občanom, že dňa 

06.03.2012 (utorok) uskutoční v našom meste výkup 

papiera podľa tohto harmonogramu.

1. slučka

Stano-
vište č. 

Čas a miesto zberu 

1 15.15 - 15.35 hod.: pri tenisovom ihrisku

2 15.40 - 15.55 hod.: Lorencová è.11

3 15.55 - 16.10 hod.: Lorencová è.9

4 16.10 - 16.30 hod.: Lorencová è.6

5 16.30 - 16.40 hod.: Lorencová è.2

6 16.45 - 16.55 hod.: Mlynská è.3

7 16.55 - 17.10 hod.: Mlynská è. 6

8 17.10 - 17.20 hod.: Mlynská è.8

9 17.20 - 17.35 hod.: Slovinská è.7

10 17.35 - 17.50 hod.: Slovinská è.4

11 17.50 - 18.05 hod.: Mlynská è.9

12 18.15 - 18.35 hod.: pri futbalovom štadióne

13 18.40 - 19.00 hod.: Štúrová è.17

1. slučka

1 15.15 - 15.25 hod.: SNP è. 2

2 15.30 - 15.40 hod.: Maurerova è.3

3 15.40 - 15.55 hod.: Maurerova è.6

4 15.55 - 16.10 hod.: Poštova è.6

5 16.10 - 16.30 hod.: Maurerova è.19

6 16.30 - 16.45 hod.: Maurerova è.22

7 16.45 - 17.00 hod.: Maurerova è. 39

8 17.00 - 17.15 hod.: pri garážach 
pod cintorínom

9 17.20 - 17.35 hod.: Hlavná è.30

10 17.35 - 17.55 hod.: Hlavná è.36

11 18.00 - 18.15 hod.: Hlavná 39

12 18.20 - 18.35 hod.: Poštová  5

13 18.45 - 19.00 hod.: Veterná è. 29

Predmetom zberu sú: noviny, časopisy, knihy bez oba-

lov, letáky ale aj kartón.

Za vyzbieraný papier dostanete finančnú hotovosť 

alebo hygienické potreby. 

Spoločnosť Brantner Vám ponúka

Peniaze: 1 kg = 0,04 EUR

Toaletný papier: 
5 kg = 1 kotúčik toaletného papiera

Kuchynské utierky: 
15 kg = 2 rolky kuch. utierok

Hygienické vreckovky: 
1 kg = 1 balíček vreckoviek

NEVÁHAJTE A VYMEŇTE 
STARÝ PAPIER ZA NOVÝ!

Kozmetická rubrika

Ak nepoužívame ten správny pleťový krém, 

pokožka sa začne skôr či neskôr sťažovať. 

Hlavne v zime by sme mali dbať na zvýšenú 

starostlivosť, pretože nepríjemné svrbenie, 

štípanie a pálenie sú varovnými signálmi, 

že sa o pleť nestaráte. Popraskanie, vysušenie, 

odlupovanie... nie je iba estetický problém, 

oslabujete si tým aj ochrannú funkciu kože. 

Následkom sú kožné infekcie, zápaly, ale aj 

vrásky a predčasné starnutie pokožky. 

 Zima je extra nepríjemné obdobie a dá 

zabrať celému telu. O pokožku sa treba starať 

a nezáleží na tom, aký máte typ pleti. Každá 

vyžaduje starostlivosť v podobe správne zvole-

ného prípravku. 

 Pre suchú pleť je napr. vhodný krém 

s mastnou konzistenciou a vitamínmi A a C, 

pretože ju dôkladne chránia. Pri pravidelnom 

používaní zmizne podráždenie pleti z chladu, 

nebudú vznikať suché miesta a pokožka v mra-

zivom počasí nepopraská. Starostlivosť o pleť 

v zimnom období je oveľa dôležitejšia ako 

v lete, vzhľadom na rýchle striedanie teplôt, 

studenému vetru, ale i slnku najmä na horách. 

Keďže v zime trávime veľa času vo vykúrených 

miestnostiach a suchý, teplý vzduch pleť vy-

sušuje, hydratačný krém s dostatkom tekutín 

je to pravé orechové. Škodí iba vtedy, keď ho 

použijeme krátko pred tým ako sa vyberieme 

na prechádzku do mrazivého dňa. 

