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Prihovára sa Vám primátorka mesta Krompachy
Vážení spoluobčania. 
Nechcem, aby ste nadobúdali dojem, že pričasto 
prispievam do nášho mesačníka, ale nedá mi, 
aby som nereagovala na napätú situáciu v meste. 
Pri stretnutiach s vami a s poslancami najčastej-
šie dostávam otázky: „Čo robí mesto so psami 
a najmä s ich nezodpovednými majiteľmi? Prečo 
nám v Krompachoch kradnú psov? Čo robí štát 
a mesto s neúnosnou situáciou v spolužití s ne-
prispôsobivými občanmi v meste? Dokedy bude 
štát a média ospravedlňovať tých, ktorí sa vôbec 
nesnažia robiť, nerobia, nikdy nerobili a môžu si 
dovoliť viac, ako tí ktorí pracujú, alebo pracovali 
celý život ?“

Pokúsim sa vám odpovedať, aj keď možno, nie 
stále podľa vašich predstáv. 

„Čo robí mesto so psami a najmä s ich nezodpo-
vednými majiteľmi?“
Pri tejto otázke by som rada vašu pozornosť 
upriamila na Všeobecné záväzné nariadenie 
č.  4/2011, ktorým sa určujú niektoré podmienky 
držania psov v meste a ktoré je, tak ako iné VZN, 
zverejnené na webovej stránke mesta. V tomto 
VZN je určené, za akých podmienok je možný 
chov psov, ich vodenie, ale sú tam uvedené aj 
sankcie za nedodržanie jednotlivých článkov 
nariadenia. Každý majiteľ psa je povinný poznať 
toto nariadenie a dodržiavať jeho jednotlivé 
ustanovenia. Týmto chcem apelovať na majite-
ľov psov, aby chovom svojich miláčikov, nezne-
príjemňovali život iným občanom. Skutočne 
je človeku veľmi nepríjemne, keď na chodníku 
priamo pred kostolom, alebo inou verejnou bu-
dovou, pred bytovým domom, alebo na trávniku 
šliapnete do niečoho, čo mu určite neprinesie 
šťastie, ale len zúrivosť, prípadne pocit bezmoc-
nosti. Vtedy tento „šťastlivec“ v duchu (niekedy 
aj poriadne nahlas) žičí týmto nevinným tvorom 
smrť, prípadne aj ich majiteľom. A myslím si, žia-
den majiteľ nechce, aby sa jeho psovi, prípadne 
jemu, niečo stalo. Mnohí sa v tejto chvíli pýtate 
„Čo robí mestská polícia a úradníci na meste?“ 
Odpoviem vám. Každý toľko, čo dokáže. Určite 
nie je v možnostiach 6. mestských policajtov 
a jednej úradníčky, ktorá má na starosti eviden-
ciu psov, ustriehnuť venčenie a prihlásených 
psov v meste. A to neuvádzam neprihlásených 
psov. Je na uvedomení si každého vlastníka psa, 
aby dodržiaval VZN mesta tak, ako je to v iných 

obciach a mestách v Európe. Každý, kto bude 
pristihnutý príslušníkmi Mestskej polície, že 
nedodržiava predpisy, bude pokutovaný až do 
výšky 165 €, tak ako je to uvedené v nariadení. 
Mesto vlani zakúpilo vysávač extrementov, 
avšak na počet psov a nedisciplinovanosť ich 
majiteľov by sme potrebovali aspoň 30 kusov. 
A na to určite nemáme peniaze. Preto touto 
cestou chcem požiadať všetkých vlastníkov psov, 
najmä väčších plemien, aby psov vodili na vôdz-
ke, s náhubkom a aby za svojim miláčikom vždy 
upratali. Nenechávajte nebezpečných psov po-
behovať voľne, ani tam, kde sa vám zdá, že nikto 
nie je, lebo dokážu ublížiť aj inému psovi, tak ako 
sa stalo nám. 

Ďalšou, najmä medializovanou, ale aj veľmi 
bolestivou a citlivou otázkou je: „Prečo práve 
v našom okolí kradnú psov?“
Táto téma v meste je stará už niekoľko desiatok, 
ba možno aj sto rokov. Ako dieťa si pamätám, 
že moja mamka spomínala a teraz ju citujem: 
„V Krompachoch a na juhovýchode žijú cigáni, 
ktorých voláme „Pšare“, lebo jedia psov, ale aj 
mačky. Ľudia už pred I. sv. vojnou si dávali na 
svojich psov a mačky pozor, lebo ak obcou prešli 
potulní cigáni, v obci zmizli psy“. Avšak vtedy 
situácia bola iná. Nikto sa zlodejov nezastával 
a neexistovalo ospravedlnenie, že sú hladní. 
Každý, kto bol prichytený pri krádeži, bol spra-
vodlivo potrestaný. Pri sledovaní niektorých 
správ mám pocit, že spravodlivosť u nás je sku-
točne slepá, ale len k určitým skupinám obyvate-
ľov. Kde sú orgány činné v trestnom konaní, kde 
je justícia, keď hocikto v televízii sa môže verejne 
vyhrážať zabitím, prípadne likvidáciou celej ro-
diny a nič sa nedeje. Keď niekto spácha trestný 
čin, pretože iného ohrozuje sekerou, je z toho 
priestupok, tak ako sa to stalo nedávno v Krásno-
horskom Podhradí. Citujem denník Rožňavský 
Korzár, ktorý prednedávnom zverejnil článok 
pod názvom: „Vyhrážky zabitím a sekery patria 
k Rómom, usúdil policajt“. Z toho vyplýva, že 
k Francúzom patrí mušketa, k Američanom re-
volver, k Turkom šabľa, k Slovákom valaška...? 
Jednoducho povedané, podľa tohto konštatova-
nia môžu sa napr. príslušníci uvedených národov 
beztrestne vyhrážať ich „národnou zbraňou“ 
hocikomu a hocikde, lebo to patrí k ich národnej 
tradícii. 

 Ale vrátim sa k predmetnej otázke. Aj v Číne, 
kde chovajú psov, za účelom konzumácie, je 
krádež domácich zvierat a teda aj psov trestná. 
A tobôž u nás, kde chováme psov nie na kon-
zumáciu, ale ako našich spoločníkov, priateľov 
detí, strážcov domov a domácnosti, je kradnúť 
tieto zvieratá, zabiť ich a konzumovať viac, ako 
spáchať priestupok. Toto zviera, náš pes, je pre 
mnohých jediným priateľom a pre mnohých 
ľudí členom rodiny. Definujeme to takmer ako 
kanibalizmus, pretože s týmto tvorom máme 
naviazaný citový vzťah. Kradnúť a konzumovať 
mäso zo psov je odsúdeniahodný čin a aj záko-

nodarcovia by sa mali zamyslieť nad zvýšením 
trestnej sadzby pre tých páchateľov, ktorí pod 
rúškom noci alebo búrky vniknú do vášho dvora, 
alebo domácnosti, ukradnú vám vášho priateľa 
a ešte aj kruto ho zabijú. Tu skutočne musí nastú-
piť justícia, aby takéto a iné trestné činy boli prís-
nejšie posudzované. A taktiež väznice by nemali 
byť rekreačnými zariadeniami, kde sa odsúdení 
s radosťou vracajú, najmä v zime. 
 Odpoveď na nižšie uvedené otázky, ktoré po-
čúvam denne z úst obyvateľov nášho mesta, ale aj 
širokého okolia, by som rada počula aj ja. 
 Ľudia najčastejšie kladú tieto otázky, 
na ktoré sa im už niekoľko rokov nikto nevie 
dať odpoveď: Čo robí štát a mesto s neúnosnou 
situáciou v spolužití s neprispôsobivými občanmi 
v meste? Dokedy budú zahraničné, ale aj naše 
média ľutovať tých, ktorí nikdy nerobili a vôbec 
nemajú záujem vzdelávať sa a robiť? Je to nor-
málne, že príjmy nezamestnaných sú často krát 

pokračovanie na strane 3

DONEBAFEST – KROMPACHY 2012  
už 10.8.2012 pred hotelom Plejsy
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JUBILANTI 
80 ročná 
 Anna Čechová

75 ročná  

 Marta Hamorníková

70 ročná  

 Magdaléna Kľocová

Blahoželáme jubilantom

NARODENIA 
V JÚNI 2012
Božena Balogová
Oliver Dirda
Slávka Dirdová
Dárius Dudi
Erika Dunková
Sebastián Hanko
Filip Holub
Kristián Macko
Sabína Macková
Klaudia Micanová
Kevin Pačan
Edita Všiváková

ÚMRTIA 
V JÚNI 2012
Jozef Budinský 1926 -2012
Jozef Hagara 1918-2012
Michal Maniak 1933-2012

Spoločenská 
rubrika 

Poďakovanie
Odchod tvoj bol rýchly, nečakaný, odišiel si ticho, 

bez rozlúčky, čo nikto nečakal a v srdci nám 
veľkú bolesť zanechal. 

19. júna 2012 sme sa rozlúčili 

s Jozefom Budinským. 
Úprimné poďakovanie patrí Robotníckemu 
spevokolu a všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť. 

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 

                Smútiaca rodina

Poďakovanie sponzorom
Dovoľte vysloviť veľké a úprimné 
ďakujem všetkým sponzorom, 
ktorí finančne, alebo nefinančne 
prispeli k zdarnému a dôstojnému 
priebehu osláv 100. výročia založe-
nia Dychovej hudby a Robotnícke-
ho spevokolu. 

MESTO Krompachy

 
ELTRA, s. r. o. Košice

 TATRA BANKA, a. s. 

 Víno Levice

 

RONA, a. s. Lednické Rovne

 

TERMOKOMPLEX, s.r.o.

ZLIEVAREŇ, a. s. Krompachy

 

Matica slovenská Martin

Zmena úradných hodín 
Mestského úradu

počas mesiacov JÚL a AUGUST 2012
 Pondelok:  6:30 - 12:00 hod.  13:00 - 14:30 hod. 
 Utorok: 6:30 - 12:00 hod.  13:00 - 14:30 hod. 
 Streda: 6:30 - 12:00 hod.  13:00 - 16:00 hod. 
 Štvrtok: nestránkové hodiny  13:00 - 14:30 hod. 
 Piatok: 6:30 - 12:00 hod.   

Ing. Iveta Rušinová v. r. 

Jubilantka
Pani Anna Dirdová sa dožíva 

v týchto dňoch svojho životného jubilea 
90. rokov. 

Zablahoželať jej prišli predstavitelia 
mesta, ale aj výbor a členky 

Základnej organizácie Slovenského zvä-
zu protifašistických bojovníkov, pretože 
je najstaršou členkou tejto organizácie. 

Do ďalších dní života prajeme všetko 
najlepšie, veľa zdravia, šťastia a radosti.

Na základe vyhlásenej výzvy 
RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

pre prevenciu kriminality bola Mestu Krompachy 
z OBVODNÉHO ÚRADU KOŠICE 

poskytnutá dotácia vo výške 3 000 EUR 
na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality:

CELKOVÁ OBNOVA, MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA 
KAMEROVÉHO SYSTÉMU V MESTE KROMPACHY

 Mesto Krompachy z poskytnutej dotácie zakúpilo 5 ks nových kamier 
s príslušenstvom, ktoré sú umiestnené v centre mesta a na inkriminova-
ných miestach s vysokou intenzitou páchania trestných činov.
 Cieľom projektu je obnova, rozšírenie bezpečnostného kamerového 
systému v meste Krompachy, ktorý bude využívaný v oblasti prevencie 
páchania trestnej činnosti, na zvýšenie bezpečnosti, verejného poriad-
ku,  ochrany majetku a zdravia občanov v meste.

Silvia Závadová

VÝZVA PRE OBČANOV MESTA
Vážení spoluobčania! Touto cestou si Vás dovoľujeme 

požiadať a poprosiť, aby ste komunálny odpad 
vysypávali z vriec a tašiek a nevhadzovali celé vrecia 

a tašky s odpadom do kontajnerov.

Dovoľujeme si Vás tiež požiadať o to, aby tam, kde sú 
umiestnené prístrešky, ste komunálny odpad vyha-

dzovali do kontajnerov v prístrešku a nie ho nechávali 
pred prístreškami!

Jedine takýmito opatreniami zabránime znečisťovaniu 
okolia okolo kontajnerov, ale aj celého mesta.

Ďakujeme za pochopenie!

