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Problémy spoločnosti BHMK pravdepodobne povedú k jej likvidácii
 Dlhoročné problémy stoper-
centnej mestskej spoločnosti 
Bytové hospodárstvo mesta 
Krompachy s.r.o. (BHMK) vr-
cholia. Spoločnosť má nového 
konateľa, prepustila zamest-
nancov, vypovedala správ-
covské zmluvy a borí sa ob-
rovskými dlhmi a neodvratne 
smeruje k likvidácii. Mesto sa 
pritom bude musieť vyrovnať 
ešte s mnohými nedoriešený-
mi problémami a ich následka-
mi. Okrem iného, so  správou 
bytov, ktoré zatiaľ ostávajú 
vo vlastníctve mesta. Situáciu 
mestského „byťáku“ v  rozho-
vore priblížila primátorka mes-
ta Iveta Rušinová. 

Ako a kedy vzniklo BHMK?
BHMK v meste funguje ako spo-
ločnosť s ručením obmedzeným 
od roku 1992. Odkedy sa začali 
predávať prvé byty v meste, zača-
la zabezpečovať výkon správy by-
tov nielen nájomných bytov, ale aj 
bytov v súkromnom vlastníctve. 
Bola zriadená v prvom rade pre-
to, aby sa ľuďom pomohlo v novej 
situácii, keď ešte nemali žiadne 
skúsenosti so spravovaním by-
tových domov. Postupne však 
nájomných bytov ubúdalo. V sú-
časnosti je v správe BHMK už len 
necelá stovka bytov. Spresním, 
36 na ulici SNP, 18 na Baníckej 
štvrti, päť na Starej Maši, päť na 
Ulici 29. augusta a 13 bytov je v 
Dome opatrovateľskej služby. 
Niekoľko jednotlivých bytov je 
v ostatných bytových domoch 
v meste. Pritom sa už niekoľko 
z bytov, ktoré spravuje BHMK, 
predalo. Napr. na ulici SNP je z 36 
predaných 24, ďalšie sa postupne 
predávajú. Približne 1000 bytov 
v Krompachoch je už vo vlastníc-
tve súkromných vlastníkov. 

Má v takej situácii BHMK ešte 
opodstatnenie?
Myslím si, že takýchto okolností, 
nie. Celý systém BHMK sa nám te-
raz spätne ukazuje ako pomýlený, 
pretože spoločnosť, ktorú zriaďo-
valo mesto, nikdy nemala spravo-
vať byty v súkromnom vlastníctve. 
Nemá opodstatnenie, aby to bola 
spoločnosť so 100-percentnou 
účasťou mesta. Mesto ju svojho 
času zriadilo, ale spoločnosť mala 
svojho konateľa, zamestnancov 
a  dozorné orgány, ktorí právne 
zodpovedali za jej fungovanie. Žiaľ, 
ukazuje sa, že to nezvládli. 

Uvažuje krompašská samospráva 
o zrušení BHMK ?
Odkedy táto spoločnosť vznikla, 
má stále problémy. Nikdy nemala 
peniaze. Finančné prostriedky stá-
le chýbali. Dôvodov bolo niekoľko 
- veľa neplatičov a konatelia, ktorí 
nedostatočne vymáhali dlžoby 
a  nezvládali fungovanie organizá-
cie. Podľa mňa problém podcenili, 
alebo sa ním zaoberali nedostatoč-
ne. Ešte pred rokom 2000 peniaze, 
ktoré boli vybrané od obyvateľov, 
spoločnosť použila na opravu 
nebytových priestorov (objektu 
Slávie), ale dala z ich opraviť aj 
bytové domy, ktoré nemali dosta-
tok peňazí na fonde opráv. Vtedy 
vznikla „sekera“ 7 až 8 miliónov 
korún. A s touto záťažou sa boríme 
do dnešného dňa.

Ako sa mohlo stať, že v spoločnosti 
vznikol takýto veľký dlh? 
Už roky predtým v nej bolo zle 
vedené účtovníctvo. „Byťák“ nevy-
beral od ľudí DPH a ani ho neplatil. 
Za  výkon správy sa teda neod-
vádzala daň a keď prišla daňová 
kontrola, ktorá zlú správu podniku 
odhalila, dlh spoločnosti sa ešte 
zvýšil o pokutu aj o neodvedenú 
čiastku DPH. Taktiež BHMK evi-

duje množstvo neplatičov. Chcem 
aby verejnosť vedela, že najväčší 
dlžníci žijú v centre mesta a sú to 
častokrát „ctihodní občania“, roz-
vážajúci sa na drahých autách. 

Mesto o probléme predsa už vedelo 
a malo na konateľov dosah...
Práve preto, že sme neboli spokojní, 
sme menili konateľov. Na predchá-
dzajúcich konateľov mesto podalo 
orgánom činným v trestnom konaní 
podnet, aby prešetrili ich činnosti. 
Nie som informovaná, či konania sa 
už ukončili. Na poste konateľov sa 
vystriedalo viacero osôb, ale žiaden 
tam nedokázal urobiť poriadok. 
Keď som videla, že to celé nevedie 
k dobrému koncu, už v roku 2008 
som navrhla mestskému zastupiteľ-
stvu, aby sme BHMK zrušili a dali 
spoločnosť do likvidácie. Nebol 
tam ešte taký veľký dlh, ale poslanci 
s tým nesúhlasili. Boli presvedčení, 
že sa podarí vlastnými silami prob-
lém zvládnuť. Keď sme vtedy vypí-
sali výberové konanie na konateľa, 
v prvom kole sa nikto neprihlásil. 
V  druhom kole z troch zúčastne-
ných aspoň Ing. Miroslav Polnišer 
vedel niečo o správe bytov. Ostatní 
dvaja nevedeli ani zareagovať na 
otázky o spravovaní bytov. Akú sme 
teda mali možnosť? Nechať BHMK 
bez konateľa? Môj návrh na jeho 
zrušenie poslanci neodsúhlasili 
a  podľa zákona o obecnom zriade-
ní je to iba v ich právomoci. Dnes 
všetci vidíme, že problém sa iba 
naďalej zväčšoval. 

Ako sa mesto snažilo situáciu vyriešiť ?
Keďže som si uvedomovala, v akom 
vážnom probléme je BHMK, snaži-
li sme sa pomôcť dotáciami a pô-
žičkami. Iba od roku 2009 mesto 
dotovalo „byťák“ vyše 112 tisíc 
eurami a opakovane aj pôžičkou 
z Fondu rozvoja bývania. Naposle-
dy v roku 2012 to bola dotácia vo 

výške takmer 75 tisíc eur. Všetky 
tieto prostriedky sme poskytli 
vlastne asi pre 800 bytov. Ale ako 
k  tomu prídu ostatní obyvatelia, 
ktorých byty nespravuje BHMK? 
Veď všetky tieto prostriedky, vy-
naložené na záchranu spoločnosti, 
mohli byť využité na rozvoj mesta. 

Aké bolo za tejto situácie personál-
ne obsadenie v BHMK? 
Aj nového konateľa sme museli 
odvolať, keď sme minulú zimu 
zistili, že ani on nezvláda situáciu 
tak, aby viedla k dobrému riešeniu. 
Až do leta 2012 som sa snažila 
nájsť za neho náhradu, ale nikto 
z oslovených nebol ochotný ujať sa 
funkcie konateľa. Nakoniec, v júli 
2012, sa  dal presvedčiť poslanec 
mestského zastupiteľstva Vladimír 
Puchala. Keď zistil, v akom stave 
je spoločnosť, požiadal o druhého 
konateľa, ktorým sa od septembra 
stal ďalší poslanec mestského 
zastupiteľstva Ing. Štefan Klein. 
Vladimír Puchala však v novembri 
2012 odstúpil a  vo februári 2013 
tak urobil aj Ing. Štefan Klein. Dňa 
5. marca 2013 mestské zastupiteľ-
stvo odsúhlasilo nového konateľa 
spoločnosti Bc.  Stanislava Kurtu, 
zamestnanca mesta.