 Tak isto treba pleť zavlažovať aj z vnút-

ra a starať sa o pitný režim voda je ideálny 

prostriedok, môže byť čistá z vodovodu, alebo 

minerálna. Z vonku ju hydratujeme kvalitnými 

krémami podľa typu pleti a tak isto sú vhodné 

rôzne masky.

 Vyrobiť si ich môžeme aj doma zo surovín 

ako jogurt, sladká, resp. kyslá smotana, uhor-

kové kolieska i šupky, alebo si namiešať masku 

z bieleho jogurtu, medu a droždia. Vhodné je 

používanie krémov s obsahom ceramidov, mo-

čoviny a kyseliny mliečnej. Takouto starost-

livosťou predídete vráskam a starnutiu pleti. 

Vhodný je aj olivový olej, tvaroh... jednoducho 

ak otvoríte chladničku, vždy sa tam nájde nie-

čo výživné. 

 Ak máte suchú pleť, znamená to, že sa vám 

nevytvára kožný maz, alebo sa vytvára v ob-

medzenom množstve. Aj s narastajúcim ve-

kom sa znižuje produkcia mazu a preto sa zvy-

šuje jej citlivosť. Pri výbere krému treba dbať 

na to, aby poskytol dennú ochranu a vhodné 

je aj vrstvenie prípravkov – podkladový krém 

na zimu by mal byť mastnejší, potom ma-

ke-up a nakoniec všetko zafixovať púdrom. 

Vhodné sú aj rôzne hydratačné séra, pretože 

pleť je v zime vystavovaná rozdielnosti teplôt 

– z prekúrených miestností chodíte do stude-

nej zimy, a preto je nutné odbremeniť pleť od 

takejto záťaže správnym používaním hydra-

tačných krémov. 

 Pokožka na krku a v oblasti dekoltu starne 

veľmi rýchlo. Práve tam sa vek odráža najviac. 

Preto sa treba o krk starať rovnako ako o tvár. 

Môžete používať aj rovnaké krémy. 

 Ak plánujete v zime nejaké športy, treba sa 

náležite postarať o pleť, pretože horské slnko 

je intenzívnejšie. Používajte vždy kvalitné kré-

my s UV filtrom, ktoré majú ochranný faktor 

12 a viac. Slnko na horách opaľuje viac ako v 

nížinách. Vyberajte si radšej mastné, výživné 

a ochranné pleťové krémy a na pery používajte 

ochranný balzam. 

 Vyhýbať sa treba nevhodnej strave, cigare-

tám aj dymu z nich, alkoholu, nechránenému 

opaľovaniu a dôležitý je spánok. Pleť treba 

rozmaznávať v podobe kozmetických ošetrení, 

masážami a konzumáciou vitamínov. Účinnosť 

krémov zvýšia vitamíny A, C, E a B9 (kyselina 

listová). 

 Ak sa stresujeme, odrazí sa to aj na našej 

pleti vznikom vrások, zmenou farby, rozší-

rením pórov... Stres negatívne ovplyvňuje 

činnosť ďalších orgánov a ich nedostatočná či 

nesprávna funkcia sa na koži prejaví. Lepšie je 

poškodeniu zdravia stresom predchádzať, než 

liečiť následky či na tele, či na duši. 

Predvolebná nálada
do marca len potrvá. Avšak slovenské príslovia, porekadlá a úslovia, ktoré zozbieral a vydal 

Adolf Peter Záturecký v roku 1897, ostávajú  nadčasové. Vždy sú pre nás inšpiráciou.

• Behám ako sršeň. Čuším ako myš v diere. Chodím ako kačica. Leziem ako rak. Driapem sa 

ako koza na šíp. Držím sa ako pijavica. Skáčem ako kobylka. Túlam sa ako nočný vták. Utajím 

sa ako žaba.

Ošklbávam sa ako kura. Sedím ako kvoka na vajciach. Obskakujem ako mačka okolo myši.  

Mecem sa ako ryba v saku. Krčím  sa ako babí pes. Obchodím ako kocúr okolo horúcej kaše. 

Ťahám sa ako vlk po bruchu. Vrtím sa ako morka v žihľave.  Vyskočím ako jeleň. Vyšmyknem sa 

ako ryba. Zmiznem ako tátoš.  Tak určite budeš  poslancom.•

• Dal rozum do árendy, len čo sa stal poslancom. • Svini poctivosť, poslancovi válov! •

•  Imaginárny parlamentný rozhovor:   A: Ďakujem ti, že si ma nezjedol! 