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta a pracovníci MsÚ
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Prihovára sa Vám primátorka mesta Krompachy
vyššie, ako tých, čo robia? Ako je to možné, že 
dôchodcovia, čo stratili zdravie v práci, celý život 
ťažko pracovali, majú často krát nižšie dôchodky, 
ako sú dôchodky tých, čo nikdy v živote nerobili? 
 Predstavitelia rôznych nadácií a spolkov 
kritizujú samosprávu, že sa problému spolu-
žitia s neprispôsobivými spoluobčanmi málo 
venujú. Možno majú pravdu, že samospráva sa 
tejto problematike nie dostatočne venuje, ale 
mám pocit, že sme jediní, ktorí sa vôbec s týmto 
problémom pasujeme. Okrem malých a svetlých 
výnimiek neziskové organizácie samospráve 
vôbec nepomáhajú. Veľmi by som chcela vidieť 
a určite aj vy, vážení čitatelia, koľko finančných 
prostriedkov už bolo použitých na rôzne školenia 
a pomoci Rómom a aký skutočný úžitok z toho 
bol. Keď v roku 2010 v Krompachoch 550 Rómov 
z Hornádskej ul. prišlo o všetko, nikto im a ani 
nám nepomohol. Všetko ostalo na pleciach mes-
ta a počas piatich dní sme museli bez akejkoľvek 
pomoci zabezpečiť pre týchto ľudí ubytovanie, 
stravu, lieky a iné životné potreby. 
 Keďže tieto problémy sú dlhodobo neriešené, 
pokúsili sme sa na Mestskom úrade v Krompa-
choch spracovať „Návrh opatrení na riešenie 
problematiky neprispôsobivých osôb“, ktorý 
vám predkladám. Tento návrh som predložila aj 
v sociálnej komisii Združenia miest a obci Slo-
venska a Rada ZMOS prijala uznesenie, v kto-
rom uložila jednotlivým odborným komisiám 
a predsedníctvu ZMOS-u sa týmito opatreniami 
zaoberať. Taktiež uvedený „Návrh opatrení“ 
som v e-mailovej podobe poslala na ministerstvo 
vnútra. Verím, že rozhýbe stojaté vody kompe-
tentných. 
 Vážení spoluobčania, chcem vás ubezpečiť, že 
robíme, čo je v našich silách, aby sme aspoň pohli 
s otázkami, ktoré nás už niekoľko rokov trápia 
a zatiaľ nenachádzajú odpoveď v Bratislave. Asi 
sme veľmi ďaleko od hlavného mesta, ktoré trá-
pia úplne iné problémy, ako nás. Avšak keď sa to 
nebude riešiť, o niekoľko rokov aj na Západnom 
Slovensku budú mať podobné problémy, viď. 
Devínska Nová Ves, Malacky, Hurbanovo, atď. 
Hnevajú ma názory rôznych aktivistov z mimo-
vládnych inštitúcií, ktorí kričia, že samospráva 
nič nerobí. 
 Pýtam sa, čo má mesto alebo obec robiť, keď 
zákony, najmä sociálne, podporujú tých, ktorí 
nerobia? Príjem rodín, kde rodičia nepracujú, je 
často krát oveľa vyšší ako rodín, kde obaja rodičia 
pracujú. Najlepšie je problém hodiť na starostu 
a samosprávu, nech sa starajú a potom ich ešte 
aj kritizovať. Kde boli mimovládne inštitúcie, 
keď pri povodni v roku 2010 v Krompachoch 
550 Rómov prišlo o všetko. Nikto im, ani nám 
nepomohol. Všetko ostalo na pleciach mesta. 
 Asi predsa bude najlepšie všetko nechať na ťar-
chu obce a obyčajných čestných občanov s kon-
štatovaním: „Veď oni si nejako poradia, predsa 
Východ je od Bratislavy vzdialený 400 km!!“

 Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta Krompachy

1.  Analýza jestvujúceho stavu
2. Návrh opatrení 

Spracovali: Ing. Iveta Rušinová, JUDr. Marián Rušin, 

Mgr. Mária Reištetterová, Ing. Ján Ivančo, 

PhDr. Imrich Papcun

 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 
PROBLEMATIKY NEPRISPÔSOBIVÝCH 

OSÔB

1.  TRESTNOPRÁVNA OBLASŤ 
  A OBLASŤ VYNÚTITEĽNOSTI PRÁVA

1. 1. Trestnoprávna oblasť
V súčasnosti rezonuje medzi verejnosťou prob-
lematika zvýšenej kriminality neprispôsobivej 
skupiny obyvateľstva, najmä maloletých osôb. 
V oblasti trestného práva je táto problematika 
upravená najmä v dvoch základných kódexoch 
práva, a to v Trestnom zákone a Trestnom po-
riadku . 
V praxi sa zdá trestné právo neúčinné voči ne-
prispôsobivým obyvateľom najmä:
a) v prípade inak trestných činov, ktoré boli 

 spáchané trestne nezodpovednými osobami 
a v prípade trestných činov páchaných malo-
letými 

b) v prípade trestných činov páchaných na ma-
loletých 

c) v prípadoch úžery

1. 1. 1.  Trestné činy páchané maloletými
 Trestný zákon ustanovuje vekovú hranicu, 
ktorá určuje, či je osoba trestné zodpovedná. 
V prípade, ak maloletý nie je trestne zodpoved-
ný z dôvodu nedostatku veku, súčasná právna 
prax obmedzuje riešenie na takúto situáciu 
najmä uložením ochrannej výchovy v občian-
skoprávnom konaní, a to v súlade s ust. § 105 
Trestného zákona . 
K uloženiu ochrannej výchovy dochádza (prav-
depodobne z dôvodu finančnej náročnosti) 
zriedka. 

1. 1. 2. Problematika trestných činov pácha-
ných na maloletých
 Z praxe je zrejmé, že maloletí sú v komunite 
neprispôsobivých osôb často obeťami trest-
ných činov. Najviditeľnejšie je konanie osôb, 
ktoré napĺňajú skutkové podstaty trestného 
činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže 
podľa § 211 Trestného zákona a trestného činu 
sexuálneho zneužívania podľa § 201 Trestného 
zákona. 
 Rodičia sú za trestný čin ohrozovania mrav-
nej výchovy mládeže odsúdení zriedka, a to 
napriek početnými zaznamenanými prípadmi 
záškoláctva, fetujúcich detí, či v prípade ak sa 
ich deti opakovane dopúšťajú trestných činov 
(resp. inak trestných). Trestný čin sexuálneho 

zneužívania dokonca zostáva takmer bez po-
všimnutia orgánov činných v trestnom konaní, 
a to aj napriek tomu, že sú prípady tehotných 
dievčat, ktoré majú menej ako 15 rokov vnímané 
ako bežná záležitosť. 

1. 1. 3 Problematika úžery
 Aj keď Trestný zákon problematiku úžery 
upravuje v § 235 Trestného zákona, v súčasnej 
dobe je úžera v lokalitách, kde sa nachádzajú 
neprispôsobiví obyvatelia stále na dennom 
poriadku. Podľa nášho názoru je nutné zdô-
razniť fakt, že tieto lokality sa vyskytujú najmä 
v malých obciach a mestách, kde sú títo úžerníci 
všeobecne známi (predpokladáme, že aj prí-
slušníkom PZ). 

1. 2. Oblasť vynútiteľnosti práva 
 Je všeobecne známym faktom, že vynútiteľ-
nosť práva je v podmienkach Slovenskej repub-
liky zlá. Vynútiteľnosť pohľadávky či finančných 
sankcií je od neprispôsobivých osôb dokonca vo 
väčšine prípadov nemožná. 
Podľa § 111 ods. 2 Exekučného poriadku, 
exekúcii nepodliehajú dávka v hmotnej núdzi 
a príspevky k dávke poskytované podľa osobitného 
predpisu, dávky sociálnej pomoci alebo peňažný 
príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov 
ťažkého zdravotného postihnutia a peňažný prí-
spevok za opatrovanie poskytované podľa osobit-
ného predpisu a štátne sociálne dávky, ak osobitný 
predpis neustanovuje inak. 
Napriek tomu, že príjem neprispôsobivých osôb 
je často vyšší, ako príjem pracujúcich (Pozri: 
Prílohu č. 1 a Prílohu č. 2), výsledkom citované-
ho ustanovenia Exekučného poriadku je nielen 
odňatie súkromnoprávnym veriteľom ich práva 
domáhať sa uhradenia pohľadávky, ale aj (čo 
je podľa nášho názoru ešte horšie), absolútna 
neefektívnosť verejnoprávnej moci, ktorej 
sankcie za protiprávne konanie sú zväčša 
ignorované a protiprávne konanie sa opakuje. 

2. SOCIÁLNA OBLASŤ
 V súčasnosti existujú dva základné formy rea-
lizácie sociálneho zabezpečenia občanov:
A) Štátna sociálna podpora
B) Sociálna pomoc
 Štátna sociálna podpora predstavuje systém, 
pri ktorom sú osoby zabezpečené štátom v prí-
padoch sociálnych udalostí štátom uznaných. 
Ide o tú časť práva sociálneho zabezpečenia, 
ktorá zabezpečuje peňažnými dávkami, ktoré 
sú poskytované zo štátneho rozpočtu pre-
dovšetkým rodiny s nezaopatrenými deťmi. 
Prostredníctvom sociálnej pomoci sa pokrývajú 
tie sociálne udalosti, ktoré sú spojené s nedo-
statkom prostriedkov na zabezpečenie základ-
ných životných potrieb. 

Návrh opatrení na riešenie nepriaznivej situácie
neprispôsobivých občanov a občanov v hmotnej núdzi

pokračovanie na nasledujúcej strane

pokračovanie zo strany 1
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pokračovanie na nasledujúcej strane

2. 1 Štátne sociálne dávky
 Štátne sociálne dávky prispievajú na krytie 
nákladov na výživu a iné osobné potreby detí 
a tiež nákladov, spojených s ďalšími sociálnymi 
udalosťami. Štátne sociálne dávky predstavujú 
systém, ktorý pozostáva z jednorazových a opa-
kovaných dávok: 
 - prídavok na dieťa, 
 - príplatok k prídavku na dieťa, 
 - rodičovský príspevok, 
 - príspevok na starostlivosť o dieťa, 
 - príspevok pri narodení dieťaťa, 
 - príplatok k príspevku pri narodení, 
 - príspevok rodičom, ktorým sa súčasne
  narodili tri a viac detí alebo v priebehu 
  dvoch rokov opakovane dvojčatá, 
 - príspevok na pohreb. 

Právny rámec poskytovania štátnych sociálnych 
dávok
- zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa 

a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. 
z. o sociálnom poistení v znení neskorších 
predpisov, 

- zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri na-
rodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým 
sa súčasne narodili tri alebo viac detí alebo 
ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane 
narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie 
zákony v znení neskorších predpisov, 

- zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom prí-
spevku v znení neskorších predpisov, 

- zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb. 

2. 2 Sociálna pomoc
 Systém sociálnej pomoci je založený najmä 
na poskytovaní dávky v hmotnej núdzi a prí-
spevkov k dávke. Dávka v hmotnej núdzi patrí 
občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, 
ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, na za-
bezpečenie základných životných podmienok. 
Právny rámec poskytovania sociálnej pomoci
- zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej 
núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 
o hmotnej núdzi“). 

Podmienky nároku:
•	príjmy	spoločne	posudzovaných	osôb	nedosa-

hujú sumu ustanovenú zákonom, 

•	nemožnosť	 občana	 zabezpečiť	 alebo	 zvýšiť	 si	
príjem vlastným pričinením, 

•	nemožnosť	 zabezpečiť	 si	 základné	 životné	
podmienky vlastným majetkom, 

•	uplatnenie	si	zákonných	nárokov.	

Sumy dávky v hmotnej núdzi: 
 - 60, 50 € jednotlivec, 
 - 115, 10 € jednotlivec s 1- 4 deťmi, 
 - 168, 20 € jednotlivec s viac ako 4 deťmi, 
 - 105, 20 € dvojica bez detí, 
 - 157, 60 € dvojica s 1- 4 deťmi, 
 - 212, 30 € dvojica s viac ako 4 deťmi. 

 Dávka sa zvýši o 13, 50 € mesačne, ak je 
občan alebo fyzická osoba, ktorá sa s občanom 
v hmotnej núdzi spoločne posudzuje tehotná 
žena. Zvýšenie patrí tehotnej žene od začiatku 
štvrtého mesiaca tehotenstva, ak preukáže svo-
je tehotenstvo tehotenským preukazom a počas 
tehotenstva pravidelne navštevuje tehotenskú 
poradňu. 

 Dávka sa zvýši o 13, 50 € mesačne pre ob-
čana alebo fyzickú osobu, ktorá sa s občanom 
v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, ak je 
rodičom dieťaťa do jedného roku veku a preu-
káže sa potvrdením príslušného pediatra, že sa 
s týmto dieťaťom zúčastňuje na preventívnych 
prehliadkach u pediatra. 

 Dávka na účely tohto zákona je za podmie-
nok ustanovených týmto zákonom aj 17, 20 € 
mesačne pre dieťa na účely zabezpečenia jeho 
základných životných podmienok a pomoci 
v hmotnej núdzi, ak toto dieťa plní povinnú 
školskú dochádzku. 

Sumy príspevkov k dávke v hmotnej núdzi : 
- 2 € na zdravotnú starostlivosť, 
- 63, 07 € aktivačný príspevok, 
- 63, 07 € ochranný príspevok, 
- 55, 80 € jednotlivec príspevok na bývanie, 
- 89, 20 € rodina príspevok na bývanie. 

Aktivačný príspevok 
patrí občanovi a každej fyzickej osobe, ktorá sa 
s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje 
na podporu získania, udržania alebo zvýšenia 
vedomostí, odborných zručností alebo pracov-
ných návykov na účely pracovného uplatnenia, 
ak splnili podmienky nároku na dávku. 

Ochranný príspevok 
patrí občanovi a každej fyzickej osobe, ktorý sa 
s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzu-
je, ak si z dôvodu nepriaznivej životnej situácie 
nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť príjem vlastnou 
prácou a splnili podmienky na vznik nároku na 
dávku. 

 Výška príspevku 63, 07 € mesačne. Ak ide 
o občana v hmotnej núdzi s nepriaznivým zdra-
votným stavom trvajúcim nepretržite viac ako 

30 dní, výška ochranného príspevku je 34, 69 € 
mesačne. 

Príspevok na bývanie
patrí občanovi a fyzickým osobám, ktoré sa 
s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzu-
jú, na úhradu nákladov spojených s bývaním, ak 
splnili podmienky nároku na dávku. 
 Súčasný stav je nevyhovujúci. Platí, že 
dlhodobo nezamestnaná osoba s viacerými 
deťmi má väčší príjem ako osoba zamestna-
ná, ktorá je poberateľom minimálnej mzdy 
a má ten istý počet detí ako osoba dlhodobo 
nezamestnaná! 
V Prílohe č. 1 a Prílohe č. 2 názorne pouka-
zujeme na príjem a výdavky porovnateľných 
rodín, kde jediným rozdielom je, že otec rodiny 
je zamestnaný a nezamestnaný. Pre názornosť 
a zjednodušenie vychádzali sme z modelu ro-
diny s počtom detí 3 a 5, ktoré žijú v rovnakých 
štandardných podmienkach s tým, že obidve 
rodiny si plnia všetky záväzky, t. j. daň, poplatok 
za komunálny odpad a uhrádzajú všetky poplat-
ky za dodané média. Aj v tom prípade finančné 
postavenie rodiny, kde otec pracuje je finančne 
horšie, ako rodiny, kde otec nepracuje. A to už 
neuvažujeme s prípadom, že spravidla rodiny 
neprispôsobivých občanov si záväzky voči štá-
tu, obci a dodávateľov médií neplnia. 

NÁVRH OPATRENÍ NA RIEŠENIE
PROBLEMATIKY NEPRISPÔSOBIVÝCH 

OSÔB

1.  TRESTNOPRÁVNA OBLASŤ A OB-
LASŤ VYNÚTITEĽNOSTI PRÁVA

•	 Navrhujeme	 bezpodmienečne aplikovať 
Trestný poriadok a začať trestné stíhanie voči 
osobám, u ktorých je podozrenie, že páchajú 
trestné činy, a to najmä trestný čin ohrozova-
nia mravnej výchovy mládeže podľa § 211 TZ, 
trestný čin sexuálneho zneužívania podľa 
§ 201 TZ a trestný čin úžery podľa § 235 TZ 
a viesť o týchto trestných činoch štatistiky. 