Vyzerá to však na patovú situáciu...
Výpovede dostali dvaja zamest-
nanci spoločnosti a ostala iba 
jedna zamestnankyňa. Navyše, od 
1. januára 2013 prevažná väčšina 
bytov, ktoré dovtedy spravovalo 
BHMK, prešla pod správu Bytové-
ho družstva v Spišskej Novej Vsi. 
Mesto ho oslovilo s ponukou, aby 
prevzalo správu krompašských 
bytov, pretože v danej situácii sme 
to považovali za najlepšie riešenie. 
V meste medzitým vznikli ďalšie 
tri spoločenstvá vlastníkov bytov, 
ktoré si samé zabezpečujú správu. 

pokračovanie na strane 4
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Spoločenská 
rubrika 
JUBILANTI 
Srdečne blahoželáme jubilantom

91 ročná
Gizela Skurková 

85 roční
Marko Penazzi
Mária Kubíková
Margita Brezinová

80 ročné
Elena Čarnoká
Mária Pirháčová

75 roční
Anna Jendruchová
Pavol Pusztai 
Mária Uličná
Rudolf Vaľko

70 roční
Róbert Juščák
Mária Bencková
Elena Semanová 

Narodenia 
vo februári 2013
Félix František
Tatiana Girga
Alexander Holub
Marcel Petruš
Tobias Polák
Anna Pustelníková
Lea Richnavská
Michal Stana
Igor Všivák
Zoe Ela Zahradníková

Úmrtia 
vo februári 2013
Ing. Dušan Gallo 
   1936 – 2013
Dušan Hudák
   1948 – 2013 
Ján Kačur
   1944 – 2013 
MUDr. Ján Latkanič
   1952 – 2013 
Jaroslava Lutherová 
   1928 – 2013

Program rímskokatolíckych 
bohoslužieb vo Veľkom týždni

ZELENÝ ŠTVRTOK  28.marec 2013 
18.00 hod.  Sv. omša

VEĽKÝ PIATOK 29.marec 2013
10.00 hod  Krížová cesta na Kalváriu
16.00 hod.  Veľkopiatočné obrady
21.00 hod.  Ukončenie poklony pri Božom hrobe

BIELA SOBOTA 30.marec 2013
8.00 hod.  Vyloženie Sviatosti do Božieho hrobu.
    Celodenná poklona
18.15 hod.  Ukončenie poklony a Božieho hrobu.
18.30 hod.  Obrady Bielej soboty a Vzkriesenie
    Po skončení posvätenie 
    veľkonočného jedla, paschy. 

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  31.marec 2013
7.00 hod.  Posvätenie veľkonočného jedla, paschy
8.00 hod.  Veľkonočná  sv. omša
10.00 hod.  Slávnostná Veľkonočná svätá omša  
    za veriacich a za mesto Krompachy,  
    sprievod  so  Sviatostným Spasiteľom  
    ulicami mesta
17.30 hod.  Slávnostné vešpery
18.00 hod.  Veľkonočná  sv. omša

Veľká noc je najstarší a najvýznamnejší svia-
tok kresťanského cirkevného roka, počas 
ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, 
smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Nadväzuje na 
židovské veľkonočné sviatky – paschu, ktoré sa 
slávili od 14. do 21. dňa v mesiaci nisan  (marec 
až apríl), na pamiatku oslobodenia Izraelského 
národa z egyptského otroctva.  
 Obrady Veľkého týždňa, ktorých začiatky siahajú 
do 4. storočia, prešli v ďalších storočiach mnohými 
zmenami. Naposledy boli zjednodušené a liturgicky 
prispôsobené súčasným požiadavkám koncom 60-
tych rokov minulého storočia. Veľkonočné obdobie 
trvá 50 dní. Začína sa na Bielu sobotu večer a končí 
sa večer na sviatok Zoslania Ducha Svätého (Turíce), 
ktorý sa tento rok bude sláviť 19. mája. Celé obdobie 
sa nesie v znamení radosti a slávi sa ako jeden sviatoč-
ný deň, ba ako jedna „veľká nedeľa”. Predovšetkým 
v týchto dňoch sa spieva radostné Aleluja. 
 Ako uviedol Jozef Palušák, farár a správca rímsko-
katolíckej farnosti v Krompachoch, Veľkonočné obdo-
bie prináša každému, najmä kresťanom, významnú 
príležitosť stretnúť sa so vzkrieseným Ježišom. Záro-
veň každému kresťanovi pripomína úlohu niesť spolu 
s ním svoje každodenné utrpenie, aby sa s ním mohol 
stretnúť. „Veľkú noc považujeme za najväčší sviatok 
našej viery preto, lebo, podľa slov apoštola Pavla, ak 
nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie 
a márna je aj vaša viera (1 Kor 15,14). Je  to najväčší 
zázrak a Boží skutok, ktorý sa reálne vyplnil na vzkrie-
senom Ježišovi. Na konci vekov - a len sám dobrotivý Boh 
vie, kedy presne to bude, sa vyplní na všetkých ľuďoch, 
či budú žiť s Bohom alebo, žiaľ, bez neho,“ konštatoval. 
Už samotné Veľkonočné sviatky sú podľa duchovného 
otca pozvánkou do chrámu. Pripomenul, že veria-
cemu človeku nič neprinesie vo  sviatočný deň takú 
sviatočnú atmosféru, ako účasť na bohoslužbách a pri 
stretnutí so spoločenstvom, s ktorým môže spoločne 
prežívať radosť z Ježišovho víťazstva nad smrťou.  
„V chráme zaznieva radostné Aleluja, ktoré nám dáva 
nielen radosť ,ale aj zmysel a cieľ nášmu životu. Verím, 
že všetci chceme prežiť tohtoročné veľkonočné sviatky 
s radostným srdcom. Preto sa teším na stretnutie s vami 
a zároveň vám prajem požehnané a pokojné Veľkonočné 
sviatky,“ dodal krompašský farár.
Podobne ako iné kresťanské sviatky, aj Veľká noc sa 
spája sa s mnohými ľudovými tradíciami a zvykmi. 
Veľkonočné sviatky začínajú už tzv. Kvetnou (Palmo-
vou) nedeľou, kedy si kresťania pripomínajú príchod 
Ježiša Krista do Jeruzalemu a začínajú sa prípravy na 
najvýznamnejší jarný sviatok. S prípravami sú spoje-
né aj názvy niektorých nasledujúcich dní, ako je ška-
redá (tiež smetná) streda, kedy sa v domácnostiach 
upratovalo, vymetali sa komíny po zime. Nasledoval 
zelený štvrtok, keď sa domácnosť zdobila jarnými 
kvetmi a zelenými ratolesťami a patrilo sa aj stravu 
obohatiť prvými jarnými lístkami. Veľký piatok, ako 
deň Kristovho umučenia, je dňom smútku. Biela 
sobota je prípravou na oslavy Kristovho vzkriesenia, 
kedy sa napríklad domy skrášľovali novou bielou 

fasádou, zdobili sa vajíčka, ako symboly nového ži-
vota, piekli slávnostné koláče, napríklad barančeky. 
V nedeľu sa skončil predveľkonočný pôst a mohlo sa 
začať slávnostné hodovanie s jedlami, ktoré sa nechali 
pri ranej bohoslužbe posvätiť – chlieb, šunka, koláče, 
vajcia, víno. Samotná oblievačka a šibačka dievčat na 
Veľkonočný pondelok súvisí s ľudovými tradíciami, 
ktoré sú prejavmi želania zdravia, jarnej sily a krásy 
po celý rok.

Prichádza Veľká Noc - najvýznamnejší 
kresťanský a najveselší jarný sviatok
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Oznámenie
JUDr. Ladislav Borský ukončil 

dňa 28. februára 2013  notársku činnosť 
v kancelárii  Krompachy.

Naďalej bude poskytovať právne služby, 
osvedčovanie podpisov a listín, spisovanie 

kúpnych a darovacích zmlúv na Notárskom 
úrade v Spišskej Novej Vsi, každý pracovný 

deň od 8,00 hod. do 16,00 hod. 

Tel. kontakt:  053/44 210 47.

