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spravodajca

	 Nie	 je	 to	 náhoda,	 že	 jún	 je	 súčasne	 mesiacom	 poľovníctva	
i	ochrany	prírody...
	 Poľovníckou	 etikou	 a	 taktiež	 definovaním	 v	 zákone	 o	 poľov-
níctve	je	povedané,	že	ochranou	sa	rozumie	ochrana	zveri	pred	
nepriaznivými	 vplyvmi,	 najmä	 pred	 nedostatkom	 potravy,	
ochrana	 pred	 zásahmi	 ľudí	 a	 zvierat,	 ktoré	 sú	 škodlivé	 poľov-
níctvu,	 ochrana	 pred	 chorobami	 zveri,	 ochrana	 biotopu	 zveri	
v	rámci	ochrany	prírody	a	krajiny,	ako	aj	ochrana	poľovníckych	
zariadení.	O	dodržiavanie	týchto	zásad	sa	v	súčasnosti	stará	Po-
ľovnícke	združenie	Krompachy.
	 V	krátkosti,	v	čom	je	zabezpečená	litera	zákona	v	tomto	revíre.
Podľa	 plánu	 starostlivosti	 o	 zver	 vyváža	 naše	 združenie	 kaž-
doročne	 do	 revíru	 8	 ton	 sena,	 3	 tony	 jadrového	 krmiva	 a	 5	 ton	
dužinatého	 krmiva.	 V	 jarnom	 období	 ale	 i	 počas	 celého	 roka	
napĺňame	soliská	kamennou	soľou.
			Ochoreniu	zvierat	predchádzame	asanáciu	okolia	„krmelcov“	
a	solísk	vápnením	po	ukončení	obdobia	núdze.	V	spolupráci	z	re-
gionálnou	veterinárnou	a	potravinovou	správou	zabezpečujeme	
každoročný	 monitoring	 leteckej	 vakcinácie	 líšok	 proti	 besnote	
a	taktiež	monitoring	klasického	moru	ošípaných	u	diviačej	zveri.	
Veľmi	 dobrá	 je	 taktiež	 spolupráca	 s	 Mestskou	 políciou	 mesta	
Krompachy	 pri	 riešení	 akútnych	 prípadov	 pri	 poranenej	 zveri	
v	intraviláne	mesta.
	 Ale	aby	som	sa	vrátil	k	mesiacu	jún.		Je	to	obdobie,	kedy	srnky	
a	jelenice	kladú	mláďatá.	Som	z	toho	vždy	zhrozený,	keď	mi	ob-
čania	oznámia,	že	našli	opustené	srnča	alebo	jelenča.	A	zoberú	si	
ho	domov.	Nevedomky	tak	spáchali	 trestný	čin	pytliactva!	Pri-
tom,	ako	som	to	už	v	predošlých	rokoch	upozorňoval	v	Krompaš-
skom	spravodajcovi,	tieto	mláďatá	nie	sú	opustené!	Ich	mamy	sú	
niekde	 nablízku.	 Ich	 inštinkt	 im	 však	 nedovolí,	 aby	 sa	 o	 svoje,	
vami	nájdené	mláďa	viac	starali,	keď	toto	srnčiatko	či	jelenča	čo	
i	len	pohladíte!

Jún – mesiac poľovníctva a ochrany prírody

	 Čo	sa	týka	biotopu	v	rámci	ochrany	prírody	a	krajiny	zaiste	väčšina	z	vás	bude	so	
mnou	súhlasiť,	že	nás	to	prinajmenej	naštve,	keď	pri	tichej	lesnej	prechádzke	pre-
hrmí	okolo	mládenec	v	prilbe	na	hlučnej	motorke	či	„štvorkolke“.	V	tejto	súvislosti	
ešte	upozorňujem,	že	o	dodržiavanie	zákona	o	poľovníctve	a	tiež	aj	o	ochranu	príro-
dy	a	krajiny	sa	stará	poľovnícka	stráž	zriadená	pri	Poľovníckom	združení	Krompa-
chy.	Samozrejme	budeme	len	radi,	ak	sa	zaobídeme	bez	represívnych	opatrení	tak,	
aby	sme	s	vašou	pomocou		mali	z	našej,	ešte	nie	celkom	zdevastovanej,	krompašskej	
prírody	len	radosť	a	potešenie.

Juraj Skurka, poľovnícky hospodár PZ
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JUBILANTI 
97 ročná 
	 Margita	Blaščakievičová

93 ročná
	 Ľudmila	Böhmerová

90 ročná
	 Anna	Dirdová

87 ročná
	 Anna	Kleknerová	
	 Oľga	Debreiová

85 ročná	
	 Ing.	Želmíra	Azudová

84 ročná	
Helena	Benedeková

82 ročná	
	 Anna	Gmucová

80 ročný
	 Ladislav	Schrötter

75 roční
	 Juraj	Dirda
	 Irena	Sliacka
	 Helena	Peklanská

70 roční
	 Ján	Gomory
	 Eva	Šupicová
	 Cecília	Hvizdošová

Blahoželáme jubilantom

NARODENIA 
V APRÍLI 2012
Viera	Dunková
Teodor	Dutko
Margita	Macková
Marek	Mican
Ján	Pokuta
Nino	Stehlík

ÚMRTIA 
V APRÍLI 2012
Pavel	Bendík	 1946-2012

Katarína	Čečová	 1928-2012

Ondrej	Dolný	 1939-2012

Ľudmila	Driapsová	1921-2012

Tomáš	Holub	 2010-2012

Miroslav	Jakubkovič	 	
	 	 	 	 	 1946-2012

Ladislav	Sikora	 1934-2012

Jozef	Vernarský	 1932-2012

Spoločenská 
rubrika 

Oznam
Kontrolné	 skupiny	 mesta	 Krompachy	 vykonajú	
v	 zmysle	 zákona	 č.	 314/2001	 Z.z.	 o	 ochrane	 pred	
požiarmi	a	jeho	vykonávacej	vyhlášky	č.	121/2002.	
Z.z.	 o	 požiarnej	 prevencii	 v	 platných	 zneniach	
v	dňoch	od	1.5.2012	do	31.8.2012	preventívne	pro-
tipožiarne	kontroly	vo	všetkých	rodinných	domoch	
na	 území	 mesta	 Krompachy.	 Žiadame	 preto	 obča-

MO JDS v Krompachoch zhod-
notila za minuloročné obdobie 
svoju činnosť. Vytýčené úlohy
plánom práce a plánom aktivi-
ty boli splnené, až na zájazdy 
na termálne kúpaliská a náv-
števy kultúrnych pamiatok.
Na	 výročnej	 členskej	 schôdzi	 dňa	
17.4.	2012	bola	podrobnejšie	poda-
ná	 správa	 o	 celkovej	 práci	 výboru,	
ktorý	 sa	 zameriaval	 na	 kultúrne	 a	
spoločenské	 akcie.	 Okrem	 našich	
aktivít	 zúčastňovali	 sme	 sa	 aj	 kul-
túrnych	a	športových	akcií	v	rámci	
okresu.	 V	 športových	 súťažiach	
naši	 členovia	 reprezentovali	 našu	
organizáciu,	 kde	 získali	 popredné	
prvenstvá.
Prednášková	 činnosť	 bola	 zame-
raná	 na	 odborné	 oblasti	 zdravot-
níctva,	 sociálneho	 zabezpečenia	
a	 hygieny.	 Bolo	 by	 nutné,	 aby	 sa	

členovia	 vo	 väčšom	 počte	 zúčast-
ňovali	 spomínaných	 prednášok,	
ktoré	sú	v	prospech	nášho	zdravia.
						Po	podaní	správy	o	činnosti	or-
ganizácie	a	správy	hospodárenia	s	
finančnými	 prostriedkami	 pristú-
pilo	sa	k	voľbám	nového	výboru	na	
ďalšie	trojročné	obdobie.	Predsed-
níčka	volebnej	komisie	oboznámila	
členov	 s	 výsledkami	 volieb	 a	 to	
nasledovne	 :	 Žiška	 Ján,	 Bátorová	
Justína,	 Hůlková	 Mária,	 Mgr.	 Val-
ková	 Eva,	 Gulová	 Želmíra,	 Girba	
Dušan,		Farkašová	Anna,	Borucká	
Anna,	 Mosinová	 Helena,	 Stettne-
rová	Zdenka,	Mgr.	Kolařová	Anna	
a	Mgr.	Kovaľová	Helena.	Na	ďalšie	
funkčné	 obdobie	 predsedom	 MO	
JDS	 v	 Krompachoch	 sa	 stáva	 p.	
Žiška	Ján.	Pred	ukončením	výroč-
nej	členskej	schôdze		p.	primátorka	
Ing.	 	 Rušinová	 Iveta	 a	 p.	 zástupca	

Barbuš	 Stanislav	 slávnostne	 odo-
vzdali	kyticu	kvetov	a	spomienko-
vé	 darčeky	 odstupujúcej	 predsed-
níčke	 p.	 Mosinovej	 Helene	 za	 18	
ročnú	prácu	vo	funkcii	predsedníč-
ky	 MO	 JDS	 v	 Krompachoch	 a	 zá-
roveň	 novozvolenému	 predsedovi	
zablahoželali	k	jeho	novej	funkcii	a	
popriali	veľa	úspechov	a	zdaru,	ako	
aj	 celému	 novozvolenému	 výboru.	
Predsedníčka	 RK	 v	 mene	 výboru	
a	RK	taktiež	odovzdala	kyticu	kve-
tov	 s	 blahoželaním	 odstupujúcej	
predsedníčke	za	dlhoročné	vedenie	
výboru	MO	JDS	v	Krompachoch.
	 	 	 	 	 	 	 V	 závere	 oznamujeme	 našim	
členom,	že	dňa	24.	5.	2012	o	14.00	
hod.	v	zasadačke	MsÚ	sa	uskutoč-
ní	 zdravotná	 prednáška	 na	 tému:	
neurologické	ochorenia.	Prednášať	
bude	Mudr.	Smiková	Renáta.	

Výbor  MO JDS v Krompachoch

Zhodnotenie činnosti MO JDS Krompachy

Výročná členská schôdza DCS bilancovala
	 Tak	ako	v	predchádzajúcom	ob-
dobí	trvania	nášho	Klubu	dôchod-
cov,	 toho	 času	 premenovaného	 na	
Denné	 centrum	 seniorov,	 snažili	
sme	sa	vytvárať	pre	členov	pohodu	
a	 radosť	 na	 našich	 kultúrno-spo-
ločenských	 stretnutiach	 počas	
celého	roku	2011.
	 Výbor	 sa	 stretával	 pravidelne	
prvý	 pondelok	 v	 bežnom	 mesiaci,	
ba	 i	 viac	 krát,	 kde	 sme	 riešili	 naše	
problémy	 a	 snažili	 sme	 sa	 našu	
činnosť	 vylepšovať.	 Mesačné	 kul-
túrno-spoločenské	 aktivity	 pre	
všetkých	 seniorov	 boli	 dôkladne	
pripravené,	 aby	 z	 denného	 centra	
každý	 člen	 odchádzal	 spokojný	
a	obohatený	o	nový	zážitok.
	 V	 roku	 2011	 našu	 činnosť	 začí-
nali	 sme	 novoročným	 stretnutím	
pri	výbornej	kapustnici	a	vo	febru-
ári	 bolo	 to	 fašiangové	 posedenie.	
Výročnú	 členskú	 schôdzu	 mali	
sme	 v	 marci,	 kde	 sme	 hodnotili	
našu	 celoročnú	 činnosť.	 V	 priebe-
hu	 roka	 organizujeme	 veľa	 aktivít	
spoločensko-kultúrnych	 a	 to:	 Deň	
matiek,	 Medzinárodný	 deň	 žien,	
Mesiac	úcty	k	starším,	Katarínske	

posedenie	 aj	 Mikulášsky	 večierok,	
na	ktorých	sa	členovia	radi	zúčast-
ňujú.	 Nezabúdame	 ani	 na	 náučné	
aktivity	 ako:	 zdravotno-sociálne	
prednášky,	 besedy	 o	 zvyšovaní	
kvality	 a	 dôstojnosti	 života	 senio-
rov	a	jej	ochrana	pred	násilnosťami	
od	 našich	 neprispôsobivých	 obča-
nov	bývajúcich	v	našom	meste.
	 Ďakujeme	za	odborné	prednášky	
našim	zdravotníkom,	lekárom,	ako	
aj	členom	polície,	ktorí	radi	k	nám	
zavítajú	 a	 v	 rámci	 besedy	 nás	
poučujú	 i	 poradia.	 Ďakujeme	 im	
v	mene	všetkých	seniorov.
	 V	 letných	 mesiacoch	 organizu-
jeme	 zájazdy	 za	 poznaním	 krás	
našej	 prírody	 a	 vlasti.	 V	 minulom	
roku	 zorganizovali	 sme	 po	 prvý	
krát	aj	športový	deň	seniorov,	ktorý	
nám	veľmi	dobre	dopadol	a	potešil	
všetkých	prítomných.	Naši	členovia	
radi	 sa	 zúčastňujú	 aj	 významných	
mestských	 slávnostných	 akadémií	
a	 výročí,	 ktoré	 organizuje	 mesto	 a	
Mestské	 kultúrne	 stredisko.	 Že	 sa	
nám	 podarilo	 splniť	 náš	 celoročný	
program,	 v	 prvom	 rade	 chceme	 sa	
poďakovať	 Mestskému	 úradu,	 kto-

rý	je	našim	garantom	a	hlavne	pani	
primátorka	 Ing.	 Ivete	 Rušinovej,	
MsZ,	všetkým	zamestnancom,	kto-
rí	nám	pomáhajú	plniť	naše	aktivi-
ty.	Poďakovať	touto	cestou	chceme	
aj	 našim	 stálym	 sponzorom,	 ktorí	
nám	finančne,	ale	aj	vecnými	cena-
mi	 pomáhali	 zvládnuť	 tak	 náročný	
kultúrno	 -	 spoločenský	 program	
seniorov.	 Ešte	 raz	 veľká	 vďaka,	 že	
nezabúdajú	 na	 seniorov	 v	 našom	
mestečku.	 Poďakovať	 sa	 chceme	
aj	 riaditeľom	 a	 učiteľom	 z	 Základ-
nej	 umeleckej	 školy,	 Základných	
škôl,	 Špeciálnej	 základnej	 školy,	
že	 nám	 zabezpečovali	 kultúrny	
program	 na	 našich	 spoločenských		
aktivitách.
	 Záverom	chcem	osloviť	seniorov	
nášho	 mesta	 ako	 aj	 invalidných		
dôchodcov,	 ktorí	 majú	 záujem	
rozšíriť	 našu	 členskú	 základňu,	
budú	 vítaní	 v	 našom	 dennom	 cen-
tre,	 ktoré	 je	 otvorené	 v	 pondelok,	
stredu,	 piatok	 a	 v	 nedeľu	 od	 15:00	
hod.	 do	 20:00	 hod.	 Tešíme	 sa	 na	
každého	 člena	 najmä,	 keď	 majú	 aj	
dobré	nápady	na	zlepšenie.