•	 V	prípade,	ak	sa	maloletá	osoba	dopustí	prie-
stupku alebo trestného činu a nedôjde k ulo-
ženiu ochrannej výchovy príp. trestu odňatia 
slobody, navrhujeme pozastaviť vyplácanie 
dávky na výchovu dieťaťa a vyplácať túto 
dávku novovytvoreným centrám (Centrá ná-
hradnej rodinnej starostlivosti, zriaďovateľom 
ktorých by bol Obvodný úrad). Rodič a dieťa by 
sa museli zúčastňovať po dobu určenú záko-
nom na programe tohto centra, a to po dobu 
minimálne:

Prihovára sa Vám primátorka mesta Krompachy
Návrh opatrení na riešenie nepriaznivej situácie neprispôsobivých občanov 

a občanov v hmotnej núdzi
pokračovanie z predchádzajúcej strany
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Navrhujeme:
v prípade spáchania priestupku 1 mesiac
v prípade spáchania trestného činu 
(resp. činu inak trestného) 6 mesiacov

•	 Navrhujeme	(po	zmene	sociálneho	systému),	
aby príjem z povinne vykonávaných aktivač-
ných prác podliehal exekúcií. Predmetné 
riešenie by sa vzťahovalo na exekučné konania 
začaté po účinnosti zmeneného právneho pred-
pisu (exekučného poriadku príp. novelizované-
ho zákona upravujúceho sociálnu oblasť). 

•	 Navrhujeme	 zaviesť alternatívnu sankciu 
povinnej práce, v prípade spáchania priestup-
ku resp. iného správneho deliktu. Ak by osoba 
odmietla vykonávať povinnú prácu, ktorú by 
zabezpečil Obvodný úrad:

 Variant a) 
dopustila by sa trestného činu marenia úradné-
ho rozhodnutia podľa § 348 TZ (z uvedeného 
dôvodu by § 348 TZ bol novelizovaný) alebo

 Variant b)
nastúpili by klasické právne prostriedky na vy-
možiteľnosť finančných sankcií, s tým, že táto 
osoba by stratila nárok na výkon aktivačných 
prác. 

2.  OBLASŤ SOCIÁLNA
•	 Navrhujeme	 ponechanie	 základného	 nasta-
venia sociálneho systému na dve oblastí. Sociál-
ny systém bude pozostávať z dvoch častí:
A) Základná dávka
B) Dávka na výchovu dieťaťa. 

A) Základná dávka
Základná dávka bude pozostávať najmä z troch 
častí:
1.  Základná dávka, občan ju dostane vždy ak 

sa dostane do hmotnej núdze. 
 (Navrhujeme výšku 1 EURO/deň)
2.  Aktivačný príspevok, bude narokovateľný. 

Občan bude mať nárok na výkon aktivačných 
prác v rozsahu 4 hodín denne. Uzákoniť mož-
nosť vykonávať aktivačné práce nie len pre 
obec, ale aj pre ďalšie štátne inštitúcie ako aj 
pre právnické osoby. 

3.  Príspevok na bývanie (vyplácať len po splne-
ní podmienok). 

 Je nevyhnutné legálne ustanoviť povinnosť 
preukázať platby za služby spojené s býva-
ním vo výške pevne stanovenej maximálnej 
čiastky vždy za predchádzajúci mesiac. 
(Takéto riešenie je nutné z dôvodu častého 
zneužívania tohto príspevku na iné účely ako 
na bývanie). Prednostne sa musí stanoviť 
zaplatiť z príspevku na bývanie poplatky na 
daň z nehnuteľnosti, poplatok za likvidáciu 
komunálneho odpadu a až tak poplatky za 
jednotlivé média. 

•	 Navrhujeme	obmedzenie	výšky	základnej	dáv-
ky, a to do rozsahu 70% čistej minimálnej mzdy. 
Je nemysliteľné a nezmyselné, aby príjem zo 
sociálneho systému bol vyšší ako ten, ktorý je 
možný získať prácou. Osobitne bude riešený 
príspevok na pohreb a iné dávky (napríklad 
problematika osôb, ktoré nemôže pracovať zo 
zdravotných dôvodov). Princíp musí ale ostať 
rovnaký. 

Základná dávka nebude podliehať exekúcii. 
Všetky ostatné príspevky, ktoré občan dostane 
(aktivačný príspevok, príjem z prác vykona-
ných mimo pracovného pomeru) bude možné 
postihnúť exekučným konaním. Prednostne 
sa budú uhrádzať záväzky voči samospráve  
a záväzky, voči štátnym inštitúciám. 

B) Dávka na výchovu dieťaťa
Podstatou je princíp, že táto dávka patrí die-
ťaťu, rodič/ia ju len spravuje/ú. Správa tejto 
dávky bude prenositeľná na iných správcov bez 
rozhodnutia súdu, a to za podmienok ustanove-
ných zákonom. (pozri: Centrá náhradnej rodin-
nej starostlivosti)
Táto časť bude pozostávať najmä z dvoch častí:
1.  Príspevok pre dieťa
2.  Príspevok pri narodení dieťaťa

•	 Príspevok	pre	dieťa:
 Príspevok pre dieťa dostane každá neplnoletá 

osoba. Jej výška bude odstupňovaná podľa 
veku a podľa stupňa štúdia, ktorý neplnoleté 
dieťa navštevuje. (najvyšší príspevok musí 
byť pre dieťa navštevujúce Vysokú školu, 
z dôvodu najvyšších nákladov)

•	 Príspevok	pri	narodení	dieťaťa:
 Navrhujeme ponechať príspevky pri narode-

ní 1. – 3 dieťaťa. Podmienky ale navrhujeme 
upraviť nasledovne:

1. Dieťa: 
 Pevná suma, za podmienky, že matka 

dosiahne vek: 18 rokov. (V súčasnosti je 
zákon zle naformulovaný a príspevok často 
dostávajú aj rodičia, ktorí nedosiahnu vek 
18 rokov!!!)

2. a 3. dieťa: 
 Matka vo veku najmenej 18 rokov. Aspoň je-

den z rodičov, vykonáva prácu (resp. platí si 
poistné) po dobu určenú zákonom. 

•	 V	 prípade	 nezodpovedného	 prístupu	 k	 vý-
chove a starostlivosti o nezaopatrené dieťa 
navrhujeme povinnosť poskytnúť prídavok 
iba vecnou formou prostredníctvom inšti-
tútu osobitného príjemcu (ošatenie, strava, 
cestovné, lieky, hygienické potreby a ďalšie 
nevyhnutné potreby dieťaťa), pokiaľ sa pome-
ry v rodine v starostlivosti o dieťa neupravia. 

3.  OBLASŤ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA
•	 Navrhujeme	 ustanoviť	 povinnú	 predškol-

skú dochádzku t. j. povinný nultý ročník 
pre všetky deti. 

•	 Navrhujeme	 predĺženie povinnej školskej 
dochádzky do 18. rokov. V prípade, že ne-
plnoletá matka si plní rodičovské povinnosti 
pred dovŕšením 18 rokov, navrhujeme vypra-
covať individuálny študijný plán, tak ako to 
funguje u žiačiek, ktoré si plnia svoje rodičov-
ské povinnosti ešte pred dovŕšením 15 rokov. 

• Navrhujeme určiť počet neospravedlne-
ných hodín, ktoré by boli považované za 
trestný čin, napr. : ak sa priestupok súvisiaci 
s povinnou školskou dochádzkou opakuje 2x 
po sebe, ďalšie zanedbávanie povinnej škol-
skej dochádzky sa už bude kvalifikovať ako 
trestný čin. 

 Škála postihov:
 14 – 60 neospravedlnených hodín 
              dohľad nad rodinou (SPO)
 60 – 100        priestupok
 Viac ako 100        trestný čin

•	 Navrhujeme	 zriadiť	 Centrá náhradnej ro-
dinnej starostlivosti (ďalej len: CRNS), za 
týchto podmienok:

 V prípade zanedbania výchovy dieťaťa ro-
dičmi, t. j. ak sa neplnoletá osoba dopustí 
protiprávneho konania, náhradnú výchovu 
budú zabezpečovať CNRS, ktoré budú finan-
cované aj samotnými rodičmi z príspevkov, 
ktoré budú rodičom odňaté (pozri opatrenia 
v oblasti trestnoprávnej). 

 CNRS budú zriadené Obvodným úradom 
a taktiež budú kompetenčne pod ne spadať. 
Dieťa bude do CNRS umiestňované na zákla-
de rozhodnutia Obvodného úradu. (Existuje 
vysoké riziko, že v obciach s vysokým zastú-
pením nezamestnaných osôb, by takéto zaria-
denie, ak by bolo spravované obcou by bolo 
zneužité na iné účely) Aj keď materiálne bude 
neplnoletá osoba zabezpečovaná CNRS, 
bývať bude naďalej s rodičmi. Centrá budú 
zabezpečovať celodennú starostlivosť o die-
ťa, vrátane stravy a vzdelávacieho procesu, 
s tým, že dieťa sa každý deň vracia k rodičom 
a na nasledujúci deň odchádza do základnej 
školy, ktorú bežne navštevuje. 

•	 Navrhujeme	 aby naďalej v obciach fungo-
vali komunitné centrá, ktorých vytvorenie 
predpokladá Národný program reforiem 
Slovenskej republiky. Rozdiel medzi návšte-
vou neplnoletej osoby v komunitnom centre 
a CNRS bude najmä v dobrovoľnosti partici-
pácie na programe výchovy neplnoletej osoby 
a vo financovaní. 

V prípade, že zlyhá výchova dieťaťa aj po za-
bezpečenej výchove v CRNS, dôjde k uloženiu 
trestu odňatia slobody pre trestný ohrozovania 
mravnej výchovy mládeže u rodičov. 

 V Krompachoch, jún 2012

Spracovali: Ing. Iveta Rušinová, JUDr. Marián Rušin, 

Mgr. Mária Reištetterová, Ing. Ján Ivančo, 

PhDr. Imrich Papcun

Prihovára sa Vám primátorka mesta Krompachy
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Robotníckeho spevokolu, ktorí 
nám predviedli pestrú paletu svo-
jich piesní a záver tohto vystúpenia 
ukončili nádhernou piesňou spolu 
s členmi cirkevného zboru Cantica 
Christiana sa zároveň lúčia aj s prí-
tomnými divákmi. 
  Všetci účinkujúci zožali úspech 
a diváci ich odmenili silným, 
opakujúcim a neprestajným po-
tleskom, poďakovaním a prianím 

všetkého dobrého obom hudob-
ným telesám. Veď predsa počas sto 
rokov sa v oboch kolektívoch vy-
striedalo nielen desiatky, ale stovky 
členov, ktorí dokázali aj v ťažkých 
podmienkach bez prestávky fun-
govať. Napriek všetkému sa im to 
podarilo vďaka svojej snahe, zanie-
teniu, huževnatosti a láske k hudbe 
a spevu. V oboch kolektívoch vy-

rástlo viacero generácií spevákov, 
hudobníkov, sólistov. Patrí im 
veľké poďakovanie, nie len za tento 
piatkový, slávnostný program, lež 
za storočnú činnosť. Majú k tomu 
nielenže vzťah, ale aj prirodzený 
talent, na ktorom pracujú neustále 
a čomu sa budú venovať naďalej. 
V tento krásny, piatkový večer sln-
ko svietilo pre radosť oslávencom 
stého výročia založenia Dychovej 

hudby a Robotníckeho spevokolu 
v našom malebnom mestečku 
v Krompachoch. Prajme im, nech 
im to ešte ďalších 100 rokov spieva 
a hrá v zdraví, v optimizmu, v eláne 
na mnohých ďalších úspešných 
vystúpeniach a pri tak početnom 
publiku ako bolo v tento júnoví deň. 

Ľudmila Hricková

Foto: Jozef Grondžel, Beáta Ďurmanová

Tretí víkend v mesiaci jún sa 
niesol v duchu osláv stého vý-
ročia Robotníckeho spevokolu 
a Dychovej hudby v našom 
mestečku na Dolnom Spiši 
v Krompachoch. Tým, ktorí 
ste sa týchto osláv nemohli 
zúčastniť, pokúsim sa nasle-
dujúcimi vetami priblížiť Vám 
atmosféru spomenutého pod-
ujatia a pár vetami opísať ako 
to prebiehalo. 

Všetko sa to začalo 22. 6. 2012 
o 16, 00 hod. otvorením osláv spo-
jené s odovzdávaním ocenení, kto-
ré vystriedal slávnostný koncert, 
na ktorom účinkovala Dychová 
hudba, Robotnícky spevokol, Can-
tica Christiana, FS Krompašan 

a klub mažoretiek ASK v kultúr-
nom dome. 
Pred príchodom do kultúrneho 
domu bolo veselo, široko ďaleko 
sa rozliehala hudba jemne podfar-
bená krásnou melódiou dychovej 
hudby. Začali sa zbiehať návštev-
níci, diváci a zvedavci z ďalekého 
okolia. Stretli sa tam viacerí známi 
aj neznámi a tešili sa na vystúpe-
nie. Bolo milé pozerať si prezentá-
ciu fotiek, ktoré mnohým oživovali 
spomienky na svojich rodinných 
príslušníkov. Po krátkych prího-
voroch, kde nás všetkých srdečne 
privítala primátorka mesta Krom-
pachy Ing. Iveta Rušinová, nasle-
dovalo vystúpenie žiačok a tento 
sympatický kolektív vystriedal na 
javisku FS Krompašan. Tento prvý 
programový blok, ktoré prelínalo 
hovorené slovo sa skončil a každý 
z nás sa tešil na kolektívy oslá-
vencov, na Dychovú hudbu pod 
vedením dirigenta Jána Lörinca. 
V odraze svetiel smerujúcich na 
pódium sa zrazu rysujú známe tvá-
re dychovej hudby. Prítomní v sále 
kultúrneho domu tlieskali, pískali, 
žasli. Títo muzikanti predviedli 
v tento slávnostný deň naozaj svoje 
majstrovstvo. Ich hudobné preve-
denie bolo živé, dynamické, svieže. 
  Takmer dvojhodinové vystú-
penie pomaly uzatvárali členovia 

100 rokov Robotníckeho spevokolu
a Dychovej hudby
v Krompachoch. 