Nová poslankyňa 
MZ v Krompachoch
 Na 25. zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch 5. marca 2013 sa zložením sľu-
bu ujala funkcie nová poslankyňa. Mgr. Marta 
Mičeková kandidovala ako nezávislá a  nastú-
pila na miesto po odstupujúcom poslancovi  
Ing. Štefanovi Kleinovi. 

Zima ešte neskončila a v Košic-
kom kraji eviduje správa ciest 
vyše 37  tisíc metrov štvor-
cových výtlkov. Informovala 
o  tom hovorkyňa predsedu 
Košického samosprávneho 
kraja (KSK) Zuzana Bobriková. 
Podľa jej slov, kvalita ciest sa na 
území kraja v priebehu tohtoročnej 
zimy výrazne zhoršila. „Spôsobili 
to zlé poveternostné podmienky. Ne-
stále počasie a najmä náhle výkyvy 
teplôt z mínusových do plusových 
hodnôt a naopak, majú za následok 
vznik množstva výtlkov na cestách II. 

a III. triedy. Stav zhoršujú aj ťažké 
nákladné autá, ktorým chýba nad-
radená dopravná sieť, alebo sa vyhý-
bajú úsekom spoplatneným mýtom,“ 
spresnila Z. Bobriková. 
Najhoršia situácia je v obvode Rož-
ňavy, kde Správa ciest KSK eviduje 
približne 11,5 tisíca m² výtlkov, 
v  okrese Trebišov 10,5 tisíca m² 
a  v okrese Spišská Nová Ves, kde  
predstavuje rozbitá plocha ciest 
približne 7,3 tisíca m². Na opravu 
výtlkov v celom kraji je potrebných 
okolo 5 370 ton obalenej drvy.  
„Z technologického hľadiska sa 

Revíziu výtlkov na mestských 
komunikáciách už začali robiť 
aj pracovníci Mestského úradu 
v Krompachoch. Mesto má v sprá-
ve približne 24 km miestnych 
komunikácií a 9,5 km chodníkov. 
Podľa primátorky Krompách Ivety 
Rušinovej, zima sa na ich stave už 
tradične podpísala v podobe mno-
hých výtlkov a rozbitého povrchu, 
polámané sú aj niektoré stromy 
a kríky. „Už začiatkom marca sme 
po predbežnej revízii oslovili aj 
firmu, ktorá  by sa mala pustiť do 
opravy miestnych komunikácií. Keď 
to klimatické podmienky dovolia, 
začneme s opravou tých najväčších 
a najnebezpečnejších úsekov  na ces-
tách,“ informovala Iveta Rušinová. 
Zároveň oslovila so žiadosťou 
Správu ciest Košického samo-
správneho kraja, aby čo najskôr 
uviedla do prijateľného zjazdného 
stavu aj cesty 2. aj 3. triedy v in-
traviláne mesta a jeho okolí. Podľa 
referenta Oddelenia výstavby, ži-
votného prostredia a  technických 
služieb mesta Krompachy Iva 

Výkyvy teplôt spôsobili pohromu 
na cestách celého Košického kraja

v  zime odporúča oprava studenou 
obaľovanou zmesou, čo je ale finanč-
ne veľmi náročné. Tona materiálu 
stojí 229 eur a životnosť je obme-
dzená. Takýmto spôsobom zabez-
pečujeme len nevyhnutné opravy 
ojedinelých, najnebezpečnejších vý-
tlkov a výmrazkov,“ vysvetlil riaditeľ 
Správy ciest KSK Zoltán Bartoš.
 Na opravu 37 tisíc m² výtlkov 
studenou obaľovanou zmesou by 
bolo treba vyše troch miliónov eur, 
čo je 38 percent z celoročného roz-
počtu Správy ciest KSK. Zima však 
ešte neskončila a už teraz spotreba 
chemického posypového materiálu 
vysoko prekračuje minulé roky.  
„Je predpoklad, že kvalita ciest sa 
ešte zhorší, aj keď správa ciest po-
stupne, v rámci možností, priebežne 
zabezpečuje opravu výtlkov v celom 
kraji,“ uviedol  Z. Bartoš.
Situáciu s opravami komplikuje 
počasie. Nedajú sa robiť, keď sú 
cesty zasnežené, mokré, keď je tep-
lota pod bodom mrazu. Za týchto 
podmienok nie je možné dodržať 
technologické postupy. Cestári 
opravujú výtlky náhradným rieše-
ním - zasypaním kameninovou dr-
vou a ak to dovolia poveternostné 
podmienky, tak aj studenou oba-

ľovanou zmesou. „Na niektorých 
úsekoch ciest je situácia taká vážna, 
že sme naplánovali súvislú opravu 
asfaltového krytu. Môžeme ju ale 
robiť až po zimnej údržbe, keď do-
dávatelia začnú s výrobou tzv. teplej 
obaľovanej zmesi. Dovtedy máme 
len provizórne riešenia,“ dodal Zol-
tán Bartoš. 
Časť z poškodených úsekov je zara-
dených medzi investičné akcie na 
obnovu ciest, ktoré sa budú finan-
covať z Regionálneho operačného 
programu EÚ. Kde nájde regionál-
na samospráva ďalšie prostriedky, 
je vážnym problémom.
„V tejto zlej situácii sa objavil aj 
nový fenomén. Účastníci cestnej 
premávky likvidujú dopravné značky 
upozorňujúce na zlý stav vozovky. 
Osadzujeme ich tam, kde treba zní-
žiť rýchlosť. Niektorí vodiči sa takto 
snažia vyhnúť pokute za nerešpekto-
vanie dopravnej značky, či preplatiť 
regres v prípade zničenia pneumatík 
a diskov s odôvodnením, že úsek s vý-
tlkmi nebol označený. Správa ciest 
preto pri inštalácii dopravnej značky 
robí fotodokumentáciu. Nárast od-
cudzených a zničených dopravných 
značiek, upozorňujúcich na výtlky, 
však odčerpáva ďalšie finančné 
prostriedky z aj tak tenkého rozpoč-
tu na regionálne cesty,“ upozornil 
riaditeľ Správy ciest KSK.

Zuzana Bobriková, Viera Horniaková

Aj krompašské cesty potrebujú
po zime nevyhnutne opravu

Hinďoša, situácia po zime je síce 
zlá, ale zvládnuteľná.  Opraviť sa 
chystajú všetky cesty, zdôraznil 
však, že pôjde iba o opravy a oby-
vatelia mesta by preto nemali oča-
kávať, že dôjde k ich kompletnej 
rekonštrukcii. Na opravy ciest však 
musí byť vhodné počasie, a tak 
so začiatkom prác bude potrebné 
počkať do konca marca, respektíve 
na začiatok apríla. „Snažili sme sa 
dôkladne zmapovať situáciu, ale ak 
majú občania vedomosť o nejakom 
novom extrémne nebezpečnom výtl-
ku, budeme radi, ak nám túto infor-
máciu nahlásia,“ uviedol I. Hinďoš. 
Primátorka zároveň upozornila, 
že na sneh bohatá zima už mestu 
vyčerpala celoročný limit určený 
na zimnú údržbu. „Ak koncom 
tohto roka opäť udrie zima a už 
v novembri alebo v decembri napad-
ne sneh, obávam sa, z čoho údržbu 
zaplatíme. V takom prípade budeme 
musieť požiadať poslancov o zmenu 
rozpočtu. Aj keď zatiaľ naozaj ne-
viem, kde na to zoberieme,“ dodala 
primátorka.
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Mesto Krompachy v spolu-
práci 
s OZ Svetlá nad rampami 
prinášajú  galakoncert

Dom kultúry Krompachy, 20. marec 2013  o 19:00 hod.
Vstupné 12 eur

La GIOIA je zoskupenie troch spevákov, ktorí interpretujú populárne piesne v štýle belcanta. 
Ich repertoár tvoria nielen skladby svetovej hudobnej scény, ale najmä pozoruhodné úpravy 
známych slovenských a českých hitov, ktoré v podaní La GIOIA zaznejú doteraz nepočutým, 
originálnym spôsobom.
LA GIOIA v preklade z talianskeho jazyka znamená radosť. A práve s radosťou, hispánskym 
temperamentom a talianskou vášňou prichádza aj do Krompách LA GIOIA, aby ponúkla nevšedný 
a na slovenskej hudobnej scéne jedinečný hudobný zážitok.