Ružena Kiselová, za výbor DCS

nov,	 aby	 pri	 kontrolách	 vyšli	 kontrolným	 skupinám	
v	 ústrety	 a	 predložili	 na	 kontrolu	 všetky	 potrebné	
dokumenty,	 ktoré	 budú	 požadované	 a	 tým	 predišli	
postihom	zo	strany	mesta.
Kontrolné	 skupiny	 sa	 preukazujú	 písomným	 po-
verením	 mesta	 Krompachy	 spolu	 s	 občianskym	
preukazom.	V	prípade	neprítomnosti	bude	občanom	
písomne	oznámený	dátum	ďalšej	kontroly	a	kontakt	
pre	prípad	zmeny	termínu.		
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UZNESENIE	č.	15.	zo	zasadania	Mestského	zastupiteľstva	v	Krompachoch,
konaného	dňa	18.	apríla	2012

MsZ	v	Krompachoch	prijalo	uznesenie	č.	15/D.26:	MsZ	v	Krompachoch	schvaľuje:	
Dotácie	z	rozpočtu	mesta	na	rok	2012	podľa	predloženého	návrhu.

Por.	číslo Organizácia Požiadavka	2012	-	€ Schválené	2012	-	€

1. Rímskokatolícka	cirkev 1	500 1	500

2. Rímskokatolícka	cirkev 1	500 0

3. BKM	DASTET 6	000 1	000

4. SZPFB 340 300

5. FK	POKROK 16	000 16	000

6. SZZP 1	100 500

7. Basketbalový	klub	 8	000 6	500

8. Matica	slovenská 2	300 1	000

9. Dobrovoľný	hasičský	zbor 350 300

10. Dobrovoľný	hasičký	zbor 1	850 600

11. Slovenský	skauting 0 0

12. JOHANIDES/CANTICA	CHR. 1	500 700

13. Dychová	hudba 1	700 1	100

14. FS	KROMPAŠAN 1	700 1	100

15. OZ	Snehulienka 33	232 0

16. Pravoslávna	cirkev 1	900 150

17. Pravoslávna	cirkev 1	190 150

18. Pravoslávna	cirkev 930 150

19. Pravoslávna	cirkev 2	560 150

20. Pravoslávna	cirkev 500 150

21. Pravoslávna	cirkev 1	300 150

22. Jednota	dôchodcov	Slov. 470 400

23. MŠK	POKROK 0 0

24. MŠK	POKROK	STO 4	280 1	000

25. MŠK	Krompachy 0 0

26. MŠK	Krompachy 0 0

27. MŠK	Krompachy 0 0

28. Unia	žien	Slovenska	 440 400

29. Cirkevný	zbor	ECAV 0 0

30. Gymnázium	Krompachy 200 200

31. Robotnický	spevokol 500 0

32. Klub	mažoretiek 1	700 1	000

	 SPOLU: 93	042 34	500

Dotácie z rozpočtu mesta na rok 2012
 podľa predloženého návrhu.

Máme ďalších 
ocenených darcov krvi
			Pri	príležitosti	Svetového	dňa	Červeného	kríža	
a	Červeného	polmesiaca,	ktorý	si	pripomíname	
každoročne	 8.	 mája,	 sa	 v	 stredu	 9.	 mája	 2012	
popoludní	konala	slávnostná	akadémia.	V	spiš-
skonovoveskej	 Redute	 sa	 zišlo	 niekoľko	 desia-
tok	 darcov	 krvi,	 dlhoročných	 dobrovoľníkov	
–	 členov	 SČK,	 členov	 Územnej	 rady	 ÚzS	 SČK	
v	 Spišskej	 Novej	 Vsi	 a	 pozvaných	 hostí.	 Medzi	
ocenenými	 darcami	 krvi	 nechýbali	 ani	 Krom-
pašania.	Bronzovú	plaketu	MUDr.	Janského	za	
10	 odberov	 získali	 Miroslav	 Bernát,	 Jaroslava	
Bukatová,	 Michal	 Figľar,	 Jana	 Konopinská	
a	 Marek	 Staňa.	 Mesto	 Krompachy	 dostalo	 od	
Územného	 spolku	 SPIŠ	 v	 Spišskej	 Novej	 Vsi	
ďakovný	 list	 za	 aktívnu	 podporu	 darcovstva	
krvi	na	pôde	mesta.	Všetkým	oceneným	blaho-
želáme!																			

Ing. Jana Tureková,  predsedníčka MS SČK		

Pani Bukatová (vľavo) preberá bronzovú plaketu.

Miestny	spolok	SČK,	Mesto	Krompachy	
a	Národná	transfúzna	služba	Košice	

pri	príležitosti	

Svetového dňa darcov krvi a Dňa otcov 
pozývajú záujemcov na

BEZPRÍSPEVKOVÉ 
DAROVANIE KRVI
v pondelok 11. júna 2012 

od 8:00 do 10:30 hod.
na Mestskom úrade v Krompachoch.

Prineste	si	občiansky	preukaz,	
preukaz	zdravotnej	poisťovne	a	preukaz	darcu	

(ak	ho	už	máte).	
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pokračovanie na nasledujúcej strane

 Len málo ochotníckych sú-
borov na Slovensku sa môže 
popýšiť takou bohatou histó-
riou ako Robotnícky mužský 
spevokol v Krompachoch. 
V roku 2012 si pripomíname už 
100. výročie jeho vzniku. 

Za	 toto	 celé	 obdobie	 sa	 v	 ňom	 vy-
striedali	stovky	spevákov,	ako	i	šesť	
dirigentov.	 Je	 ale	 treba	 priznať,	 že	
počet	 spevákov	 postupne	 klesá.	
Zatiaľ	čo	v	roku	1932	ich	vystupo-
valo	 až	 67,	 dnes	 ich	 zostalo	 len	 14	
a	to	väčšinou	muži	staršieho	veku.	
Podobný	 trend	 počtu	 ochotníkov	
a	 to	 nielen	 spevákov,	 zazname-
návajú	 takmer	 všetky	 amatérske	
telesá	 na	 celom	 Slovensku.	 Príčin	
je	 viacero.	 Zmenil	 sa	 životný	 štýl.	
Na	 televíznej	 obrazovke	 vidia	 naši	
ľudia	 vrcholové	 hudobné	 súbory	
a	 sólistov,	 takže	 v	 pohodlí	 svojich	
príbytkov	 a	 bezplatne	 sa	 môžu	
zoznámiť	 nielen	 so	 svetovou	 hu-
dobnou	 kultúrou,	 ale	 i	 bohužiaľ	
s	 niektorými	 súčasnými	 hudob-
nými	 žánrami,	 ktoré	 často	 majú	
ďaleko	 od	 ozajstného	 umenia	
a	 deformujú	 vkus	 najmä	 mladých	
ľudí.	Mládež	trávi	tiež	veľa	voľného	
času	pri	 internete,	takže	jej	ostáva	
len	 málo	 času	 na	 aktívnu	 činnosť	
v	 oblasti	 kultúry	 a	 preto	 o	 to	 viac	
si	 musíme	 oceniť,	 že	 už	 sto	 rokov	
krompašské	 hudobné	 súbory	 exis-
tujú	a	vystupujú.

Vznik Robotníckeho spevokolu
	 V	 roku	 1911	 dala	 správa	 krom-
pašských	železiarní	podnet	k	zalo-
ženiu	vzdelávacieho	krúžku	pre	za-
mestnancov	 závodu	 známeho	 ako	
„Čitateľský	 krúžok“.	 Keďže	 hudba	
a	spev	sa	tešili	začínajúcemu	záuj-
mu,	 prijali	 do	 služieb	 aj	 kapelníka	
Mateja	 Hopenthala,	 ktorý	 založil	
dychovú	 hudbu	 a	 spevokol	 známy	
ako	spevokol	Čitateľského	krúžku.	
	 Z	 dobrých	 zdrojov	 sa	 dozvedá-
me,	 že	 miešaný	 zbor	 Čitateľského	
krúžku	 dňa	 16.októbra	 1913	 spie-
val	na	tanečnej	zábave	krúžku	zbor	
Hymnus	 a	 na	 záver	 vlastenecké	
piesne.	 O	 týždeň	 neskôr	 vystúpil	
miešaný	 zbor	 na	 otvorení	 nových	
miestností	 Čitateľského	 krúžku	
zamestnancov	 k rompašsk ých	
železiarní.	 Dňa	 12.	 marca	 1914	
sa	 konala	 vlastenecká	 zábava,	 na	
ktorej	účinkovali	okrem	orchestra,	
miešaný	a	mužský	zbor.	

	 Továrenský	 spevokol	 pod	 vede-
ním	 dirigenta	 Mateja	 Hopenthala	
bol	 pozvaný	 na	 Slávnostné	 dni	
Spišského	 speváckeho	 spolku	
v	 Spišskej	 Novej	 Vsi,	 kde	 vystúpil	
mimo	 programu.	 Získal	 všeobec-
nú	 pozornosť	 a	 mal	 mimoriadny	
úspech.	Zazneli	tam	názory,	aby	ho	
mohli	privítať	ako	člena	Spišského	
speváckeho	spolku.	
	 V	 období	 Rak úsko -Uhorska		
spieval	zbor	hlavne	nemecké	a	ma-
ďarské	 zbory,	 ale	 mal	 v	 repertoári	
i	ľudové	a	vlastenecké	piesne.	Naj-
väčším,	ale	i	posledným	úspechom	
spevokolu	 v	 krízových	 rokoch	
I.	 svetovej	 vojny	 bolo	 účinkovanie	
na	speváckom	festivale	v	Poprade,	
kde	získal	striebornú	medailu.	
	 Robotníci	 sa	 viackrát	 pokúsili	
vytvoriť	vlastný	spevokol,	no	sprá-
va	závodu	im	v	tom	bránila.	Podari-
lo	sa	to	až	v	roku	1917,	kedy	vznikol	
samostatný	 robotnícky	 spevokol,	
ktorého	 vedenie	 prevzal	 kapelník	
Matej	 Hopenthál.	 Základ	 spevo-
kolu	 tvorili	 členovia	 „Čitateľského	
krúžku“.	 Skúšky	 mali	 dvakrát	
týždenne.	 Nacvičovali	 robotnícke	
piesne,	 úpravy	 ľudových	 piesní	
a	 staršie	 slovenské	 a	 české	 zbory.	
Mnohé	 z	 nich	 boli	 náročné,	 čo	
poukazovalo	 na	 slušnú	 umeleckú	
úroveň	 súboru.	 Dirigent	 dokázal	
svojou	 osobnosťou	 strhnúť	 spevá-
kov	k	nadšenému	výkonu.
	 V	 roku	 1919	 účinkoval	 pod	
názvom	 Robotnícky	 spevokol	
v	 Košiciach	 pri	 zvolení	 prvého	
župana.	 Negatívny	 dopad	 na	 jeho	
činnosť	mali	udalosti	v	roku	1921,	
známe	 ako	 Krompašská	 vzbura	
a	zastavenie	výroby	v	železiarňach	
6.	 októbra	 1922.	 V	 tomto	 období	
bolo	najvýznamnejším	vystúpením	
Robotníckeho	 spevokolu	 a	 spevo-
kolu	 „Čitateľského	 krúžku“	 vystú-
penie		na	pohrebe	robotníkov	pad-
lých	 v	 Krompašskej	 vzbure.	 Vtedy	
došlo	 k	 definitívnemu	 spojeniu	
obidvoch	 súborov.	 Ťažké	 časy	 na-
stali	po	roku	1922.	Mnohí	členovia	
sa	rozišli	za	prácou	,	čo	postihlo	aj	
dirigenta.	 Zvyšok	 členov	 sa	 občas	
stretával	 v	 tzv.	 vonkajšej	 škole,	 no	
nenašiel	sa	schopný	dirigent,	čo	by	
trvalejšie	 podchytil	 túto	 dovtedy	
príležitostnú	činnosť.	

Robotnícky spevokol „BANÍK“
	 Po	 takmer	 5-ročnej	 stagnácii	
v	 roku	 1927	 oživil	 zborový	 spev	

v	 Krompachoch	 kováčsky	 majster	
Gustáv	 Neubeller.	 Bol	 hudobný	
samouk	a	u	Hopenthala	v	Krompa-
choch	spieval	v	rokoch	1918	-1920.	
Skúšky	 sa	 konali	 v	 jeho	 dome.	
Každý	 spevák	 pri	 vstupe	 zaplatil	
5,-	Kčs	za	notový	materiál.	
	 Od	 roku	 1930	 začal	 nacvičovať	
zborové	 piesne	 pod	 patroná-
tom	 Mestskej	 osvetovej	 komisie	
v	 Krompachoch	 učiteľ	 –	 nadšenec	
Štefan	 Turek.	 K	 nemu	 po	 vzá-
jomnej	 dohode	 prešli	 aj	 speváci	
Gustáva	 Neubellera-	 spolu	 67	 čle-
nov.	 Vystupoval	 na	 slávnostiach	
v	 Krompachoch	 i	 v	 okolitých	 ob-
ciach.	 Úroveň	 spevokolu	 bola	 vy-
soká	a	tak	si	mohol	tento	spevokol	
dovoliť	 usporadúvať	 i	 samostatné	
koncerty.	 Pána	 učiteľa	 Tureka	
je	 možné	 považovať	 za	 nestora	
zborového	 spevu	 v	 Krompachoch,	
nakoľko	v	Robotníckom	spevokole	
pôsobil	 s	 určitými	 prestávkami	
50	 rokov.	 Rád	 spomínal	 na	 svojho	
učiteľa	Mikuláša	Moyzesa	i	na	jeho	
syna	 Alexandra,	 s	 ktorým	 spolu-
pracoval.
	 Robotnícky	 spevokol	 sa	 v	 roku	
1939	 stáva	 miešaným	 zborom,	
do	 ktorého	 vstúpilo	 veľa	 mladých	
chlapcov	i	dievčat.	V	tomto	zložení	
ale	vydržal	len	necelé	dva	roky.	
	 Pán	Turek	bol	v	roku	1940	prelo-
žený	 z	 Krompách	 .	 Na	 svojich	 pô-
sobiskách	 je	 jeho	 činnosť	 spojená	
so	 zborovým	 spevom.	 Učil	 nielen	
múdrosti,	 ale	 aj	 láske	 k	 ľudovej	
piesni	 a	 zborového	 spevu	 a	 cez	 ne	
k	 láske	 k	 vlasti.	 Dlhé	 roky	 bol	 čle-
nom	Peveckého	združenia	učiteľov	
v	Trenčianskych	Tepliciach.	

