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PRÁZDNINY KONČIA, ŠKOLA VOLÁ !!!

Rady pre budúcich školákov Postoj chvíľa

Školákom sa pomaly, ale iste končia letné 
prázdniny a od pondelka 3.9.2012 sa vrátia späť 
do školských lavíc. Veru, je to tak. Sladký čas 
„ničnerobenia“ sa opäť skončí a začne sa škola 
a školské povinnosti. Znova sa školské budovy 
začnú ozývať detským krikom, školským zvo-
nením, všetko pod dozorom skúsených peda-
gógov, ktorí sa snažia posúvať latku náročnosti 
učiteľského povolania stále vyššie.
Učiteľské povolanie je nielen dôležité pre našu 
spoločnosť prechádajúcu transformačnými 
procesmi, ale zároveň ťažké a náročné.

 Sú to práve učitelia, ktorí pochvália i pokar-
hajú a ktorí ukazujú na klady aj zápory všetkých 
žiakov. Učitelia nás učia aj to, aby sme ostali 
sami sebou a rozdávali všade len lásku a dobro. 
To všetko robia s trpezlivosťou im danou, kto-
rou sú obrnení a prepáčia aj malé „vylomeniny“, 
patriace k údelom správnych študentov.
Každý lekár, športovec, inžinier či robotník vďa-
čí svojmu učiteľovi za prvé písmenko, číslicu, 
ale i za ďalšie rozvíjanie talentu, za svoje miesto 
v spoločnosti. Učiteľ musí neustále sledovať 
vývoj, reagovať na nové podnety, výdobytky 
techniky, pretože v tomto smere je pre žiaka 
vzorom vedomostí. Nie je to v žiadnom prípade 
jednoduché.
Na jednej strane je učiteľ a na druhej žiak, ktorý 
by mal mať snahu rozšíriť si svoj obzor pozna-
nia.

„Musíš sa veľa učiť, aby si spoznal, ako málo 
vieš“ – hovorí jedno príslovie. Je to naozaj tak, 
pretože človek nemôže vedieť všetko a čím sa 
viac učí, tým má väčší pocit, že je ešte veľa vecí, 
ktoré nepozná. Škola nám dáva cennú vec, čo sa 
nedá kúpiť ani za všetky poklady sveta – vzdela-
nie. Bez vzdelania je človek ako malá rybka v ší-
rom oceáne, čo nič nezmôže voči väčším rybám.
Žiaci vyšších ročníkov už vedia, čo ich v škole 
čaká. Niektorí sa na školu a svojich učiteľov 
tešia, iní by si  ešte radi predĺžili prázdniny a vy-
užili posledné teplé lúče slnka.
Najväčšia zmena čaká na prváčikov, ktorým sa 
začína povinná školská dochádzka. Tu sa žiada 
od učiteľov, ale aj od rodičov, aby ich prechod 
z materskej školy do prvej triedy bol čo najmenej 
problematický. Aby chodili s radosťou do školy 
a vnímali svoje povinnosti ako hravú formu 
učenia.

 Celý svet od nepamäti uvažuje o ľudskom 
šťastí, láske a výchove detí. Presviedčajú nás 
o tom slová aténskeho štátnika a zákonodarcu 
Solóna, radeného medzi sedem gréckych mudr-
cov, ktorý povedal: „Pokiaľ žiješ, uč sa. Nečakaj 
na starobu, aby ti priniesla múdrosť.“ 
 Učiteľ nemôže za svojho žiaka prežiť život, ani 
mu nemôže poskytnúť hotové recepty životných 
situácií. Môže mu však pomôcť pri nadobúdaní 
zodpovednosti za vlastné konanie, poodhaliť 
tajomstvá sebavýchovy, slobody, morálky, po-
máhať hľadať ľudské hodnoty.

Mesto Krompachy Vás srdečne pozýva na 

XXI. Krompašský jarmok 
v	dňoch	20.-22.9.2012

Prípravy na kultúrny program vrcholia, ale už dnes vieme, že všetkých jarmočníkov 
budú počas troch dní zabávať aj:

•	BOŽANA	
•	PAVELČÁKOVCI
•	ANDER	z	KOŠÍC	a	Kandráčovci
•	HEĽENINE	OČI

A prekvapením bude určite aj: 

•	Tanec	so	živým	hadom	•	Brazílsky	karneval	•	
•	Dych	vyrážajúce	číslo	s	lietajúcim	horiacim	ohňom	

 Nový školský rok prináša zmeny, ktoré sú 
zamerané na rozvoj žiackych kompetencií, na 
ich tvorivosť a slobodu myšlienok. Zmeny sa 
dotýkajú aj samotného učiteľa, ktorý svoje pe-
dagogické majstrovstvo získava nielen praxou 
ale aj sústavným vzdelávaním sa. 
 Žiakom prajeme úspešný vstup do nového 
školského roka, veľa elánu pri získavaní vedo-
mosti, učiteľom a rodičom veľa trpezlivosti, aby 
pri bilancovaní na konci bolo čo najviac usmie-
vavých a šťastných tvári. 

  Mgr. Adriána Kočanová

Ale aj:	•	 Kúzelník	WOLF
	 	•	 SPIŠ	BAND
	 	•	 FAKÍRI
	 	•	 JOŽKO-JOŽKA

–	populárna	speváčka	
			Jadranských	piesní
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JUBILANTI 
	 85	ročná	
   Irma Trégerová

	 80	ročné 
  Valéria Peňázová
  Mária Zemanová

	 70	roční
  Ján Rodák
  Ing. Oto Stettner
Blahoželáme jubilantom

NARODENIA V JÚLI 2012
 Bohuš Čonka
 Jozef Dirda
 Dušan Girga
 Laura Jánošová
 Šimon Kandra
 Vanesa Poláková
 Lenka Polláková
 Nelly Pramuková
 Damián Ringoš
 Timon Tkáč

ÚMRTIA V JÚLI 2012
Štefan Čech 1928-2012
Michal Figľár 1948-2012
Ladislav Harman 1948-2012
Zuzana Malicová 1933-2012
Jozef Mihalik 1948-2012
Vladimír Neupauer 1945-2012
Milan Voš 1944-2012

Spoločenská 
rubrika 

S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme, že dňa 
15. júla 2012 nás navždy opustil 

Ing. Štefan Trela. 

Hoci väčšinu svojho života prežil 
v Košiciach, do svojich rodných Krompách, 

ktoré mal tak veľmi rád, sa už roky 
pravidelne vracal. 

Tí, ktorí ste tohto výnimočného a skromného človeka 
poznali, venujte mu tichú spomienku.

Súrodenci s rodinami

Úradné hodiny MsÚ

ÚRADNÉ HODINY MSÚ
Pondelok:  7:30 - 12:00      13:00 - 15:30 hod.
Utorok: 7:30 - 12:00  13:00 - 15:30 hod.
Streda: 7:30 - 12:00  13:00 - 17:00 hod.
Štvrtok: nestránkové hodiny 13:00 - 15:30 hod. 
Piatok: 7:30 - 12:00  13:00 - 14:00 hod.

PRACOVNÁ DOBA MESTSKEJ KNIŽNICE
 POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

Pondelok:   08:00 - 12:00 13:00 - 16:00 hod.
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00 hod.
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00 hod.
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00 hod.
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00 hod.

ÚRADNÉ HODINY BHMK
Pondelok:  7:00 - 11:00      12:00 - 15:00 hod.
Utorok: nestránkové hodiny 12:00 - 15:00 hod.
Streda: 7:00 - 11:00 12:00 - 16:00 hod.
Štvrtok: nestránkové hodiny 12:00 - 15:00 hod.
Piatok: 7:00 - 11:00 12:00 - 14:00 hod.