Poďakovanie
Nebolo	mi	dopriate	s	Vami	viacej	byť,

nebolo lieku, aby som mohol žiť.

Neplačte	a	nechajte	ma	kľudne	spať,

však aj bez sĺz sa dá spomínať.

 Touto cestou chceme vysloviť úprimné poďakovanie za prejavenú sústrasť, dôstojnú rozlúčku 
na poslednej ceste  životom a kvetinové dary s nebohým 

MILANOM VOŠOM.

Poďakovanie patrí ZPOZ-u pri MsÚ v Krompachoch, riaditeľke Ing. Zuzane Krempaskej, 
ako aj kolektívu spolupracovníkov Vlastivedného múzea SPIŠA v Spišskej Novej Vsi 

a všetkým príbuzným, priateľom a susedom. 
 S úctou ďakujú sestry: Gita, Mária so synom Jozefom s priateľkou a dcérou Ľudmilou s rodinou.

JEHO PAMIATKA OSTANE NAVŽDY V NAŠICH SRDCIACH!
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 Dňa 14. 6. 2012 usporiadala komisia sociálna, 
zdravotná, bytová a pre rómsku komunitu akciu 
s názvom "Bezpečné a zdravé prázdniny". 
Takáto akcia sa konala aj v  minulom roku pre 
žiakov základných škôl a žiakov špeciálnej zá-
kladnej školy. Tento rok sme sa rozhodli, že túto 
akciu urobíme pre deti z materskej školy na ulici 
SNP v Krompachoch. 

Aj keď nám počasie veľmi neprialo, akcia sa nám po-
darila. Do škôlky sme si pozvali záchranárov zo sta-
nice Rýchlej lekárskej pomoci v Krompachoch. Po ich 
príchode všetkých prítomných privítala predsedníčka 
komisie p. Dzimková Oľga. 
 Počiatočný strach malých škôlkárov dokázala 
svojim prístupom zvládnuť záchranárka p. Bc. Eva 
Bovová, ktorá im rozprávaním o chorom medvedíkovi 
ukázala vybavenie sanitky, p. Papcún Štefan-vodič-zá-
chranár ukázal tým odvážnejším ako bliká maják, ako 
sa zapína siréna a mnoho zaujímavých vecí. Ďakujeme 

aj p. MUDr. Hudákovej Anne, že bola ochotná zapojiť 
sa do tejto akcie. Že sa deti nebáli našich záchranárov 
svedčí aj fakt, že sa nakoniec s nimi aj odfotili. Naše 
poďakovanie patrí aj MUDr. Latkaničovi a hlavne 
vrchnej sestre p. Balogovej Márii, ktorá nám celú ak-
ciu zabezpečila. 
 Po odchode sanitného vozidla sme sa presunuli do 
priestorov materskej škôlky, kde mali už p. riaditeľ 
Mgr. Jozef Válek a p. učiteľka Mgr. Anna Ondášová 

pripravené pre deti malé doprav-
né ihrisko. To znamenalo, že sa 
budeme venovať dopravnej vý-
chove. Pani učiteľka Ondášová 
vysvetlila deťom čo je to doprav-
ná značka, čo je semafor, ako 
sa prechádza cez cestu, aby ich 
nezrazilo auto, a aby ich potom 
nemusela sanitka zranených 
odviesť do nemocnice. Okrem 
dopravných značiek sa deti 
oboznámili s bicyklom a na záver 
si mohli vyskúšať aj jazdu na bi-
cykli. Deti sa dozvedeli, že musia 
mať riadne osvetlený bicykel, že 
na hlave musia mať prilbu, ktorá 
ich ochráni v prípade pádu, a že 

nie je na škodu ak majú oblečenú aj reflexnú vestu. 
Deťom sa akcia páčila. 
 Touto cestou sa chcem poďakovať p. riaditeľ-
ke Mgr. Dachovej Alene, učiteľkám p. Bombovej 
a p. Štramovej, že nám pomohli s deťmi, a tak 
prispeli k zdarnému priebehu akcie. Moje poďa-
kovanie patrí aj členom komisie p. Mgr. Jozefo-
vi Válekovi, p. Izabele Slobodníkovej a p. Viere  
Repaskej, zapisovateľke p. Brutvanovej Božene za 
pomoc pri príprave a realizácii tejto akcie. 

Oľga Dzimková,  predsedníčka komisie

Bezpečné prázdniny

Krytá plaváreň 
opäť otvorená

Otváracie hodiny krytej pla-
várni v Krompachoch:

Pondelok - sanitárny deň
Utorok - plavecký kurz
Streda - plavecký kurz 
Štvrtok - plavecký kurz 
Piatok - plavecký kurz 
Sobota - 14:00 - 20:00
Nedeľa - 14:00 - 20:00

Tel. kontakt: 053 / 445 25 18

CENNÍK 
jedna hodina 

Deti do 6 r. voľný vstup

Mládež 
od 7 do 18 r.

1,- €
zvýhodnené vstupné

v pracovné dni 
od 11:00 h do 12:00 h 

na 0,70 €
Dospelí 2,- €
Ženy nad 55 r 1,- €
Muži nad 60 r 1,- €

dve hodiny 
Deti do 6 r. voľný vstup

Mládež 
od 7 do 18 r.

1,30 €
zvýhodnené vstupné

v pracovné dni 
od 11:00 h do 12:00 h 

na 1,0 €
Dospelí 2,70 €
Ženy nad 55 r 1,30 €
Muži nad 60 r 1,30 €

tri hodiny
Deti do 6 r. voľný vstup

Mládež 
od 7 do 18 r.

1,70 €
zvýhodnené vstupné

v pracovné dni 
od 11:00 h do 12:00 h 

na 1,0 €
Dospelí 3,30 €
Ženy nad 55 r 1,70 €
Muži nad 60 r 1,70 €
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To však nie je 
jediná veľká zme-
na, ktorá ju čaká. 
Jej nevlastnej 
mame sa narodí 
bábätko. Klára 
sa na nového 
súrodenca teší, 
ale má to jeden háčik. Ten sa volá 
mátohy, presnejšie mátohy spod 
postele, ktoré jej nedovolia spať sa-
mej vo svojej posteli. Ako sa zbaviť 
strachu? Ako poraziť tie nešťastné 
mátohy? To je prázdninové úloha 
pre Kláru a jej dedka.

Jim Benton
MILÝ DENNÍČEK,
TOTO BOL FAKT TRAPAS
Hlavná hrdinka Jamie Kellyová je 
normálne dievča, ktoré navštevuje 
dr uhý stupeň základnej školy a 
trápia ju každodenné problémy a 
myšlienky mladej 
slečny. Okrem 
toho si stále za-
pisuje a pozoruje, 
čo sa okolo nej 
deje. Ako každé 
dievča v puberte 
prežíva zvyčajné 
trapasy v škole. Milý denníček! 
Dnes bolo v škole fajn. V skutoč-
nosti bolo lepšie než fajn. Angeline 
sa tie jej dlhé krásne vlasy zamotali 
do jedného z miliónov cengáčikov, 
ktoré jej visia z batoha. Školská 
lekárka - oddnes ju považujem za 
jednu z najväčších hrdiniek - zo-
brala nožničky a na ľavej strane 
hlavy jej odstrihla polmetrový 
prameň blonďavých vlasov, takže 
Angelina teraz vyzerá ako najkraj-
šie dievča na svete, samozrejme, 
len ak stojíš napravo od nej. (Podľa 
mňa by vyzerala oveľa lepšie, keby 
som jej stála na krku.)

Ž. Síkorová, Mestská knižnica
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Čítame pre otecka
Pri príležitosti Dňa otcov prváčikovia z I.A a I.B triedy pripravili program 
pre svojich rodičov. V rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti sme celý rok 
viedli deti k čítaniu rozprávok Žiaci prečítali rodičom rozprávky zo šlabi-
kára a tešili sme sa z toho, ako krásne sa naučili čítať.
Rodičia mali možnosť pozrieť si digitálny šlabikár, počítanie s Alíkom, 
ako sa deti učili v prvom ročníku pomocou výučbových CD.
Pripravili sme dramatizáciu rozprávky O chorej Školienke. Deti mali 
krásne kostýmy, ktoré zhotovili šikovné mamičky.
Touto peknou akciou sme úspešne ukončili prvý ročník.

Mgr. V. Šimčáková a Mgr. Michaela Micherdová triedne učiteľky prvákov.

ponúka na prázdniny prí-
jemného spoločníka – dobrú 
knihu.  Nehovorí, aj keď povie 
veľa; počká vás tam, kde ho 
opustíte; ak sa vám nepáči, bez 
problémov vám ho vymeníme.

VÝPOŽIČNÁ DOBA 
POČAS PRÁZDNIN 

JE UPRAVENÁ TAKTO:
Pondelok – Piatok: 

8,00 – 12,00  
13,00 – 16,00 hod.

Daniel Silva
ŠPIÓNKA
Mocenské kuloá-
re Washingtonu, 
honosné aukčné 
siene New Yor-
ku a Londýna, 
vysvietené ulice 
Paríža, ale aj 
nehostinná sa-
u d s k o a r a b s k á 
púšť – všade tam sa odohráva dej 
najnovšieho románu Daniela Silvu 
o špičkovom tajnom agentovi a reš-
taurátorovi Gabrielovi Allonovi. 
Autor v ňom zobrazuje dnešný 
terorizmom ohrozovaný svet s jas-
nozrivosťou, ktorá priam vyráža 
dych.

Pokojný víkend v Londýne sa 
pre Gabriela Allona a jeho ženu 
Chiaru náhle skončí vo chvíli, keď 
na rušnej ulici agent vycvičeným 
okom spozoruje samovražedného 
útočníka. Sleduje ho, no vo chví-
li, keď vytiahne zbraň a chce ho 
zneškodniť, zrazia ho k zemi dvaja 
policajti. Allon, zdrvený z krvipre-
lievania, ktoré sa mu nepodarilo 
odvrátiť, sa utiahne do ústrania 
v Cornwalle. Vzápätí ho však po-
volajú do Washingtonu, aby viedol 

prípravu rozsiahlej operácie CIA. 
Jej cieľom je zničiť teroristickú sieť 
na čele s jemenským duchovným, 
ktorý plánuje ďalšie samovražedné 
útoky. Allon a jeho tím sa rozhodnú 
pre mimoriadne riskantný krok: 
zničiť obávanú sieť znútra...

Andrea Cremerová
KRVAVÁ RUŽA
V záverečnom 
diele trilógie voj-
na medzi Ochran-
cami a Strážcami 
vrcholí, schyľuje 
sa k poslednej bit-
ke medzi Potom-
kom – Shayom a 
Poslom – Bosquem. Predtým však 
musí Shay s pomocou Stopárov 
i Strážcov získať zvyšné tri kusy 
kríža symbolizujúce živly. Najprv 
sa teda presunieme do mrazivého 
Švajčiarska po vzdušnú čepeľ, 
potom do slnečného Mexika po 
vodnú rukoväť a napokon na so-
pečný ostrov uprostred oceánu, 
kde sa ukrýva posledný kus – oh-
nivá čepeľ. Až keď Potomok po-
zdvihne Kríž živlov, dokáže zabíjať 
prízraky, zahnať vládcu onoho 
sveta a zachrániť rodičov. Život 
sa však nekončí ani po poslednej 
bitke... Uprostred tohto diania sa 
ocitla Calla a od jej múdrosti zá-
visí budúcnosť ich sveta. Na jeho 
záchranu však potrebuje nielen 
Shayovu pomoc, ale aj Rena – a tak 
sa v strážcovskej Akadémii ocitajú 
dvaja alfa samci. Musia spojiť sily, 
a tak city idú bokom, hoci Callino 
srdce už patrí jednému z nich. Naj-
prv však treba prežiť!

John Virapen
NEŽIADUCI ÚČINOK: SMRŤ
Nežiaduci účinok - nová kniha 
Johna Virapena, ktorá odhaľuje 
zločiny farmaceutického priemys-

lu. Bola odprezentovaná v sloven-
skom vydaní na Medzinárodnom 
knižnom veľtrhu Bibliotéka v 
Inchebe (4. - 7. 11. 2010) za účasti 
autora.
 Táto kniha rozpráva pravdivý 
pr í beh o kor upcii, podplácaní 
a podvodoch. Napísal ju bývalý ria-
diteľ farmaceu-
tického koncernu 
Dr. John Virapen, 
ktorý pozná 
interné prak-
tiky a postupy 
používané vo 
farmaceutických 
gigantoch.

NOVÉ KNIHY PRE DETI

ŠKRIATOK ZVEDAVKO A JEHO 
DOBRODRUŽSTVÁ
Hlavným hrdinom tejto zábavnej 
knižky plnej nádherných obrázkov 
je škriatok Zvedavko. Jeho príbehy 
sa stanú neza-
b u d n u t e ľ n ý m 
čitateľským zážit-
kom tak pre deti 
p r e d š k o l s k é h o 
veku, ako aj pre 
malých školáči-
kov. 
Škriatok Zvedavko zo Škriatkova 
zablúdi a ocitne sa v neznámom 
svete. Zoznámi sa s viacerými oby-
vateľmi rozprávkového lesa a získa 
nových kamarátov. Zažije s nimi 
nejednu napínavú, nezabudnuteľ-
nú príhodu. 
Poďte, deti, veľké dobrodružstvo sa 
začína.

Petra Nagyová Džerengová
KLÁRA A MÁTOHY
Klára ešte nemá ani šesť rokov, no 
po prázdninách už ide do školy. 

Mestská knižnica Krompachy
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ZŠ Maurerova informuje

Okienko ŠZŠ

Pranostiky na júl
Aký júl, taký január.   Psie dni majú najviac múch.
Suché kopy, mokré snopy.   V júli prepelica volá žencov do poľa.
Ženci do poľa, včely z poľa.   Veľa hríbov v júli sýpky nenaplní.
V júli do košele obleč sa, v decembri po uši odej sa.
Psie dni jasné a teplé sú, vždycky dobrý rok nám donesú.
Keď v júli mravce svoje mraveniská väčšie stavajú, to znamená včasnú zimu.