Vstupenky si môžete zakúpiť v predpredaji na MsÚ u informátorky. 
Rezervácie na čísle 053/419 22 20 u Ing. Jána Znanca.

Znamená to, že v Krompachoch 
je v  súčasnosti, okrem jedného, 
schopných vlastnými silami si 
zabezpečiť správu 30 bytových 
domov.

Čo čaká obyvateľov bytov, ktoré za-
tiaľ ostávajú v správe BHMK ?
Práve s týmito bytmi máme teraz 
najviac starostí. Ide v podstate o 
jediný bytový dom na ulici SNP 
1. Jeho obyvatelia tiež dostali vý-
povede zo správcovských zmlúv 
s BHMK, ale nezriadili si spolo-
čenstvo a ani nepristúpili k správe 
iným subjektom. Preto podľa zá-
kona, musí BHMK ešte do októbra 
zabezpečovať správu ich domu. 
Ak vlastníci ani po tomto termíne 
nepristúpia k inej správe, BHMK 
im zriadi spoločenstvo a byty si 
budú musieť spravovať sami. Tento 
bytový dom je v našom meste dl-
hodobo stredobodom pozornosti. 
Je v ňom 36 bytov, z toho 24 bytov 
je už predaných. Nájomných bytov 
je tam iba 12, ale aj tie ponúkame 
na predaj. Momentálne sú pripra-

vené k podpisu tri kúpno-predajné 
zmluvy. To znamená, že v tomto 
bytovom dome bude mať mesto už 
len 9 nájomných bytov.

V akom postavení sú potom vlastní-
ci bytov domu na ulici SNP 1?
Mesto sa pri predaji bytov striktne 
drží právnych predpisov a  postu-
puje v súlade so zákonom o  vlast-
níctve bytov a nebytových priesto-
rov. Upozorňujem na to, pretože 
pri predaji sme práve zo zákona 
museli predať aj príslušný podiel 
na pozemku pod bytovým domom 
a tiež podiel na jeho spoločných 
častiach. Jednoznačne z  toho 
vyplýva, že vlastníci bytov sú aj 
spoluvlastníkmi bytového domu. 
Zdôrazňujem, že je zavádzajúce, 
ak niekto tvrdí, že ide o  mestský 
bytový dom. Opakujem, z  36  by-
tových jednotiek je tam už iba 
12 mestských. Ak si ich obyvatelia 
pozorne prečítajú predajnú zmlu-
vu, musí im byť jasné, že svojim 
podpisom potvrdili nielen to, že sú 
oboznámení so stavom bytu a  by-

tového domu, ale tiež, že sa stali 
aj jeho podielnickými spoluvlast-
níkmi. Mesto si bolo vedomé, že 
byty neboli v 100-percentom stave 
a tomu zodpovedala aj ich cena. 
Dvojizbové byty sa tam predávali 
za 7900 eur a jednoizbový za 3900 
eur. Táto, na slovenské pomery jed-
na z najnižších cien, zohľadňovala 
stav bytu i bytového domu. Preto 
nie je na mieste, aby si nárokovali 
akúkoľvek nadštandardnú starost-
livosť o dom. Aj napriek všetkým 
okolnostiam sa vzhľadom na vzťah 
k zvyšným nájomným bytom sna-
žíme starať o tento dom. Keď sme 
na konci minulého roka zistili, že 
zateká strecha, poslala som tam 
zamestnancov mesta i príslušníkov 
dobrovoľného hasičského zboru, 
aby odpratali sneh zo strechy. 
Nepomohol nikto z vlastníkov. 
Namiesto toho, úplne zbytočne 
komplikovali situáciu pozývaním 
hygienikov, médií a podávaním 
trestných oznámení. Zrejme im 
skutočne nedochádza, že aj oni sú, 
a dokonca väčšinovým podielom, 
vlastníci tohto domu. 

Bude sa mesto aj naďalej starať 
o tento bytový dom?
Napriek tomu, že mi to príde 
diskriminačné voči nájomníkom 
mestských bytov v iných domoch, 
ale v konečnom dôsledku aj voči 
všetkým vlastníkom bytov, ktorí 
sa o svoje domy starajú úplne sami, 
nenechávame ich bez pomoci mes-
ta. Napriek tomu sa nestretávame 
ani so spoluprácou, ani s pochope-
ním. Aj aktuálny problém so zate-
kajúcou strechou mesto vyriešilo 
aspoň čiastočným utesnením, ešte 
pred príchodom mrazov. A  našli 
sme aj sponzora na dočasnú opra-
vu. Hneď ako to klimatické pome-
ry dovolili, strechu sponzorsky 
opravil. Ale ako môžeme pristúpiť 
ku koncepčnému riešeniu, keď na 
zvolanú schôdzu prídu z 24 iba 
štyria vlastníci? Mesto pritom bez 
súhlasu jednotlivých vlastníkov 
nemôže siahnuť na peniaze z fondu 
opráv. Zabezpečili sme už aj ceno-
vú ponuku na komplexnú opravu 
strechy, hoci žiadna iná, aj napriek 
dohode s vlastníkmi, neprišla. 
Ako teda máme strechu opraviť? 
Uvádzam to len ako ilustráciu 
nesmierne komplikovanej situácie 
okolo bytového domu na ulici SNP 
1. Opačný, pozitívny príklad po-
núkajú obyvatelia bytového domu 
na Lorencovej ulici. Sú v podobnej 

situácii, pretože z celkovo 48 bytov 
je tam 13 bytov mestských, ale 
vlastníci bytov si dokázali zabezpe-
čiť správu domu sami (v súčasnosti 
prostredníctvom Bytového druž-
stva). Neobracajú sa ani na mesto, 
ani na žiadne médiá s rôznymi 
problémami a nepodávajú na mňa 
trestné oznámenia.
 
Aký je osobný pohľad primátorky 
na všetko, čo deje okolo BHMK?
Toľké peniaze, čo už mesto „na-
lialo“ do BHMK počas celej doby 
jeho fungovania, nesvedčí o tom, 
že by sa mesto o túto spoločnosť 
nestaralo. Ale všetci Krompašania 
by si mali uvedomiť, že sú to mest-
ské peniaze a mohli byť využité 
inak, napríklad na opravu ciest, 
chodníkov, na zlepšenie životné-
ho prostredia v meste. Ak ma ale 
pritom niekto obviňuje, že práve 
peniaze z  BHMK boli použité na 
tieto účely, jednoznačne to od-
mietam. Všetky doterajšie opravy 
sme realizovali iba vďaka vlastným 
zdrojom mesta, štátnym dotáciám 
alebo z eurofondov. Mesto Krom-
pachy si uťahuje opasok ako sa dá. 
Pod mojím vedením sa mu, myslím 
si, darí hospodáriť dobre. Veď do 
tohto roka sme prešli s finančným 
prebytkom, a to aj napriek tomu, že 
máme v meste veľa neplatičov daní 
a poplatkov za komunálny odpad. 
Verím preto, že sa nám v  dohľad-
nej budúcnosti podarí konečne 
rozuzliť aj nekonečný príbeh prob-
lematickej správy bytov a nájsť aj 
riešenie starých dlhov. Robím pre 
to všetko, čo je v mojich silách. Pre-
to ma mrzí ma a cítim krivdu, keď 
napriek všetkej mojej obetavosti 
a snahe počúvam, ako ma niektorí 
ľudia preklínajú a neštítia sa očier-
ňovať aj moju rodinu. To mám za to, 
že som sa s týmto mesto „zosobáši-
la“, že som tu pre ľudí deň a noc? 
Chcem občanov informovať, že 
len minulý rok bolo na moju osobu 
podaných, v súvislosti s výkonom 
funkcie, osem trestných oznámení. 
Všetky boli zamietnuté a ani jedno 
sa neukázalo ako oprávnené. Pri-
znávam, že je pre mňa veľmi ťažké 
pracovať v takejto atmosfére a pod 
takýmto tlakom. Chcem občanov 
požiadať, aby mňa i moju rodinu 
nechali žiť a pracovať. Chcem robiť 
pre naše mesto to najlepšie čo do-
kážem, ale potrebujem, ak už nie 
podporu a pochopenie, tak aspoň 
pokoj na prácu. 

pripravila Viera Horniaková

Problémy spoločnosti BHMK ...
pokračovanie z úvodnej strany
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Triedením recyklovateľného 
odpadu, ktorý vzniká v domác-
nostiach, výrazne prispievame 
k ochrane životného prostre-
dia. Pomáhame tak opätovne 
využívať druhotné suroviny, 
minimalizovať odpad na sklád-
kach komunálneho odpadu 
a zároveň tým aj znižovať plo-
chy zavezené odpadkami.