       B: A ja tebe, že si mi do huby nevbehol!

•  Poslanec: Chutný, ale kúpny. • Uži času, ako húsa klasu! 

• Vie tri reči – pošepky, nahlas, kričať.  • Straník:  Pred voľbami má prajnú ruku.

Použitá literatúra: Adolf Peter Záturecký: Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia,Tatran, Bratislava,1974

Ak nechcete vrásky,
aplikujte masky

VÝKUP PAPIERA
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Nový rok v mestskej knižnici sme 

začali s určitými zmenami. Celý 

knižničný fond je spracovaný v 

Knižnično informačnom systéme 

vyvinutom Národnou knižnicou v 

Martine.

O začiatku januára v tomto systé-

me evidujeme aj všetky výpožičky, 

čím sa nám sprehľadní pohyb 

knižného fondu a vieme poskytnúť 

rýchlejšie a adresnejšie informácie 

o jednotlivých dokumentoch, ktoré 

požadujú naši čitatelia. A nie je ich 

málo. V januári navštívilo našu 

knižnicu 1161 návštevníkov, ktorí 

si vypožičali celkom 2352 doku-

mentov. To znamená, že priemerne 

denne navštívilo knižnicu 61 pou-

žívateľov. Práca v knižnici to nie je 

len požičiavanie kníh a časopisov. 

Sú to aj kultúrno-vzdelávacie 

podujatia pre materské, základné 

a stredné školy. 

V januári sa informatickej prípravy 

zúčastnili žiaci prvého ročníka 

SSOŠ, kde v rámci učebných osnov 

slovenského jazyka a literatúry je 

časť o bibliografickom a katalogi-

začnom zázname a jednotlivých 

prvkoch, ktoré taký záznam obsa-

huje, o možnostiach jeho využitia 

pre študentov; čo to je rešerš, ako 

sa spracuje, a hovorili sme aj o spô-

sobe vyhľadávania v externých 

databázach, ktoré nájdeme na 

portáli Slovenskej národnej kniž-

nice a o možnostiach požičiavania 

z týchto knižníc. 

Pravidelnými návštevníkmi našej 

knižnice sú aj žiaci zo ZŠ v Slo-

vinkách. V januári tu boli dvakrát. 

Vysvedčenie
LIENKY ŠKOLIENKY
 Prvý polrok školského roka ubehol školákom veľmi rýchlo. A obzvlášť- 

prváčikom. Že to pre nich nebola ľahké, o tom by nám vedeli rozprávať 

nielen žiaci, ale aj ich rodičia. Napriek všetkým počiatočným starostiam, 

novým návykom, a možno aj plaču, sa postupne z maličkých prváči-

kov stávajú  takí  istí žiaci, ako ich starší spolužiaci. S tým rozdielom, 

že práve prváčikovia nedostávajú polročné vysvedčenia a tak sa teda 

nemôžu z nich tešiť, či byť sklamaní a vedieť, kde treba pridať,  čomu sa 

venovať viac...

 Žiaci 1. A triedy sa však pri svojej pani učiteľke Mgr. Vierke Šimčákovej 

zo ZŠ na Maurerovej ulici tešiť mohli. Pretože ich pani učiteľka poteši-

la vtipným, zábavným a motivujúcim ohodnotením ich úsilia v škole 

– VYSVEDČENÍM LIENKY ŠKOLIENKY.

Je naozaj obdivuhodné a chvályhodné, že napriek mnohým povinnos-

tiam, ktoré dnes učitelia majú, nielen vo vyučovacom procese, ale aj 

v rôznym mimoškolských aktivitách, si dala Mgr. Viera Šimčáková čas 

a námahu a pripravila zaujímavé vysvedčenia pre svojich prváčikov. 

Dokonca, má na internete aj svoju stránku, kde pravidelne a aktu-

álne informuje rodičov o rôznych akciách v škole a o činnosti detí aj 

s fotodokumentáciou. Toto si naozaj zaslúži obdiv a pochvalu! 