MDD - na našej škole
 Medzinárodný deň detí oslavujeme 
1. júna, no na našej škole sme tento deň 
oslávili až 6. júna. Pýtate sa prečo? Naši 
tretiačikovia boli v škole prírode. Tak sme 
veselý deň, prvý jún presunuli na neskôr, 
ale to nám nezabránilo si ho poriadne vy-
chutnať. 

 Spravili sme si jednoducho na škole módnu 
prehliadku. Odev je súčasťou človeka od pra-
dávna. Ľudia sa obliekali hlavne preto, lebo 
nastali klimatické zmeny a im začalo byť zima. 
Oblečenie sa menilo podľa jednotlivých histo-
rických období. Dnes odev charakterizuje po-
stavenie človeka, vkus, pocit nálady a prispôso-
buje sa módnym trendom a každému ročnému 
obdobiu. 
 Naši žiaci deviateho 

ročníka na škole si 
pripravili pre mlad-
ších žiakov ukážku 
ako sa slušne obliecť 
do školy. Predstavili 
súčasne aj jednotlivé 
športové aktivity, 
ktoré sú súčasťou 
našej školy. Pripo-
meniem Vám ich aj 
ja, je to: basketbal, 
stolný tenis, tenis, 
futbal, každoročne 
sa zúčastňujú žiaci 
druhého a štvrté-
ho ročníka školy 
v prírode, štvrtého 
a šiesteho ročníka 

plaveckého v ýcviku, siedmeho ročníka 
lyžiarskeho výcviku. Samozrejme že naši 
žiaci sa zúčastňujú aj iných športových ak-
tivít, súťaží mimo Krompách a sústredení 
v športových triedach. Výsledky z jednotlivých 
podujatí si môžete pozrieť na našej stránke:  
www.zskromomachymauretrova.edupage.sk. 
 Našu veselú módnu prehliadku si môžete 
taktiež pozrieť na tejto stránke. Deviataci nielen 
predvádzali oblečenie, ale si aj pripravili pre-
zentácie na jednotlivé historické obdobia ako sa 
ľudia odievali. 
 Modeli predvádzali žiaci: 9.A – Lenka  
Šlebodová, Martina Báthorová, Soňa Pavolová, 
Paulína Pustelníková, Frederik Haško, Miroslav 
Uličný, 9.B – Timea Kubovčíková, Timea Figľá-
rová, Vladimíra Valentová, Daniela Mazúrová, 
Lucia Kopčanová, Katarína Kapitančíková, 
Patrik Jurtinus, Dávid Teľman. S moderovaním 
nám pomáhala Soňa Micherdová a Terezka Fer-

ková z 8.B a v bráne 
na hokeji stál Vikorko 
Mazúr. 
 Organizáciu viedli 
učiteľky: Mgr. Silvia 
Mazúrová, Mgr. 
Anna Šimková, tech-
nické zabezpečenie 
mal na starosti Mgr.  
Peter Kukura a s fote-
ním pomáhala Mgr. 
Lucia Nováková. 
Všetkým Ďakujeme. 

 Už teraz sa tešíme 
na budúci rok, keď 
znova oslávime Deň 
detí.

Mgr. Silvia Mazúrová

Správa z akcie „Deň stromov“.
 Dňa 20.4.2012 sa na našej škole uskutočnila 
výstava žiackych prác s témou „Deň stromov“.
 Deň stromov sa slávi po celom svete už od 
polovice 19. storočia. Dátum osláv Dňa stromov 
sa líši podľa klimatických podmienok jednotli-
vých zemí. V roku 1951 prijala FAO (Food and 
Agriculture Organisation) Spojených národov 
nasledujúce uznesenie: “Konferencia uznala za 
potrebné, aby si všetci ľudia uvedomovali ako 
estetickú a psychologickú, tak i hospodársku 
hodnotu lesa, a preto doporučuje, aby sa kaž-
doročne vo všetkých členských štátoch slávil 

svetový sviatok stromov a to v dobe, kedy je to 
v lokálnych podmienkach vhodné.”
 Stromy sú viac súčasťou nášho života, než 
si vôbec vieme predstaviť. Sprevádzajú nás od 
kolísky po hrob. Nevtieravo, intenzívne, nevy-
hnuteľne, osudovo. Je s nimi spojené prvé ranné 
nadýchnutie i prvá ranná šálka kávy, večer by 
sme bez nich nemali kam uľahnúť.
 Sprevádzajú nás celým životom, ale máloke-
dy nám dochádza, čo všetko nám poskytujú, za 
čo všetko im vďačíme.
 Deň stromov je každý deň. Aspoň jeden deň 
v roku si ho pripomeňme.

Plážové ihrisko znovu otvorené
Prevádzkové hodiny: Denne od 10:00 do 20:00 hod.

Poplatky za služby spojené 
s užívaním plážového ihriska: 1 €/hod.

Rezervácie ihriska je potrebné dohodnúť 
u správcu plážového ihriska: tel. č. : 0917 833 367
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Rozpis zápasov
FK POKROK
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SŽ MŽ

1 18.8 Levoča doma 10:30 12:15

2 25.8 FAM Poprad von 7:15 9:00 10:45

3 1.9 Lendak doma 10:30 12:15

4 8.9 Plavnica von 7:45 10:00 11:45

5 15.9 Ľubica doma 10:30 12:15

6 22.9 Spišské Vlachy doma 10:30 12:15

7 29.9 Smižany von 8:45 10:00 11:45

8 6.10 Svit doma 10:30 12:15

9 13.10 Spišská Belá von 7:00 9:00 10:45

10 13.4 Levoča von 7:30 9:00 10:45

11 20.4 FAM Poprad doma 10:30 12:15

12 27.4 Lendak von 7:00 9:00 10:45

13 4.5 Plavnica doma 10:30 12:15

14 11.5 Ľubica von 7:15 9:00 10:45

15 18.5 Spišské Vlachy von 9:00 10:00 11:45

16 25.5 Smižany doma 10:30 12:15

17 1.6 Svit von 7:15 9:00 10:45

18 8.6 Spišská Belá doma 10:30 12:15

Dlho očakávaný, jubilejný XXXX. 
ročník Spišských folklórnych sláv-
nosti pod majestátnym Spišským 
hradom sa konal 23.6 – 24.6. 2012 
v Spišskom Podhradí,  kde sme si 
počas celej soboty užili plno ľudo-
vej hudby, spevu a tanca. Podujatie 
sa konalo pod záštitou predsedu 
KSK JUDr. Zdenka Trebuľu a or-
ganizátormi tohto podujatia boli, 
Spišské osvetové stredisko v Spiš-
skej Novej Vsi, Mesto Spišské 
Podhradie a Spišský salaš Spišské 
Podhradie. Projekt finančne pod-
porilo Zastupiteľstvo Prešovského 
samosprávneho kraja a Minister-
stvo kultúry Slovenskej Republiky. 
Štyridsať rokov spevu, tanca a ľu-
dovej hudby, nespočetne množstvo 
účinkujúcich, choreografii, zvyko-
slovných obradov, slovenských či 
zahraničných  súborov, spevákov, 
sólistov  ťažko niekto zráta. 

I v tom krásnom kúte Slovenska sú 
ľudové tradície neodmysliteľnou 
súčasťou života ľudí a práve preto 
sa tu v regióne Spiša prezentujú 
každoročne rôzne folklórne sú-
bory, dedinské folklórne skupiny, 
speváci a ľudové hudby, ktorí si 
zaslúžia veľký obdiv. Aj tento jubi-

lejný ročník nebol iný. Počas celého 
programu sa predstavili generácie 
tanečníkov, rôzni  účinkujúci, 
sólisti – speváci,  inštrumentalisti 
a víťazi súťaži. Spevom a hudbou 
nás vítali v hudobno-speváckom 
programe „Ej špievalo by hardlo“ 
Fsk Jamničan, Fsk Tepličan, Spe-
vácka skupina Ľeľija a Poráčan. 
Nasledovalo Slávnostné otvorenie 
XXXX. ročníka SFS, príhovo-
ry, ktoré vystriedal na javisku 
program zahraničných Slovákov, 
mládežnícke folklórne súbory zo 
Srbska, Chorvátska, Ukrajiny 
a Rumunska. Pre tunajších obča-
nov ale i pre návštevníkov réžia 
pripravila  naozaj bohatý kultúrny 
program. V ďalšej časti Spiš spieval 
a tancoval tanečným a hudobným 
folklórom vybraných obci Spiša.
Ako prvý vystúpil na javisko 
Folklórny súbor Čačinare,  vystrie-
dalo ich  Bačovské trio z Martina, 
ktoré svojim talentom, spevom 
a hrou na fujaru očarilo nejedného 
diváka. Slávnosti pod Braniskom 
žijú folklórom ako to na javisku 
predviedol aj Folklórny súbor Čači-
na, Folklórny súbor Krompašan a 
hosťujúci Folklórny súbor Hornád 
z Košíc.

Pušce že nas, pušce dnuka… a je 
tu ten najzaujímavejší program 
dedinských folklórnych skupín a 
sólistov, obradové a zábavné časti 
svadobného zvykoslovia na Spiši: 
„Spišská svadba.“ Boli to vystúpe-
nia plné hravosti a ľahkosti, veď sú 
to skupiny, ktoré už majú niečo za 
sebou a vedia to. Tento sobotňajší 
večer spestrili Folklórne skupi-
ny: Kluknavčanka, Fsk Jadlovec 
Margecany, Fsk Červená chusteč-
ka Jaklovce, Fsk Folkmarčanka 
z Veľkého Folkmara, Fsk Tepličan 
Teplička, Fsk Kalina Kolinovce, 
Fsk Slovinka Slovinky, Fsk Mati-
čiar Veľký Folkmar, Fsk Javorina 
Torysky, Fsk Brižečky Sp.Hrušov 
a spevácka skupina Ľeľija Spišská 
Nová Ves. 

V programe nechýbalo poďako-
vanie a odovzdávanie plakiet za 
podporu rozvoja tradičnej ľudovej 
kultúry v Spišskom regióne. 

Veľkou, skoro samostatnou čas-
ťou programu boli tance a spevy, 
ktorými potešil všetkých divákov 
hosť, Folklórny súbor Hornád 
a tak spestril svojim programom 
a vystúpením tento XXXX. ročník 
Spišských folklórnych slávnosti. 
Kto ich už videl vystupovať na 

niektorom slovenskom festivale, 
vedel, že sa má na čo tešiť, a veru 
bolo na čo.
 
Krásne počasie umocňovalo at-
mosféru tohoto sobotňajšieho  
popoludnia a aj po tomto bloku 
sa nikomu nechcelo odísť domov. 
Večer bol bohatý na ľudovú zába-
vu s ľudovou hudbou Gregovci zo 
Spišských Vlach.

No a samozrejme, ako na kaž-
dom inom festivale či folklórnych 
slávnostiach  nemohli chýbať ani 
stánky s ľudov ými remeslami, 
predajné trhy remeselníckych prác 
s ukážkami ich výroby, škola tanca, 
Spišská kapura  a rôzne sprievodné 
akcie v areáli Spišského salaša, 
hry pre deti, maľovanie na tvár, 
hrnčiarský kruh či ochutnávka 
tradičných slovenských jedál. Bolo 
to podujatie, ktoré svojou kvalitou 
už tradične poskytuje návštevní-
kom veľmi dobré dojmy z folklóru 
a z predvádzania ľudovej kultúry. 
Aj v tomto kútiku spišskej zeme 
ožíva na sklonku leta každoročne 
salaš spevom, hudbou a tancom. 
Prajeme Spišu,  aby mu to spievalo 
a tancovalo ešte ďalších štyridsať 
rokov.

Ľudmila Hricková

Spiš spieval a tancoval
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1 29.7 Veľké Kapušany doma 17:00
3 5.8 Poproč von 13:45 16:30
4 12.8 Michaľany doma 16:30
5 19.8 Krásna von 9:00 10:30
6 26.8 Sokoľany doma 16:00
2 29.8 Veľký Folkmar doma 17:00
7 1.9 Rožňava von 12:45 15:30
8 9.9 Kráľovský Chlmec doma 15:30
9 16.9 Sobrance von 11:15 15:00

10 23.9 Medzev doma 15:00
11 30.9 Čaňa von 12:00 15:00
12 7.10 Šaca doma 14:30
13 13.10 Rudňany von 12:45 14:30
14 21.10 Strážske doma 14:00
15 28.10 Spišské Vlachy von 12:30 14:00
16 4.11 Veľké Kapušany von 10:00 13:30
17 17.3 Veľký Folkmar von 13:30 15:00
18 24.3 Poproč doma 15:00
19 31.3 Michaľany von 11:45 15:00
20 7.4 Krásna doma 15:30
21 14.4 Sokoľany von 13:00 15:30
22 21.4 Rožňava doma 16:00
23 28.4 Kráľovský Chlmec von 12:15 16:00
24 5.5 Sobrance doma 16:30
25 12.5 Medzev von 13:45 16:30
26 19.5 Čaňa doma 17:00
27 26.5 Šaca von 14:30 17:00
28 2.6 Rudňany doma 17:00
29 9.6 Strážske von 13:45 17:00
30 16.6 Spišské Vlachy doma 17:00
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1 4.8 Ľubica von 14:30 16:30
2 11.8 Sp. Podhradie von 15:15 16:30
3 18.8 Harichovce doma 14:00
4 25.8 Nálepkovo von 14:00 16:00
5 1.9 Spišské Bystré doma 14:00
6 8.9 Kežmarok von 13:30 15:30
7 15.9 Spišské Vlachy doma 14:00
8 23.9 Lendak von 12:30 15:00
9 29.9 Prakovce doma 14:00

10 6.10 Smižany von 12:45 14:30
11 13.10 Gelnica doma 14:00
12 20.10 Levoča von 12:15 14:00
13 27.10 Veľká Lomnica doma 14:00
14 3.11 Ľubica doma 14:00
15 30.3 Sp. Podhradie doma 14:00
16 6.4 Harichovce von 14:00 15:30
17 13.4 Nálepkovo doma 14:00
18 20.4 Spišské Bystré von 13:45 16:00
19 27.4 Kežmarok doma 14:00
20 4.5 Spišské Vlachy von 13:00 14:00
21 11.5 Lendak doma 14:00
22 18.5 Prakovce von 15:15 17:00
23 25.5 Smižany doma 14:00
24 1.6 Gelnica von 15:30 17:00
25 8.6 Levoča doma 14:00
26 15.6 Veľká Lomnica von 15:00 17:00
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AK SI ASPOŇ NA JEDNU OTÁZKU ODPOVEDAL ÁNO, PRÍĎ MEDZI 
NÁS, DO NÁŠHO FUTBALOVÉHO KLUBU - FK POKROK SEZ KROM-

PACHY. NÁJDEŠ TU VEĽA NOVÝCH, ALE AJ STARÝCH KAMARÁTOV, 
ZAŽIJEŠ VEĽA ZÁBAVY, ZDOKONALÍŠ SA V POHYBOVEJ PRÍPRAVE 

A SPRAVÍŠ PRVÉ FUTBALOVÉ KROKY POD DOHĽADOM 
SKÚSENÝCH A OBETAVÝCH TRÉNEROV. 