	 V	 meste	 Krompachy	 sa	 počas	
roka	 2012	 vyseparovalo	 takmer	
52  ton	 papiera,	 45  ton	 skla,	
15  ton	 plastov	 a	 8	 ton	 kovových	
obalov. Oproti predchádzajúce-
mu roku 2011 to bolo približne o 
17  ton papiera viac. Naopak, ob-
čania vyseparovali o 20 ton menej 
skla, o takmer 5 ton menej plastov 
a o 2 tony menej kovových obalov. 
Čím	 viac	 budeme	 správne	 se-
parovať	 komunálny	 odpad,	 tým	
menej	sa	ho	bude	musieť	vyvážať	
na	 skládku,	 čo	 ušetrí	 nielen	 fi-
nančné	 prostriedky,	 ale	 zmierni	
aj	jeho	negatívne	dopady	na	naše	
životné	prostredie.

Čo možeme separovať?
PAPIER
(modré	kontajnery	a	vrecia)
Medzi PAPIER patria:
noviny, časopisy, letáky, knihy, 
kartóny, lepenka, zošity, listy.
Medzi PAPIER  nepatria:

znečistený papier (potravinami, 
farbou, maltou, zeminou), mastný 
papier, umelohmotné obaly, sta-
nioly, celofán, hygienické potreby, 
použité plienky, voskovaný papier, 
pláta od vajíčok, tvrdá väzba, pa-
pier s kovovými prvkami ako sú 
spony, viazače a podobne.

SKLO 
(zelené	kontajnery	a	vrecia)
Medzi SKLO patria:
fľaše od nápojov, sklenené nádoby, 
zaváraninové poháre, tabuľové 
(okenné) sklo

Medzi SKLO nepatria:
porcelán, keramika, zrkadlá, 
drôtené sklo, autosklo, iné bez-
pečnostné a nepriestrelné sklá, 
sklobetóny, TV obrazovky, žiarov-
ky, žiarivky, zaváraninové poháre 
s obsahom zaváranín.

PLASTY + KOVOVÉ OBALY + 
NÁPOJOVÉ KRABICE 
(žlté	kontajnery	a	vrecia)
Medzi PLASTY patria:
plastové fľaše od nápojov, čistia-
cich prostriedkov, aviváží, šampó-
nov (HDPE) a rastlinných olejov 
(označenie na obaloch PET ale-
bo 1), číre a farebné fólie, strečové 
fólie (LDPE), záhradný nábytok, 
prepravky, penový polystyrén, 
plastové koše na odpadky a prádlo, 
plastové vedierka, misky a pod.

 Medzi KOVOVÉ OBALY patria:
konzervy od rôznych potravín, 
plechovky od nápojov (coca-cola, 
pivo, energetické nápoje), tégliky 
od paštét, hrnce, vedrá, kovový 
riad, drobný kovový šrot.

Medzi NÁPOJOVÉ KRABICE patria:
stlačené tetrapakové obaly z mlie-
ka, smotany, ovocných štiav, 
džúsov, vína s hliníkovou ako aj 
plastovou fóliou vo vnútri.

Medzi PLASTY + KOVOVÉ 
OBALY + NÁPOJOVÉ KRABICE 
nepatria: 
znečistené plasty (potravinami, 
zeminou, maltou, zaschnutou 
farbou alebo inou chemikáliou), 
plastové obaly z motorových olejov 
a iných ropných produktov, celo-
fán, plastové predmety s obsahom 
kovových častí, podlahové krytiny, 
guma, molitan, PVC. 

Ako správne separovať odpad

Ako separovať?
Pre rodinné domy je najvhodnejší 
vrecový systém zberu s použitím 
zelených, žltých a modrých vriec.
Domácnosť vloží vytriedené zložky 
do vreca príslušnej farby a v deň 
vývozu, ktorý stanovuje zvozový 
kalendár, vyloží vrece pred rodinný 
dom na viditeľné miesto. Posádka 
pri vývoze vymení plné, použité 
vrece za poskladané nepoužité 
vrece, ktoré umiestni do schránky, 
resp. na iné bezpečné miesto tak, 
aby sa predišlo znehodnoteniu, 
prípadne strate vreca. 
Pre bytové domy je určený kontaj-
nerový systém zberu do zelených, 
žltých a modrých kontajnerov, 
umiestnených v okolí domov.
Domácnosť si svoj odpad vytriedi 
vlastným spôsobom a následne 
ho prinesie a vloží do príslušného, 
farebne a textom označeného kon-
tajnera.

Ing. Zuzana Čupajová,  Ekover, s.r.o.

 V polovici februára sa na svojej 
výročnej členskej schôdzi streli 
členky Základnej organizácie č. 6 
Únie žien Slovenska. Bilancovali 
svoju činnosť a zhodnotili akti-
vity v  uplynulom roku. „V	 našej	
základnej	 organizácii	 máme	 48	
členiek,	ktoré	sa	v	priebehu	roka	
významne	 angažujú	 pri	 rôznych	
kultúrnych	 a	 spoločenských	
podujatiach,“ informovala pred-
sedníčka krompašskej organizácie 
Únie žien Slovenska Izabela Slo-
bodníková. 
Ako pripomenula, každoročne sa 
zúčastňujú spomienkových stret-
nutí pri príležitosti oslobodenia 
mesta Krompachy, Krompašskej 
vzbury, Dňa víťazstva, výročia 
SNP, ale aj iných akcií, ktorých 
usporiadateľom je mesto Krom-
pachy. Medzi ich aktivity patrí aj 

starostlivosť o hroby významných 
Krompašanov - detských lekárov 
manželov Litmanovcov a Júliusa 
Barča Ivana, otca známeho spiso-
vateľa a dramatika, ktoré sú pod 
patronátom únie žien.
	 „Pri	 príležitosti	 Dňa	 matiek	
a Mesiaca	úcty	k	starším	pripra-
vujeme	 posedenia	 pri	 pampúš-
koch,	 ktoré	 nám	 spríjemňujú	
žiaci	zo	ZUŠ	so	svojimi	učiteľmi.	
Tradične	 nám	 pripravia	 kultúr-
ny	 program,	 za	 čo	 im	 úprimne	
ďakujeme.	Každoročne	v	septem-
bri,	 pri	 konaní	 Krompašského	
jarmoku,	 organizujme	 výstavu	
ručných	 prác	 našich	 rodákov	
nazvanú	 Hľadáme	 talenty	 a	 po-
núkame	pritom	širokej	verejnosti	
aj	 domáce	 zákusky“	 upozornila 
na známe a obľúbené akcie I. Slo-
bodníková. 

 Mesiac december ženy tradične 
začínajú výzdobou vianočného 
stromčeka na Mestskom úrade. 
Ich netypické háčkované ozdoby 
už obdivoval nejeden návštevník 
úradu. Krompašské členky únie 
žien sa prezentujú sa aj počas Via-
nočných trhov predajnou výstavou 
ručných prác. Je spojená aj s ochut-
návkou domáceho vianočného 
pečiva a predajom primátorského 
punču, z ktorého výťažok slúži na 
charitatívne účely.
 Aktívne Krompašanky zakončili 
svoju výročnú členskú schôdzu a 
úspešné bilancovanie roka 2012 
posedením pri pampúškoch. Tra-
dične prebehlo aj losovanie tom-
boly, na ktorú prispeli sponzori, 
ktorým aj touto cestou srdečne 
poďakujú: PROBALA-PROBEX, 
Gmucová – Drogéria, Vladimír 

Danajka – X SCHOP, Ing. Znanec 
– Elektro, Jurkovský – Klenoty, 
Smiková – LUADA Kvety, Dzurová 
– Alena kvety, Kunová – papiernic-
tvo, Ing. Uhrín – elektro, Lekáreň 
Šalvia, Puchala – Drogéria, Miku-
la – HASMA, Dzimková – AVON, 
Brosmanová – ORIFLAME, 
Čiasnoha – elektro Nics Bros, Mi-
kulová Amália – Elektroset, MsÚ 
Krompachy, Mihalik – Tabak, 
Kandrik – Galéria.