Vážení spoluobčania
 Dovoľte mi, aby som netradične 
reagovala na poplašnú „zaručenú 
správu“,  ktorá sa šíri ako mor, 
takmer rýchlosťou svetla a vyvo-
láva medzi občanmi strach, obavy 
a pohoršenie. Na stretnutiach 
so seniormi, prostredníctvom 
telefónu a osobnými návštevami 
niektorých občanov mi bola táto 
„zaručená správa“ oznámená 
spolu s otázkami.  „Čo si to naša 
primátorka dovoľuje? Také niečo 
urobiť? Veď je to takmer  likvidá-
cia celého mesta?“  Táto poplašná 
správa je nasledovná:
 „Primátorka upravuje Halňu 
a ide tam postaviť domy pre obča-
nov Luníka IX z Košíc“.
Musím  túto „zaručenú správu“ 
dementovať a zároveň konšta-
tovať: Absolútna hlúposť, blud 
a klamstvo. Ten kto to vymyslel 
a vypustil takúto „kačicu“ musel 
mať poriadnu dávku fantázie. Sir 
Alfred Joseph Hitchcock, slávny 
autor hororov, by takýto príbeh 
nedokázal vymyslieť. Nedivím sa 
ľuďom že sa boja, keďže televízne 
zábery z Luníka IX sú hororové pre 
celé Slovensko. V Krompachoch 
máme dostatok svojho trápenia 
a určite nám nie je za potreby ešte 
viac pridávať. Nevidím žiadne 

logické vysvetlenie, prečo by som 
mala  takéto niečo robiť. V Krom-
pachoch žijem už viac ako päťde-
siat rokov a ak Boh dá, chcem tu  
prežiť starobu,  aj tu s pokojom 
v duši  zomrieť. 
 Milí spoluobčania, je mi veľ-
mi ľúto, že si myslíte, že by som 
na  takúto absurditu pristúpila. 
Avšak ten, kto niečo také vymyslel 
a rozšíril, nemal asi čestný úmysel. 
Prečo chce stresovať a strašiť ľudí 
v tejto dobe? Máme snáď všetci 
málo trápenia? Alebo bol cielený 
úmysel ublížiť mojej osobe...?
 Dovoľte mi, aby som Vám vy-
svetlila, čo sa deje na Halni. O tejto 
stavbe som už viac krát prostred-
níctvom Krompašského spravo-
dajcu písala. Mesto Krompachy 
získalo grant z Európskej únie 
na stavbu „Rekultivácia skládky 
Halňa“. Jedná sa o terénne úpravy 
starej ekologickej záťaže po prie-
myselnej výrobe vo veľkosti 8,5 ha, 
umiestnenej za SEZ-om  a Zlievár-
ňou. V prípade, že by  sa realizácia 
tejto stavby neuskutočnila,  mesto 
by v budúcnosti za túto ekologickú 
záťaž ťažko zaplatilo. Rozhodnutia 
Európskej únie sú nekompromis-
né. Zároveň si touto stavbou vylep-
šujeme životné prostredie, vzhľad 

mesta, (najmä pohľad z vlaku, aj 
keď na druhej strane je pohľad 
z vlaku katastrofálny) a pripravu-
jeme pozemky na ďalšie možné 
rozšírenie priemyselného parku. 
 Na základe zmluvy uzatvore-
nej s Ministerstvom životného 
prostredia na tomto pozemku nie 
je možné 5 rokov nič stavať a nie 
je možné 5 rokov s týmto pozem-
kom obchodovať, t. j. nie je možné 
ho predať, ani kúpiť. Zároveň si 
neviem predstaviť, ktorý úrad by 
v tejto lokalite dovolil postaviť 
obytné domy? 
Takže ešte raz opakujem, nee-
xistuje žiaden zámer, minimálne 
5 rokov,  na Halni hocičo  stavať. 
Zároveň Vás, vážení a milí spolu-
občania chcem ubezpečiť že mesto 
nepripravuje žiadnu výstavbu soci-
álnych bytov. Taktiež mne osobne 
nie je známe, že by sa chystalo 
hromadné sťahovanie  obyvateľov 
z Košíc, z Luníka IX do Krompách. 

 Vážení spoluobčania, čitatelia 
Krompašského spravodajcu.
 Chcem vám všetkým popriať krás-
ny, ničím nerušený zvyšok leta. Užite 
si teplé a nádherné letné dni v šťastí 
a zdraví s pokojom, s pokojom v duši. 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta

Prihovára sa Vám primátorka mesta Krompachy

POĎAKOVANIE
Dňa 12.7.2012 sme sa rozlúčili s našim drahým 

Ing. Štefanom ČECHOM, 
ktorý nás náhle opustil 5.7.2012. 

Jeho odchod bol nečakaný, odišiel tíško a zanechal nám v srdci veľkú bolesť. 

Touto cestou chceme úprimne poďakovať všetkým, ktorí nám rôznou formou prejavili 
sústrasť. Veľká vďaka patrí aj MUDr.Latkaničovej, MUDr. Dzurovej a MUDr. Kozlovi 

za celoživotnú starostlivosť o jeho zdravie. 
V ťažkej chvíli života s úctou ďakuje 

   smútiaca rodina
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XXI. Krompašský jarmok 
20.- 22.9.2012

20.9.2012	(štvrtok)
 15,00 SLÁVNOSTNÝ	PROGRAM	pri	príležitosti	100.	výročia	založenia
	 	 dychovej	hudby	a	Robotníckeho	spevokolu		
 17,30 Exhibičné	vystúpenie	mažoretiek	ASK
 18,30 UMELECKÁ AGENTÚRA V.ČEKOVSKÉHO uvádza 
  hudobno – zábavný program „HUDBA	SPÁJA“	

21.9.2012	(piatok)
 15,00 Slávnostné	otvorenie	Dní	mesta	a	XXI.	Krompašského	jarmoku,
	 	 Sprievod mestom, Skupina	historického	šermu		
 16,00  Tanečný program „The	power	of	rhythm	–	Sila	rytmu“	
	 	 FRIM-art	z	Prešova	a	Zepira	studio
  Fakír	– mysteriózny dotyk ohnivých plameňov na ľudskom tele
 17,00 Ľudový	rozprávač	a	zabávač	-	JOŽKOJOŽKA
 17,30  BOŽANA	–	Srdce	Jadranu	– populárna speváčka z Belehradu spieva 
  s eleganciou a charizmou najkrajší výber Jadranských melódií 
 18,30 FRIM-art	z Prešova Vás pozýva do víru spoločenského tanca, 
  brazílskeho karnevalu, samby, paso-doble 
  a na orientálny	tanec	so	živým	hadom
 19,00 Vystúpenie	ľudového	rozprávača	JOŽKOJOŽKA 
 19,30 Ohňová	šou	– dych vyrážajúce číslo s lietajúcim horiacim ohňom v rukách 
 20,00 Do tanca aj na počúvanie hrajú a spievajú PAVELČÁKOVCI
 21,30 HEĽENINE	OČI	– koncert pre všetkých jarmočníkov 
 22,30	 JARMOČNÁ	VESELICA	

22.9.2012		(sobota)
13,00	 Vystúpenie	FS	KROMPAŠAN	a	DFS	KROMPAŠANČEK
14,00	 Kúzelník	WOLF		Vám prináša kvalitnú zábavu s množstvom 
  gagov a komických situácií, ktoré Vás nenechajú ľahostajnými  
15,00	 Jarmočníkom hrá SPIŠBAND		
16,00	 ŽREBOVANIE	TOMBOLY	Detskej nadácie mesta Krompachy
17,30	 Zabávať Vás bude	ANDER	z	Košíc	a	Kandráčovci			

ZMENA	PROGRAMU	VYHRADENÁ	!!!

Mesto 
KROMPACHY 
Vás pozýva na
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Ponuka na predaj majetku - pozemok na Maurerovej ulici v Krompachoch
Mesto Krompachy zastúpené primátorkou mesta Ing. Ivetou Rušinovou, 
na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších právnych predpisov a v nadväznosti na § 9a ods. 1 písm. c), 
ods. 2 a ods. 5 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 15/D.12/1 
zo dňa 18.4.2012 a Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 16/C.4 zo dňa 
27. 6. 2012

týmto oznamuje, že ponúka na predaj
nehnuteľnosť – pozemok s výmerou 262m2, nachádzajúci sa na ulici 

Maurerovej v Krompachoch, zapísaný v liste vlastníctva č. 1 
pre k. ú. Krompachy

(pri rodinnom dome s. č. 944, stojaceho na parcele KN-C 2899/1)
 • parcela C-KN 2898/2, diel 2, zastavaná plocha s výmerou 245 m2

 • parcela C-KN 2898/2, diel 3, zastavaná plocha s výmerou 17 m2

formou priameho predaja
najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa 
Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty ma-
jetku v znení neskorších právnych predpisov, t.j. znaleckého posudku 
č. 33/2012 zo dňa 15.05.2012,

minimálne za cenu 9,32 €/m2
Podľa § 9 ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení ne-
skorších právnych predpisov obec týmto stanovuje lehotu na doručenie 
cenových ponúk pre záujemcov o kúpu uvedeného nehnuteľného majetku 
mesta

do 30.08.2012, najneskôr do 12,00 hod.
Ponuky s návrhom kúpnej ceny je potrebné doručiť v určenom termíne 
v obálke s heslom „NEOTVÁRAŤ - Predaj pozemku 2898/2“ poštou 
alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Krompachoch, Námestie 
slobody č. 1 - prízemie.