Privítame šikovných chlapcov aj dievčatá, ktorí už hrajú alebo by sa 
chceli naučiť hrať futbal. 

Stačí ak máš chuť a prirodzené pohybové nadanie. 
„Veď takto nejako kedysi začínali aj taký hráči ako sú 

Marek Hamšík (v 4 rokoch), Miňo Stoch (v 6 rokoch), Ján Mucha, 
Vladko Weiss (v 6 rokoch), Juraj Kucka či Martin Škrteľ – a dnes hrajú 

v najväčších kluboch sveta“. 

VŠETKY INFORMÁCIE, OTÁZKY A ZÁUJEM SMERUJTE 
NA TRÉNEROV MLÁDEŽE

Roman Župa – 0908 402215
Ľuboš Ontko – 0903 864029

Futbal je jednoznačne najpopulárnejší šport na svete aj u nás !!!

FK POKROK SEZ KROMPACHY
hľadá nové talenty

• MÁŠ RÁD POHYB ? 
• CHCEŠ HRAŤ ZÁPASY AKO NAŠI CHLAPCI ? 
• CHCEŠ PREŽIŤ MLADOSŤ V KOLEKTÍVE KAMARÁTOV ?
• CHCEŠ HRAŤ NIEKEDY AKO MAREK HAMŠÍK ?
• CHCEŠ SA STAŤ SÚČASŤOU FUTBALOVÉHO KLUBU ?
• CHCEŠ HRAŤ FUTBAL A NETÚLAŤ SA PO ULICIACH? 

16. jún bol pre päť žiačok Gymnázia 
v Krompachoch dlho očakávaným 
dňom. Po celom dni strávenom ba-
lením sme my - Veronika Jánošová, 
Ivana Tóthová, Michaela Uhríno-
vá z 3. B, Miroslava Horváthová 
zo septimy a Viktória Waresová 
z kvinty spolu s pani profesorkou 
Mgr. Adelou Cukerovou nasadli na 
nočný rýchlik do Prahy. Na druhý 
deň ráno sme z Prahy pokračovali 
autobusom do malebného nemec-
kého mestečka – Bad Marienbergu, 
kde sme sa stali súčasťou medziná-
rodného seminára v Europahause. 
Podstatou semináru, ktorý sa koná 
každý rok, sú rôzne témy týkajúce 
sa Európskej únie, mediálnej komu-
nikácie, ale zároveň aj zdokonalenie 
sa v cudzom jazyku. Tento rok tvori-
lo seminár dokopy sedem delegácií, 
okrem slovenskej aj česká, poľská, 
maďarská, nemecká, dánska a ta-
lianska.
 Prvý deň sa konalo tzv. „Icebrea-
king“ (rozlámanie ľadov – spozná-
vanie sa medzi delegáciami a účast-
níkmi samotnými) formou rôznych 
zoznamovacích hier. Poobede sme 
boli rozdelení do medzinárodných 
skupín a ako „hľadači pokladov“ 
sme sa vybrali (s pomocou GPS) 
objavovať BadMarienberg a jeho 

okolie. Večer nás už čakal „country 
market“, na ktorom mala každá 
delegácia možnosť predstaviť svoju 
krajinu. My sme si  pripravili video, 
v ktorom sme najskôr predstavili 
našu školu a aktivity školy, ďalej na-
sledoval kvíz o Slovensku v netra-
dičnom filmovom podaní, kde nám 
hercov zahrali samotní gymnazisti.
Neskôr sme sa presunuli už k sa-
motným stánkom, záujemcov k sto-
lu lákala Mirka, ktorá mala oblečený 
slovenský ľudový kroj. Ponúkli sme 
im typické slovenské jedlá – kysnu-
té koláče, zdobené perníčky, šišky 
s džemom, zemiakové placky, syry 
- korbáčiky, klobásy a veľa iných 
dobrôt. Samozrejme, že aj ostatné 
delegácie nám ponúkli ich národné 
jedlá. Najviac nám zachutili poľské 

sme boli natočení v prirodzených 
situáciách, keď sme o tom, že nás 
niekto natáča, nemali „ani šajnu“. 
Posadali sme si do kruhu a podávali 
sme si sviečku. Každý z nás mal 
povedať, čo sa mu na týždni páčilo. 
Asi každý spomenul to, že na semi-
nári spoznal veľa priateľských ľudí, 
zlepšil sa v cudzom jazyku a dozvedel 
sa viac o témach súčasného sveta. 
Na záver sa konala rozlúčková párty, 
na ktorej sme sa výborne bavili.
Voľný čas sme si krátili v počítačo-
vej alebo seminárnej miestnosti, 
prechádzkami po meste, hraním 
basketbalu, učením Talianov po 
slovensky... Každý večer sme spolu 
s ďalšími delegáciami trávili v „par-
tyroome“. Jedlo bolo vynikajúce! 
Raňajky a večere formou švédskych 
stolov a po obede sme dostávali aj 
chutný puding.
V nedeľu ráno sme sa už zbalení 
rozlúčili s našimi novými kama-
rátmi a  vybrali sme sa na dlhú 
cestu domov. Opäť sme cestovali 
do rozprávkovej Prahy, kde sme už 
tentoraz strávili celé popoludnie. 
Večer sme sa už úplne vyčerpaní, no 
so spokojnými úsmevmi na našich 
rozžiarených tvárach vydali vlakom 
na cestu domov. Tento týždeň bol 
pre nás výnimočný. Ďakujeme!

Viktória Waresová, žiačka kvinty

Gymnázium Krompachy

Gymnazistky v Bad Marienbergu

BUĎ FIT
A CHUDNI AJ POČAS  
LETNÝCH PRÁZDNIN

Každý deň od 18:00  do  19:00 hod. 

v  SPINNBIKE-CLUBE
na Základnej škole Maurerova ul.

(ZA BUDOVOU TELOCVIČNE )

Pondelok:      SPINNING  -aeróbne cvičenie na spinningovom bicykli pod 
  dohľadom skúseného trénera za doprovodu skvelej hudby

Utorok:          BODY FORMING, PILATES, FIT LOPTY 
  - aeróbne a posilňovacie cvičenie

Streda:          ZUMBA - formovanie postavy tancom v oblasti drieku,
  bokov,stehien.aj bruška.

Štvrtok:         SPINNING
Piatok:          SPINNING

Informácie a objednávky  na tel. č. 0915 618 999
Teší sa na Vás  DANIELA

koláče, ktoré sa míňali veľmi rýchlo.
V utorok ráno sa nás organizátori 
snažili prebudiť zábavnými hrami 
na ihrisku, čo sa im, myslím, aj po-
darilo, keďže sme potom zase v sku-
pinách veľmi usilovne pokračovali 
na projektoch, v ktorých sme do-
stali možnosť vyjadriť svoj názor na 
témy, o ktorých sme už veľa počuli 
– závislosť od internetu, budúcnosť 
Európskej únie, revolúcie v súčas-
nom svete, kríza Eura, a pod. 
Na ďalší deň sme podnikli celoden-
ný výlet do Kolína. Dopoludnie sme 
strávili nakupovaním darčekov, 
poobede sme sa presunuli do uni-
verzity – Cologny, kde nás už čakala 
zaujímavá prednáška o možnos-
tiach sociálnych sietí.
V piatok sme navštívili „Climbing 
Crag“ – lezeckú dráhu. Oblečení 
v horolezeckých lanách, na hlavách 
s prilbami sme sa zmenili na Tar-
zanov. Skákanie po stromoch sa 
nám veľmi páčilo, bol to neskutočný 
adrenalín!
Posledný deň každá medzinárodná 
skupinka ukázala svoj workshop 
buď formou animota, filmu, fotopre-
zentácie, fotofilmu, divadla, alebo 
posteru. Na realizáciu sme mali čas 
od štvrtka. Po prezentácii sme si 
pozreli video, ktoré tím organizá-
torov natáčal počas celého týždňa. 
Nasmiali sme sa na ňom, keďže 
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Stretnutie maturantov 
ročník 1957 po 55- tich 
rokoch v roku 2012
 Dňa 16. júna 2012 sa konalo stretnutie ab-
solventov ZSŠ v Krompachoch so svojimi pro-
fesormi po 55-tich rokoch od maturity v roku 
1957. Bolo to už jedenáste stretnutie tohto roč-
níka absolventov. Bol to počtom najväčší ročník 
v histórii školy. Zo 44 absolventov už jedenásti 
nie sú medzi živými. So štyrmi sme stratili 
úplne kontakt. Z 29.pozvaných absolventov sa 
na stretnutí zúčastnili 23.  a to: PaedDr. Pa-
vol Baran  z Levoče, Ing. Zoltán Berghauerz 
Gerlachova, Ing. Erika Vargová – Czimszová 
z Krompách,MUDr. Valéria Benická – Čarno-
káz Palína, Ing. Tibor Čirč  z Unhošte pri Pra-
he, LambertHamrák z Kluknavy, Juraj Ferenc 
z Košíc, Mária Žižlavská – Hůlková z Krom-
pách, MUDr.JiříKozel z Krompách, Mgr. Filka 
Straková – Krehlíková z Víťaza, Václav Lipták 
z Víťaza, MUDr. Mária Petríková- Maňovská 
z Krompách, Ing. Michal Novotný zo Žiaru nad 
Hronom, Margita Skalická – Ondáčová z Gel-
nice, Anna Mihaliková –Richnavská z Košíc, 
Anna Hvizdošová – Richnavská z Kluknavy, 
Mária Šebestová – Pacovská  z Košíc, Mgr. 
Valéria Petrášová – Sarnovská z Košíc, Ing. 
OtaskarTelgarský z Košíc, PaedDr. Milan Tej-
bus z Bratislavy, Ing. Belo Varga z Krompách, 
Pavol Vodarčik z Košíc, Ing. František Žofčín, 
CSc. z Liptovského Mikuláša. Dvaja pozvaní 

sa zo zdravotných a rodinných dôvodov ospra-
vedlnili. Našli sa i takí, ktorí nemali záujem na 
stretnutie prísť. Z troch žijúcich profesorov sa 
na stretnutí zúčastnili dvaja a to Mgr. Michal 
Mucha a RNDr.DOc. Ladislav Smik, CSc. Tretí 
sa ospravedlnil a nechal všetkých pozdravovať. 
 Stretnutie sa konalo v maturitnej triede školy. 
Účastníci stretnutia sa zvítali pred budovou 
školy, kde prebehlo i tradičné fotografovanie. 
Stretnutie začalo s menším oneskorením oproti 
programu, pretože sme čakali za príchodom 
Mgr. Muchu, ktorý prišiel k nám priamo  
zo svojho stretnutia z Košíc.
 Po slávnostnom zahájení nasledovalo odo-
vzdanie kvetín profesorom a absolventkám 
a potom už nasledovala prezentácia účastníkov 
stretnutia podľa triednej knihy, počas ktorej 
prítomní hovorili o svojich osudoch od posled-
ného stretnutia. Veľkým dojmom na účastníkov 
stretnutia zapôsobil interiér školy s nástenkami 
o histórii školy, vyvesenými tablami absolven-
tov školy a celková výzdoba chodieb a tried.
 

Na predchádzajúcich stretnutiach sme vyslo-
vili veľa vďaky a uznania našim profesorom za 
všetko, čo nás naučili a čím nás vypravili na 
našu cestu životom, po ktorej sme dokráčali 
až dodnes. A patrí im zato opäť naša vďaka. 
Spomienky absolventov, poďakovanie profeso-
rom sa niesli v zmysle naplnenia nášho motta 
od P. O. Hviezdoslava: „Nie ten, kto v rozkoši 
plánov žil, ale ten, kto tvoril a vytvoril, môže 
povedať, že žil...“. 
 55 uplynulých rokov je dosť dlhá doba na to, 
aby sme mohli posúdiť, či sme sa s ním vo svo-
jom živote riadili, myslíme si, že áno. Zo školou 
sme sa lúčili tak, ako pred 55. rokmi – zvonením 
na zvonček pri odchode zo školy. Za milé prija-
tie v škole a pozornosť zo strany pani riaditeľky 
školy vrelo ďakujeme a tešíme sa na ďalšie  stret-
nutie v škole.
 Stretnutie po prechádzke mestom pokračo-
valo slávnostnou večerou v reštaurácii Galéria, 
kde počas nej i neskôr pri družnom posedení sa 
pokračovalo v spomienkach i debatách o živote 
medzi účastníkmi stretnutia.
 Za organizačný výbor Ing. Belo Varga

Výlet 
za odmenu 
 Tak, ako každý školský rok, aj 
tento rok sme mali možnosť zapojiť 
sa do rôznych súťaží a olympiád. 
A oplatilo sa byť aktívnym! Za 
úspechy a snahu sme si vyslúžili 
peknú odmenu – výlet do rozpráv-
kovej dedinky HABAKUKY. Mno-
hí z nás vôbec netušili, že u nás na 
Slovensku niečo také existuje. Táto 
rozprávková  dedinka  sa nachádza 
na malebných Donovaloch. 
Prečo názov Habakuky? Lebo 
na kukanie tam toho bolo ozaj ha-
badej.
 Len čo sme sa prešli vstupnou 
bránou dedinky, „Martinko Klin-
gáčik“ nás privítal so slovami: 
„Aha, takže vy ste z Krompách! 
To je tam pri Kolinovciach!“ Sa-
mozrejme, našich spolužiakov 
z Kolinoviec to veľmi potešilo. Bolo 
to milé gesto. 
 Najprv nám kováč ukázal kováč-
sku dielňu a tiež ako sa vyrábajú 

zvončeky. Po malej ukážke nás 
čakali dve rozprávky. O drakovi, 
ktorý uniesol princeznú a druhá 
O kováčovi a jeho troch synoch. 
Rozprávky boli veľmi pekné a po-
učné, herci boli tiež skvelí.  
 Po druhej rozprávke sme mali 
dostatok času obzrieť si celú dedin-
ku, alebo si oddýchnuť. Tiež sme si 
mohli mnohé veci vyskúšať – na-
príklad sme si mohli niečo pekné 
nakresliť, alebo vyrobiť nejaký dar-
ček pre najbližších a 
kamarátov. Keď sme si 
chceli niečo kúpiť, eurá 
sme museli zameniť za 
strieborné a zlaté min-
ce/dukáty - habakuky. 
Deti sa mohli vybláz-
niť na detskom ihrisku 
plnom rozprávkových 
bytostí. Preliezky 
v tvare draka a koníka, 
hojdačky, farebné pre-
liezky a mnoho ďalších 
atrakcií. Jedným slo-
vom – „Rozprávka“. 
Mlynček nás neustále 
upozorňoval, aby sme 

ho neťahali za nos. Všetci sa z toho 
veľmi smiali. Samozrejme, neroz-
prával to mlynček, ale vo vnútri 
niekto bol. Pre najmenších to bol 
úžasný zážitok. 
 Nastal čas na tretiu rozprávku. 
Všetci sme si posadali na letný 
amfiteáter a čakali, čo sa bude diať.  
Pred rozprávkou spomedzi dobro-
voľníkov vybrali naše dve žiačky 
Mišku a Alexandru. Mali improvi-
zovať a zahrať divadielko na známu 

Shakespearovu drámu – Rómeo 
a Júlia. 
 Veľmi dobre sme sa zabávali, 
nálada bola super. Aj počasie nám 
prialo.
 Určite budeme na tento výlet  
ešte dlho spomínať. Zážitok si 
predsa so sebou nesieme už na-
vždy. Bol to jeden úžasný deň.  
Ďakujeme.
 Martina Bátorová , IX.A

ZŠ Maurerova
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Záver roka
Zbohom buď  základná škola

žitia môjho verná družka 
na študentskom poli.