Slovenský spevokol „BANÍK“
	 V	období	II.	svetovej	vojny	došlo	
k	 ďalšej	 reorganizácii	 spevokolu,	
skončenej	 v	 roku	 1943,	 kedy	 bol	
premenovaný	 na	 Slovenský	 spe-
vokol	 „Baník“	 v	 Krompachoch.	
Medzi	 členmi	 zboru	 sa	 objavili	 aj	
viacerí	 príslušníci	 krompašskej	
inteligencie.	 Pod	 novým	 vedením	
riaditeľa	 školy	 Alexandra	 Pažické-
ho	 vystúpil	 spevokol	 na	 oslavách	
storočnice	 spisovnej	 slovenčiny	
3.	júla	1943	v	Krompachoch	a	v	júli	
1944	reprezentoval	spolu	so	súbor-
mi	zo	Spišskej	Novej	Vsi	východo-
slovenské	 spevokoly	 na	 Celoslo-
venských	 speváckych	 pretekoch	
v	 Martine.	 Po	 oslobodení	 v	 roku	
1945	 sa	 vedúcim	 súboru	 stal	 opäť	

Gustáv	Neubeller.	V	roku	1946	vy-
stúpili	 naši	 speváci	 pri	 spomienke	
na	 25.	 výročie	 Krompašskej	 vzbu-
ry	 so	 samostatným	 programom.	
V	roku	1949	získavajú	na	VI.	Celo-
slovenskej	 súťaži	 v	 Spišskej	 Novej	
Vsi		2.	miesto	v	kategórii	mužských	
zborov.	 V	 roku	 1950	 sa	 stáva	 diri-
gentom	 učiteľ	 Jozef	 Cirbus.	 Súbor	
bol	pod	vedením	nového	dirigenta	
veľmi	 agilný.	 Štyrikrát	 vystupoval	
v	 Košiciach,	 dvakrát	 v	 Gelnici,	
ďalej	 v	 Margecanoch,	 Jaklovciach,	
Kluknave,	 Rožňave,	 Betliari,	 vo	
Svite	a	v	Spišskej	Novej	Vsi.	
	 Po	návrate	v	roku	1954	sa	bývalý	
dirigent	 Štefan	 Turek	 znova	 ují-
ma	 vedenia	 súboru.	 Jeho	 aktívna	
činnosť	 sa	 prejavila	 v	 nadšených	
vystúpeniach	 spevokolu	 pod	 rôz-
nymi	 názvami:	 Mužský	 spevácky	
zbor	 OB	 v	 Krompachoch,od	 roku	
1957	ako	spevácky	zbor	MEZ,	n.p.	
v	Krompachoch	a	po	reorganizácii	
v	 roku	 1960	 začal	 vystupovať	 ako	
Robotnícky	 spevokol	 Energetik,	
pretože	 zobrala	 nad	 ním	 patronát	
miestna	elektráreň	až	do	času,	keď	
prešiel	 ako	 súbor	 do	 novovybudo-
vaného	 Domu	 kultúry	 v	 Krompa-
choch.
	 V	 šesťdesiatich	 rokoch	 získal	
Robotnícky	spevokol	celý	rad	čest-
ných	uznaní	a	diplomov:
-	 r.1955	 –	 3.miesto	 v	 Krajskej	

súťaži	 ľudovej	 umeleckej	 tvorby	
v	Kežmarku	

-	 r.1959	 –	 1.miesto	 v	 okresnom	
kole	STM	v	Gelnici

-	 r.1959	 –	 Čestné	 uznanie	 za	 vy-
stúpenie	 pri	 príležitosti	 osláv	
15.	výročia	SNP	v	Banskej	Bys-
trici

-	 r.1960	 –	 Uznanie	 za	 účasť	 na	
koncerte	 revolučných	 piesní	 pri	
príležitosti	 15.	 výročia	 oslobo-
denia	mesta	Košice

-	 r.1961	 –	 1.miesto	 na	 Prehliadke	
sovietskych	autorov	v	Tatrách

Úspechy,	 ktoré	 spevokol	 dosiahol,	
neprišli	samé	od	seba.	Bolo	za	ním	
mnoho	 hodín	 	 nácvikov,	 odrieka-
nia,	 keď	 členovia	 odišli	 z	 pohodlia	
svojich	 domovov,	 aby	 zdokonaľo-
vali	 úroveň	 „svojho“	 hudobného	
telesa.
	 V	 novembri	 1961	 bol	 pridelený	
z	 Ústrednej	 hudobnej	 komory	 in-
štruktor,	 krompašský	 rodák,	 syn	
speváka	spevokolu	Ondrej	Lenárd,	
dnes	 slávny	 slovenský	 dirigent,	
ktorý	je	známy	v	celej	Európe	i	v	zá-

100. výročie vzniku Robotníckeho spevokolu
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morí.	 Navštevoval	 Krompachy	
každý	mesiac,	aby	poradil,	usmer-
nil	 a	 pomáhal	 dvíhať	 umeleckú	
úroveň	súboru.	
	 Spevácky	 zbor	 vystúpil	 na	 spo-
mienkovej	slávnosti	výročia	Krom-
pašskej	 vzbury	 v	 júli	 1961	 na	 kon-
certe	v	Dome	umenia	v	Košiciach.	
	 V	 roku	 1968	 preberá	 vedenie	
súboru	 opäť	 Štefan	 Turek.	 O	 rok	
neskôr	 prichádza	 na	 pomoc	 hu-
dobný	 redaktor	 Československého	
rozhlasu	 v	 Košiciach	 Tibor	 Hara-
kály.	Robotnícky	spevokol	vystúpil	
v	 Slovenskej	 televízii	 a	 v	 Sloven-
skom	rozhlase	v	Košiciach.	

Robotnícky spevokol v nových 
priestoroch Domu kultúry
	 Rok	 1970	 zaznamenáva	 zlep-
šenie	 možnosti	 Robotníckeho	
spevokolu	z	hľadiska	priestorových	
a	 materiálových	 potrieb.	 Bol	 do-
končený	Dom	kultúry.	Prichádzajú	
noví	 členovia,	 zbor	 má	 takmer	
50	 členov.	 Mladý	 hudobník	 Tibor	
Harakály	 upravil	 pre	 mužský	
spevácky	 zbor	 niekoľko	 ľudových	
piesní,	 ktoré	 boli	 v	 ďalších	 rokoch	
trvalou	 a	 úspešnou	 súčasťou	 vy-
stúpení	 spevokolu.	 Ten	 v	 týchto	
rokoch	vystupoval	nielen	po	celom	
Slovensku	(Zvolen,	Tisovec,	Hnúš-
ťa,	Dudince,	Košice),	ale	i	v	Poľsku	
(Jaslo)	 a	 v	 Zakarpatskej	 Ukrajine	
(Chust).
	 Častým	 sprievodcom	 spevoko-
lu	 bol	 Ing.	 Ladislav	 Zahatňaský,	
ktorý	bol	vynikajúcim	recitátorom	
i	organizátorom.	Spolu	s	ním	spe-
vácky	 zbor	 vystúpil	 pri	 otvorení	
výstavy	majstra	Jozefa	Fabiniho.	
	 Najväčším	podujatím	Robotníc-
keho	spevokolu	od	jeho	vzniku	bol	
Festival	 robotníckych	 speváckych	
zborov	 na	 Slovensku,	 ktorý	 sa	 ko-
nal	 v	 dňoch	 28.-	 30.	 apríla	 1972.	
Spevácke	súbory	vystupovali	v	Do-
moch	 kultúry	 v	 Krompachoch,	
Smižanoch	 a	 v	 Prakovciach.	
Festivalu	 sa	 zúčastnilo	 sedem	 naj-
známejších	slovenských	mužských	
zborov,	 napr.	 Bradlan	 (Trnava),	
mužské	 zbory	 zo	 Zvolena,	 Tisov-
ca,	 Trenčína,	 Stakčína,	 Komárna	
a		pochopiteľne	z	Krompách.	
	 Pri	 vystúpeniach	 účinkoval	
dychový	 orchester	 Domu	 kultúry	
Krompachy	pod	vedením	dirigenta	
Jozefa	 Řeháka.	 Krompašský	 zbor	
sa	 na	 slávnostnom	 koncerte	 pred-
stavil	 piesňou-	 Veje	 vietor	 známe-
ho	 zboru	 	 E.Suchoňa	 –	 Aká	 si	 mi	

krásna	 a	 B.Urbanca	 –	 Hej	 slnko	
vychodí.	Význam	tejto	akcie	doku-
mentovala	i	čsl.	Pošta,	ktorá	vydala	
príležitostnú	 pečiatku:	 „Krom-
pachy	 železiareň,	 29.	 4.	 1972	 –	
Festival	 robotníckych	 spevokolov	
v	Krompachoch“.	
	 Bartolomej	 Urbanec,	 krompaš-
ský	 rodák,	 prišiel	 do	 Krompách	
v	roku	1978	pri	príležitosti	svojich	
šesťdesiatín.	Na	koncerte	-	na	jeho	
počesť-	účinkoval	Robotnícky	spe-
vokol	a	Dychová	hudba.
	 V	 roku	 1978	 dochádza	 tiež	
k	 zmene	 dirigenta.	 Taktovku	 pre-
berá	 mladý	 ambiciózny	 učiteľ	 Pe-
dagogickej	 školy	 v	 Levoči	 Martin	
Šafár.	 Pod	 jeho	 vedením	 vystúpil	
súbor	v	r.	1980	na	Celoslovenskom	
festivale	 robotníckych	 spevokolov	
v	Trnave.		
	 Dňa	 2.	 marca	 1982	 bola	 krom-
pašskému	 kolektívu	 z	 pomedzi	 24	
kolektívov	udelená	Cena	Antonína	
Zápotockého	 za	 dlhoročnú	 úspeš-
nú	 interpretáciu	 a	 popularizáciu	
revolučnej	 piesňovej	 tvorby.	 Pod	
vedením	 Martina	 Šafára	 účinko-
val	 súbor	 na	 rôznych	 podujatiach.	
Napr.	v	roku	1988	vystúpil	v	rámci	
Bratislavských	 hudobných	 sláv-
ností	 ako	 hosť	 na	 prehliadke	 spe-
váckych	zborov.	
	 Po	zmene	spoločenských	pome-
rov	po	r.	1989	sa	činnosť	Robotníc-
keho	spevokolu	nepozastavila.
	 V	 roku	 1992	 bol	 súbor	 pozvaný	
na	 prehliadku	 speváckych	 zborov	
v	 Levoči.	 V	 roku	 1996	 vystúpil	
pri	 príležitosti	 75.	 výročia	 Krom-
pašskej	 vzbury.	 Počet	 členov	 ale	
postupne	 klesal.	 Mnohí	 mladší	
členovia	 po	 útlme	 výroby	 v	 krom-
pašských	závodoch	odišli	pracovať	
mimo	 nášho	 mesta	 a	 svoj	 vplyv	
mala	 i	 televízia.	 Napriek	 tomu	 je	
súbor	 stálym	 sprievodcom	 spo-
ločenských	 a	 kultúrnych	 akcií.	
Veľkou	 stratou	 pre	 tento	 kolektív	
bolo	 úmrtie	 dlhoročného	 a	 veľmi	
úspešného	 dirigenta	 Martina	 Ša-
fára.	 Hľadanie	 nového	 dirigenta	
znamenalo	 i	 dočasnú	 prestávku	 v	
činnosti.	Krátkodobo	od	roku	2001	
do	roku	2003	sa	ujal	vedenia	súbo-
ru	 učiteľ	 a	 hudobník	 Ján	 Merjavý,	
ktorého	 vystriedal	 v	 roku	 2006	
František	Gabužda.	Od	roku	 2012	
diriguje	súbor	Vladimír	Furín.
I	cez	uvedené	ťažkosti	a	nižší	počet	
spevákov	 si	 nevieme	 predstaviť	
významné	 akcie	 mesta	 a	 spolo-
čenských	 organizácií	 bez	 Robot-
níckeho	 spevokolu.	 Jednotlivé	

nebudeme	 vymenovávať,	 nakoľko	
je	 ich	veľa.	Je	 len	potrebné,	aby	do	
jeho	 radov	 vstúpili	 najmä	 mladší	
a	 mladí	 Krompašania.	 Nesmieme	
dopustiť,	 aby	 sa	 v	 ďalších	 rokoch	
jeho	 činnosť	 zastavila	 a	 Krompa-
chy	boli	závislé	od	drahej,	nakupo-
vanej	kultúry.
Do	 ďalšej	 storočnice	 želáme	 náš-
mu	 Robotníckemu	 spevokolu	 veľa	
úspechov	a	veríme,	že	jeho	činnosť	
bude	 ako	 doteraz	 podporovať	
Mesto	 Krompachy	 a	 viacerí	 spon-
zori.