Ponuka na predaj majetku
pozemok na Maurerovej ulici v Krompachoch

Mesto Krompachy zastúpené primátorkou mesta Ing. Ivetou Rušinovou, 
na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších právnych predpisov a v nadväznosti na § 9a ods. 1 písm. c), 
ods. 2 a ods. 5 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 15/D.11/1 
zo dňa 18.4.2012 a Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 16/C.3 zo dňa 
27. 6. 2012
týmto oznamuje, že ponúka na predaj
nehnuteľnosť – pozemok s výmerou 805 m2, nachádzajúci sa na ulici 

Cintorínskej v Krompachoch, zapísaný v liste vlastníctva č. 1 
pre k. ú. Krompachy

(za objektom obchodných priestorov s. č. 1077, parcela KN-C 27)
• parcela C-KN 25/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 645 m2

• parcela C-KN 245/2, záhrady výmerou 160 m2

formou priameho predaja
najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa 
Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty ma-
jetku v znení neskorších právnych predpisov, t.j. znaleckého posudku 
č. 33/2012 zo dňa 15.05.2012,

minimálne za cenu 12,10 €/m2
Podľa § 9 ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení ne-
skorších právnych predpisov obec týmto stanovuje lehotu na doručenie 
cenových ponúk pre záujemcov o kúpu uvedeného nehnuteľného majetku 
mesta

do 30.08.2012, najneskôr do 12,00 hod.
Ponuky s návrhom kúpnej ceny je potrebné doručiť v určenom termíne 
v obálke s heslom „NEOTVÁRAŤ – Priamy predaj pozemku Cintorínska 
ul.“ poštou alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Krompachoch, 
Námestie slobody č. 1 - prízemie.

Ponuka na predaj majetku
pozemok na ulici Cintorínska v Krompachoch

Bytové hospodárstvo mesta Krompachy s.r.o.
Bytové hospodárstvo mesta Krompachy s.r.o. 
(BHMK)  je spoločnosť s. r. o. so 100% účas-
ťou mesta. Zaoberá sa čisto výkonom správy 
a údržbou bytových domov. V Krompachoch 
je zhruba 70 – 80 panelákov. Z toho BHMK 
spravuje asi polovicu (t.j. 35 bytových domov 
cca 800 bytov). Časť bytových domov spravu-
je bytové družstvo SNV a časť sú spoločenstvá 
vlastníkov bytov a výkon správy a údržby si 
vykonávajú sami. Spoločnosť BHMK vyko-
náva svoju činnosť vyše 20 rokov. Založil ju 
vtedajší primátor mesta Ing. Jozef Fajgel a pr-
vým konateľom bol p. Hanušovský. Chcem 
povedať, že BHMK bolo od začiatku veľmi 
zle vedené. Zlou platobnou disciplínou, čo sa 
týka zálohových platieb za byty a nebytové 
priestory. Slabým vymáhaním týchto dlžôb 
sa spoločnosť dostávala do neustálej finanč-
nej tiesne. Mám však aj dojem, že financie  
boli používané aj na iné účely, ako je správa 
a údržba bytových domov, čo je v rozpore zo 
zákonom 182 o správe bytov a nebytových 
priestorov. Za tento stav sú zodpovední všetci 
primátori, poslanci mestských zastupiteľ-
stiev, konatelia spoločnosti a dozorné rady. 
Odčerpané financie sa nikdy stopercentne 
do spoločnosti nevrátili. Výška poplatkov 

za výkon správy ne-
bola nikdy optimálne 
nastavená. Ich výška 
nestačila na mzdy perso-
nálu a poplatky spojené 
s činnosťou BHMK.  
Neviem z akých peňazí 
boli vyplácané odmeny 
konateľom spoločnosti. 
Oceňujem však krok 
súčasnej primátorky, 
ktorá mala snahu v roku 
2009 túto spoločnosť 
oddĺžiť a výkon správy 
bytov previesť na inú 
správcovskú spoločnosť. Túto alternatívu 
však vtedajší poslanci zamietli (neschválili). 
Preto sa BHMK zmieta vo finančných prob-
lémoch dodnes. Naviac, daňový úrad v roku 
2009 zistil porušenie za neodvádzanie DPH 
a vyrubil podniku dodatočný výmer, plus úro-
ky a sankčný poplatok, čo z môjho pohľadu 
položilo spoločnosť na kolená. Bez pomoci 
mesta nie je táto spoločnosť schopná fungo-
vať. Za zmienku stojí, že dlh, ktorí majú oby-
vatelia bytov voči spoločnosti predstavuje cca 
240 000 Eur. V súčasnej dobe prebieha vymá-

hanie týchto dlžôb, ale mám dojem, že by to 
malo prebiehať rýchlejšie a nekompromisnej-
šie. Veď poctivo platiaci občania nemôžu do-
tovať nezodpovedných ľudí (neplatičov). Táto 
skutočnosť brzdí aj vyplácanie preplatkov 
za rok 2011. Mesto však musí danému stavu 
napomôcť. V súčasnosti prebieha finančná 
analýza spoločnosti a po jej ukončení bude 
musieť mesto konať. 
Žiadalo by sa k tejto problematike povedať 
viac (v budúcom čísle krompašského spravo-
dajcu).                        Vladimír Puchala, poslanec MsZ
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Názov prijímateľa: 
 Mesto Krompachy
Názov projektu:  
 Zlepšenie kvality života osôb 
ohrozených sociálnym vylúčením 
v Meste Krompachy prostredníc-
tvom sociálnej práce v komunitách

Názov Operačného programu: 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Miesto realizácie projektu: Mesto 
Krompachy, okres Spišská Nová 
Ves, Košický samosprávny kraj
Trvanie projektu: 
 01. 09. 2010 – 31. 08. 2012
Výška nenávratného finančného 
príspevku: 68 972,67 €

Kontaktné údaje: 
 PhDr. Imrich Papcun
 imrich.papcun@krompachy.sk
 tel. č. 053/419 22 30
 www.krompachy.sk

Ciele projektu:
• Zvýšenie kvality života občanov 

rómskeho etnika a zlepšenie vzá-
jomného spolunažívania róm-
skeho etnika a majority v meste 
Krompachy

• Motivovať klientov k podpore 
vzdelávania detí

• Podporiť dostupnosť a kvalitu 
služieb sociálnej starostlivosti

• Pomáhať klientom pri prekoná-
vaní náročných životných situácií

• Rozvíjať a podporovať schopnos-
ti klientov hospodáriť s peniazmi 
a podnecovať ich k účelnému 
využitiu sociálnych dávok

Hlavné aktivity:
• Aktivity zamerané na podporu 

komunitnej práce a na vyvolanie 
a podporovanie zmeny v rámci 
miestnych spoločenstiev a senzi-
bilizačné aktivity

Cieľové skupiny:
• Občania v nepriaznivej sociálnej 

situácii
• Dlhodobo nezamestnaní občania 

poberajúci DvHN

Ukončenie realizácie projektu 
„Zlepšenie kvality života osôb ohrozených 
sociálnym vylúčením v Meste Krompachy 
prostredníctvom sociálnej práce v komunitách“

• Deti, plnoleté fyzické osoby, 
rodiny, komunity ohrozené soci-
álnym vylúčením, vylúčené alebo 
marginalizované

• Osoby závislé na drogách, alko-
hole a inak závislí, vrátane absti-
nujúcich

• Mladí dospelí po ukončení ústav-
nej starostlivosti, náhradnej 
rodinnej starostlivosti

Výstupy a dosiahnuté výsledky:
• Osobný kont ak t s k lientmi 

vo všetkých lokalitách mesta – 
diagnostikovanie problémov, po-
dávanie návrhov na ich riešenie,

• poskytovanie základného sociál-
neho poradenstva,

• monitorovanie rodín, ktoré ne-
zvládali alebo zanedbávali sta-
rostlivosť o maloleté deti,