Občianske združenie Únia žien 
Slovenska je nezávislá mimovládna 
organizácia s celoslovenskou pô-
sobnosťou. Jeho hlavným poslaním 
je snaha o tvorbu a zabezpečenie 
priestoru pre všestranný osobnostný, 
vzdelanostný a kultúrny rozvoj ženy 
a priestoru pre jej plnohodnotnú 
sebarealizáciu v rodinnom, ekono-
mickom, politickom a spoločenskom 
živote.

Únia žien v Krompachoch bilancovala
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Centrá voľného času (CVČ) na Slovensku 
sa v súčasnosti opäť dostali do pozornosti. 
Od nového roka totiž nevedia, ako budú 
ďalej fungovať a či vôbec prežijú. Do ich 
činnosti výrazne zasiahol od 1. januára 
2013 nový spôsob financovania. Podľa no-
vely zákona o financovaní škôl a školských 
zariadení, peniaze dostanú všetky obce, 
kde majú deti trvalý pobyt a je len na 
nich, či na krúžkovú činnosť v inom meste 
alebo obci prispejú. Pôvodne peniaze na 
záujmové činnosti dostávali mestá a obce, 
v  ktorých deti krúžky navštevovali. Teraz 
ich dostane každá obec, kde majú deti od 5 
do 15 rokov trvalý pobyt. Tá môže rozhod-
núť, ako s príspevkom od štátu naloží a či 
bude financovať záujmové vzdelávanie 
detí v obci, alebo i mimo nej. Okrem toho 
klesla zo 190 na 65 eur aj samotná výška 
príspevku, ktorú štát posiela na jedno die-
ťa a jeho záujmovú činnosť. Niektoré obce 
už oznámili, že peniaze centrám nedajú. 
Centrá sú preto nútené obmedzovať svoju 
činnosť a uvažujú o zvýšení poplatkov. 
Ministerstvo školstva SR však trvá na tom, 
že nový spôsob financovania je spravodli-
vejší, pretože pôvodne nastavený systém 
niektoré centrá zneužívali.
 Problémy začalo pociťovať aj Centrum voľné-
ho času PRIMA v Krompachoch. V súčasnosti 
ho navštevuje celkovo 1446 detí od najmenších 
až po stredoškolákov. Podľa jeho riaditeľky Mgr. 
Viery Lovásovej, nový zákon centru určite nepo-
mohol. Na prevádzku má iba polovičnú sumu a 
tá stačí len na úhradu najnevyhnutnejších fak-
túr a časti miezd. V krompašskom CVČ pracujú, 

vrátane riaditeľky, tri pedagogické zamestnan-
kyne a štyria nepedagogickí pracovníci, pritom 
iba jeden je na celý pracovný úväzok. Centrum 
formou externých dohôd spolupracuje s 99 
pedagogickými pracovníkmi, ktorých objem 
práce v rôznych krúžkoch predstavuje osem 
pedagógov na plný úväzok.     
 Zriaďovateľom CVČ PRIMA je mesto Krom-
pachy, navštevujú ho však nielen deti z mesta, 
ale aj zo 16 okolitých obcí, kde majú deti trvalý 
pobyt, hlavne z Kluknavy, Richnavy a Slovi-

niek. Zriaďovateľ centru schválil dotáciu 65 eur 
na dieťa. „Ostatné obce ešte neprispeli, hoci sa 
s nimi snažíme rokovať.  Mnohí oslovení sa nám 
však ani neozvali a naše návrhy na rokovanie ig-
norovali. Predpokladám, že nám sčasti prispejú 
asi iba siedmi. To však nepokryje všetky náklady 
a nedostaneme sa na výšku, ktorú potrebujeme 
mesačne na prežitie,“ dodala riaditeľka CVČ 
PRIMA. Deti a mládež sa zatiaľ v tomto centre 
môžu venovať až 132 krúžkom, odborne nazý-
vaným záujmové útvary. Najnavštevovanejší 
je počítačový krúžok, kde chodia hlavne deti, 
ktoré nemajú doma možnosť pracovať  s vý-
počtovou technikou. Veľký záujem majú mladí 
v Krompachoch o tanečný štýl elektrodance, 
s ktorým dosahujú úspechy na vystúpeniach 
doma a už aj v zahraničí. Populárne sú však aj 
športové aktivity - futbal, basketbal, tenis, stol-
ný tenis a medzi dievčatami všetkých vekových 
kategórii najmä tréningy mažoretiek. U malých 
detí je to najmä výučba angličtiny. „Zaujímavé 
je, že v porovnaní so situáciou spred desiatich či 
pätnástich rokov majú žiaci minimálny záujem 
o kreatívnu tvorbu, technické a umelecké krúžky, 
napr. výtvarný, divadelný či literárny,“  pozname-
nala V. Lovásová. Ako spresnila, výhodou boha-
tej ponuky však je, že deti si počas obdobia škol-
skej dochádzky majú možnosť v centre vyskúšať 
rôzne krúžky a „otestovať“ pritom svoje schop-
nosti. „Podstatné pritom je, že nielen objavujú 
a  rozvíjajú svoj talent, ale aj zmysluplne trávia 
voľný čas,“ dodala. Za veľkú chybu preto pova-
žuje, že novela zákona „odstrihla“ od podpory 
štátu deti do 5 rokov a mládež nad 15 rokov. Ak 
nedôjde k zmene, pravdepodobne budú musieť 
záujmové krúžky týchto detí v plnej miere platiť 
rodičia.
CVČ PRIMA pritom poskytuje deťom a mládeži 
tiež možnosť zmysluplne využiť školské prázd-
niny a prezentovať sa na rôznych mestských 
podujatiach. „Zapájame sa do takmer všetkých 
aktivít organizovaných mestom. Každoročne 
organizujeme pre deti počas jarných prázdnin 
rôzne sústredenia a turnaje a počas celého leta 
veľmi zaujímavé prímestské tábory. Tematicky ich 
zameriavame na šport, kultúru, folklór, jazyky, 
turistiku či spoznávanie histórie a bolo by nám 
veľmi ľúto, keby sme tieto aktivity museli v tomto 

Nová legislatíva sa negatívne dotkla 
aj CVČ PRIMA v Krompachoch

roku prerušiť,“ uviedla V. Lovásová. Rada si pri-
tom spomína na minuloročný prázdninový tá-
bor, keď záhradu CVČ premenili na športovisko 
s vlajkami i stupňami víťazov a deťom tak vytvo-
rili podobnú atmosféru, aká vládla v  Londýne 
počas Olympijských hier. Nie nepodstatným 
faktom je, že rodičia detí do tohto roku nemuse-
li, okrem stravy a vstupného, za takýto program 
pre svoje deti nič zaplatiť. 
 