ČLENOVIA SÚBORU VYZNA-
MENANÍ ZA SVOJU ČINNOSŤ 
V MESTE KROMPACHY:
Cena mesta 
Štefan	Turek		 1996
Ing.Ladislav	Zahatňanský,	i.m.	
1996
Ing.	Ľuboš	Weigner,	CSc.	 2001
Gustáv	Neubeller,	i.m.	 2002
Robotnícky	spevokol		 2002	
Ján	Buc,	i.m.	 2005	
Ľudovít	Kato	 2008
Ján	Merjavý	 2011	
	 	 	
Cena primátora mesta 
Emil	Dubiňák	 1994
František	Jerga	 1994
Ján	Bialy		 1997
František	Pavlík	 1997
František	Maliňák	 2000
Karol	Stanek	 2001
Gustáv	Neubeller,	i.m.	 2002
Martin	Šafár	 2002
František	Biroš	 2003
MUDr.Ján	Ružiak	 2009

Čestné uznania primátora mesta 
Krompachy
Rudolf	Béreš	 2003
Michal	Zimmermann	 2003
Július	Mračna	 2003
Jozef	Cirbus	 2008

Súčasní členovia Robotníckeho 
spevokolu
	 Milan	Čurilla
	 Štefan	Fabián
	 Vladimír	Furin
	 Ladislav	Juščák
	 Ján	Merjavý
	 Pavol	Papcún
	 Ing.	Ján	Perháč
	 Pavol	Rabatin
	 MUDr.	Ján	Ružiak
	 Karol	Stanek
	 Ján	Štefaňák
	 Július	Tkáč
	 Ján	Tomašov
	 Pavol	Vaľko

Spracoval Ing. Ľ. Weigner, CSs.

Slovenské vôbec 
nie historické 
podobenstvá

Učiteľ
Každý	sa	oňho	otiera!
Drevo	na	ňom	aj	deti	rúbu.

Nezamestnaný
Zasaď	 si	 čakanku,	 mlčanku,	 stuli-
pyštek!

Dôchodca
Vlas	okresáva.
Pred	 bankomatom	 –	 Ani	 holené,	
ani	kosené.
Apatéka	najdrahšia	kuchyňa.

Cigánča
Dobre	 je	 to	 spredku	 i	 zozadku	 oči	
mať!

Rómska štatistika
Toho	ani	pánboh	v	matrike	nemá!

Colník na ukrajinskej hranici
Veď	ja	teba	precedím!

Novinár
Pije	vodu	po	cudzích	rúrach.

Zlodej
Nevzdychaj	duša,	telo	pôjde	aj	cez	
deň	krásť!
Nepotrebujem	lampáš!

Slovensko
	Svíň	dosť,	a	žíru	málo!

Grécko
Bol	trh,	že	ruka	pre	ruku	nestačila.

Európska únia
	Už	aj	piesok	melie.

Zdroj: A.P.Záturecký

Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia

Tatran, Bratislava, 1974

Zrnko múdrosti
	 Vojakovi	treba	meč,
	 vládcovi	trón,
	 filozofovi	knihy,
	 básnikovi	pero,
	 -	žena
	 však	bojuje	a	víťazí
	 jedným	pohľadom.
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Vážení občania, 
spoločnosť	 Východoslovenská	 energetika	 a.s.	 upozorňuje	 svojich	
zákazníkov	na	nekalé	praktiky	niektorých	obchodníkov	s	elektrinou.	
Vydávajú	 sa	 za	 zamestnancov	 alebo	 zástupcov	 VSE	 a	 zákazníkom	
poskytujú	nepravdivé	informácie	s	cieľom	získať	podpis	zákazníka	na	
zmluve.	
Východoslovenská	energetika	a.s.	preto	svojich	zákazníkov	
ubezpečuje,	že:
•	 nekončí	svoju	činnosť	a	neupravuje	predmet	svojej	činnosti,	
•	 nemení	spôsob	fakturácie,
•	 zamestnanci	VSE	nevyberajú	poplatky	v	hotovosti	doma		

u	zákazníkov,
•	 energetické	poradenstvo	poskytuje	VSE	bezplatne.

Ak	 Vás	 navštívi	 podomový	 predajca	 elektriny,	 odporúčame	 Vám	
overiť	si:
•	 spoločnosť,	ktorú	predajca	zastupuje	–	preverte	si,	či	ide	o	stabil-

ného	a	spoľahlivého	dodávateľa,
•	 totožnosť	 predajcu	 elektriny	 –	 seriózny	 obchodník	 sa	 vždy	 pred-

staví	a	zanechá	na	seba	kontakt.

V	 prípade,	 že	 ste	 už	 zmluvu	 s	 takýmito	 podomovými	 predajcami	
elektriny	 podpísali	 a	 pochybujete	 o	 jej	 výhodnosti,	 máte	 v	 zmysle	
platného	 zákona	 o	 ochrane	 spotrebiteľa	 pri	 podomovom	 predaji		
a	zásielkovom	predaji	právo	na	jej	ukončenie	do	7	pracovných	dní	od	
jej	podpisu	bez	udania	dôvodu.	
	 Buďte	preto	opatrní.	Totožnosť	predajcu,	ktorý	vás	navštívil	u	vás	
doma,	si	ihneď	overte	na	bezplatnom	telefónnom	čísle	0800 123 532. 
Poradíme	vám.	 	 	 	 																				Vaša VSE.

Nekalé praktiky niektorých 
obchodníkov s elektrinou

Sadenie stromčekov
 pri príležitosti Dňa Zeme.

Dvadsaťtri	 zamestnancov	 spoločnosti	 Panasonic	 AVC	 Ne-
tworks	Slovakia	s.r.o.	sa	dňa	14.	apríla	2012	zúčastnilo	akcie	
SADENIE	 STROMČEKOV	 pri	 príležitosti	 svetového	 Dňa	
ZEME.
V	spolupráci	s	Lesmi	Krompachy	-	ich	riaditeľom	Ing.	Micha-
lom	Tkáčom	a	jednej	pracovníčky	sa	nám	spoločnými	silami	
podarilo	 vysadiť	 	 1600	 ks	 stromčekov	 (borovica,	 smrek,	 je-
dla,	buk)	.

Ing. Andrea Jánošiková

	 Ďakujeme	Krompašskému	spra-
vodajcovi,	jeho	redakcii,	redakčnej	
rade,	 že	 vymysleli	 Spoločenskú	
rubriku.	V	„jubilantoch“	si	spome-
nuli	 na	 moju	 70-ku	 a	 blahoželali	
nám	 -	 jubilantom.	 Cením	 si	 to.	 Je	
pozoruhodné	že	mesto	si	spomenie	
aj	na	svojich	seniorov.

Vďaka.

	 Využívam	 túto	 príležitosť,	 aby	
som	za	seba	a	svoju	rodinu	vyslovil	
vďaku	a	podporu	primátorke	mesta	
Krompachy	Ing.	Ivete	Rušinovej	za	
všetko	 dobré,	 čo	 pre	 mesto	 a	 jeho	
obyvateľov	 konala	 a	 koná.	 Obdiv	
nad	 jej	 osobnou	 statočnosťou,	
akou	 čelila	 útokom	 na	 seba,	 hru-
bosťou	a	vulgárnosťou	tých	útoční-
kov,	 ktorí	 postrádajú	 elementárnu	
slušnosť	už	len	voči	žene!	Verejne,	
ale	 zbabelo	 a	 anonymne,	 vystavili	

Poďakovanie
vizitku	 svojej	 duševnej	 úrovne.	
Moja	 rodina	 primátorke,	 jej	 osob-
nosti,	 vždy	 fandila,	 podporovala	
ju,	volila	a	voliť	aj	bude,	ak	bude	na	
čokoľvek	pozitívne	kandidovať.
	 Vážená	 pani	 primátorka,	 nás	
voličov	 a	 občanov	 ste	 nesklamali	
v		ničom.

Držte sa.
S úctou a pozdravom Váš 

MUDr. Michal Popeláš s rodinou

P.S.	:	Desiatky	rokov	,,svieti“	v	cen-
tre	 mesta	 poďakovanie	 sovietskej	
armáde	 za	 oslobodenie	 mesta	 po	
2.	 svetovej	 vojne!	 Sovietska	 armá-
da	 vtedy	 NEEXISTOVALA!	 Bola	
to	 Červená	 armáda	 Sovietskeho	
zväzu.	 Mali	 by	 sme	 vedieť	 presne	
pomenovať	 svojho	 osloboditeľa,	
z	 úcty	 k	 nemu.	 Bolo	 by	 na	 čase	
uviesť	 nápis	 súladu	 s	 historickou			
skutočnosťou!			

MUDr.Michal Popeláš
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MESTO KROMPACHY
v spolupráci s CVČ PRIMA KROMPACHY

Vás pozýva na 5. ročník tanečnej prehliadky

FESTIVAL 
TANCA 2012

16.júna2012
Štadión pod Okrúhliskom v Krompachoch

od 15,30 hod.

Festival sa koná s podporou KSK
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Dňa	17.	04.	2012	Cen-
trum	 voľného	 času	
PRIMA	 v	 Krompa-
choch	 organizovalo	
v	 Základnej	 umeleckej	
škole	 obvodné	 kolo	
celoslovenskej	 súťaže	
,,Slávik	 Slovenska	
2012,,
Tejto	 speváckej	 sú-
ťaže	 sa	 zúčastnilo	
21	detí	z	nášho	okresu	
a	 o	 krásny	 umelecký	 zážitok	 bolo	
postarané.	 Táto	 postupová	 súťaž	
otvorila	 brány	 pre	 nadané	 deti	 s	
krásnym	 hlasom.	 Prví	 traja	 víťazi	
všetkých	 troch	 kategórii	 sa	 budú	
prezentovať	 na	 okresnom	 kole	
v	Spišskej	Novej	Vsi.

Postupujúci:	
I. kategória 
	 1.	miesto	–	 Stela	Handlovičová	
	 	 ZŠ	Spišské	Vlachy
	 2.	miesto	–	 Michaela	Škotková	
	 	 Cirkevná	sp.	škola	
	 	 Sp.	Vlachy
	 3.	miesto	–	 Erika	Pokrivčáková	
	 	 ZŠ	Spišské	Vlachy

II.kategória
	 1.miesto	–	 Karina	Forgáčová	
	 	 Cirkevná	sp.	škola	
	 	 Sp.	Vlachy

	 2.	miesto	–	 Ján	Sedlák	
	 	 ZŠ	Spišské	Vlachy
	 3.	miesto	–	 Denisa	Tomašovová
	 	 ZŠ	Zemanská	ulica,
	 	 Krompachy

III.kategória
	 1.miesto	–	 Júlia	Tondrová
	 	 Cirkevná	sp.	škola	
	 	 Spišské	Vlachy
	 2.	miesto	–	 Diana	Vrábľová
	 	 ZŠ	Spišské	Vlachy
	 3.miesto	–	 Tomáš	Dragošek
	 	 ZŠ	Spišské	Vlachy)

Výhercom blahoželáme a držíme 
palce na okresnom kole.

Bc. Lucia Sabová, 

vychovávateľka CVČ PRIMA

Slávik Slovenska ZŠ Zemanská informuje
Divadelné predstavenie pre deti z materských škôl :
Snehulienka a sedem trpaslíkov
Na známosť sa dáva, že na našej škole deti zabávali deti!

	 V	rámci	činnosti	nášho	divadelného	krúžku	a	v	spolupráci	s	CVČ	Prima		
žiaci	VI.	B	triedy		spolu	so	mnou	nacvičili	divadelné	predstavenie	Snehu-
lienka	a	sedem	trpaslíkov	s	cieľom	potešiť	našich	najmenších	kamarátov	
meste	–	škôlkárov.
	 	 Vystúpenia	 prebehli	

v	mesiacoch	marec	a	apríl,	
dokonca	 sme	 mali	 aj	 prvé	
vlastné	turné	a	to	do	k	de-
ťom	z	MŠ	na	Slovinkách.	
Celý	 školský	 rok	 sme	 sa	
so	 žiakmi	 schádzali	 na	
nácvikoch	 v	 našej	 škole,	
chystali	si	kulisy,	kostýmy	
a	vhodnú	hudbu.	Až	nastal	
deň	 „D“.	 Deň	 našej	 prvej	

premiéry	pre	nedočkavé	očká	našich	kamarátov	zo	škôlky	na	Hlavnej	ulici	
a	v	apríli	pre	MŠ	na	Robotníckej	ulici.	A	atmosféra	bola	naozaj	rozpráv-
ková,	i	Snehulienka	bola	snehulienková,	i	trpaslíci	trpaslíkoví.	Nechýbala	
tréma,	ktorá	k	hercom	pravdaže	patrí,	nechýbali	 ani	vzácni	hostia	a	ani	
potlesk,	ktorý	bol	tou	najväčšou	odmenou	za	celý	pol	rok	prípravy.	

	 Ďakujeme	 p.	 riaditeľke	
Mgr.	 Tatiane	 Tatarkovej,	
ktorá	 nás	 podporovala	
v	 podujatí	 organizačne	
i	 technicky,	 ZUŠ	 –	 ke	 za	
namaľovanie	 k rásnych	
rozprávkových	 kulís,	 kon-
krétne	 sl.	 Janke	 Rímskej,	
p.	 riaditeľke	 CVČ	 Prima	
Mgr.	 Vierke	 Lovasovej	
za	 pomocný	 materiál	 a	 za	 ochotnú	 technickú	 pomoc	 počas	 predstavení	
p.		Bc.	Lucii	Sabovej.
	 Ďakujeme	p.	riaditeľkám	a	p.	učiteľkám	zo	škôlok,	že	prijali	naše	pozva-
nie	a	organizačne	zvládli	dopraviť	týchto	vzácnych	divákov	do	našej	školy.	
Tešíme sa i nabudúce.
	 Naši	herci	zostali	plní	dojmov	a	radosti	z	divadelného	daru,	ktorý	pri-
chystali	a		veľmi	nás	to	povzbudilo	do	ďalšej	práce	a	vystúpení.		

Mgr. Anika Rybárová
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Čo je Medzinárodný deň 
detskej knihy?

Slávi	 sa	 v	 deň	 narodenia	 veľkého	
rozprávkara	 -	 dánskeho	 spisova-
teľa	 Hansa	 Christiana	 Andersena	
(2.	4.	1805	-	4.	8.	1875).
Podnet	 k	 oslavám	 tohto	 dňa	 dala	
v	 roku	 1967	 medzinárodná	 mi-
movládna	 organizácia	 UNESCO	
IBBY	 -	 International	 Board	 on	
Books	 for	 Young	 People	 (Medzi-
národná	 únia	 pre	 detskú	 knihu).	
Jej	cieľom	je	združovať	organizácie	
a	jednotlivcov	z	celého	sveta	v	záuj-
me	podpory	vydávania	a	rozširova-
nia	hodnotných	detských	kníh.
Súčasťou	 osláv	 Medzinárodného	
dňa	 detskej	 knihy	 je	 posolstvo	
spisovateľa	určené	všetkým	deťom	
na	svete	a	plagát,	ktorý	pripravujú	
jednotlivé	 národné	 sekcie.	 Sloven-
sko	 malo	 patronát	 nad	 celosveto-
vými	oslavami	v	roku	1986	a	2006.	
V	roku	2012	má	patronát	Mexiko.