• pomoc rodinám pri vybavovaní 
dotácií na stravu detí navštevujú-
cich základné školy v prípade, ak 
spĺňali stanovené podmienky,

• pomoc pri realizácií zápisu detí 
do I. ročníka základných škôl,

• spolupráca so školami v rámci 
mesta a sprostredkúvanie komu-
nikácie medzi školu a rodinou,

• objednávanie klientov na peda-
gogicko-psychologické vyšetre-
nia,

• šetrenie pomerov v rodinách vo 
veci podania správy polícii, súdu 
a ÚPSVaR,

• objednávanie klientov na rôzne 
lekárske vyšetrenia,

• zabezpečenie pravidelného očko-
vania maloletých detí,

• pomoc klientom pri vybavení 
preukazov poistenca zdravotnej 
poisťovne,

• umiestnenie detí na liečenie 
v Detskej psychiatrickej liečebni 
Hraň a na II. psychiatrickej klini-
ke v Košiciach z dôvodu užívania 
omamných a psychotropných 
látok,

• pomoc klientom pri hľadaní si 
zamestnania a pri zabezpečení 
potrebnej dokumentácie pri pri-
jatí do zamestnania,

• pomoc rodinám pri zabezpečení 
bývania (spísanie podnájomných 
zmlúv),

• pomoc rodinám pri zmierňovaní 
následkov živelnej pohromy,

• pomoc klientom pri riešení exe-
kučných príkazov a vybavení 
splátkových kalendárov,

• pomoc pri spísaní žiadostí adre-
sovaných na ÚPSVaR, Sociálnu 
poisťovňu, Okresný súd Spišská 
Nová Ves a ďalšie inštitúcie,

• výplata dávok v rámci inštitútu 
osobitného príjemcu a dohľad 
nad ich účelným využitím,

• realizácia Potravinovej pomoci 
v roku 2011,

• prevádzka klubovne v priesto-
roch Zariadenia sociálnych slu-
žieb „Maška“,

• organizovanie voľnočasových 
aktivít pre deti,

• pohovory s rodičmi a deťmi 
o škodlivosti fetovania, o potrebe 
zodpovedného prístupu k vzdelá-
vaniu detí, o potrebe zodpoved-
ného prístupu k svojmu zdraviu 
a zdraviu detí,

• spolupráca s Komisiou soci-
álnou, zdravotnou, by tovou 
a pre rómsku komunitu pri MsZ 
Krompachy, 

• spolupráca s externými sub-
jektmi zaoberajúcimi sa sociál- 
nou problematikou v meste 
Krompachy (Pravoslávna cirkev- 
ná obec Krompachy, Rímsko-
katolícka cirkev – farnosť Krom-
pachy, ÚPSVaR – oddelenie 
sociálnej kurately),

• spolupráca s Rómskymi špecia-
listami PZ SR – obvodné oddele-
nie Krompachy.

Tento projekt sa realizuje vďaka 
podpore z Európskeho sociál-
neho fondu v rámci Operačného 
programu „Zamestnanosť a soci-
álna inklúzia“.
 

www.esf.gov.sk  
www.fsr.gov.sk

Krytá plaváreň 
opäť otvorená
Otváracie hodiny krytej 

plavárne v Krompachoch:

Pondelok - sanitárny deň
Utorok 11: 00 - 20:00
Streda 11: 00 - 20:00
Štvrtok 11: 00 - 20:00
Piatok 11: 00 - 20:00
Sobota 11: 00 - 20:00
Nedeľa 11: 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 €

Dospelí 3,30 €
Ženy nad 55 r 1,70 €
Muži nad 60 r 1,70 €
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DONEBAFEST – KROMPACHY 2012 je už minulosťou – ponú-
kame Vám pár fotiek pre pripomenutie príjemnej festivalovej 

pohody... a budeme sa tešiť na ďalší ročník!
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Mesto Krompachy, Námestie slobody 
č. 1, 053 42 Krompachy, IČO: 00 329 
282, zastúpené Ing. Ivetou Rušinovou, 
primátorkou mesta, vyhlasuje výberové 
konanie na

•  jedno pracovné miesto 
terénneho sociálneho 

pracovníka (TSP)

Výberové konanie sa uskutoční dňa 7. 
septembra 2012 o 9.00 hod. v priesto-
roch zasadačky mestského úradu 
v Krompachoch, Námestie slobody č. 1.
 Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu 
písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania 
osobne doručiť alebo poštou zaslať na 
adresu Mestského úradu v Krompachoch. 
Na obálku napíšte:
„NEOTVÁRAŤ – TSP – výber“
Uzávierka na predkladanie žiadostí 
o prijatie do zamestnania je 3. septem-
bra 2012. Platí prezenčná pečiatka 
podateľne MsÚ v Krompachoch.
Záujemcovia, ktorých žiadosti do výbe-
rového konania boli zaslané po termíne 
uzávierky, nebudú zaradení do výberové-
ho konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žia-
dosti o prijatie do zamestnania:
• písomnú žiadosť, v ktorej je jedno-

značne určené, o ktorú pozíciu sa 
kandidát uchádza,

• životopis,
• doklad o najvyššom dosiahnutom 

vzdelaní, prípadne aktuálne potvrde-
nie školy o štúdiu,

• iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť 
(certifikáty zo školení a podobne),

• uchádzač môže predložiť aj odpo-
rúčania alebo pracovné hodnotenia 
od predchádzajúceho zamestnávateľa 
alebo organizácií s ktorými v minulos-
ti spolupracoval,

• výpis z registra trestov nie starší ako 
3 mesiace,

• súhlas so spracovaním osobných 
údajov a ich poskytnutím FSR a Úradu 
splnomocnenca vlády SR pre rómske 
komunity v prípade, že bude uchádzač 
úspešný

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu 
TSP sú:
1. V prípade uchádzačov, ktorí pôsobili 

ako TSP alebo asistent TSP v rámci 

predchádzajúcich projektov financo-
vaných FSR alebo Programu podpory 
komunitnej sociálnej práce v obciach 
s vylúčenou komunitou (od roku 
2005):

 Ukončené stredoškolské vzdelanie 
s maturitou doplnené certifikovaným 
sociálno-psychologickým výcvikom, 
alebo iným akreditovaným vzdeláva-
cím kurzom (napr. v oblasti sociálneho 
poradenstva) v rozsahu minimálne 
70 hodín, s podmienkou, že uchádzač 
je riadnym študentom vysokoškolské-
ho štúdia v bakalárskom študijnom 
pr og r a m e a l e b o mag i s t e r skom 
študijnom programe zameranom na 
sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku, 
špeciálnu pedagogiku, liečebnú peda-
gogiku, psychológiu akreditovanom 
podľa osobitného predpisu alebo vyš-
šieho odborného štúdia vo vzdeláva-
com programe akreditovanom podľa 
osobitného predpisu v študijných 
odboroch zameraných na sociálnu 
prácu, sociálnu pedagogiku, špeciál-
nu pedagogiku, liečebnú pedagogiku, 
andragogiku, sociálnu a humanitárnu 
pr á c u ,  s o c i á l n o - pr á v nu č i n n o s ť  
a charitatívno-misijnú činnosť.

2. V prípade ostatných uchádzačov:
a. vysokoškolské vzdelanie získané 

štúdiom v bakalárskom študijnom 
programe alebo magisterskom študij-
nom programe, alebo

b. vyššie odborné vzdelanie získané ab-
solvovaním vzdelávacieho programu 
akreditovaného podľa osobitného 
predpisu v študijných odboroch za-
meraných na sociálnu prácu, sociálnu 
pedagogiku, špeciálnu pedagogiku, 
liečebnú pedagogiku, andragogiku, 
sociálnu a humanitárnu prácu, soci-
álno-právnu činnosť a charitatívno-
misijnú činnosť.

Výberové kritériá na pozíciu TSP sú:
1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti 

terénnej sociálnej práce, prípadne 
práce v komunitách ohrozených alebo 
postihnutých sociálnym vylúčením 
(zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, 
druh vykonávanej práce a dosiahnuté 
výsledky).

2. Ďalšie vzdelávanie, ktorého cieľom 
je priebežné udržiavanie, zdokona-
ľovanie a dopĺňanie požadovaných 

vedomostí a schopností potrebných 
na vykonávanie pracovných činností 
v oblasti terénnej sociálnej práce 
(zohľadňuje sa rozsah vzdelávania, 
zameranie vzdelávania, získané certi-
fikáty a podobne).