 Učiteľské povolanie 

je náročné, ale príťažli-

vé, lebo dáva každému 

jedincovi spoločnosti 

nové poznatky, infor-

mácie, pretvára ich 

v pevné vedomosti, 

návyky i praktické zruč-

nosti. Lekár, športovec, 

robotník, inžinier vďačí 

svojmu učiteľovi za 

prvé písmeno, číslicu, 

ale i za ďalšie rozvíjanie 

talentu, za svoje miesto 

v živote a spoločnosti. 

Parafrázujúc slová vý-

znamného pedagóga, 

že učiteľ je inžinierom 

ľudských duší, chcela by 

som rozviť toto tvrde-

nie, že učiteľ na svojom pracovisku, v triede, vo výchovnej či pracovnej 

skupine je režisérom, scenáristom a dramaturgom v jednej osobe. Preto 

výkon tohto povolania si vyžaduje celého človeka, odborne dobre pripra-

veného, mravne pevného, so zmyslom vysokej zodpovednosti za vykoná-

vanú prácu.  Dovoľte preto, ešte raz, za všetko, čo pre naša ratolestí robí aj 

pani učiteľka Mgr. Vierka Šimčáková, srdečne poďakovať.

Za rodičov - MUDr. Jana Kováčová 

Najprv druháci a potom šiestaci. 

Druhákom v rámci informatickej 

prípravy hovoríme o tom, ako sa 

majú v knižnici správať, ako pou-

žívať knihy, o žánrovom rozdelení 

knižného fondu, a o tom ako sa 

v našom fonde majú orientovať pri 

vyhľadávaní svojich obľúbených 

žánrov. Šiestaci sa už dozvedia 

niečo aj o tvorcoch knihy – autor, 

prekladateľ, ilustrátor, o informač-

nom aparáte, ktorý knihy obsahujú 

a o jeho používaní a oboznámia 

sa aj s rôznymi druhmi literatúry 

(slovníky, encyklopédie...monote-

matické, polytematické) a spôsobe 

vyhľadávania informácii v nich.

Žiaci a študenti si u nás majú 

z čoho vybrať. Za posledné roky 

pravidelne dopĺňame knižničný 

fond novinkami z oblasti beletrie, 

ale aj náučnej literatúry. V minu-

lom roku sme z rozpočtu mestské-

ho úradu a z grantu Ministerstva 

kultúry SR zakúpili 346 kníh 

v celkovej hodnote 2 500 €. A vybe-

rú si nielen študenti, ale aj ostatní 

používatelia našich služieb. V prí-

pade, že požadovanú literatúru na 

štúdium knižnica nemá, vieme ju 

prostredníctvom medziknižnič-

nej výpožičnej služby zabezpečiť 

z iných knižníc na Slovensku.

Ź. Síkorová, Mestská knižnica

Mestská knižnica Krompachy

Máme polrok za sebou...
Koniec prvého polroku sme oslávili ako sa patrí. Klasické polročné vysvedčenia sú už minulosťou.  Žiaci si prevzali výpisy klasifikácie prospechu 

a správania za prvý polrok. Za ich snaženie dostali určite doma pochvalu a v škole sa mohli príjemne zabaviť. Žiaci prvého stupňa ukázali svoju fan-

táziu v krásnych maskách na karnevale. Rodičia svoje ratolesti ,,zamaskovali,, do rozprávkových postavičiek, strašidielok, či obľúbených zvieratiek. 

Niektorých sme naozaj nespoznali.

Starším žiakom sa už do masiek nechcelo a pre nich bola super moderná diskotéka.

Po dobrej zábave nás čakajú polročné prázdniny. Tie nás naštartujú do druhého polroku, v ktorom môžu zabrať aj tí, ktorým sa nedarilo.

Mgr.Michaela Micherdová,

 ZŠ Maurerova ul.
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Správne vetranie
a kúrenie
Ak sa vám rosia okná, objavujú 

plesne na stenách, ťažko sa vám 

dýcha, príčinou môže byť aj to, 

že vetráte nesprávne. Hlavne v 

zimnom období dochádza častej-

šie k týmto javom, pretože ľudia 

neradi vypúšťajú drahé teplo von 

oknom. Ale ako aj v mnohých 

„domácich“ záležitostiach, aj pri 

vetraní a vykurovaní panuje me-

dzi ľuďmi niekoľko mýtov.  