Okienko ŠZŠ

ZŠ Maurerova informuje

Deň Zeme
22.	 apríl	 je	 deň,	 kedy	 si	 ľudia	 na	
celom	svete	pripomenú	Deň	Zeme,	
ktorý	slávia		spoločne	na	celej	pla-
néte	.
Je	 veľmi	 priaznivý	 jav,	 keď	 dospelí	
a	 pedagógovia	 pestujú	 už	 u	 naj-
mladších	 žiakov	 pozitívny	 vzťah	 k	
prírode	 a	 to	 nielen	 poskytovaním	
informácií	 o	 životnom	 prostredí,	
jeho	 stave,	 ale	 aj	 podnecovaním	
detí	 k	 ochrane	 životného	 prostre-
dia,	napríklad	formou	upratovania	
a	čistenia	prírody	vo	svojom	okolí.
Pri	príležitosti	Dňa	Zeme	rovnako,	
ako	 po	 minulé	 roky,	 tak	 i	 v	 tomto	
roku	sa	podieľajú	na	čistení	svojho	
okolia	i	žiaci	našej	základnej	školy.

My	 sme	 si	 Medzinárodný	 deň	
detskej	 knihy	 a	 tohto	 slávneho	
rozprávkara	 pripomenuli	 na	
besede	 so	 žiakmi	 2.,	 5.	 a	 tretích	
ročníkov.	 Poznávali	 sme	 jeho	
životopis	 a	 tvorbu.	 Na	 hodinách	
čítania	 a	 literárnej	 výchovy	 sme	 si	
prečítali	 jeho	 rozprávky.	 Zároveň	
sme	sa	na	besede	zoznámili	s	 jeho	
ďalšími	 najznámejšími	 rozpráv-
kami.	 Navštívili	 sme	 aj	 divadelné	
predstavenie	 Cisárove	 nové	 šaty	 a	
túto	rozprávku	sme	si	na	besede	aj	
rozobrali.	
Od	 úmrtia	 Hansa	 Christiana	 An-
dersena	uplynulo	už	137	rokov,	ale	
dodnes	po	ňom	siahajú	detskí	čita-
telia	a	určite	budú	ďalšie	generácie	
detí,	ale	aj	dospelých.
Soňa	Grinvalská

„Deň Zeme“
História	Dňa	Zeme	sa	začala	písať	
v	 roku	 1970	 v	 USA,	 kedy	 senátor	
Gaylord	 Nelson	 poveril	 študenta	
Denisa	 Hayesa	 organizáciou	 série	

environmentálnych	 protestov	 a	
výukových	 programov	 s	 cieľom	
podporiť	 environmentálne	 hnutie	
v	 celom	 USA.	 Prvý	 Deň	 Zeme	 bol	
úspešný	 a	 v	 Spojených	 Štátoch	
viedol	 okrem	 iného	 aj	 k	 založeniu	
Americkej	 agentúry	 pre	 ochranu	
životného	 prostredia	 a	 k	 prijatiu	
Zákona	o	čistote	ovzdušia,	Zákona	
o	 čistote	 vody	 a	 Zákona	 o	 ohroze-
ných	druhoch.	
Počas	 nasledujúcich	 rokov	 sa	 ini-
ciatíva	 Dňa	 Zeme	 postupne	 šírila	
aj	 do	 zahraničia.	 V	 roku	 1990	 bol	
Denis	 Hayes	 znovu	 požiadaný	 o	
zorganizovanie	 environmentálnej	
kampane,	 tento	 krát	 na	 globálnej	
úrovni.	 Na	 celom	 svete	 sa	 podari-
lo	 zmobilizovať	 asi	 200	 miliónov	
ľudí	 v	 141	 krajinách.	 Akcia	 viedla	
k	 naštartovaniu	 iniciatív	 zamera-
ných	 na	 recykláciu	 a	 pomohla	 tiež	
pripraviť	 svetovú	 verejnú	 mienku	
na	Summit	Zeme	v	Rio	de	Janeiro,	
ktorý	bol	organizovaný	o	dva	roky	
neskôr	pod	hlavičkou	Organizácie	
spojených	národov.	

Miléniový	 Deň	 Zeme	 v	 roku	 2000	
bol	 tematicky	 zameraný	 na	 glo-
bálne	 otepľovanie	 a	 čisté	 energie.	
Svoje	 podujatia	 počas	 neho	 orga-
nizovalo	 asi	 5000	 environmen-
tálnych	 skupín	 z	 rekordných	 184	
krajín	sveta.	
Dnes	 oslavuje	 Deň	 Zeme	 viac	 ako	
miliarda	ľudí	v	175	krajinách	sveta.	
Deň	 Zeme	 sa	 tak	 stal	 najväčším	
sekulárnym	sviatkom,	ktorý	slávia	
ľudia	spoločne	na	celej	planéte	bez	
ohľadu	 na	 pôvod,	 vieru	 alebo	 ná-
rodnosť.			
						22.	 apríl	 teda	 môžeme	 považo-
vať	 za	 výročie	 vzniku	 moderného	
environmentálneho	hnutia.
							 Aj	 my	 sme	 si	 práve	 tento	 deň	
pripomenuli	akciou	zameranou	na	
vyčistenie	okolia	našej	školy.	Žiaci	
2.r,	 3.A,3.B	 	 a	 5.B	 spoločnými	 si-
lami	 vyzbierali	 vrecia	 plné	 odpad-
kov,	a	tak	aspoň	troškou	prispeli	ku	
zlepšeniu	nášho	životného	prostre-
dia.	

Mgr. Lucia Sabolová

Počkali	 sme	 si	 na	 pekné	 počasie	
a	 deti	 sa	 tešili	 na	 to,	 ako	 prispejú	
k	 skrášleniu	 zelenej	 plochy	 okolo	
pavilónov.	 Vysvetlili	 sme	 si,	 že	
chrániť	 životné	 prostredie	 okolo	
nás	 je	 dôležité	 a	 že	 neporiadok	 si	
často	 spôsobujeme	 aj	 sami.	 Žiaci	
prvého	 stupňa	 vyčistili	 trávniky,	
vyzbierali	 odpadky,	 ktoré	 nám	 tu	
zanechali	počas	víkendu	vandali.
Najmenší	 školáci	 pracovali	 naozaj	
zanietene,	hrabali	trávnik,	vynáša-
li	vrecia	s	odpadkami.
Deti	sa	naučili,	že	papieriky	vyho-
dené	na	tráve	musí	niekto	upratať.	
Odmenou	za	vynaloženú	prácu	bol	
pohľad	na		krásne	upratanú	školu.
Žiaci	 piateho	 a	 šiesteho	 ročníka	
–	sa	tiež	pustili	do	upratovania	are-

álu	 školy,	 práca	 im	 išla	 od	 ruky	 a	
areál	sa	im	podarilo	vyčistiť	v	prie-
behu	 niekoľkých	 hodín.	 Siedmaci	
,ôsmaci	 a	 deviataci	 sa	 so	 svojimi	
učiteľmi	 vybrali	 cestou	 smerom	
na	Plejsy.	No	a	čo	bolo	ich	úlohou?	
Vrecia	 žltej	 a	 zelenej	 farby	 nazna-
čovali	 ,	 že	 sa	 bude	 niečo	 zbierať.	
Ak	ste	typovali	odpad	,	uhádli	ste.	
Zbieraním	odpadkov	(asi	30	vriec)	
dokázali,	že	majú	prírodu	radi.	Do-
mov	odchádzali	s	pocitom,	že	spolu	
so	svojimi	učiteľmi	odľahčili		okolie	
panelovej	 cesty	 smerom	 na	 Plejsy	
od	poriadneho	bremena	odpadkov.
	 Naše	aktivity	smerovali	k	tomu,	
aby	 sme	 vypestovali	 v	 žiakoch	
vzťah	 k	 prírode	 a	 ochrane	 života		
na	Zemi.

Mgr. Michaela Micherdová a Mgr. Agáta 

Kukurová ,  ZŠ Maurerova ul.

Prváci v kuchynke
V	 šlabikári	 nás	 zaujal	 recept	 ku-
chára	 Zachara,	 preto	 sme	 sa	 roz-
hodli	vyskúšať	si	ho	v	praxi.	Prvá-
čikovia	z	I.A	a	I.B	sa	na	chvíľu	stali	
malými	 kuchármi.	 Prváci	 ukázali,	
že	vedia	nielen	pekne	čítať,	ale	do-
kážu	 aj	 pripraviť	 chutné	 zapekané		
chlebíčky.

Pre	deti	to	bol	skvelý	zážitok,	že	vy-
menili	školskú	triedu	za	kuchynku.
Naučili	sa	nielen	pripraviť	si	chut-
né	jedlo,	ale	aj	stolovať	a	upratať	.
V	tento	deň	sa	na	večeru	v	mnohých	
rodinách	pripravoval	„prvácky	za-
pekaný	chlebíček“.

Mgr. Micherdová M. a Šimčáková V. , 

ZŠ Maurerova ul.



KROMPAŠSKÝ
spravodajca 11máj 2012

vňate.	 Čerstvo	 utrhnuté	 a	 umyté	 kvety	 s	 celou	
stopkou	 namočíme	 do	 pripraveného	 cesta,	 po-
noríme	do	horúceho	oleja,	odstrihneme	stopku	
a	vypražíme.	Necháme	odkvapkať	na	papierovej	
utierke.	 Podávať	 môžeme	 samostatne	 s	 hláv-
kovým	 šalátom	 alebo	 s	 varenými	 zemiakmi	
posypanými	petržlenovou	vňaťou.	Akú	chuť	by	
mali	 vyprážané	 v	 sladkom	 palacinkovom	 ceste	
a	posypané	škoricovým	a	vanilkovým	cukrom!	

Keď	už	voňajú	bazové	kvety,	môžeme	si	pripraviť 
bazový sekt.	Prevaríme	4	l	vody,	po	vychladnutí	
nalejeme	 do	 päťlitrovej	 zavarovacej	 fľaše,	 roz-
pustíme	v	nej	½	kg	cukru,	pridáme	tenké	kolies-
ka	 chemicky	 neošetreného	 citrónu	 a	 7	 väčších	
kvetov	 bazy.	 Fľašu	 previažeme	 celofánom,	 do	
ktorého	 ihlou	 spravíme	 niekoľko	 dierok.	 Túto	
zmes	necháme	kvasiť	9	dní,	denne	premiešame.	
Potom	 precedíme,	 nalejeme	 do	 fliaš	 (mne	 sa	
osvedčili	 fľaše	 od	 klasického	 šumivého	 vína)	 a	
zátku	 previažeme	 drôtom.	 14	 dní	 skladujeme	
ležato	v	chladnej	miestnosti.	Pozor	pri	otváraní!	
Tento	 nápoj	 môžeme	 pripraviť	 aj	 zo	 sušených	
kvetov.
	 A	 keď	 už	 bobule	 bazy	 sú	 celkom	 dozreté	 a	
v	 strapcoch	 niet	 zelených	 bobúľ,	 môžeme	 si	
pripraviť	 bazový	 kompót.	 Zrelé,	 umyté	 a	 od-
kvapkané	 bobule	 bez	 stopiek	 nasypeme	 do	
zavarovacích	fliaš	(najvhodnejšie	sú	s	obsahom	
okolo	 300	 ml),	 podľa	 chuti	 posypeme	 cukrom,	
pridáme	 dva	 klinčeky	 a	 tenký	 plátok	 chemicky	
neošetreného	 citrónu.	 Uzavreté	 fľaše	 sterilizu-
jeme	20	minút	od	bodu	varu.		

  Dobrú chuť Vám praje Ludovit Dulai

Beseda o knihe: „Čítajme si“

Žiaci	 2.A.	 triedy	 zo	 ZŠ	 Zemanská	 čítali	 knihu:	
„Čítajte	 si	 s	 nami“	 a	 potom	 o	 nej	 besedovali.	
Zoznámili	 sa	 s	 autormi	 	 knihy	 J.	 Pavlovičom	
a	R.	Smatanovou,	pozreli	si	výstavku	kníh.
Potom	 rozprávali	 o	 jednotlivých	 príbehoch,	
ktoré	 sa	 im	 najviac	 páčili.	 Rozoberali	 konanie	
detí	 a	 hodnotili	 ktoré	 bolo	 dobré,	 kedy	 sa	 han-
bili,	ale	naučili	sa	aj	niečo	o	jaskyniach	-	čo	sú	to	
stalagmity,	stalaktity	a	stalagnáty.

Ž. Síkorová

Beseda o knihe Márie Rázusovej-Mar-
tákovej:  Junácka pasovačka
	
Žiaci	 4.A.	 ZŠ	 Zemanská	 porozprávali,	 ktoré	
príbehy	sa	im	páčili,	ktoré	boli	smutné,	ktoré
veselé.	 Názorne	 si	 predviedli	 príbehy	 o	 ví-
lach,	 čo	 dali	 Jánošíkovi	 silu,	 o	 valaške,	 ko-
šeli	 a	 opasku.	 Pozreli	 si	 aj	 obrázky	 z	 filmu		
o	Jánošíkovi.