 Ďalšie vzdelávanie sa môže realizovať 
prostredníctvom:

 • špecializačného vzdelávania zabez-
pečovaného strednými školami alebo 
vysokými školami nadväzujúcimi na 
získanú kvalifikáciu,

 • účasti na akreditovaných kurzoch,
 • účasti na školiacich akciách v sociál-

nej oblasti,
 • účasti na certifikovaných sociálno- 

 psychologických výcvikoch,
 • lektorskej činnosti a publikačnej  

 činnosti,
 • účasti na super víznych progra- 

 moch.
3. Objektívne preukázateľné skúsenosti 

s prácou s cieľovou skupinou, naprí-
klad pôsobenie v komunitách postih-
nutých alebo ohrozených sociálnym 
vylúčením v rámci poskytovania so-
ciálnych služieb, komunitných aktivi-
tách, dobrovoľníckych alebo misijných 
aktivít alebo pobytom v komunitách 
postihnutých alebo ohrozených soci-
álnym vylúčením (do tohto kritéria sa 
nezapočítava absolventská prax, účasť 
na organizovaní aktivačných prác ale-
bo administratívna práca, aj keď bola 
vykonávaná v kontakte s príslušníkmi 
cieľovej skupiny).

4. Odporúčania a pracovné hodnotenie 
od predchádzajúcich zamestnávateľov 
alebo organizácií, s ktorými uchádzač 
spolupracoval.

Na výberové konanie budú pozvaní iba 
záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné 
predpoklady na danú pozíciu.
Miestom výkonu práce sú rómske loka-
lity na ul. Hornádska, Družstevná, Stará 
Maša, Banícka štvrť, a kancelária TSP v 
priestoroch Zariadenia sociálnych služieb 
mesta Krompachy „Maška“. Dátum pred-
pokladaného nástupu do zamestnania je 
1. október 2012.

Popis práce TSP:
- Samostatne vyhľadáva, diagnostikuje 

a nachádza riešenia pre jednotlivcov 
a rodiny odkázané na pomoc v sociál-

nej oblasti , pre osoby so zdravotným 
postihnutím, nevládnych starších ľudí 
a ich opatrovateľov v rodine.

-  Poskytuje základné informácie (soci-
álne poradenstvo) v krízových situá-
ciách a zabezpečuje potrebné sociálne 
služby. Po dohode s klientom navrhuje 
formu sociálnej intervencie a plán ďal-
ších krokov riešenia jeho sociálneho 
problému.

- Poskytuje individuálne a skupinové 
konzultácie.

- V prípade potreby sprevádza klienta 
do jednotlivých inštitúcií, koná v záuj-
me klienta.

- Spolupracuje a sprostredkováva infor-
mácie medzi klientmi a inštitúciami v 
lokalite (Mestský úrad, primátor, ZŠ, 
ŠZŠ, Úrad práce, sociálnych vecí a 
rodiny, zdravotné zariadenia a ďalšie 
štátne, verejné, súkromné a mimo-
vládne inštitúcie).

- Samostatne vedie spisovú dokumentá-
ciu klientov, pracovný výkaz, terénny 
denník.

- Mapuje lokalitu – zbiera demografické 
údaje, analyzuje potreby lokality a ur-
čuje ciele svojej práce v dlhodobejšom 
horizonte.

- Svoje aktivity koordinuje s vedením sa-
mosprávy v obci a s ostatnými zainte-
resovanými verejnými a neziskovými 
inštitúciami.

V súlade so zásadou rovnakého zaobchá-
dzania je pri výberovom konaní zakázaná 
diskriminácia z dôvodu pohlavia, ná-
boženského vyznania alebo viery, rasy, 
príslušnosti k náboženskej alebo etnickej 
skupine, zdravotného postihnutia, veku, 
sexuálnej orientácie, manželského stavu 
a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, 
politického alebo iného zmýšľania, národ-
ného alebo sociálneho pôvodu, majetku, 
veku alebo iného postavenia. Zásadu 
rovnakého zaobchádzania v pracov-
noprávnych vzťahoch a obdobných 
právnych vzťahoch ustanovuje zákon 
č.  365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchá-
dzaní v niektorých oblastiach a o ochrane 
pred diskrimináciou a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (antidiskriminačný 
zákon).
ITMS kód projektu: 27120130525

Krompachy, 7.8.2012

Ing. Iveta Rušinová primátorka mesta

Terénna sociálna práca sa realizuje v rámci Národného projektu FSR Terénna sociálna práca v obciach (ITMS 27120130525) 
vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ
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požehnal nový obraz Panny Márie 
Škapuliarskej pre túto kaplnku. Od 
posviacky kaplnky, každý rok sa na 
sviatok Panny Márie Škapuliarskej 
slúži sv. Omša s prislúchajúcou 
pobožnosťou za účasti veriacich 
občanov Krompách i veriacich 
z blízkeho kolia. (obr.3)
 Prajeme všetkým občanom 
i návšteevníkom Krompách, aby 
návšteva tejto vzácnej kultúrnej 
i náboženskej pamiatky v prekrás-
nom prírodnom prostredí priniesla 
potrebné zrekreovanie duše i tela,  
nielen v dovolenkovom období, ale 
i v ďalších pracovných i odpočinko-
vých dňoch ich bežného života.

Mgr. Terézia Spielmannová

plnka Škapuliarskej Panny Márie 
z roku 1894, ktorá povstala akoby 
z popola. Boli z nej iba ruiny bez 
strechy (obr.1). 
 Iniciatívu na obnove tejto 
kaplnky do terajšej podoby mal 
vtedajší správca farnosti dekan, 
farár, kanoník Vdp. ThLic. Štefan 
Kosturko. Do realizácie tejto ini-
ciatívy boli zapojení aj miništranti 
– chlapci z mesta. ( obr. 2).
 Dnes sa hrdo vypína nad Krom-
pachmi a od nej je najkrajší pohľad 
na našu farnosť a okolie. Ak je krás-
ne počasie, dovidíme až do Tatier. 
1. júna 2008 Mons. Eduard Kojnok 

 Slová básnika. Občas si po-
vzdychneme, keby sa tak dal za-
staviť, vrátiť čas. Také a podobné 
myšlienky v nás kmitajú v konkrét-
nom prežívaní prázdninových, či 
dovolenkových dní a potom pri ich 
rekapitulácii. Mnohí z nás preží-
vajú tieto chvíle obnovy telesných 
i duchovných síl v zahraničí. Je to 
pobyt pri moriach, poznávanie 
kultúrnych pamiatok i dejín krajín, 
ktoré navštívite. 
 Avšak aj u nás na Slovensku 
máme mnoho zaujímavých a oslo-
vujúcich miest, ktoré nepoznáme 
a ktoré nás obohacujú. 
 Pre návštevníkov východného 
Slovenska je zaujímavá história 
mesta Krompách a jeho okolia. 
V krásnom prírodnom prostredí sa 
hrdo vypína kaplnka Škapuliarskej 

Postoj chvíľa

Panny Márie.
 Pohľad do dejín úcty k Panne 
Márii Karmelskej – Škapuliarskej:
Sviatok Panny Márie Karmelskej 
si Katolícka cirkev pripomína 16. 
júla. Prívlastok Karmelská sa vzťa-
huje na pohorie Karmel v Palestí-
ne. V Biblii je to pohorie symbolom 
krásy a kypiaceho života.  Podľa 
tradícii sa vtedajšiemu generálne-
mu predstavenému rehole karmeli-
tánov dňa 16. júla 1251 zjavila Pan-
na Mária a venovala mu škapuliar 
na znak svojej ochrany a pomoci. 
Dnes pôvodný plátený škapuliar 
nahrádza medailón so zobrazením 
Božského Srdca Ježišovho a obra-
zom Panny Márie Karmelskej. 
 31. júla 2005 bola požehnaná ka-

obr.1

obr.2

obr.3
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Ako ju zvládnuť?
Ocitli sa v novom a neznámom 
prostredí a aj keď sa do školy 
pripravujú už dlho pred sep-
tembrom, prvé dni sú pre nich 
výnimočné.
 Prestup z uzatvorenejšieho 
prostredia rodiny do väčšieho 
kolektívu v škole býva podľa psy-
chológov, považovaný za jedno z ri-
zikových období v živote dieťaťa. 
Často pritom nie je problém v die-
ťati, ale v rodičoch, ktorí v obave, 
ako ich dieťa uspeje v kolektíve, 
stres na dieťa prenesú. Prvá trie-
da pritom zásadným spôsobom 
ovplyvňuje postoj dieťaťa k celému 
budúcemu štúdiu.
„Pre dieťa je nástup do školy vý-
znamným a nezabudnuteľným 
zážitkom, ktorý môže do vysokej 
miery ovplyvniť aj rodič. Veľmi dô-
ležitý je pozitívny prístup k precho-
du z materskej do základnej školy,“ 
hovorí Marcel Kubinský, riaditeľ 
Súkromného centra špeciálno-pe-
dagogického poradenstva Vysoké 