Zbohom buď triedna moja 
vždy si dobrá bola moja, 
zbohom učitelia.

Čo som sa po schodoch 
nachodil,

čo som sa máp nanosil,

kto to vie, kto to vie,

kto to vie, kto to povie ...

 Piesňou Lipová Liška z mu-
zikálu na Skle maľované nám 
prepísanú verziu zaspievali devia-
taci na našom programe. Program  
„Poďme sa spolu zabaviť“ predvie-
dla Základná škola Maurerova na 
záver školského roka. 
 Záver školského roka každý oča-
káva s radosťou. Blíži sa čas prázd-
nin a dovoleniek, oddychu a tak 
trocha spestrenia si pripravila naša 

škola. O čom bol náš program? 
Milá moderátorka Vanda Hašková 
zo VII.B triedy sprevádzala jednot-
livé ročníky, aby predviedli čo sa  
naučili počas školského roka. Naši 
prváci pod vedením učiteliek Mgr. 
Vierky Šimčákovej a Mgr. Michae-
ly Micherdovej nám zahrali scénku 
o Chorej lienke školienke. Prváci 
sú aj zapojení do projektu Lienka 
Školienaka, v ktorom sa učia spo-
znávať krásu prírody a prírodné 
zákony.  
 Naši druháci nám predviedli 
pásmo na ľudovú nôtu, kde za-
spievali a zahrali ľudové zvyky 
a tradície, ktoré nás sprevádzajú aj 

v týchto letných dňoch na rôznych 
Festivaloch tanca. Deti pripravo-
vala Mgr. Magdaléna Rybárová.
 Čo naši tretiaci a štvrtáci, tak 
tí sa vyznamenali v jazykových 
schopnostiach. Zaspievali nám 
a zahrali sa v anglickom a nemec-
kom jazyku. Boli naozaj veľmi 
šikovní a ich prípravu mali na 
starosti kolegyne Mgr. Janka Dol-
ná - nemecký jazyk a Mgr. Etela 
Tóthová – anglický jazyk.
 Školský klub sa tiež nedal zahan-

biť a to jednoduchými básničkami 
a pesničkami, ktoré ich naučili 
naše milé vychovávateľky Sandra 
Gelingerová a Mária Čechová. 
Ich vstup zakončili naše šikovné 
mažoretky: Soňa Micherdová,  
Nikola Cmorejová, Eva Hvizdo-
šová, Mima Labancová a Tereza 
Petrovská .
 Druhý stupeň sa vyznamenal 
jednotlivými číslami, kde nám 
zarecitovali žiaci piateho ročníka 
Janka Lysová a Peter Pobiecky, 
klavírnu skladbu zahral Marko 
Micherda a zaspievali žiačky 
siedmeho ročníka pod vedením 
Stelly Pavlíkovej. Nádherná bola aj 
skladba z filmu Titanic, ktorú nám 
zahrali kamarátky Vikória Kišková 
a Dáška Uhrinová. 
 To, že máme na škole basket-
balovú triedu, vie už azda každý 
Krompašan, no to ako vedia hrať 
naše basketbalistky už nevie každý. 
Svoju šikovnosť predviedli dievča-
tá zo VII. A. triedy pod vedením ich 
triednej a zároveň trénerky Mgr. 
Vladimíri Petrovskej.
 Moderátorka Vanda mala aj po-
mocníkov, ktorí jej pomáhali v jed-
notlivých vstupoch boli to: Daniela 

Mazúrová, Paulína Pustelníková 
a Frederik Haško. Vanda a Paulín-
ka spoločným repom zavolali na 
pódium ôsmakov. Tí zatancovali 
mix hudobných štýlov a navodili 
veselú atmosféru pod vedením 
Mgr. Kataríny Guzovej.
 Klincom programu boli naši 
deviataci. Poďakovanie v podaní 
Nelky Kupcovej, potom sa pridala 
veselá reklama na deväť rokov 
školskej dochádzky. Hodina slo-
venského jazyka a ódy na triedne 
učiteľky Mgr. Alenu Kocíkovú Fab-
riovú a Mgr. Martinu Tomadlíkovú 
zarecitovali žiaci Alena Sabolová, 
Marek Ondov, Juliána Znancová 
a Dominik Čech. Martina Bátoro-
vá predniesla záverečné slovo za 
našich deviatakov a my všetci sme 
mali už slzy na krajíčku. Skončil sa 
školský rok 2011/2012 a s ním aj 
etapa jednotlivých žiakov. Z našej 
školy boli všetci deviataci prijatí na 
stredné školy a šestnásť z nich na 
Gymnázium. Za takými talentami 
nám bude naozaj veľmi smutno.  
 Počas celého programu sa 
premietali na filmovom plátne 
v pozadí fotografie a prezentácie 
aktivít našej školy a žiakov našej 
školy (napr. súťaže, škola v prírode, 
protidrogový týždeň, deň Zeme, 
deň vody, výlet za odmenu, samo-
zrejme aj všetky iné aktivity žia-
kov). O technické zabezpečenie sa 
staral Mgr. Peter Kukura a fotenie 
zabezpečila Mgr. Lucia Nováko-
vá. Osobitné poďakovanie patrí 
ŠTEFANOVI HEDVIGOVI, ktorý 
nám celé vystúpenie ozvučil a mal 
trpezlivosť na jednotlivé skúšky. 
ĎAKUJEME!!! Poďakovanie patrí 
aj riaditeľke školy Mgr. Slavomíre 
Kašickej, celému pedagogickému 
zboru a organizátorke celého 
programu Mgr. Silvii Mazúrovej. 

Spracovala Mgr. Silvia Mazúrová
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Vyhodnotenie súťaže v zbere
papiera 2011/2012
Spoločnosť Brantner 
Krompachy, s.r.o. 
v spolupráci s Brant-
ner Poprad a Brantner 
Nova vyhlásila pre zá-
kladné školy na území 
okresov Spišská Nová 
Ves, Gelnica, Levoča, 
Poprad a Kežmarok 
Veľkú súťaž v zbere 
papiera 2011/2012. 
Súťaž prebiehala 
v termíne od 1.11.2011 do 18.5.2011. Dňa 12.6.2012 sa v zmysle pravidiel 
a podmienok uskutočnilo v sídle organizátora súťaže za účasti prizvaných 
hostí, losovanie výhercov v štyroch kategóriách. 

1.a kategória – jednotlivec s vyzbieraným papierom nad 500 kg

1. cena Notebook
Matej Golitko
ZŠ s MŠ Helcmanovce

1.b kategória – jednotlivec s vyzbieraným papierom od 251 do 500 kg

2. cena Tablet
Kristína Lukáčová
ZŠ Vyšné Hágy

1.c kategória – jednotlivec s vyzbieraným papierom od 51 do 250 kg

3. cena Digitálny fotoaparát
Martin Štec
ZŠ Slovinky

1.d kategória – jednotlivec s vyzbieraným papierom od 1 do 50 kg

4. cena MP 4 prehrávač
Miroslav Csiszár
ZŠ s MŠ Prakovce

 Vylosovaní výhercovia si prevzali ceny dňa 15.6.2012. Výhercom ešte 
raz srdečne blahoželáme a všetkým účastníkom súťaže ďakujeme za za-
pojenie sa do súťaže a tešíme sa na ďalší zber.
 

Názov školy Vyzbierané množstvo (kg)
ZŠ Krompachy, Maurerova 14 4 820
Gymnázium Krompachy 1 440
ZŠ Slovinky 5 420
ZŚ Spišské Vlachy, Komenského 6 4 940
ZŠ s MŠ Olcnava 400
ZŠ Bystrany 680

Ing. Zuzana Čupajová, Brantner Krompachy, s.r.o.

Chrumkavý rezeň a k tomu hora 
zemiakov, šťavnaté kuriatko a dva 
kopčeky ryže, vyprážaný syr a hŕba 
mastných hranolčekov. Akokoľvek 
lákavé, v horúcom počasí absolút-
ne nevhodné. Alebo si myslíte, že 
kombinovať jedlo je na leto naopak 
tou správnou voľbou?

Vlčí hlad, nepriateľ zdravého stravovania
Nechať telo vyhladovať až na po-
kraj síl a potom sa do sýtosti najesť 
je to najhoršie, čo môžete urobiť. 
Ženiete tak žalúdok z extrému do 
extrému, čo samozrejme nie je 
správne. Pokiaľ sa dostaví signál 
sýtosti, vy už prekročíte zdravú 
mieru a tým sťažíte celý proces 
trávenia. Obvyklá je potom únava 
a pocit úplnej vyčerpanosti. Nie je 
sa čo čudovať, keďže všetka ener-
gia sa vtedy zaoberá práve spraco-
vaním prijatej potravy. 
Výnimkou tiež nie je, že obedné je-
dlo „stojí“ v žalúdku až do večera. 
To preto, že tráviaci trakt  už jedno-
ducho nevládze. Aby sa tak nestá-
valo, naučte sa jesť pravidelne pri 
miernom pocite hladu, s minimál-
ne trojhodinovým a maximálne 
šesťhodinovým odstupom medzi 
jedlami a jedzte vždy s mierou.

Deliť, či nedeliť?
Konzumovať súčasne v jednom 
jedle mäsitú potravu s ryžou, 
alebo zemiakmi je síce dobre zau-
žívaným zvykom, ale veľmi zaťa-
žujúcou záležitosťou. Žalúdok tak 
musí pracovať na plné obrátky, čo 
obzvlášť v letnom počasí nie je prá-

OZNAM pre záujemcov o účasť 
na XXI. Krompašskom jarmoku

Termín konania XXI. Krompašského jarmoku: 20.09. – 22.09.2012. 
 Na základe predloženej písomnej žiadosti obdržia vybraní žiadatelia od usporiadateľa tlačivo 
záväznej prihlášky spolu s organizačným poriadkom. Tieto budú zasielané do 20.08.2012.
 Uzávierka vrátenia vyplnených záväzných prihlášok zo strany uchádzačov o predajné miesta je 
do 31.08.2012; predávajúci s bežným sortimentom, ktorý zašle záväznú prihlášku (s požadovanými 
údajmi, dokladmi a dokladom o zaplatení poplatku) do 31.08.2012 si uplatní 10 % zľavu za predajné 
miesto na stánok. 

Účastníci, ktorí doručia záväznú prihlášku do uzávierky majú garantované miesto na predaj. 

Bližšie podrobnosti sú uvedené v  Organizačnom poriadku XXI. Krompašského jarmoku 
(na www.krompachy.sk)

Žiadosti	doručiť	na	adresu:	Mestský	úrad	Krompachy,	Námestie	slobody	1,	053	42	Krompachy
Kontakt:	fax:	053/419	22	14,	tel.	:	053/419	22	15,	e-mail:	anna.cechova@krompachy.sk

Jesť, či nejesť v lete prílohy?
ve najšťastnejším riešením. V teple 
by sme totiž mali tento orgán skôr 
odľahčiť. Je to celkom logické, tak 
ako sme z horúčav vyčerpaní my 
i on je na pokraji síl. 
Nahádzať do brucha potraviny vy-
žadujúce rozdielny spôsob spraco-
vania je len robotou navyše a preto 
svoje porcie čo najviac zjednoduš-
te. Nahraďte ryžovú, či zemiakovú 
prílohu väčšou zeleninovou oblo-
hou, bude sa vám ľahšie existovať. 
Vhodné sú kúsky surovej i varenej 
zeleniny, alebo šalát. Pozor však 
na dressingy, môžu sa stať ďalším 
kameňom úrazu. Vyberajte preto 
vždy tú najľahšiu voľbu, teda ole-
jovo-octovú zálievku s bylinkami 
namiesto tučnej majonézovej.    