Podľa primátorky mesta Krompachy Ivety Ruši-
novej, všetky prostriedky, ktoré zákon vyčlenil 
pre deti, bude mesto aj naďalej odovzdávať 
školským a mimoškolským zariadeniam. „Ga-
rantujem rodičom, že naše mesto žiadne z týchto 
prostriedkov nevyužije na iný účel, teda ani na 
opravu chodníkov či cestných výtlkov. Faktom však 
je, že od štátu dostávane nižšiu dotáciu a že naše 
CVČ zabezpečuje záujmovú činnosť aj pre deti z 
okolitých obcí. Pravdou tiež je, že aj deti z nášho 
mesta navštevuje centrá voľného času v  iných 
mestách alebo obciach. Preto sme sa rozhodli, že 
krompašské CVČ bude dostávať sumu 65 eur na 
dieťa, ale prispejeme aj iným centrám, ktoré sa ve-
nujú našim deťom,“ uviedla primátorka. Pripus-
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tila, že rovnaký postoj nemusia mať starostovia 
obcí, ktorých deti navštevujú CVČ v Krompa-
choch. „Je na ich rozhodnutí, či prostriedky, kto-
ré im dáva štát na dieťa, skutočne aj pre deti po-
užijú. Rodičia však majú právo sa pýtať, kam idú 
prostriedky určené ich deťom. Som presvedčená, 
že doterajší systém, tam, kde sa nezneužíval, bol 
dobrý. Chybu skôr vidím v kontrolných orgánoch. 
Teraz na nepoctivý prístup niektorých centier do-
plácajú tie, ktoré robili dobre a čisto a nič nezne-
užívali,“ konštatovala primátorka. Zdôraznila, 

Už po siedmykrát prebieha v tých-
to týždňoch anketa o najobľúbe-
nejšieho pedagóga na Slovensku. 
„Keď sme vyhlasovali 7. ročník 
ankety, netušili sme, čo nám toto 
magické číslo sedem prinesie. Že  to 
je šťastné číslo, o tom nikto nepo-
chybuje. Dôležitou vlastnosťou 
sedmičky je snaživosť a vedenie. Má 
pochopenie pre druhých, často kom-
binované s prirodzenou múdrosťou. 
Tieto vlastnosti nám napovedajú, 
aký by mal byť najobľúbenejší učiteľ 
na Slovensku. Dúfame, že takého 
učiteľa v tomto ročníku nájdeme, 
pretože žiaci prihlásili 77 učiteľov 
zo siedmich  krajov,“ povedala ria-
diteľka ankety Renáta Vadásyová. 
Najviac prihlášok prišlo zo Žilin-
ského kraja, žiadnu však nedostali 
z Nitrianskeho kraja.
 Do ankety sa celkovo tento rok 
zapojilo 3730 žiakov.	 Celosloven-
ské	 kolo	 začína	 21.	 apríla	 2013	
semifinálovým	kolom	v	Historic-
kej	 radnici	 v	 Košiciach.	 	 Finále	
bude	nasledujúci	deň	 	22.	apríla	
a	 na	 ňom	 sa	 dozvieme	 meno	
siedmeho	 slovenského	 Zlatého	
Amosa. Podľa Vadásyovej, pred 
celoslovenským kolom čaká 16 se-
mifinalistov sústredenie na Čingo-
ve, kde sa budú učitelia pripravovať  
na semifinálové kolo. Vyžrebujú si 
voľnú disciplínu, ktorú každý rok 

učitelia spolu so svojimi žiakmi 
zvládajú vynikajúco. Na výber 
majú rôzne žánre: zvykoslovie, 
rozprávku, horor, science fiction, 
western, muzikál, legendu, bájku, 
detektívku, cestopisný príbeh... 
 Veľmi	obľúbené	 je	 v	 rámci	an-
kety	 aj	 hlasovanie	 na	 internete	
o  titul	 Amos	 sympaťák,	 ktoré	
spustili	10. marca	2013	a	potrvá	
až	 do	 15.  apríla	 2013.	 V tomto 
ročníku je pre víťaza pripravená 
špeciálna cena Jána Gašperana, 
zakladateľa ankety v Slovenskej 
republike. Túto cenu hodnotia 
iba žiaci, dospelí do hodnotenia 
nevstupujú. Viac na http://www.
zlatyamos.sk/ocenenia/specialna-
cena/
 Podľa	 Vadásyovej,	 v	 kategórii	
pedagóg,	 na	 ktorého	 sa	 oplatí	
spomínať,	 organizátori	 ankety	
zatiaľ	 dostali	 tri	 prihlášky.	 Po-
sledný	 termín	 na	 ich	 zaslanie	 je	
31.	 marec	 2013.	 Do rovnakého 
termínu je možné zasielať aj návrhy 
v kategórii Naj učiteľ chémie, fyzi-
ky a matematiky, ktorá je určená 
pre študentov vysokoškolákov. 
Tí môžu navrhnúť svojho bývalého 
učiteľa zo ZŠ alebo SŠ a takouto 
formou poďakovať svojim peda-
gógom, ktorí ich dobre pripravili 
na vysokoškolské štúdium. Cenu 
udeľuje spoločnosť Slovnaft a oce-

Na Slovensku vrcholí anketa 
o najobľúbenejšieho učiteľa 
Zlatý Amos

ňuje učiteľov sumou 1000 Eur.  
„Aj preto vyzývame vysokoškolákov, 
aby neváhali a predstavili nám 
úžasných ľudí, ktorých oceniť môže-
me,“ dodala riaditeľka ankety Zlatý 
Amos. 
 Tvárou a moderátorom ankety je 
Igor Timko zo skupiny No name. 

Hosťami slávnostného udeľova-
nia ocenení budú  Peter Cmorík 
a  Mirka Partlová a vystúpia aj 
žiaci Igora Timka z Konzervatória 
v Košiciach. Hodinový záznam  
z  finálového večera ankety odvy-
siela verejnoprávna RTVS. 

Renáta Vadásyová

že mesto má záujem udržať v Krompachoch 
funkčné CVČ, pretože považuje za dôležité, aby 
sa deti mohli vo voľnom čase venovať záujmovej 
činnosti a neboli na ulici.       
 Budúcnosť centier voľného času je na celom 
Slovensku zatiaľ neistá. Mnohé varujú, že ak sa 
súčasná legislatíva nezmení, hrozí im nielen vý-
razný útlm činnosti, ale aj zánik desiatky z nich. 
Obce majú rozhodnutie o príspevku oznámiť 
zriaďovateľom centier do konca apríla. Podľa 
V. Lovásovej situáciu ovplyvní,  koľko z nich 
bude ochotných prispievať ale aj to, koľko detí 
sa prihlási. „Ak obce neprispejú, tak budú zrejme 
musieť zaplatiť rodičia a dosť sa obávam, či na to 
v tomto sociálne slabom regióne a v súčasnej situ-
ácii budú mať,“ dodala riaditeľka krompašského 
CVČ. 
 O	 probléme	 8.	 marca	 hovorili,	 za	 účasti	
zástupcov	 centier	 a	 ministra	 školstva	 Duša-
na	Čaploviča,	aj	poslanci	Národnej	rady	SR.	
Minister	vyhlásil,	že	je	pripravený	hľadať	rie-
šenie	 a	 rokovať	 hlavne	 so	 Združením	 miest	

a	 obcí	 Slovenska.	 Aktivisti	 už	 medzitým	
rozbehli	 Petíciu	 za	 spravodlivé,	 hospodárne	
a  nediskriminačné	 financovanie	 školstva.	
Chcú	 dosiahnuť,	 aby	 sa	 parlament	 znova	
zaoberal	 kritickou	 situáciou	 vo	 financovaní	
a prijal	také	riešenie,	ktoré	neohrozí	existen-
ciu	mimoškolskej	záujmovej	činnosti	detí.	