Tatry.
„Obrovskou chybou je, ak rodičia 
deti strašia a vyhrážajú sa im: Veď 
počkaj, v škole ťa naučia poriadku! 
a podobne. Ak to rodičia zažili na 
vlastnej koži, nemusia chybu ich 
rodičov opakovať, veď ich dieťa si 
nezaslúži, aby išlo do školy so stre-
som a obavami o svoju budúcnosť.“
Rodič by mal najmä v prvých ro-

koch venovať zvýšenú pozornosť 
domácej príprave dieťaťa a mal 
by sa intenzívne zaujímať o dia-
nie v škole. Len tak sa mu podarí 
vzbudiť u dieťaťa skutočný záujem 
o učenie a o prijímanie nových in-
formácií.
Bez toho, aby s dieťaťom doma pí-
sal domáce úlohy, sa dieťa nenaučí 
samostatnosti a nebude schopné 
samo sa učiť veľmi dlho. Pre dieťa 
je navyše, najmä na prvom stupni 
pedagóg skutočnou autoritou, 
ktorá ho veľa naučí. Preto by rodič 
nemal znevažovať prácu pedagóga 
a podrývať jeho autoritu kritizo-
vaním jeho práce doma pri prvej 
nevyjasnenej situácii, prípadne pri 
sťažnosti dieťaťa.
Napriek snahe rodičov a učiteľov sa 
však môže stať, že dieťa adaptáciu 
na školské prostredie nezvláda. 
Upozorniť na to môžu zmeny v jeho 
správaní, nočné mory, bolesť hla-
vy, brucha, zvracanie a podobne. V 
takých prípadoch je dobré obrátiť 
sa na školského psychológa. Nie-

kedy môže problém vzniknúť aj 
preto, lebo rodičia pošlú do školy 
ešte nevyzreté dieťa.
Dieťa, ktoré je pripravené na škol-
skú dochádzku, by malo pri hre 
vydržať približne 20 minút, začatú 
prácu alebo hru vždy dokončí, 
na nové prostredie si zvyká bez 
väčších problémov, hrá sa s deťmi, 
v jeho správaní sa neprejavujú 
zlozvyky, ako napríklad cmúľanie 
si prstov, žmurkanie, obhrýzanie 
nechtov a podobne. Ak to nedo-
káže, je lepšie školskú dochádzku 
o rok odložiť. Zbytočným prob-
lémom sa tak vyhnú rodičia, ale 
najmä deti.

Čo čaká prváka:
zmena prostredia
• strach z nepoznaného (či sa 

môže prihlásiť, vzdialiť na toa-
letu, vysloviť svoj názor, posťa-
žovať sa, ak mu bolo ublížené, 
či zvládne dané úlohy, či si nájde 

Škola je pre prváka dôležitou životnou zmenou 

pokračovanie na nasledujúcej strane

Doručovanie listových 
zásielok mestského úradu
Vážení spoluobčania, 
keďže sa pri doručovaní listových zásielok mest-
ského úradu rok čo rok opakovane vyskytujú 
problémy týkajúce sa nedostupnosti domových 
listových schránok, nefunkčnosti a neoznače-
nia listových schránok a zvončekov, chceme Vás 
týmto požiadať o odstránenie tohto stavu, ktorý 

poštovej doručovateľke mestského úradu denne 
komplikuje prácu. 
 Pre názornosť množstva doručených listo-
vých zásielok uvádzame štatistiku z roku 2011. 
Podateľňou mestského úradu bolo evidovaných 
20 880 odoslaných poštových zásielok, z čoho 
bolo 12 146 zásielok adresovaných na územie 
mesta Krompachy, kde doručuje poštu zamest-
nankyňa mesta. 
 Ďalej Vás chceme požiadať o spoluprácu pri 
doručení doporučených listových zásielok v prí-

pade, ak Vás poštová doručovateľka nezastihne 
doma. V takomto prípade nájdete vo svojej 
listovej schránke oznámenie, na ktorom bude 
uvedená informácia v akom termíne a čase si 
môžete uvedenú listovú zásielku vyzdvihnúť na 
mestskom úrade.
 Veríme, že budete akceptovať túto našu žia-
dosť, čím sa zefektívni práca poštovej doručova-
teľky a tiež znížia náklady mestského úradu na 
doručovanie pošty. 

Autor: Ing. Ján Ivančo, vedúci odd. OSaSV

POĎAKOVANIE
 V mesiaci jún 2012 odstúpila pre chorobu z nášho výboru Klubu 
dôchodcov, jeho dlhoročná členka Valéria Ondášová.
 Už od roku 1990 sa snažila, aby naši členovia boli v klube čo najspokojnejší. 
Ako predsedníčka kultúrnej komisie vedela sa postarať i o dovolenku v Gréc-
ku za prístupné ceny i pre penzistov. Ako predsedníčka dala veľa podnetov, 
aby bol život v klube pestrejší. Preto jej za všetkých našich členov i za výbor  
patrí veľké ďakujeme.
 Pripájame i klapanciu, ktorú nám poslala:
    V tym klube dochodcov by še lepši žilo,
    keby vecej členov medzi nas chodzilo.
    Aj výbor snaživý len še vyhvarajú,
    že ročky pribudli a už nevladaju.
    Preto pytam mladšich členoch,
    žeby hlavy dokopy dali
    a šikovnych členoch na kandidátku napisali.
    Tak by še obnovil znovu naš klub,
    šak máme biliard, i dvojake karty,
    človeče nezlož še, ba i slávne šachy.
    Tym še rozlučuje dluhoročna členka vyboru.
    Zbohom ostavajce te klubove kľučky,
    co vas otvirali, Ondašovej rúčky.

 Dňa 22.6.2012 sa členovia MO 
JDS v Krompachoch zúčastnili 
6. ročníka športovo-spoločen-
ského stretnutia seniorov okresu 
Spišská Nová Ves. Podujatia, ktoré 
tentoraz organizovala OO JDS 
v Spišskej Novej Vsi, sa zúčast-
nili aj dôchodcovia zo Spišských 
Vlách, Krompách, Markušoviec 
a Harichovie.
 Súťažilo sa v troch disciplínach – 
hod granátom, vrh guľou a kop na 
bránku. Napriek upršanému dňu, 
keď slniečko vykuklo len na krátku 
dobu, podarilo sa Krompašanom 
získať slušný počet medailí v kaž-
dej disciplíne:
• Vo vrhu guľou v kategórii žien 
nad 65 rokov 1. miesto získala 

p. Božena Záhornádska a 2. miesto 
p. Františka Jurišincová. Medzi 
mužmi do 70 rokov sa p. Dušan 
girga umiestnil na 3. mieste.
• V hode granátom v kategórii 
žien do 65 rokov získala p. Elena 
Šefčíková 2. miesto .
• V disciplíne kop na bránku – 
muži do 70 rokov obsadil p. Dušan 
Girba 3. miesto.
 Odovzdávanie medailí bolo už 
opäť za účasti orchestra dažďových 
kvapiek, ale pri milom posede-
ní s občerstvením a kultúrnym 
programom. Našim úspešným 
súťažiacim srdečne blahoželáme 
a ďakujeme za dobrú reprezentáciu 
našej organizácie.