Počúvajte svoje telo
Pokiaľ siahnete hlbšie do histórie, 
prípadne pozorujete prírodu, samy 
zistíte, že strava našich predkov, či 
zverstva bola a je vždy prispôso-
bená klimatickým podmienkam. 
Keď je vonku mráz, k prežitiu je 
potrebná výdatnejšia potrava, 
v horúčavách si naopak vystačia 
s málom. A tak by ste k stravovaniu 
mali pristupovať aj vy. 
Keď máte chuť na mäso, zjedzte ho 
menšie množstvo  a iba so zeleni-
nou. V prípade ryžových, či zemia-
kových dní, kombinujte taktiež so 
zeleninovými variantmi. Súčasne 
sa vyhýbajte príliš mastnej prí-
prave  rôznych tučných pokrmov. 
Samy uvidíte, že po jedle sa budete 
cítiť ľahko a takou zostane i vaša 
postava.         Zdroj: internet
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Záhradkárska poradňa
Škodcovia a choroby hlúbovín

Hlúboviny patria medzi tie zeleninové druhy, ktoré v našich 
záhradkách nesmú chýbať. Často sú však napádané chorobami 
a  škodcami a práca okolo nich nie je vždy úmerná výsledku. 
Pripomeňme si aspoň niektorých vážnych škodcov hlúbovín 
a niektoré choroby. 
 Mora kapustová je nebezpečný škodca kapusty a karfiolu. Tmavo-
hnedý motýľ kladie biele, neskôr sivasté vajíčka na spodnú stranu listov. 
Vyliahnuté húsenice sú najprv pospolu na liste, neskôr sa zavŕtavajú 
do hlávok kapusty a ružíc karfiolu, kde si vyhrýzavajú chodbičky. Ich 
trus spôsobuje zahnívanie hlávok a ružíc. Dospelé húsenice sú asi 
40 mm dlhé, sprvu zelené, neskôr hnedasté. Biologický boj spočíva 
v ničení vajíčok a čerstvo vyliahnutých húseníc zberom. Dôležité je, 
aby porast nebol zaburinený, pretože húsenice z buriny prechádzajú  
do hlúboviny. Z chemických prípravkov môžeme použiť DECIS 2,5 EC 
alebo KARATE ZEON 5 CS.
 Mlynárik kapustový. Húsenice tohto škodcu pri premnožení môžu 
spôsobiť až holožery na hlúbovinách. Motýľ sa orientuje na hlúboviny 
podľa vône. Dá sa oklamať tak, že medzi riadky hlúbovín vysadíme kvety 
aksamietnice (fajerušky), ktoré sú silne aromatizované a zmiatnú motýle. 
Taktiež zeler vysadený pomedzi hlúboviny odpudzuje motýle mlynárika. 
Hlúboviny vysadené medzi rajčinami nie sú napádané mlynárikmi. Che-
mická ochrana je podobná ako pri more kapustovej.
 Skočky sú drobný hmyz a v posledných teplých rokoch sú značne 
rozšírené. Škody spôsobujú chrobáky, ktoré vyhrýzajú v listoch hlú-
bovín malé okrúhle otvory. Silne poškodené rastliny zaostávajú v raste 
a  často hynú. Chrobák je dlhý asi 2-3- mm, čierny, lesklý a typický 
tým, že pri priblížení sa k napadnutej rastline odskakujú ako blchy, 
pričom sa ozýva typické praskanie. Chytať ich môžeme tak, že hladkú 
doštičku o rozmeroch cca 30x15 cm natrieme z jednej strany strojovým 
olejom. S doskou, obrátenou naolejovanou stranou dole, prechádza-
me vo výške asi 3-5 cm ponad rastlinky. Skočky  vyskočia a prilepiia 
sa na olej . Taktiež neznášajú kropenie a vlhký povrch pôdy a rastlín.  
Odpudzuje ich mäta pieporná a palina pravá.
 Vošky sú nebezpečným škodcom hlúbovín. Na začiatku júna krídlaté 
formy za teplého a vlhkého počasia nalietavajú na priesady hlúbovín 
a kladú do srdiečok vajíčka, z ktorých sa liahnu bezkrídlaté formy, Voš-
ky odpudzuje saturejka záhradná., vratič obyčajný a levanduľa lekárska. 
Z chemických prípravkov môžeme použiť Bi 58 EC, PIRIMOR 50DP 
a iné.  Vyslepovanie ružíc karfiolu, kapusty, kalerábov, praskanie buliev 
kalerábov môže spôsobiť nielen nadmerná a nepravidelná zálievka, či 
nedostatok molybdénu u karfiolu, ale aj nebezpečný škodca plodo-
mor kapustový. Je to malý komár, ktorý dosahuje dĺžku len 1,5 – 2 mm 
s priesvitnými krídlami. Škodca sa objavuje koncom mája do polovice 
júna. Samičky kladú 10 -15 vajíčok do srdiečka vysadených hlúbovín. 
Vyliahnuté larvy poškodzujú srdiečka vysadených hlúbovín, čo má za 
následok vyslepovanie karfiolu, kapusty a praskanie buliev kalerábov.  
Na zamedzenie škôd je potrebné hlúboviny postrekovať každý týždeň od 
vysadenie priesady až do rozvitia sa hlávok alebo tvorby buľvy príprav-
kom DECIS 50 EW.
 Nádorovitosť hlúbovín je choroba, ktorú spôsobuje huba nádorovka 
kapustová, staršie pomenovanie hlienka kapustová. Táto huba spôsobuje 
tvorbu nádorov na koreňoch hlúbovín. Napadnuté rastliny rastú veľmi 
slabo, kapusta netvorí ružice a napokon rastliny hynú. Darí sa jej na 
vlhkých a kyslých pôdach a tam, kde sa hluboviny pestujú niekoľko rokov 
po sebe. Chorobu často donesieme už na zakúpených priesadách. Spóry 
huby pretrvávajú v pôde 3-7 rokov. Účinné je použitie dusikatého vápna 
2-3 týždne pred výsadbou hlúbovín.
 Pri všetkých chemických postrekoch hlúbovín nezabudnime po-
užiť zmáčadlo Citovet, alebo do postreku pridajme niekoľko kvapiek 
prostriedku JAR, alebo PUR.                 Ján Miľo

Pred odchodom na dovolenku je 
vždy dôležité zabezpečiť si všetky 
potrebné veci dopredu, aby sa 
nestalo, že si až za hranicami spo-
meniete na niečo dôležité, čo ste 
nestihli. 
1. Na dovolenku si vždy zoberte 
pohodlnú obuv. Vyberte si vy-
chádzkovú, športovú, trekingovú 
alebo inú vhodnú obuv. Ak je to 
možné, vyberte si vzdušné prezuv-
ky. Ak sa ubytujete vo viachviez-
dičkovom hoteli alebo idete na 
spoločenskú udalosť, nezabudnite 
si pribaliť aj slávnostnú obuv.
2. Ak idete na dovolenku do 
kempu, voľte oblečenie, ktoré je 
maximálne pohodlné a praktické. 
Na dovolenku do hotela si vezmite 
aj slušné oblečenie. Mohlo by sa 
stať, že by ste sa do reštaurácie 
ani nedostali, keby vám chýbalo 
vhodné oblečenie. Najlepšia rada 
je: zobrať si na dovolenku kom-
binovateľné vzdušné oblečenie 
z prírodného materiálu, prípadne 
s nekrčivou úpravou. Ak však bude 
treba, vo väčšine hotelov sa dá po-
žičať žehlička.
3. Keď idete na dovolenku s člo-
vekom, ktorého nepoznáte až 
tak dobre, baľte sa zásadne sami. 
Predídete ťažkostiam pri colnej 
kontrole. Táto skúsenosť je neoce-
niteľná pri cestách do krajín, kde 
sa za drobné „priestupky“ môžete 
dostať do vážnych problémov (vä-
zenie nevynechávajúc).
4. Na dovolenke s deťmi nezabud-
nite na hračky, knižky, časopisy, 
formičky do piesku, lopty, balóny 
a iné drobnosti.
5. Nezanedbateľným pomocní-
kom sú slnečné okuliare. Najlepšie 
so spoľahlivým UV filtrom. Na ex-
trémne podmienky, napríklad ly-
žovačka na ľadovci, si vyberte také, 
ktoré chránia vaše oči aj zboku. Ak 
sú sklá poškrabané, strácajú svoju 
funkčnosť a môžu byť horšie ako 
pobyt na slnku bez okuliarov, lebo 
oči sú otvorené, hoci slnečné žiare-
nie preniká cez škrabance priamo 
do oka.
6. Opaľovací krém je dôležitý na 
každú pokožku, ale najviac pre 
svetlý typ pokožky. Opaľovací 
krém s ochranným faktorom (v slo-
venčine sa ujala skratka OF a v ang-
ličtine SPF zo slov sun protective 

factor) predlžuje pobyt na slnku 
bez spálenia pokožky. Ochranný 
faktor je násobiteľom tohto času. 
Takže ak vydržíte na slnku bez 
spálenia napríklad 10 minút a po-
užijete faktor 8, potom môžete na 
slnku pobudnúť až 80 minút.
7. V neposlednom rade si zoberte 
niečo na skrátenie dlhej chvíle. 
Napríklad hry. Medzi výborné hry 
patria piškorky (stačí štvorčekový 
papier a dve perá), tic-tac-toe, stačí 
papier a tri rôznofarebné kamene, 
fazuľky alebo mince. Ďalšiu mož-
nosť predstavujú krížovky. Kúpte 
si krížovkársky časopis, vyberte 
si podľa vlastnej fantázie klasické 
krížovky, osemsmerovky, maľo-
vané krížovky či iné hádanky. No 
a výbornou zábavkou sú logické 
hry, napríklad Sudoku. Ak cestu-
jete s deťmi, vezmite aj klasické 
hry, ako sú „Človeče, nehnevaj sa“ 
alebo šachy. Dobrým pomocníkom 
na vyplnenie daždivých dní sú aj 
karty.
8. Pripravte si všetky potrebné 
doklady – platnosť pasu či vodič-
ského preukazu si skontrolujte vo-
pred, aby ste mali šancu prípadné 
nedostatky do začiatku dovolenky 
odstrániť. Ak budete šoférovať, zis-
tite si platné predpisy a rýchlostné 
limity v krajinách, ktoré sa chystá-
te navštíviť. Zožeňte si informácie 
o mieste pobytu a o možnostiach 
výletov.
9. Pripravte si fotoaparát, kame-
ru, film, batérie a iné potreby na 
zachytenie pekných okamžikov. 
Pripravte si rozpočet a podľa va-
šich predstáv si zameňte potrebné 
množstvo peňazí. Vezmite si so 
sebou železnú rezervu (pre prípad 
úrazu alebo nepredvídaných sku-
točností) a zoberte si aj medziná-
rodnú platobnú kartu.
10. Ak máte možnosť, vezmite 
si so sebou GPS navigátor. Môže 
vám skrátiť čas cesty a optimali-
zovať trasu a zistiť polohu. GPS 
navigácia je pri ceste autom, ako 
aj v ťažkých terénoch výborným 
pomocníkom. Zoberte si so sebou 
svoj mobilný telefón, nabíjačku, 
telefónne čísla si do mobilu zadajte 
aj so správnou predvoľbou, napr. 
+421, aby ste mohli poslať SMS bez 
problémov. Vybavte si roaming.

 Zdroj: Internet

Desať rád, na čo nezabudnúť 
pred cestou na dovolenku
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K AČ K A ,  K A N Á L ,  K A PL N K A ,  K A P OR , 
KARABÍNKA, KARNEVAL, KARTA, KASÍNO, 
KASTELÁN, KATAR, KLADINA, KLARINET, 
KLBKO, KLINIKA, KNIHA, KOLÁČ, KOLESO, 
KOLIA, KOLIBA, KORBA, KORUNA, KOSATKA, 
KRIEDA , K V ETINÁČ, K V ET Y, KULM A , 
KURČA, PADÁK, PANIKA, PANVA, PARABOLA, 
PARKETY, PASTA, PEDÁL, PERLA, PERNÍK, 
PODMET, POLOMER, PORTÁL, POSOL, POVEL, 
PRASA, PRAVEK, PREDLOŽKA, PREKLÁDKA, 
PREPELICA, PROSO, PYRIT

Autorka: Ružena Andrašovská
Zo správnych odpovedí z minulého čísla sme vyžrebo-
vali: Petra	Maršaleka,	Slovinky	171,	053	40	Slovinky
Výhru si môže prevziať  v pokladni MsÚ, na prízemí.

O S E M S M E R O V K A: 
Vdova po veľkom boháčovi príde za notárom, aby jej 
prečítal testament.
Milá pani, prv než vám prečítam testament, chcel by 
som vedieť, (dokončenie v tajničke)

Uzávierka Krompašského 
spravodajcu je vždy 25. v mesiaci

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

KUPÓN č. 7
•	 Predám 3 –izbový tehlový byt na 1. poscho-

dí  (prípadne so zariadením) v Krompachoch 
na Maurerovej ulici. Ide o stredný, teplý byt. 
Izby sú priestranné. Kúpeľňa a WC je po re-
konštrukcii. Na byte sú bezpečnostné vcho-
dové dvere. Tel. kontakt: 0903 932 082

•	 Predáme 2-izbový byt v centre mesta Krom-
pachy, nachádzajúci sa na ideálnom druhom 
poschodí osemposchodového obytného 
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INZERCIA

K V E T I N Á Č P K Č O N R Á M O K
O A I P P K S Á O A M L U K A A O E
L K R A A R P L S S R CH O K S S P V
I A V N A P E O O T C K Č E A O R A
B P Á I E S R K L E B A E T R O T R
A L E K O V L S L L K T K T P P Y P
K N K A R T A E K Á Á A Á A Y A T R
Ž K T Í Ť I R L V N D L K R K E E E
O A L E N E E L R O A K I L N M V P
L S O I M R Á D P A P T A I L O K E
D Í O O N D E J A H T D R Č O O U L
E N L R E I O P S I I A N U R O K I
R O Ž P P E K P T N L N K B O U U C
P A R A B O L A A K A R A B í N K A

bloku. Byt je teplý, slnečný, z väčšej časti 
upravený – kuchynská linka, v dvoch izbách 
kvalitné plávajúce podlahy, ostatné podlahy 
tiež rekonštruované. Balkón bytu je tiež 
upravený, plastové balkónové dvere a okno. 
V byte sú merače tepla, internet, káblová TV. 
V prípade záujmu sa byt predá aj s príslušen-
stvom – aj čiastočným. 

 Bližšie info: 0911 580 528

STK
ul. SNP 67, Krompachy

OTVORENÉ už od JÚLA 2012 v čase od 7.00 hod. do 18.00 hod.
Vykonávame emisné a technické kontroly na všetky vozidlá

Objednajte sa na: www.stkkrompachy.sk 
Tel.č.:0905 206 123        Fax: 053/447 00 45