Vetranie je spoľahlivý spôsob, ako si 

udržať doma zdravé prostredie. Prob-

lém je - čo v zime? Aj keď sa kúri, rosia 

sa okná, na stenách začína „kvitnúť“ 

pleseň, objavuje sa zápach, niekedy sa 

zle dýcha. Problém je, že máte doma 

veľa vody. Tým sa myslí vlhkosť, ktorá 

je obsiahnutá vo vzduchu vášho prí-

bytku.

Odkiaľ sa táto voda berie?
Vlhkosť, odborne nazývaná relatívna 

vlhkosť, (relatívna sa nazýva preto, 

lebo v rôznych prostrediach pri rov-

nakom tlaku a teplote môže byť objem 

vody v prostredí rôzny) sa do príbytku 

dostáva počas každodenného života 

ľudí v ňom. Ľudia vodu vydychujú, 

potia sa, pripravujú jedlá, sprchujú 

sa, kúpu sa, perú a sušia bielizeň a 

nezabúdajme aj na naše zelené okra-

sy - rastlinky, ktoré počas zdravého 

rastu produkujú veľké množstvá vody. 

Poviete si - koľko už len môžem tej 

vody vydýchať? Čísla však nepustia. 

Štvorčlenná domácnosť s kvetmi a 

bežnou aktivitou (pranie, sprchova-

nie, varenie) dokáže počas bežného 

dňa uvoľniť do vzduchu až 15 litrov 

vody! (a skúste si denne vyliať vedro 

vody na steny!)

Čo s tým?
Uvoľnená vlhkosť sa potom zráža na 

sklách a na stenách. Hlavne na ste-

nách sa takto vytvorí dostatočne vlhké 

prostredie na to, aby sa tam usadili 

plesne. Plesne potom produkujú vý-

trusy, ktoré sa šíria celým priestorom, 

buď sa opäť usadia na vlhké miesto, 

kde sa rozšíri, alebo padne na suchý 

podklad a bude čakať na svoju „vlhkú“ 

príležitosť, prípadne ju vdýchnu ľudia, 

čo spôsobuje rôzne zdravotné reakcie.  

Vlhkosť treba vypustiť von z domu. A 

to práve správnym vetraním. Počas 

teplého obdobia je vetranie hračka, 

necháme okná stále otvorené, prípad-

ne použijeme vetračky. V zime však 

pomalé zdĺhavé vetranie nemá žiadny 

zmysel. Čerstvý vzduch takto len 

pomaly vstupuje do miestnosti, zato 

teplo uniká dlhodobo preč. V zime 

je nutné otvoriť čo najväčšiu plochu 

dokorán na niekoľko minút. Ak je to 

možné, skúste otvorením viacerých 

izieb a okien spustiť prievan. Prievan 

vám pomôže rýchlejšie vymeniť celý 

vzduch v miestnostiach.

Čo sa deje pri vetraní?
Vetranie je veda. Je to síce jednodu-

chá záležitosť, otvoriť okná dokorán, 

chvíľku počkať, zatvoriť okná. Táto 

jednoduchá vec však v sebe nesie hneď 

niekoľko zákonov fyziky a my sa na ne 

trochu pozrieme.

 Vzduch vo vnútri budovy je teplý a 

vlhký. (teplý je, lebo kúrime, a prečo 

je vlhký, to už vieme) Teplý vzduch v 

miestnosti má však oproti studenému 

niektoré vlastnosti:

-  pojme do seba oveľa viac 

 vlhkosti ako studený

-  je ľahší ako studený vzduch

-  vydýchaný vzduch v miestnosti 

 obsahuje menej kyslíka, ako 

 ten čerstvý vonku

 Keď otvoríme okno, studený von-

kajší vzduch sa začne tlačiť dnu, na 

podlahu (pretože je ťažší ako teplý). 