MI JDS

Informácie z aktivít MO JDS 
v Krompachoch
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Termíny školských prázdnin na školský rok 2012/2013

Prázdniny
Posledný deň

vyučovania pred začiat-
kom prázdnin

Termín prázdnin
Začiatok vyučovania 

po prázdninách

jesenné
30. október 2012 

(utorok)
31. október – 

2. november 2012
5. november 2012 

(pondelok)

vianočné
21. december 2012 

(piatok)
24. december 2012 

– 7. január 2013
8. január 2013

(utorok)

polročné
31. január 2013 

(štvrtok)
1. február 2013 (piatok)

4. február 2013
(pondelok)

jarné
Košický kraj,
Prešovský kraj

15. február 2013 
(piatok)

18. február – 
22. február 2013

25. február 2013
(pondelok)

Banskobystrický, 
Žilinský 
a Trenčiansky kraj

22. február 2013 
(piatok)

25. február – 
1. marec 2013

4. marec 2013
(pondelok)

Bratislavský kraj,
Nitriansky kraj
Trnavský kraj

1. marec 2013 
(piatok)

4. marec – 
8. marec 2013

11. marec 2013 
(pondelok)

veľkonočné
27. marec 2013 

(streda)
28. marec –
2. apríl 2013

3. apríl 2013 
(streda)

letné
28. jún 2013 

(piatok)
1. júl –

30. august 2013
2. september 2013 

(pondelok)

Ponuka na predaj majetku
pozemok na Maurerovej ulici v Krompachoch

priateľov, aká bude pani učiteľka, 
či sa bude môcť ešte hrať a pod.),

• strata kamarátov, ktorí nemusia 
spolu s ním nastúpiť do tej istej 
školy,

• nové náročnejšie povinnosti (pí-
sanie domácich úloh),

• zmena denného režimu,
• prispôsobenie sa školským pra-

vidlám, systému a požiadavkám 
(hlásenie sa, čakanie na vyvola-
nie, systém aktívnej pozornosti 
počas hodiny a čas oddychu 
počas prestávky a pod.),

• zmena sústredenia pozornosti 
(dieťa musí byť disciplinovanej-
šie, musí pozornosť sústrediť 
na učiteľa, reagovať na otázky, 
ktoré sú mu kladené, spoznávať 
a učiť sa nové poznatky…),

• hodnotenie jeho výkonov, na 
ktoré nemuselo byť zvyknuté,

• dieťa sa musí naučiť byť se-
bestačné, organizovať si samo 
čas (zjesť desiatu cez prestávku, 
pripraviť si pomôcky a pod.).

Čo by mal urobiť rodič:
Vysvetliť dieťaťu, čo sa od neho 
v škole bude očakávať, aké budú 
jeho povinnosti.
• Povzbudzovať dieťa, poukázať 

na jeho klady, na to, čo už zvlá-
dlo a dokázalo.

• Byť trpezlivým. Dieťaťu môžu 
ísť prvé dni domáce úlohy ťažko, 
nedokáže sústredene sedieť. 
Celý deň sedelo v škole a muselo 
byť pozorné a môže byť nervóz-
ne z toho, že to isté musí robiť 
i doma.

• Pozitívne motivovať, vyzdvihnúť 
dobré veci, napríklad, čo všetko 
sa v škole naučí, že spozná no-
vých priateľov, bude mať určité 
výhody a pod.

• Rozprávať sa s dieťaťom, ako 
sa mu v škole páčilo, prípadne 
nepáčilo. Je dôležité, aby cítilo 
v rodičoch oporu, aby vedelo, že 
nech by malo akýkoľvek prob-
lém, môže sa na nich obrátiť a že 
na nové povinnosti nie je úplne 
samo.

• Ak sa začne chodenia do školy 
obávať, je potrebné zistiť hneď, 
v čom je problém a čoho sa bojí. 
Nemusí totiž zákonite ísť o zá-
važný problém, ako je napríklad 
šikanovanie, ale môže ísť o ne-
dorozumenie alebo iný menší 

problém, ktorý možno vyriešiť 
rozhovorom s dieťaťom alebo 
triednym učiteľom.

• Nástup do školy je zmenou i pre 
samotných rodičov, dieťa má 
nové povinnosti, ktoré menia 
režim a voľný čas i v rodine.

• Rodič by nemal nahlas hovoriť 
o svojich obavách a negatívnych 
skúsenostiach so školou.

• Nestrašiť dieťa príliš ťažkými 
a nezvládnuteľnými úlohami, 
ktorého ho čakajú.

• Rodič by mal dieťaťu dopriať 
i čas na hru a oddych. Dieťa 
môže mať strach i z pocitu, že 
už sa nikdy nebude môcť hrať, 
preto je dôležité vysvetliť mu, že 
i napriek tomu, že má už určité 
povinnosti, čas na hru bude mať 
vždy, keď si úlohy splní. Nie je 
vhodné, aby dieťa, ktorému úlo-
hy zaberú veľa času, bolo hneď 
po ich napísaní poslané do po-
stele a nemalo tak čas na vlastné 
aktivity, fantáziu, odreagovanie.

• Rodič by si mal nájsť čas na 
spoločnú aktivitu s dieťaťom 
(vychádzky, šport a pod.).

• Nebáť sa prípadného psycholo-
gického vyšetrenia, môže dieťa-
ťu len pomôcť a včas zistiť, či je 
dieťa na školu pripravené.

• Pomôcť mu v prvých dňoch 
v príprave na vyučovanie. Nau-
čiť ho písať správne.

• Rodič by mal kontrolovať die-
ťaťu domáce úlohy, nemal by 
sa spoliehať na to, že keď dieťa 
príde zo školy a povie, že ich 
nedostali, tak to tak aj naozaj 
je. Neznamená to však, že nemá 
dieťaťu dôverovať, ale vhodné je 
veci si overiť, netreba zabúdať na 
denné kontroly žiackej knižky 
a zrkadielka.

• Rodič by mal dieťaťu zabezpečiť 
i mimoškolskú aktivitu, aby sa 
dokázalo od svojich povinností 
odpútať a rozptýliť. Je dobré, ak 
si dieťa samo povie, čo ho zaují-
ma a čomu by sa chcelo venovať.

Kedy je dieťa pripravené  
na školu
Spoločenské predpoklady
• je obľúbené, prijímané deťmi, ak 

sa stretne s ťažkosťami, nemá 
agresívne či trpiteľské postoje

• má schopnosť podeliť sa s ostat-
nými

• je ochotné doma pomáhať a plniť 
jednoduché úlohy

• je spokojné, ak sa hrá v malej 
skupine kamarátov

• vie sa postarať o svoje osobné 
potreby, vie si umyť a utrieť ruky

• ak mu ponúknu novú činnosť, je 
ochotné sa pridať

• je pripravené akceptovať poky-
ny, ktoré dostane

Telesné predpoklady
• vie si zapnúť zips, gombičky, za-

šnurovať topánky
• vie strihať nožnicami, šiť tupou 

ihlou s niťou, navliekať korále, 
ovláda činnosti, pri ktorých sa 
vyžaduje manuálna zručnosť

• vie chytiť a hodiť veľkú loptu
• udrží dobre rovnováhu pri cho-

dení po múre
• vie skákať na jednej nohe
• nie je bezdôvodne nepokojné 

alebo apatické
• dosiahne ponad hlavu pravé 

ucho ľavou rukou a opačne

Psychické predpoklady
• vie hovoriť o nedávnych uda-

lostiach alebo skúsenostiach 
rozumne a relatívne plynulo

• rado počúva rozprávanie a je 
schopné počúvať bez prejavov 
nepokoja

• pozná farby a vie ich pomenovať
• vie svoje meno a priezvisko, 

adresu, prípadne číslo telefónu 
domov

• vie si zapamätať o čo ide v jeho 
obľúbených príhodách

• má dobrú výslovnosť a vety tvorí 
plynulo

• vie naspamäť niekoľko piesní 
a riekaniek

• rado spieva, aj keď falošne
• má túžbu čítať, zaujíma sa o všet-

ko, čo sa dá čítať
ZDROJ: internet

Škola je pre prváka dôležitou životnou zmenou 
Pokračovanie z predchádzajúcej strany
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Pite, pite, pite! Ale prečo sú 
dva litre denne také dôležité?
Odborníci nám radia vypiť 
denne minimálne dva litre 
tekutín. My vám povieme, 
prečo je to také dôležité 
a ako to hravo zvládnete.

Nesprávny pitný režim vám môže 
spôsobiť zdravotné komplikácie.
Ste spomalené, malátne, točí sa 
vám hlava a ste také podráždené, že 
až?! Možno potrebujete dovolenku 
ako soľ, no možno ste iba málo 
pili. O pitnom režime počúvame 
dookola, ale aj tak stále zabúdame 
piť. Platí to najmä o deťoch a seni-
oroch. Ponúkame Vám 20 dobrých 
rád, ako sa v týchto horúčavách 
nedehydrovať.