 Dnes Vám napíšem o liečivých rastli-
nách, nie o ich liečivých účinkoch alebo 
ich použití ako ochucovadiel, ale o ich 
použití ako jedlo. 
	 Prvou	 rastlinou	 je	 žihľava.	 V	 ľudovom	 lie-
čiteľstve	 sa	 o	 nej	 hovorí,	 že	 „Jedna	 žihľava	 ako	
sto	 lekárov”.	 Klasik	 nemeckého	 maliarstva	 Al-
brecht	Dürer	ju	pomenoval	„darom	Boha”.	
	 Prvým	 krokom	 je	 príprava	 žihľavového pyré.	
Nazbierame	 3	 –	 4	 hrste	 čerstvých	 žihľavových	
listov	(asi	len	v	rukaviciach),	byle	nepoužijeme.	
Blanšírujeme	ich	vo	vriacej	slanej	vode,	nechá-
me	 ich	 odkvapkať	 a	 roztlačíme.	 K	 50	 g	 pyré	
primiešame	hrsť	byliniek	(pažítku,	petržlenové	
listy,	 materina	 dúška,	 bazalka,	 majorán	 a	 i.),	
štipku	 soli,	 1	 PL	 olivového	 oleja,	 2	 PL	 citróno-
vej	 šťavy,	 1	 –	 2	 PL	 suchého	 bieleho	 vína,	 1	 –	 2	
pretlačené	strúčiky	cesnaku	a	zvaríme	na	pyré.	
Táto	základná	zmes	sa	dá	zmraziť	a	použiť	aj	po-
čas	zimy.
Žihľavová palacinka:	 pripravíme	 slané	 pala-
cinkové	 cesto	 a	 do	 neho	 primiešame	 žihľavové	
pyré.	Upečené	palacinky	podávame	teplé	posy-
pané	strúhaným	syrom.
Slané	 palacinky	 (bez	 pyré)	 môžeme	 aj	 plniť	 so	
žihľavovým	pyré.
Tvarohová nátierka so žihľavou: hrsť	 blanšíro-
vaných	 a	 posekaných	 žihľavových	 listov	 zmie-
šame	s	250	g	tvarohu	a	troškou	bieleho	jogurtu.	
Podľa	 chuti	 pridáme	 soľ,	 mleté	 čierne	 korenie,	
trošku	citrónovej	šťavy	a	strúčikom	roztlačené-
ho	cesnaku.	Schladené	je	veľmi	chutné	na	krajci	
chleba,	ale	aj	na	varených	zemiakoch.

RECEPTÁR Liečivé rastliny v kuchyni
	 Mojím	 najväčším	 nepriateľom	 v	 záhrade	 je	
púpava.	 Popri	 liečivých	 účinkoch	 využívame	
ju	pri	kompostovaní.	Skúste	raz	z	jej	listov	pri-
praviť	 púpavový šalát:	 100	 g	 čerstvých	 listov	
púpavy,	50	g	cibuľových	byľov,	20	g	petržleno-
vej	 vňate,	 15	 g	 rastlinného	 oleja	 (slnečnicový),	
soľ,	ocot	alebo	citrónová	šťava,	trochu	mletého	
čierneho	korenie,	kôpor	na	ozdobenie,	na	tvrdo	
uvarené	vajce	alebo	reďkovka.
Postup:	Listy	púpavy	namočíme	do	slanej	vody,	
potom	ich	posekáme	na	rezance,	tak	isto	pose-
káme	 cibuľové	 byle,	 petržlenovú	 vňať	 a	 kôpor.	
Všetko	dobre	premiešame,	osolíme,	okoreníme,	
zalejeme	 olejom,	 posypeme	 kôprom	 a	 povrch	
zdobíme	 uvareným	 vajcom	 alebo	 kolieskami	
reďkovky.	

	 Mojím	 favoritom	 je	 baza čierna.	 Česi	 majú	
príslovie	„Pred	lípou	smekni,	před	bezem	klek-
ni”.	Platí	to	v	celom	rozsahu.	U	nás	nie	je	veľmi	
uznávaným	 ovocím,	 najväčšími	 šľachtiteľmi	
a	 pestovateľmi	 sú	 USA,	 ale	 aj	 v	 susednom	 Ra-
kúsku	 majú	 celé	 plantáže.	 Pamätám	 sa,	 že	 asi	
pred	 30.	 rokmi	 sa	 ich	 šľachtením	 zaoberali	 aj	
v	 Prievidzi.	 Gazdovia	 mávali	 na	 dvore	 strom	
alebo	 väčší	 ker	 bazy	 čiernej,	 lebo	 verili,	 že	 pri-
náša	 šťastie.	 Cigánska	 povera	 zakazuje	 páliť	
bazové	 drevo,	 lebo	 vraj	 to	 prináša	 nešťastie.	
Okrem	liečivých	účinkov	vôňa	bazových	kvetov	
odháňa	lietajúci	hmyz.
Skúsme	 si	 pripraviť	 najprv	 bazové kvety v ces-
tíčku.	 Pripravíme	 si	 redšie	 palacinkové	 cesto	
zo	 1/1	 l	 mlieka,	 2	 vajec,	 120	 g	 hladkej	 múky,	
lyžice	oleja,	štipky	soli	a	nakrájanej	petržlenovej	

Zážitkové čítanie: Kde bývajú zvie-
ratá
Žiaci	 1.A.	 ZŠ	 Maurerova	 na	 zážitkovom	 čítaní	
podľa	 knihy:	 Moje	 najmilšie	 zvieratká	 v	 lese	
sa	 rozprávali	 o	 tom,	 ako	 ktoré	 zvieratko	 vy-
zerá,	 čím	 sa	 živý,	 kde	 žije.	 Na	 pomoc	 im	 prišli	
aj	 plyšové	 hračky:	 líška,	 medveď,	 slon,	 opica,	
pes,	lev,	zajac.	Z	knihy	Liečivé	rastlinky	sa	deti	
dozvedeli,	ktorá	časť	rastlinky	sa	zbiera	a	na	čo	
sa	používa.	Mnohé	deti	si	spomenuli,	že	mamky	
im	z	nich	varí	aj	čajík.

Fotookienko z činnosti Mestskej knižnice
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Dvadsať najzdravších nápojov sveta
Mlieko: Proti vysokému tlaku 
Napriek	 niektorým	 laickým	 názorom,	 že	 za-
hlieňuje	 organizmus,	 lekári	 ho	 pokladajú	 za	
najkomplexnejšiu	 a	 najzdravšiu	 potravinu.	 Ob-
sahuje	 tuky,	 ktoré	 sú	 zdrojom	 energie,	 minerály	
-	dôležité	pre	kosti	a	zuby,	vitamíny,	enzýmy,	biel-
koviny	 s	 protirakovinovými,	 antisklerotickými	 a	
imunostimulačnými	 vlastnosťami.	 Je	 dokázané,	
že	ľudia,	ktorí	pravidelne	pijú	nízkotučné	mlieko,	
majú	 nižšie	 riziko	 vzniku	 problémov	 s	 nízkym	
tlakom.	
Zelený čaj: Proti rakovine 
Obsahuje	 polyfenoly,	 ktoré	 spomaľujú	 rast	 ná-
dorov.	 Bránia	 tiež	 vzniku	 zubného	 kazu.	 Pitie	
zeleného	 čaju	 upravuje	 krvný	 tlak,	 odburáva	
cholesterol	z	krvi	a	zabraňuje	kôrnateniu	tepien.	
Neutralizuje	 vplyvy	 žiarenia.	 Kofeín	 obsiahnutý	
v	 čaji	 podporuje	 činnosť	 centrálnej	 nervovej	 sú-
stavy,	 vitamín	 E	 spomaľuje	 degeneráciu	 buniek,	
fluór	 bráni	 vzniku	 zubného	 kameňa.	 Prítomný	
draslík	 vplýva	 na	 správne	 fungovanie	 mozgu	
a	 nervov,	 je	 účinný	 pri	 detoxikácii	 organizmu.	
Horčík	 je	 stavebným	 materiálom	 kostí	 a	 zubov,	
zinok	 sa	 zúčastňuje	 na	 tvorbe	 červených	 a	 bie-
lych	krviniek,	hojení	rán	a	delení	buniek.	Železo	
pomáha	 vstrebávaniu	 kyslíka	 do	 krvi,	 fosfor,	
sodík	 a	 mangán	 posilňujú	 kosti,	 metabolizmus,	
spaľovanie	 tukov,	 aktivujú	 dôležité	 enzýmy		
a	vitamíny.	
Víno: Pre štíhlu postavu 
Podľa	výskumov	amerických	vedcov	dokáže	čer-
vené	 víno	 predĺžiť	 mladosť,	 znížiť	 riziko	 Alzhei-
merovej	 choroby,	 demencie,	 pôsobí	 ako	 preven-
cia	proti	mŕtvici	a	srdcovému	infarktu.	Chráni	aj	
proti	ateroskleróze	a	pomáha	udržať	štíhlu	líniu.	
Po	 jedle	 sa	 preto	 odporúča	 radšej	 deci	 vína	 ako	
pohár	 vody,	 pretože	 víno	 bráni	 ukladaniu	 tukov	
v	tele.	
Brusnicová šťava: Proti infekciám močových ciest 
Ak	vás	trápia	časté	zápaly	močových	ciest	a	mo-
čového	mechúra,	niet	lepšieho	prírodného	lieku.	
Brusnice	 sú	 bohaté	 na	 vitamíny	 C	 a	 K.	 V	 bobu-
liach	sú	prítomné	aj	3-omega	mastné	kyseliny.	Sú	
účinným	 pomocníkom	 pri	 hnačkách,	 bolestivej	
menštruácii	a	pri	chrípke.	
Kakao: Proti vysušovaniu pokožky 
Kakao	 obsahuje	 flavonoidy,	 ktoré	 majú	 priazni-
vý	 účinok	 na	 kardiovaskulárny	 systém.	 Okrem	
toho	 sa	 jeho	 pravidelným	 pitím	 dodáva	 pokožke	
potrebná	 vlhkosť.	 Pripravovať	 by	 sme	 ho	 mali	 z	
prášku	s	vysokým	obsahom	kakaa	a	nízkym	ob-
sahom	cukru,	pridaním	odtučneného	mlieka.	
Pivo: Na pevné kosti 
Zlepšuje	 minerálnu	 hustotu	 kostí	 a	 zohráva	
dôležitú	 úlohu	 v	 boji	 s	 osteoporózou.	 Vďaka	
flavinoidom	 v	 chmeli	 pomáha	 chrániť	 telo	 pred	
rakovinou,	 znižuje	 riziko	 demencie,	 aj	 srdcovo-
cievnych	 ochorení,	 infarktu	 a	 pomáha	 udržiavať	
optimálny	krvný	tlak.	
Voda: Pre silné srdce 
Voda	 je	 liekom	 na	 všetko!	 Pomáha	 nielen	 pri	
problémoch	 s	 obličkami,	 močovými	 cestami	 či	
prekyslením	 žalúdka,	 ale	 podporuje	 aj	 krvný	

obeh,	 vyrovnáva	 krvný	 tlak	 a	 dokonca	 zlepšuje	
pamäť.	 Čistá	 voda	 dokáže	 I'udí	 zbaviť	 mnohých	
chorôb	a	bolestí,	zlepšiť	zrak,	sluch,	znížiť	hladi-
nu	 cukru	 v	 krvi,	 zlikvidovať	 tuky	 uložené	 v	 tele,	
poraziť	 rôzne	 zápaly	 a	 plesne,	 odstrániť	 bolesti	
hlavy,	 znížiť	 riziko	 lámavosti	 kostí,	 znížiť	 kazi-
vosť	 zubov,	 odstrániť	 poruchy	 spánku	 a	 predĺžiť	
život	 o	 20	 -	 30	 rokov.	 Denne	 by	 sme	 mali	 vypiť	
aspoň	2	litre	vody.	
Kefír: Na dobré trávenie 
Má	 schopnosť	 vyrovnať	 sa	 v	 tráviacom	 trakte	
s	premnoženými	kvasinkami,	baktériami,	vírus-
mi	 a	 stimulovať	 tak	 imunitný	 systém.	 Rozkladá	
ťažko	 stráviteľné	 látky	 a	 bráni	 tak	 zhromažďo-
vaniu	 a	 hnitiu	 potravy	 v	 črevách.	 Okrem	 toho,	
že	 obnovuje	 črevnú	 mikroflóru,	 lieči	 aj	 zápchu,	
ochorenie	 žlčníka,	 pečene,	 choroby	 nervov,	
pomáha	aj	pri	vyrážkach,	ekzémoch	a	kvasinko-
vých	infekciách.	
Čierny čaj: Proti Alzheimerovej chorobe 
Čierny	čaj	zlepšuje	krvný	obeh,	chráni	pred	vzni-
kom	usadenín	v	tepnách	a	znižuje	riziko	ochorení	
Alzheimerovou	chorobou.	Teín	obsiahnutý	v	čaji	
rovnomerne	 povzbudzuje	 mozgovú	 činnosť	 bez	
zaťaženia	 srdca	 a	 krvného	 obehu.	 Vitamín	 B1	
pozitívne	 ovplyvňuje	 nervový	 systém.	 Vitamín	
P	pomáha	pri	hromadení	vitamínu	C.	V	čiernom	
čaji	 sú	 obsiahnuté	 ďalšie	 stopové	 prvky	 a	 mine-
rálne	 látky,	 ako	 sú	 fluór	 a	 draslík.	 Éterické	 oleje	
dodávajú	 čaju	 vôňu.	 Aromatické	 látky	 spolu	 s	
chlorofylom	pôsobia	pozitívne	na	nervy.	
Mrkvová šťava: Pre krásnu pleť 
Betakarotén	 a	 vitamín	 A	 posilňujú	 imunitný	
systém.	Mrkva	zvyšuje	odolnosť	proti	infekčným	
chorobám,	bráni	tvorbe	vredov	a	opuchov,	zlep-
šuje	 kvalitu	 mlieka	 u	 dojčiacich	 matiek.	 Šťava	
z	 mrkvy	 pomáha	 aj	 pri	 liečbe	 chorôb	 a	 porúch	
hrubého	čreva.	
 Jablčný ocot: Proti stresu a nadváhe 
Podporuje	 spaľovanie	 tukov	 a	 činnosť	 čriev.	 Vy-
rába	sa	kvasením	šťavy	z	celých	čerstvých	jabĺk.	
Svoje	 liečivé	 účinky	 získava	 vďaka	 kombinácii	
minerálov,	 organickej	 hmoty	 a	 kyseliny	 octovej,	
ktorá	 mu	 dodáva	 charakteristickú	 vôňu	 a	 chuť.	
Jablčný	 ocot	 obsahuje	 priemerne	 5	 %	 kyseliny,	
je	 bohatý	 na	 minerály	 a	 má	 nízky	 obsah	 prírod-
ného	 cukru	 a	 vitamínov.	 Ukrýva	 v	 sebe	 mnoho	
draslíka,	 vápnika,	 fosforu,	 sodíka	 a	 stopových	
prvkov.	 Pomáha	 zastaviť	 hnačku,	 zvyšuje	 okys-
ličovanie	krvi,	zlepšuje	metabolizmus,	posilňuje	
trávenie,	 zabraňuje	 zubným	 kazom,	 pôsobí	 ako	
dezinfekcia	 proti	 črevným	 parazitom	 a	 zvyšuje	
zrážanlivosť	krvi.	
Paradajková šťava: Proti spáleniu kože na slnku 
Lykopén	obsiahnutý	v	paradajkách	sa	usadzuje	v	
podkoží	 a	 zmenšuje	 následky	 škodlivého	 ultrafi	
alového	 žiarenia.	 Zistilo	 sa,	 že	 10	 polievkových	
lyžíc	 paradajkovej	 omáčky	 alebo	 4	 poháre	 para-
dajkovej	 šťavy	 týždenne	 znižujú	 riziko	 rakoviny	
prostaty	 v	 priebehu	 pol	 roka	 o	 33	 %	 a	 rakovinu	
prsníka	dokonca	o	polovicu.	Paradajky	obsahujú-
ce	 vitamíny,	 minerály,	 stopové	 prvky	 a	 vlákninu	
sa	považujú	za	všeliek,	pretože	posilňujú	imuni-