Takto vytláča ten teplý von spolu s 

vlhkosťou. V zime môžeme vidieť, ako 

sa nám parí z okna. Čím chladnejšie je 

vonku a čím väčším oknom vetráme, 

tým rýchlejšie prebehne celá výme-

na. Vetranie však nekončí tým, že 

zatvoríme okno. Studený vzduch sa 

do niekoľkých minút ohreje od stien, 

ktoré nestratili príliš veľa svojho tepla, 

pretože sa vetralo len krátko. Vzduch 

nám priniesol kyslík pre lepšie dýcha-

nie a teraz, keď sa zohrial, začína svoju 

ďalšiu prácu. Zo stien odoberá vlhkosť 

a tým ich vysúša. Prečo? Ako sme si 

povedali, studený vzduch obsahuje 

menej vlhkosti a keď sa zohreje, má 

tendenciu zobrať vlhkosť zo svojho 

okolia. A jeho bezprostredné okolie sú 

steny miestnosti. Celý tento fyzikálny 

cirkus sa neustále opakuje - ľudia 

prinesú vlhkosť, vyvetráme, suchší 

vzduch pojme vlhkosť do seba, opäť 

vyvetráme, a tak ďalej. Pre toto je dôle-

žité pravidelné systematické vetranie.
 Tak si to zhrnieme - ako správ-
ne vetrať?
Vetranie v zimnom období treba 
robiť nárazovo a veľmi intenzívne. 

Zatvoríme radiátor v miest-
nosti. Otvoríme okná dokorán, 
ak je v miestnosti aj väčšia 
skriňa so šatstvom, otvorte aj 
ju, aby sa tam vymenil vzduch. 
Ak je to možné, v y voláme 
prievan. Dĺžka intenzívneho 
vetrania závisí od vonkajšej 
teploty, veľkosti otvoreného 
okna a veľkosti miestnosti. 
Čím je vonku chladnejšie, 
tým kratšie stačí vetrať. Vo 
všeobecnosti sa dĺžka tohto 
vetrania pohybuje od 5 do 15 
minút. Malou (asi ale nie veľmi 
presnou) pomôckou môže byť 
samotné okno. Keď ho otvo-
ríme, jeho vonkajšie sklo sa 
okamžite zarosí. 
V priebehu vetrania sa začne 
čistiť odspodu. Keď je celkom 
vyčistené, od spodu až hore, môže-
me zatvoriť okná. Nezabudneme 
otvoriť radiátor.
Ak je to možné, vetráme v zime 3 x 
denne. Najdôležitejšie vetranie je 
večer pred spaním a ráno po spánku. 
Večer preto, lebo sa chystáme stráviť 
8 hodín v jednej miestnosti (a po-
trebujeme dostatok kyslíka) a ráno 
preto, lebo sme strávili 8 hodín v jed-
nej miestnosti (ako generátor pary). 
Prádlo sa snažíme sušiť vonku, ak 
to nie je možné, sušíme ho dnu nie 
však v obývacích miestnostiach. Pri 
varení sa snažíme používať digestor.

A čo spomínané mýty?
Niektoré omyly vznikli práve vtedy, 

keď si ľudia nainštalovali nové okná. 

Či plastové, či drevené, nezáleží na 

tom. Podstatné je, že sa im začali rosiť. 

Sú zlé tieto okná? Práve naopak, nové 

okná tesnia výborne a nepustia stu-

dený vzduch dnu, ani teplý von. Staré 

okná netesnili takmer vôbec (známy 

jav - záclony sa hýbali, keď fúkal von-

ku vietor) a tak vzduch, ktorý ofuko-

val sklá aj rámy bezpečne vysušoval 

vlhkosť bezprostredne v okolí okna a 

okná bezpečne vynášali teplo von. Po 

výmene sa však ukázalo, že vlhkosť 

v dome je vysoká a treba si zvyknúť 

na dve veci: treba menej kúriť a viac 

vetrať.

Ďalším mýtom je samotné kúrenie. 

Štatisticky, Slováci si veľmi radi 

prikúria. Pritom to nie je ani zdravé, 

ani lacné. Bežne počúvame: „som zi-

momravý, musím si prikúriť“. Takéto 

šafárenie s vlastným telom prinesie 

len choroby dýchacích ciest a alergie. 

Batoľatá zle spávajú v prekúrených 

miestnostiach, starším sa horšie dý-

cha a je tam samozrejme vlhko. Vyrá-

bať si doma leto, aby sme mohli chodiť 

v spodnom prádle je drahý hazard. 

Zvlášť pre deti. Telo si potrebuje vy-

rábať vlastné teplo aby všetky systémy 

v ňom fungovali korektne. Ak vám je 

chladno, je lepšie sa trochu priobliecť, 

telo si tak vytvorí vlastnú mikroklímu, 

ktorá jednak neškodí otužilejším oko-

lo vás a jednak sa budete cítiť príjemne 

aj v ostatných častiach domu, nie 

len tam, kde ste si vykúrili. Ak ste sa 

rozhodli urobiť niečo pre vaše zdravie 

a chcete znížiť teplotu v dome, urobte 

tak postupne, aby si vaše telo privyklo.