V čom robíme v pitnom režime naj-
väčšiu chybu?
Spoliehame sa napríklad na to, že 
dostaneme smäd. Signál ,,smäd“ 
však prichádza oneskorene, preto-
že telo ho vysiela až vo chvíli, keď 
mu chýbajú asi dva decilitre teku-
tín a rovnováha tela je už narušená.

Takže nikdy nemáme čakať, až bu-
deme smädní?
Presne tak. Týka sa to najmä detí, 
ktorým tento signál v mozgu chý-
ba, a tiež ľudí po 60, ktorí ho zasa 
pomaly začínajú strácať. Preto de-
ťom aj starým ľuďom treba neustá-
le pripomínať pite, pite, pite.

Ako zistíme, že už prichádza dehyd-
ratácia?
Dehydratácia nenastupuje náhle, 
dáva o sebe vedieť postupne a ne-
nápadne. Akoby z ničoho nič sa ob-
javuje podráždenie, bolesti hlavy, 
znižuje sa celková výkonnosť.

Prejaví sa to, že málo pijeme, aj na 
sústredení?
Už mierna dehydratácia, čiže stra-
ta 1 – 2 percent tekutín, môže mať 
negatívny vplyv na schopnosť sú-
strediť sa. Strata viac než 2 percent 
môže ovplyvniť funkciu mozgu a 
oslabiť krátkodobú pamäť alebo 
narušiť motorické funkcie človeka.

Zaťaží nadmerné pitie v horúča-
vách obličky?
Zdravým obličkám zvýšený príjem 
tekutín neuškodí. Voda je pre ne 
podstatná, pretože filtruje odpado-
vé látky. Treba však piť priebežne 
počas celého dňa.
Môže nedostatkom vody trpieť aj 
srdce?
Dehydratácia znižuje minútový 
objem krvi v srdci, čo môže viesť k 
zvýšenej pulzovej frekvencii a zní-
ženému krvnému tlaku.

Ak málo pijeme, trpia aj kĺby a sva-
ly?
Áno, voda totiž kĺby odľahčuje a 
zabezpečuje, aby svaly fungovali 
normálne. Dehydratácia sťažuje 
dokonca aj náš pohyb. Modelky to 
vedia, ale je dobré to ešte pripome-
núť... Kvalitná hydratácia prispieva 
k zachovaniu pružnosti, jemnosti a 

Pitný režim sviežej farby našej pokožky. Voda 
bunky „zavlažuje“ znútra i zvonka, 
takže je to kozmetika No. 1.

Ako máme správne piť? Čo si vy-
brať?
Najprirodzenejším nápojom pre 
naše telo je pitná voda. Keďže pote-
ním strácame minerály a vitamíny, 
je vhodné ich nahradiť prírodnými 
minerálnymi vodami, pramenitý-
mi vodami či riedenými kvalitnými 
ovocnými, alebo zeleninovými 
šťavami.

Čo všetko nám ešte hrozí, ak ne-
správne pijeme?
Častým dôsledkom je zápcha, ob-
ličkové kamene, zahusťovanie krvi 
s rizikom trombózy a embólie, ale 
aj rozvrat metabolizmu spôsobený 
dehydratáciou.

Aké množstvo tekutín potrebuje 
denne naše telo?
Existuje na to vzorec: denne aspoň 
2 až 4 dl tekutín na 10 kg telesnej 
hmotnosti. Dospelé ženy by mali 
denne prijať približne 2,7 l tekutín, 
u mužov by to malo byť asi 3,6 l 
denne. Deti by si mali do tela denne 
doplniť až dva litre tekutín. 
POZOR: Polievky, mlieko, kakao, 
káva, ovocné a zeleninové šťavy sa 
nepočítajú do množstva prijatých 
tekutín.

Ako si správne rozdeliť naše pitie 
počas dňa?
Nepite nárazovo! Celodennú 
dávku rozdeľte rovnomerne. Prvú 
polovicu odporúčaného množstva 
vypite už dopoludnia. Nepite tesne 
pred spaním.

Je vhodné piť počas jedla?
Deti zapíjajú takmer každé sústo.
Naučte ich piť pomedzi jedlá,  
odvykajte ich zapíjať jedlo tekuti-
nou. Ak ste po jedle smädní, vypite 
maximálne 2 dl vody.

V sparnom dni dobre padne pohár 
piva. Koľko si môžeme dožičiť?
Muži okolo pol litra, ženy o čosi 
menej. Tvrdý alkohol je v spojení 
s horúčavami veľmi nebezpečný. 
Rozťahuje cievy, v tropickom dni 
sa môže premeniť na smrteľný 
drink pre tých, ktorí majú problé-
my s krvným obehom.
POZOR: Nebezpečné je najmä pi-
tie väčšieho množstva alkoholu, ak 
máte prehriaty organizmus, hrozia 
cievne príhody.

Ako spoznáme, že máme nedosta-
tok tekutín?
Upozorní nás suchá sliznica, úna-
va, malátnosť, spavosť, poruchy 
chôdze a pohybov, pokles krvného 
tlaku a tmavé sfarbenie moču.

TIPY A TRIKY, ako sa nevysušiť

Prvá pomoc pri dehydrovaní
Ak pociťujete, že máte suchý jazyk, 
zle sa vám prehĺta, začne vás bolieť 
hlava, ihneď pite. Rýchlu dávku 
energie dodá aj energetický nápoj.

Ak športujete, pite viac!
Počas dňa, v ktorom športujeme, 
by sme mali doplniť tekutiny a aj 
minerálne látky. Mali by sme vypiť 
približne o 1 až 2 litre tekutín navy-
še, teda 3 až 5 litrov. Počas jednej 
hodiny rekreačného pohybu vypite 
asi tri až štyrikrát po dva deci. 
Žiadne bublinkové nápoje. 

Už si sa napil?
Deťom to neustále pripomínajte! 
Znášajú totiž stratu oveľa horšie 
ako dospelí. Ideálna je bezchybná 
pitná voda. Tú možno dopĺňať 
prírodnými minerálnymi vodami, 
nesladeným čajom, riedenými 
ovocnými šťavami a džúsmi.

Náš tip: na stôl fľaša aj budík
Ak máte problém s dodržiavaním 
pitného režimu, dajte si na pra-
covný stôl fľašu vody, ktorú by ste 
mali vypiť počas dňa. Pre seniorov 
vyrobte špeciálny krčah s ozna-
čenými časmi a hladinami, ktoré 
sa majú vypiť, prípadne natočte 
kuchynský budík.

Sledujte farbu moču!
Farba moču je jednoduchým indi-
kátorom, či dostatočne pijete. Mala 
by byť svetlá až bezfarebná. Čím je 
moč tmavší, tým horšie, znamená 
to, že ste dehydrovaní.

Zdroj: Internet
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BAREL, CIEVA, CVIKLA, CYSTA, DREVINA, 
ESEJE, HERCI, HLAVA, HOROR, HRANA, 
IHLAN, JAMKA, KAPCE, KAPELA, KOALA, 
KOLESO, KOLIBA, KORÁN, KOVBOJ, 
KRASOJAZDEC, KROKY, KRONIKÁRKA, 
KVETY, KYANID, LARVA, LATKA, LIADOK, 
LIVREJ, METER, MIESTENKA, MILENKA, 
NANUK, OBLOHA, OPONA, PALICA, PASTA, 
PIVNICA, POTOK, SALONKA, SÁNKY, SEVER, 
SLNKO, SLOVENKA, STANICA, SVIETNIK, 
TUNEL, VLASTIVEDA, VLNOVKA, VRECE, 
ZHODA  Autorka: Ružena Andrašovská

Z minulého čísla sme vyžrebovali: Máriu Fabiánovú, Štúrova 15/13, Krompachy.
Výhru si môže prevziať v pokladni MsÚ.

O S E M S M E R O V K A: 
Žiaden problém nie je taký malý ... 
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. 8

• Predám párik zlatých bažantov 
s troma mláďatami. Cena doho-
dou. Tel.: 0915 356 730

• Predám rodinný dom na Štú-
rovej ulici v Krompachoch 
z rodinných dôvodov. Dom je 
dvojgeneračný, po malých úpra-
vách aj ako bezbariérový. Cena 
dohodou. 

 Tel. kontakt: 0904 358 873, 
055/696 82 39
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INZERCIA

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
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