tu,	 chránia	 srdce	 aj	 cievy,	 telo	 pred	 infekciami,	
zabraňujú	 tvorbe	 krvných	 zrazenín,	 znižujú	
cholesterol.	
Šťava z červenej repy: Proti chudokrvnosti 
Cenné	 minerálne	 látky,	 najmä	 horčík	 a	 meď,	
podporujú	chuť	do	jedla,	tok	žlče	a	chránia	pred	
voľnými	radikálmi.	Pomáhajú	pri	chudokrvnosti.	
Repa	podporuje	vylučovanie	cholesterolu,	olova	a	
radioaktívnych	látok	z	organizmu.	Dodáva	pruž-
nosť	a	lesk	pokožke,	vlasom	a	nechtom,	pomáha	
odvodňovať	 organizmus	 a	 zbavuje	 ho	 toxických	
látok.	 Veľmi	 dôležitá	 je	 aj	 v	 tehotenstve,	 pretože	
chráni	plod	pred	rôznymi	vývojovými	chybami.	
Pomarančový džús: Prevencia proti nachladnutiu 
Čerstvá	 pomarančová	 šťava	 zabráni	 tvorbe	 voľ-
ných	 radikálov,	 ktoré	 poškodzujú	 cievy	 a	 môžu	
viesť	 k	 vzniku	 infarktu.	 Je	 výbornou	 prevenciou	
proti	 nachladnutiu	 a	 chrípke,	 zlepšuje	 pamäť,	
pomáha	regulovať	krvný	tlak,	bojovať	proti	aler-
giám,	astme,	migrénam,	urýchľuje	hojivý	proces	
a	podporuje	trávenie.	
Zázvorová voda: Proti nevoľnosti 
Obsahuje	 betakarotén,	 vápnik,	 železo,	 zinok	
a	 cenné	 oleje.	 Pôsobí	 proti	 bolestiam,	 pomáha	
pri	nevoľnosti,	aj	cestovnej,	pri	tráviacich	ťažkos-
tiach	 a	 nachladení.	 Zlepšuje	 prietok	 krvi,	 a	 tým	
prispieva	 k	 ochrane	 srdcovocievneho	 systému.	
Znižuje	riziko	 infarktu	aj	artériosklerózy.	Úľavu	
prináša	i	meteosenzitívnym	osobám.	
Džús z granátových jabĺk: Na krvný obeh
Granátové	jablko	obsahuje	až	77	%	vody,	veľa	so-
díka,	draslíka,	vitamínov	C,	B	a	A.	Bohaté	zastú-
penie	polyfenolov	podporuje	tok	krvi	v	drobných	
cievkach,	 napríklad	 v	 oblasti	 srdca.	 Prítomnosť	
antioxidantov	zase	zabezpečuje	ochranu	pred	ná-
nosmi	v	cievach	a	vznikom	nádorových	ochorení.
Šťava z rakytníka: Proti stresu
Pomáha	 odstraňovať	 únavu,	 posilňuje	 imunitu,	
zlepšuje	 zrak	 a	 lieči	 boľavý	 žalúdok.	 Bobule	 ra-
kytníka	 obsahujú	 10-krát	 viac	 vitamínu	 C	 ako	
pomaranč.Vitamín	 B,	 kyselina	 listová,	 železo,	
horčík	a	mangán	blokujú	škodlivé	účinky	streso-
vých	hormónov.	Nesladený	čaj	z	rakytníka	pomá-
ha	najmä	pri	tráviacich	ťažkostiach.	
Kvas: Pre krásnu pleť
Obsahuje	 množstvo	 minerálnych	 látok,	 vlák-
niny,	 vitamínov	 a	 enzýmov.	 Podporuje	 činnosť	
čriev,	 imunitný	 systém,	 zlepšuje	 kvalitu	 krvi	 a	
blahodarne	pôsobí	na	pokožku.	Jeden	liter	kvasu	
pritom	obsahuje	iba	5	kcal.
Kokosové mlieko: Na rovnováhu v tele
Nemá	skoro	žiadne	kalórie,	zato	obsahuje	veľa	
minerálov	a	stopových	prvkov.	V	tele	vyrovnáva	
množstvo	kyselín	a	zásad,	znižuje	objem	kyseli-
ny	močovej	a	zbavuje	tak	telo	jedov.	
Káva: Proti mŕtvici a infarktu 
Kofeín	 bráni	 zlepovaniu	 krvných	 doštičiek,	
predchádza	tak	zužovaniu	ciev	a	vzniku	krvných	
zrazenín.	Bojuje	aj	proti	baktériám	spôsobujúcim	
nepríjemný	zápach	z	úst.	Pitie	kávy	môže	chrániť	
organizmus	dokonca	aj	pred	vznikom	niektorých	
druhov	 rakoviny,	 napr.	 rakoviny	 hrubého	 čreva	
alebo	pečene,	ale	táto	skutočnosť	je	ešte	len	v	štá-
diu	 výskumu.	 Narastá	 aj	 počet	 dôkazov,	 že	 pitie	
kávy	pomáha	udržať	rozumové	schopnosti	počas	
starnutia.		 	 														zdro:j internet
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	 Karol	 Stanek	 pracoval	 v	 telovýchovnom	
hnutí	 od	 roku	 1954	 ako	 náčelník	 ZRTV	
(základná	 rekreačná	 telesná	 výchova)	 pri	
TJ	 POKROK	 Krompachy,	 kde	 sa	 venoval	
hlavne	 práci	 s	 mládežou	 až	 do	 r.	 1962.	 Bol	
cvičiteľom	 I.	 a	 II.	 celoštátnej	 spartakiády	
v	r.	1955	a	1960,	 kde	pod	 jeho	vedením	vy-
stúpilo	v	Prahe	na	Strahove	36	mužov.
	 Od	roku	1962	pracoval	ako	tajomník	od-
boru	turistiky	a	bol	jedným	zo	zakladateľov	
Turistického	pochodu	Krompašskej	vzbury.	
Taktiež	pracoval	ako	člen	výboru	lyžiarske-
ho	 oddielu,	 kde	 zabezpečoval	 lyžiarsku	 zá-
chrannú	službu	na	Plejsoch.	(1964	–	1988).	
Postupne	 dosiahol	 kvalifikáciu	 Rozhodca	
alpských	disciplín.
	 Za	 uvedené	 roky	 odpracoval	 nespočetné	
množstvo	 brigádnických	 hodín,	 pri	 stavbe	
lyžiarskych	 vlekov	 a	 skvalitňovaní	 lyžiar-
skych	tratí	na	Plejsoch	a	hlavne	pri	lyžiar-
skych	pretekov	ako	rozhodca.
	 Od	 roku	 1966	 pracoval	 pri	 turistike	 ako	
pomocný	 značkár	 a	 v	 r.	 1969	 absolvoval	
odborné	 školenie,	 kde	 získal	 kvalifikáciu	
Inštruktora	značenia.	Jeho	činnosť	bola	za-
meraná	hlavne	na	pešiu	turistiku,	značkova-
nie	 turistických	 chodníkov,	 spracovávanie	
turistickej	 orientácie	 v	 oblasti	 Slovenské	
Rudohorie	–	Volovské	vrchy.
Pracoval	 ako	 vedúci	 značkár	 s	 kolektívom,	
kde	 zabezpečoval	 značkárske	 práce	 v	 cel-
kovej	dĺžke	133	km	turistických	chodníkov,	

kde	 je	 osadených	 vyše	 50	 smerovníkov	
so		170	smerovkami.
	 V	 rokoch	 1977	 –	 1992	 pracoval	 ako	 ta-
jomník	TJ	POKROK	Krompachy,	kde	riadil	
prácu	výboru	TJ	v	odboroch	a	oddieloch.
	 Počas	 jeho	 bohatej	 činnosti	 mu	 boli	
udelené	vyznamenania	ako:
-	 Služobný	 odznak	 Turista	 značkár	 III.,	 II.,	

a	I.	triedy	(1987	–	2000)
-	 Zlatý	odznak	Turista	SR	I.	stupňa	(1974)
-	 Zlatá	 medaila	 SZTK	 za	 dlhoročnú	 prácu	

v	prospech	Slov.	telesnej	výchovy	(1997)
-	 najlepší	športovec	okresu	SNV	(1993)
-	 udelenie	 bronzového	 odznaku	 značkára	

(1981)
-	 udelenie	zlatého	odznaku	Turista	značkár	

(1991)
-	 zlatý	 odznak	 KST	 za	 dlhoročnú	 obetavú	

a	 významnú	 prácu	 na	 prospech	 rozvoja	
turistiky	(2006)

	 Na	 základe	 jeho	 dlhoročnej	 činnosti,	
bol	 pozvaný	 Klubom	 slovenských	 turistov	
Bratislava	na	XIII.	valne	zhromaždenie	KST	
do	mesta	Martin	dňa	22.4.2012,	kde	na	uve-
denom	zhromaždení	obdržal	vyznamenanie	
PLAKETU	 ALOJZA	 LUTONSKEHO	 za	
dlhoročnú	plodnú	spoluprácu	a	celoživotný	
prínos	k	rozvoju	turistiky.
	 I	 keď	 má	 už	 pokročilý	 vek	 chce	 naďalej	
odovzdávať	svoje	bohaté	skúsenosti	mladšej	
generácií,	pokiaľ	mu	bude	slúžiť	zdravie.		

Klub slovenských turistov

Ocenenie pre Karola Staneka

			 Dňa	 15.5.2012	 sme	 pripravili	 pre	 naše	 členky	 a	 hostí	
posedenie	 pri	 príležitosti	 Dňa	 matiek	 s	 občerstvením	
a	 kultúrnym	 programom,	 ktorý	 nám	 pripravili	 žiaci	 zo	
ZUŠ	so	svojimi	učiteľmi,	za	čo	im	ďakujeme.	Bolo	to	veľmi	
milé	 a	 dojemné.	 Zároveň	 sa	 chceme	 poďakovať	 aj	 spon-
zorom	p.	Jánovi	Böhlkemu,	riaditeľovi	fy.	Termokomplex,	
s.r.o.	Krompachy	a	p.	Horváthovi	z	fy.	HZ	Metal,	ktorí	nás	
finančne	podporili.
	 Aby	sme	mohli	pre	naše	ženy	-	matky	uskutočniť	 toto	
príjemné	 posedenie,	 vrelá	 vďaka	 patrí	 aj	 vedeniu	 mesta	
Krompachy,	oddeleniu	školstva	kultúry,	mládeže	a	špor-
tu	a	školám	na	území	mesta	Krompachy,	ktorí	pre	krom-
pašské	 ženy-	 matky,	 pripravili	 dňa	 13.05.2012	 kultúrny	
program.                        Výbor ZO Únie žien č.6

Deň matiek v únii žien č. 6

„ Krása ženy - matky nie je v oblečení, 
ktoré má, ani v úprave vlasov, 

krásu ženy - matky musí byť vidieť v jej očiach, 
pretože to sú dvere do srdca, kde sídli láska.
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Dámsky bicykel   EASY 
s dojazdom 40- 70 km

PREČO SI KÚPIŤ E-BIKE?   
1. Nemáte vodičské oprávnenie? Pri jazde na elektro bicykli ho nepotrebujete !
2. Nepotrebujete ani behať na benzínku a kupovať drahé pohonné hmoty. 
3. Batériu dobijete doma za 0,06 Eur za 4 hodiny a odveziete sa minimálne 40 km.
4. Môžete ho používať na cestu do zamestnania. Do práce neprídete spotený ani unavený.
2. Manželka/priateľka na spoločnej cykloturistike, bude s Vami vládalať držať tempo.             
3. Chete ísť na dovolenku na bicykli? E-bike Vám umožní "dovidieť ďalej" .         
4. Máte zdravotný problém, alebo vyšší vek a nestačíte kamarátom? 
    e-bike Vám pomôže držať tempo s ostatnými.                               
5. Ekologický e-bike je blízka budúcnosť , preto navštívte predajňu SooF, kde Vám 
    poradíme a aj elektro bicykle predvedieme. Môžete si ho aj vyskúšať a už z neho nezídete.

Pánsky bicykel  CLASIC  
s dojazdom 40- 70 km   

Predajňa SooF OD POKROK 
 v Krompachoch ponúka 
  novinku na trhu, bicykle 
   s elektrickým pohonom:

Skladací bicykel   FOLD
s dojazdom 40-60 km

Dámsky bicykel TOWN
s dojazdom 40- 70 km

Ku každému elektro - bicyklu 

dostanete od firmy SooF 

zaujímavé hodnotné darčeky.
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Projekt	 Sprievodca	 pôrodnicami	
zaháji	 v	 máji	 2012	 svoj	 druhý	 roč-
ník!
Tento	 internetový	 sprievodca	 slo-
venskými	 pôrodnicami	 prináša	
mamičkám	 už	 druhý	 rok	 možnosť	
dozvedieť	sa	všetko	potrebné	o	pô-
rodniciach	 a	 zapojiť	 sa	 do	 ich	 ne-
závislého	hodnotenia.	Od	februára	
2011	 kedy	 tento	 	 projekt	 začal,	 sa	
doň	zapojilo	a	ohodnotilo	pôrodni-
ce	už	3650	mamičiek.