Ako teda správne kúriť?
Za bežné optimum pre obývacie 

miestnosti, t.j. obývacie izby, jedálne, 

pracovne, detské izby sa považuje 

teplota 20-22 stupňov pre osoby 

v nich v pokoji. V miestach, kde sa 

spáva je dobré v noci udržiavať teplo-

tu 18 stupňov. V kúpeľni je to 22-24 

stupňov. Toalety postačuje vykúriť na 

20 stupňov. Tí, ktorí majú moderné 

kúrenie vybavené programovateľným 

termostatom si môžu na noc znižo-

vať teplotu v celom dome. Prinesie 

to značnú finančnú úsporu, pretože 

čím väčší je rozdiel vnútornej a von-

kajšej teploty, tým rýchlejšie uniká 

teplo z domu. Na radiátory je možné 

namontovať termohlavice, ktoré 

udržiavajú nastavenú teplotu v miest-

nosti. Pomocou nich si môžete aj pri 

bežnom kúrení nastaviť rôzne teploty 

v rôznych miestnostiach.  Záclony by 

nemali zakrývať radiátory, ale mali by 

byť aspoň 5 cm nad nimi.

 Na záver možno len povzbudiť, 

nebojte sa vyskúšať niečo nové, ak 

ste zvyknutí na iné. Možno zistíte, že 

niektoré veci práve vám vyhovujú lep-

šie a budete sa doma cítiť príjemnejšie, 

ako v bavlnke.

Bc. Adriána Kočanová (zdroj internet)
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Slovensko potrebuje novú generáciu politikov 
 Doba je naozaj zvláštna. Slovenská spoločnosť je zmietaná vo víre negativizmu a rozporupl-

ných reakcií. Strach, neistota, kríza hodnôt a strata dôvery sú sprievodnými javmi posledných 

mesiacov. Pred 22 rokmi sme si niečo obdobné zažili. Mali sme však nádej na zmenu. Ako je 

to dnes? Tiež stojíme na prahu niečoho nového? Odpoveď dajú najbližšie týždne.  Nebuďme 

ľahostajní v snahe opäť získať nádej a víziu lepších zajtrajškov.  Niekedy stačí, že je nám  niekto 

sympatický viac a niekto menej. Niekedy sa stačí tváriť skromne, dať nám za pravdu, povedať 

to, čo, chceme počuť, to, čo si myslíme aj my a hneď sa nám ten človek vidí bližší. Ale tak to už v 

živote chodí. Veď o klamstve oblečenom v šatách pravdy naspieval pesničku aj Jaro Nohavica.

Poďme k voľbám
 Čakajú nás predčasné parlamentné voľby. Preto by sme mali ísť voliť a vyjadriť tým svoj 

názor. Nevoliť nie je riešením. Je to len upevňovanie súčasného stavu. Naši rodičia a starí ro-

dičia túto možnosť nemali a keď aj áno, na výber bola prakticky jediná strana. Prečo my teraz 

tak ľahko  zahadzujeme našu možnosť? Nie je náš nezáujem a apatia výsledkom toho, v akej 

situácii sme dnes? Nazdávam sa, že voliť je dokonca občianskou povinnosťou.

Slovensko potrebuje novú generáciu politikov
 Politikov, ktorí si vybudujú pevný vzťah so svojimi voličmi v duchu spolupráce a porozume-

nia. Svedomie, česť, spolupráca a zodpovedná politika praktických riešení - to by mal byť ideál 

dneška. Pozor si treba dať na populizmus a experimenty, ktoré sa nám núkajú. Nikto nám 

nemôže dať toľko, koľko nám vie politik sľúbiť. To platí najmä pred voľbami.

Krúžkujme, lebo je to  naše právo
 Vyberajme slobodne a zodpovedne ľudí, ktorí budú nositeľmi morálnych a etických hodnôt. 

Nebojme sa voliť ľudí mladých, vychovaných v duchu hodnôt Novembra 89 . Všetko máme vo 

svojich rukách.  

 Milí priatelia, predstupujem pred Vás s ponukou svojich názorov, postojov, myšlienok 

a riešení. Predstavami, ako vrátiť slušnosť nielen do politiky, ale aj do medziľudských vzťahov.

Posúďte, či sú to myšlienky, postoje a návrhy, ktoré si zaslúžia Vašu podporu. 

   Prajem Vám dobrú voľbu.
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PAOVEL, 
POŽIAR, 
PRABABKA, 
PRAVEK, 
PRAVÍTKO, 
PREPONA, 
PRILBA, 
PSICA, PYLÓN
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Na súde poúča sudca vypočúvanú sekretárku riaditeľa:
- Slečna, viete, čo Vás čaká, 
 keď budete vypovedať nespravodlivo?
- Samozrejme, že viem pán sudca... (dokončenie v tajničke)

Uzávierka Krompašského 
spravodajcu je vždy 25. v mesiaci

Krompašský spravodajca bude 
v predaji vždy po 10. dni 

v príslušnom mesiaci.

Autorka: Ružena Andrašovská, 

Krompachy

Zo správnych odpovedí z minulého 
čísla sme vyžrebovali Branislava 
Mášu, Jesenského 5, Krompachy. 
Výhru si môže prevziať v pokladni 
MsÚ (na prízemí). 

KUPÓN č.2

INZERCIA
• Ponúkam na predaj havarovaný OPEL ASTRA, 2005, 120 000,00 km, 

šedá metalíza. Cena dohodou.  MOBIL : 0918138015

• Predám alebo prenajmem 3-izbový byt na Slovinskej ul. (6. poschodie) 

v Krompachoch, pôvodný stav, nové plastové okná. Cena: 28.300,- €. 

Dohoda možná. Tel. kontakt: 0907906189

• Predám 2-izbový byt na Poštovej ul. č. 6 v Krompachoch – na prízemí, 

vlastné kúrenie, komplet prerobený. Cena: 30.000,- €. Dohoda možná.  

Kontakt: 0902289658

 Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. Obchodné zastúpenie Krompachy, 

Hlavná 10 príjme do zamestnania uchádzačov na pozíciu obchodného 

zástupcu . Podmienky: UŠ, SŠ s maturitou. Práca na živnosť. Nástup 

ihneď. Kontakty: Mgr. Buriková, 0915740389

• Kaderníctvo NOEMI – vyskúšajte nové služby Anežky Ivančákovej za 

skvelé akciové ceny. Tešíme sa na Vašu návštevu. Tel. kontakt: 0907 495 

143, Hlavná 74, Krompachy

• Ponúkam na predaj nehnuteľnosť v katastrálnom území HNILČÍK 

o rozlohe 5 300,00 m2.  Cena dohodou. Mobil: 0905906498

DOSTUPNÁ PÔŽIČKA

od 300,- € 

pre zamestnaných, 

dôchodcov 

a ženy na materskej 

dovolenke.

Tel. : 0908 202 663

Vás pozýva do novootvorenej predajne, na Námestí slobody 20 Krompachy, pri reštaurácii Galéria. V našom 
kvetinovom štúdiu vám ponúkame: darčekové predmety, viazanie gratulačných a smútočných kytíc, viazanie 
vencov, aranžovanie, svadobná výzdoba, výzdoba kostolov, bezplatná donášková služba.

Kvetinové štúdio

LUADA
Otvorené: Pondelok-Piatok  8.00 -17.00 hod.
    Sobota                8.00 -12.00 hod.

0918 158 108 -orange, 0902 098 095 - O2, 0911 983 706 - T-com

· Anglického jazyka Callanovou metódou 

 – všetky úrovne

· Anglického jazyka pre maturantov

· Nemeckého jazyka (všetky úrovne) 

a NJ pre opatrovateľov

Ukážkové hodiny anglického jazyka
ZADARMO!!!

Tel. 0902 477 937, spisska@chantal.sk

Termíny zápisov a ukážkových hodín

nájdete na www.chantal.sk

Jazyková škola CHANTAL

v Spišskej Novej Vsi

otvára v roku 2012 kurzy:

Drevárska 2, Spišská Nová Ves

hanta
l

C
 

VETERINÁRNA

AMBULANCIA
MVDr. Kresťanko Dušan, 

Hlavná 5, 053 42 Krompachy 

pondelok, streda, piatok: 

14,00 -17,00 hod.

Tel. kontakt: 0908 971 141
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