AKO VYZERÁ VYSVEDČENIE  
OD MAMIČIEK PÔRODNICIAM?
Najlepšiu	 známku	 dosiahli	 pôrod-
nice	v	dôvere	v	odbornosť	zdravot-
níckeho	 tímu	 počas	 pôrodu.	 Rov-
nako	 vysoko	 mamičky	 hodnotia	 aj	
možnosť	 mať	 pri	 pôrode	 sprevá-
dzajúcu	osobu	a	nesťažujú	si	ani	na	
vybavenie	pôrodných	sál.	
Naopak,	 „najhoršie	 známky“	 do-
stali	pôrodnice	v	podpore	včasného	
kontaktu	 medzi	 mamičkou	 a	 bá-
bätkom	tesne	po	pôrode,	v	podpore	
dojčenia	 a	 rešpektovaní	 intimity	
a	 ochote	 načúvať	 individuálnym	
potrebám	mamičiek.

CUDZIE SLOVO „BONDING“

Čoraz	 väčší	 dôraz	 mamičky	 a	 od-
borníci	kladú	na	podporu	včasného	
kontaktu	s	bábätkom	bezprostred-
ne	 po	 pôrode,	 umožnenie	 prvého	
prisatia,	ak	má	bábätko	záujem,	už	
na	pôrodnej	sále.	

BONDING ZNAMENÁ VÄZBU, 
PRIPÚTANIE SA. 
Vzťah	 medzi	 matkou	 a	 dieťatkom	
sa	 buduje	 celé	 tehotenstvo.	 Už	
v	 brušku	 bábätko	 zachytáva	 lás-
kavé	 pocity,	 ktoré	 k	 nemu	 mama	
vysiela.	 Budujú	 sa	 základy	 vzá-
jomného	 vzťahu,	 emocionálneho	
prepojenia,	 ktoré	 sa	 posilní	 práve	
počas	 hormónmi	 nabitého	 pô-
rodného	 procesu.	 Pôrod	 nie	 je	 len	
fyzický	 akt	 narodenia	 dieťatka,	 je	
to	 okamžik,	 kedy	 sa	 aj	 žena	 stáva	
matkou,	matkou	práve	narodeného	
dieťatka.
Tesne	 po	 pôrode	 je	 matkina	 náruč	
to	správne	miesto,	kde	sa	má	novo-
rodenec	zoznamovať	so	svetom.	Jej	

Otázka Počet	bábätok

Akou	známkou	by	ste	zhodnotili	odbornosť	zdravot-
níckeho	tímu?

4,42

Umožnila	Vám	pôrodnica	prítomnosť	sprevádzajúcej	
osoby	pri	pôrode?

4,34

Bola	ste	spokojná	s	vybavením	pôrodného	traktu? 4,17

Išli	by	ste	do	tejto	pôrodnice	rodiť	aj	nabudúce? 4,15

Aká	 bola	 podpora	 personálu	 po	 pôrode	 na	 oddelení	
šestonedelia?

4,14

Ako	by	ste	ohodnotili	starostlivosť	o	bábätko? 4,14

Ako	ste	boli	spokojná	so	správaním	a	podporou	per-
sonálu	počas	pôrodu?

4,14

Odporučili	by	ste	túto	pôrodnicu	svojej	najlepšej	ka-
marátke?

4,04

Ako	 ste	 boli	 spokojná	 so	 súkromím	 a	 dodržiavaním	
intimity	počas	pôrodu?

3,95

Ako	 hodnotíte	 ochotu	 personálu	 načúvať	 a	 reagovať	
na	individuálne	potreby	rodičky?

3,85

Ohodnoťte,	prosím,	podporu	dojčenia. 3,70

Ako	ste	boli	spokojná	s	poskytovanou	predpôrodnou	
prípravou	v	pôrodnici?

3,50

Bolo	 vám	 umožnené	 prvé	 priloženie	 bábätka	 na	 pô-
rodnej	sále?

2,73

Bolo	vám	umožnené	byť	s	bábätkom	cca	prvé	dve	ho-
diny	po	pôrode	ešte	na	pôrodnej	sále?

1,78

PRIESTOR PRE ZLEPŠENIE SLOVENSKÝCH PÔRODNÍC 
JE I V PRVÝCH MINÚTACH PO PÔRODE

telo	je	námahou	pôrodu	rozohriate	
tak,	aby	vedelo	bábätku	poskytnúť	
tepelný	komfort.	Jej	objatie	mu	po-
môže	 zvládnuť	 chlad	 a	 prázdnotu	
priestoru,	 pretože	 doteraz	 bolo	
zvyknuté	 na	 pevné	 obopínanie	
maternicou.	
Tlkot	matkinho	srdca	je	zvuk,	kto-
rý	 je	 mu	 deväť	 mesiacov	 dôverne	
známy	a	upokojuje	ho	po	predchá-
dzajúcej	námahe.	
Keď	 sa	 novorodenec	 adaptuje	 na	
nové	 prostredie,	 bude	 mať	 záujem	
sať	prsník,	vôňu	mamy	pozná	už	z	
plodovej	 vody.	 Satie	 prsníka	 dáva	
signál	na	tvorbu	materského	mlie-
ka,	pomáha	ale	aj	rodičke,	aby	do-
šlo	k	rýchlemu	odlúčeniu	placenty	
a	zavinovaniu	maternice.
Mamin	 láskavý	 hlas	 a	 pohľad	 ho	
uistia,	 že	 bude	 o	 neho	 dobre	 po-
starané.	Najbližšie	okamžiky	budú	
obaja	 bdelí,	 tešiaci	 sa	 zo	 svojej	
prítomnosti,	spoznávajúci	sa	a	za-
ľubujúci	sa	navzájom.
Podľa	Sprievodcu	pôrodnicami	má	
však	možnosť	zažiť	prvé	okamžiky	
po	 pôrode	 práve	 takto	 len	 menši-
na	 žien.	 Dieťatko	 im	 väčšinou	 len	
ukážu	a	odnášajú	ho	na	ošetrenie,	
prvé	 priloženie	 sa	 často	 realizuje	
narýchlo	a	formálne.	

AKO BY TO MALO PREBEHNÚŤ?

Pokiaľ	 je	 bábätko	 aj	 mamička	
v	 poriadku	 (dieťatko	 po	 pôrode	
plače,	 má	 dobré	 apgar	 skóre),	 po-
loží	 sa	 bezprostredne	 po	 pôrode	
na	 brucho	 matky.	 Otrie	 sa	 jednou	
nahriatou	plienkou,	aby	povrchom	
tela	 –	 ktorý	 je	 mokrý	 od	 plodovej	
vody,	 mázku	 a	 krvi	 -	 nestrácalo	
teplo.	 Ďalšou	 nahriatou	 a	 suchou	
plienkou	sa	prikryje,	tak	že	telíčko	
zostáva	v	kontakte	s	kožou	matky.	
Vzájomné	 spoznávanie	 a	 následné	
prvé	prisatie	by	sa	malo	nechať	na	
mame	a	bábätku,	keď	budú	na	neho	
pripravení.	 Láska	 –	 vytváranie	
väzby	potrebuje	čas,	pokoj,	ticho	a	
rešpekt.

PRVÉ PRILOŽENIE JE MOŽNÉ AJ 
PO CISÁRSKOM REZE
V	 poslednom	 období	 v	 Slovenskej	
republike	 stúpa	 percento	 cisár-
skych	rezov,	v	roku	2009	sa	27,3%	

detí	narodilo	sekciou,	odhad	na	rok	
2010	hovorí	dokonca	o	28,70%.
	

AKO BY PO SEKCII MALA OPTI-
MÁLNE PREBIEHAŤ POPÔRODNÁ 
ADAPTÁCIA?
Ideálne	je	už	počas	plánovania	sek-
cie	 myslieť	 na	 prvý	 kontakt	 medzi	
matkou	a	bábätkom.	Priloženie	na	
hrudník	je	možné,	pokiaľ	to	dovolí	
zdravotný	 stav	 matky	 a	 dieťatka.	
Na	pôrodnej	sále	sa	dá	skúsiť	aj	pri-
loženie	 k	 prsníku,	 len	 mame	 bude	
musieť	 asistovať	 personál	 alebo	
otec.	Ženy	po	sekcii	najťažšie	nesú	
práve	odlúčenie	od	bábätka	a	neis-
totu	o	jeho	zdravotnom	stave,	pre-
to	 by	 prvý	 kontakt	 mohol	 pomôcť	
prežívať	 pôrod	 menej	 stresujúco	
a	 zvyšovať	 istotu	 a	 kompetenciu	
čerstvej	mamičky.

ZAPOJTE SA AJ VY DO HODNOTE-
NIA PÔRODNÍC!
Zapojte	 sa	 aj	 vy	 do	 hodnotenia	 na	
základe	 vašich	 skúseností	 s	 pôro-
dom	 v	 slovenských	 pôrodniciach.	
Pomôžte	 tak	 pôrodniciam	 moti-

vovať	 ich	 k	 zlepšeniu	 vlastných	
služieb.	I	v	tomto	ročníku	budeme	
najlepšie	 hodnoteným	 pôrodni-
ciam	 opäť	 udeľovať	 certifikáty	
kvality.	Nechajme	sa	prekvapiť	kto	
bude	víťazom	tento	rok.

SPRIEVODCA PÔRODNICAMI 

Sprievodca	 pôrodnicami	 je	 inter-
netová	aplikácia,	v	ktorej	má	každé	
gynekologicko	 -	 pôrodnícke	 a	 no-
vorodenecké	oddelenie	vypracova-
ný	 profil	 na	 základe	 nimi	 poskyt-
nutých	 údajov.	 Tento	 profil	 majú	
pôrodnice	 možnosť	 pravidelne	
aktualizovať,	aby	informácie	o	od-
delení	boli	vždy	aktuálne	a	presné.
Vyplnenie	 dotazníka	 bolo	 pre	
oddelenia	 dobrovoľné,	 k	 dnešné-
mu	 dňu	 odpovedalo	 51	 pôrodníc,	
z	54,	ktoré	aktuálne	v	SR	fungujú.	
V	 týchto	 pôrodniciach	 prebehlo	
približne	 93%	 pôrodov	 na	 Sloven-
sku.	Ambíciou	projektu	je	mapovať	
súčasný	 stav	 pôrodníc	 z	 pohľadu	
ich	služieb,	ponuky	starostlivosti	o	
rodičky	a	ich	deti.

Zdroj: www.rodinka.sk a Inštitút HPI
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ATÓMY,	 BANÁNY,	 BROKOLICA,	 CESTOVATEĽ,	 CVER-
NA.	 ČÍTANKA,	 DÁNKA,	 DIERKOVAČ,	 DOVOLENKA,	
ELITA,	EPITAF,	FAJOČKA,	JAVOR,	KANVA,	KARAMEL-
KY,	KLAPKA,	ĽAVICA,	MAČKA,	NITKA,	OBERÁK,	OD-
BORNÍK,	 ODOZVA,	 OHAVA,	 PALETA,	 PASTA,	 PEČIVO,	
PERIE,	 PERLA,	 PILOT,	 PLESÁ,	 PODNOS,	 POKLONA,	
PREDMETY,	 PREVIS,	 PRIESMYK,	 PROROK,	 PROSO,	
REKTORÁT,	 ROZMERY,	 RYPÁK,	 SALAMANDRA,	
STREDA,	 SUSEDKA,	 TREZOR,	 USTATOSŤ,	 VIETOR,	
VRANA,	ZEMEMERAČ

Autorka: Ružena Andrašovská, Krompachy
Zo	správnych	odpovedí	sme	vylosovali:
Annu	Petruňovú,	Slovinky	č.99,	053	40	Slovinky

O S E M S M E R O V K A: 
-  Jožo, počul som, že na desiate výročie sobáša si daroval 
 žene zájazd do Austrálie.
-  Áno, je to pravda...
-  A čo jej daruješ na dvadsiate výročie?
-  A čo ja viem? ( dokončenie v tajničke osemsmerovky)

Uzávierka	Krompašského	
spravodajcu	je	vždy	25.	v	mesiaci

Krompašský	spravodajca	bude	
v	predaji	vždy	po	10.	dni	

v	príslušnom	mesiaci.

KUPÓN č.5
•	 3,5	izbový	byt	na	predaj	na	Hlavnej	ulici	v	Krom-

pachoch,	 vyvýšené	 prízemie,	 podlahová	 plocha	
je	 79,0m	 ,	 veľmi	 dobrá	 občianska	 vybavenosť.	
Cena:	26.600	Eur.	Tel.:	0903	638	984.

•	 2	 izbový	 byt	 s	 garážou	 v	 Nižných	 Slovinkách,	
obytná	plocha	je	62,0m2,	1.	poschodie,	nová	ku-
chynská	linka.	Cena:	26.500	Eur	vrátane	garáže,	
bez	garáže	je	cena	24.500	Eur.	

	 Tel.:	0903	638	984.

NEVÁHAJTE A PRÍĎTE ZRELAXOVAŤ PRI KVALITNEJ MASÁŽI!

MASÁŽNY SALÓN 
KATARÍNY MROSKOVEJ 

na Slovinskej ul. č.1 v Krompachoch 

je už opäť v stálej prevádzke.
Telefónny kontakt na objednávky: 0915 369 780, 0903 930 700

Teším sa na  návštevu stálych, ale aj nových klientov, 
pre ktorých sú pripravené rôzne zaujímavé akcie, 
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BINIBEATUS spol. s r.o.
www.binibeatus.sk	 Kontakt:	0905	906	498
Sprostredkovanie	predaja,	prenájmu	a	kúpy	nehnuteľností
•	 Ponúkam	na	predaj	3-izbový	byt	č.6	na	ulici	

Ing.	Straku	v	Spišskej	Novej	Vsi.	Cena	dohodou.
	 Kontakt:	0905	906	498	
•	 Spoločnosť	KBB	spol.	s	r.o.	ponúka	na	prenájom	

priestory	 o	 rozlohe	 150	 m2	 v	 priemyselnej	 zóne	
na	 Markušovskej	 ceste	 22	 v	 Spišskej	 Novej	 Vsi.	
Cena	dohodou.		 																	Kontakt:	0905	906	498

VYPLATÍME VAŠE 
DLHY A EXEKÚCIE, 
AJ PRED DRAŽBOU. 

VOLAJTE 
0948 524 640

INZERCIA

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