Viera Horniaková
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Darovanie krvi má v meste 
pod Líščím vrchom dlhoročnú 
tradíciu. Dôkazom sú aj krom-
pašskí diamantoví darcovia, 
ocenení za 80 odberov krvi. V 
roku 2010 dosiahol tento po-
čet odberov Dušan Medvec a 
z roku 2011 Ľubomír Bravčok 
st. Tretí rok je predsedníčkou 
Miestneho spolku Slovenské-
ho Červeného kríža v Krompa-
choch Ing. Jana Tureková.
 Sama má za sebou už 36 odberov a 
je držiteľkou Zlatej Jánskeho plake-
ty. Ako dlhoročnú darkyňu, ktorá 
má tiež ambíciu získať diamantovú 
plaketu, udeľovanú u žien za 60 
odberov, ju samozrejme teší fakt, 
že v Krompachoch rastie celkový 
počet dobrovoľných bezpríspevko-
vých darcov krv. Ako spresnila, v 
roku 2010 evidovali 123 Krompa-
šanov, ktorí darovali najvzácnejšiu 

tekutinu, v roku 2011 ich bolo 138 
a minulý rok už celkovo 174.
 Od septembra 2012 sa odbery 
v krompašskej nemocnici realizujú 
na základe dohody medzi Nemoc-
nicou Krompachy a  Všeobecnou 
nemocnicou s poliklinikou v Levo-
či, ktoré sú členmi skupiny akciovej 
spoločnosti Agel SK. Výjazdová 
mobilná jednotka hematologicko-
transfúziologického oddelenia 
levočskej nemocnice ich  robí 
podľa dohodnutého kalendára raz 
až dvakrát mesačne. Dochádza 
priamo do Nemocnice Krompa-
chy, kde sú v pavilóne C pripravené 
priestory na odber. Pôvodne do 
mesta dochádzali pracovníci ko-
šického pracoviska NTS a odbery 
sa realizovali na mestskom úrade. 
„Boli sme spokojní, ale aj súčasný  
systém sa nám osvedčil, pretože 
počty darcov narástli. Myslím, že si 

to naši darcovia v dobrom úžívajú ,́ 
pretože je to pre nich úspora času. 
Len počas januára a februára 2013, 
to znamená za tri odberové dni, bolo 
realizovaných 42 odberov, pričom 
nám prišlo aj 12 prvodarcov,“ kon-
štatovala predsedníčka MS SČK. 
„Termíny sme spracovali do pre-
hľadného kalendára, preto dúfam, 
že každý darca si bude môcť ľahšie 
vypočítať, kedy príde darovať krv,“ 
uviedla J. Tureková. Odbery sa vy-
konávajú vždy v piatok od 8:00 do 
10:00 hodiny. 
 Najbližší odberový termín je 
15. marec a každý, kto to stihne, sa 
ešte zapojí do celoslovenskej kam-
pane Valentínska kvapka krvi. Za-
čala  presne na Valentína a potrvá 
do prvého jarného dňa  - 21. marca 
2013. Táto náborová kampaň je 
druhou najväčšou kampaňou, 
ktorú organizuje Slovenský Čer-
vený kríž v spolupráci s Národnou 
transfúznou službou SR (NTS 
SR) a hematologicko-transfúzio-
logickými oddeleniami nemocníc. 
Má celoslovenskú pôsobnosť a aj 
tento rok sa do nej výrazne zapá-

Darcovstvo krvi 
v Krompachoch má tradíciu

jajú študenti stredných a vysokých 
škôl, ako aj zamestnanci mnohých 
firiem, organizácií ale aj široká 
verejnosť.
 Bezpríspevkovým darcom krvi 
sa môže stať každý zdravý človek 
vo veku od 18 do 60 rokov (pri opa-
kovanom darovaní až do 65 rokov). 
Muži môžu darovať krv maximálne 
4x do roka, ženy maximálne 3x 
do roka. To, či je darca vhodný 
na odber krvi, posúdi odborný 
zdravotnícky pracovník priamo 
na odbernom mieste. Deň pred 
odberom by mal darca veľa piť, 
nejesť mastné jedlá, nepiť alkohol 
a ráno by si mal dať ľahké raňajky. 
Krv je však možné darovať nielen 
počas rôznych kampaní alebo 
v rámci mobilných odberov. Denne 
tak môžete urobiť na pracoviskách 
Národnej transfúznej služby, či na 
hematologicko-transfúziologic-
kých oddeleniach nemocníc počas 
odberových dní. Všetky adresy 
a potrebné informácie o darcovstve 
sú dostupné aj na http://www.
redcross.sk/co-robime/darovanie-
krvi/kde-mozete-darovat-krv/.

Viera Horniaková
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Zo spomienok pamätníka... 
Ako sme žili 
pod Líščím vrchom 
pred 80-timi rokmi
(pokračovanie z minulého čísla)

 Pre prípad výskytu hromadnej in-
fekčnej choroby mala obec infekčnú 
nemocnicu – prízemný dom s desia-
timi jednoposteľovými izbičkami na 
konci Zemänskej strany, kde bývala 
rodina p. Sikoru a ktorý do roku 1918 
slúžil ako verejný dom. 
 V čase všeobecnej núdze mal 
málokto peniaze na kultúru, ak tým 
mám na mysli premietanie filmov 
v  kine „Slávia“ v nedeľu popoludní 
a večer (sobota bola pracovným 
dňom), alebo v sezóne návštevu 
futbalového zápasu ŠK Pokrok na 
ihrisku pred Hornádom, oproti 
západnej časti Hornádskej kolónie. 
Tribúnu s vyšším vstupným tvorilo 
niekoľko drevených lavíc, zapuste-
ných do zeme, na strane k rieke boli 
miesta na státie a hracia plocha bola 
oddelená od divákov jednoduchou 
ohradou z  drevených brvien. Treba 
však dodať, že všetci hráči mužstva 
boli bez výnimky skutoční amatéri 
s  reálnym zamestnaním. Pamätám 
si, že v  bráne (s chýbajúcou zad-
nou sieťou) chytal p. Mišelnický 

ml., v  obrane p. Cárik, útok tvoril 
p.  Belo, p.  Tomečko s krídelníkmi 
p. Šoltésom a p. Vlášekom. Niektorí 
starší, lepšie situovaní občania, mali 
možnosť nedeľné popoludnie stráviť 
s  priateľmi v  Katolíckom kruhu. 
Vo  dvore, zvonku nenápadného 
domu na Vodnej ulici, býval v na-
turálnom byte p.  Hudec, organista 
a kantor. Väčšia, predná miestnosť 
domu, bola vyhradená iba pre členov 
„kruhu“. Tam si mohli pofajčievať a 
bez akéhokoľvek vyrušovania hrať 
preferans alebo halierový mariáš a na 
občerstvenie si objednať sódovku ale-
bo vínny strik, údajne vždy z pravého 
omšového vína. 
 V prízemnej budove Obecného 
úradu (na mieste dnešného Mestské-
ho úradu) bolo sídlo voleného staros-
tu obce i úradne vymenovaného hlav-
ného notára. Starosta prišiel iba raz 
za čas podpísať úradné listiny, málo-
kedy som ho videl v  jeho miestnosti 
a  nepamätám sa, že by diskutoval 
s občanmi, veď bol to predsa ÚRAD! 
Skutočnú moc v obci nemal ani on, 
ani obecné zastupiteľstvo, zložené 
podľa výsledkov volieb, ale hlavný 
notár p. R. Martinides, ktorému dal 
zákon právo veta. Nijaké uznesenie, 
či rozhodnutie kolektívneho samo-
správneho orgánu zastupiteľstva sa 
nemohlo bez jeho súhlasu realizovať, 
tým menej v obci platiť. A nielen to. 

Hlavný notár ho mohol svojím sub-
jektívnym rozhodnutím, v  zmysle 
zákona, vetovať a teda aj zrušiť. Tak 
ako starosta, ani on nemal pre ob-
čanov úradné hodiny, nemusel byť, 
a ani každý deň nebol na úrade. V 
jeho miestnosti som nikdy nezazrel 
iného človeka. Ak občan potreboval, 
alebo musel nejaký problém vybaviť 
na obecnom úrade, nemohol počkať, 
kým príde úradovať starosta a ani 
nemohol priamo zájsť za notárom 
p. Steklým, ktorý sedel v kancelárii 
pred miestnosťou hlavného notára p. 
Martinidesa. Mohol iba v podateľni 
odovzdať ochotnej slečne Kašickej 
na zaprotokolovanie svoju písomnú 
žiadosť, aj to opatrenú úradným kol-
kom v predpísanej sume. Ona ju po-
tom, samozrejme nie okamžite, ale-
bo iba na počkanie, osobne zaniesla 
k p. R. Regensbogenovi, hlavnému 
konceptuárovi (Martinides si ho do-
volil volať žoviálne „Bogen“), ktorý 
úradoval spolu s p. Šťastným, obec-
ným pokladníkom. Ak bolo všetko 
v poriadku a ak to zákony a vnútorné 
nariadenia obce dovoľovali, p. Re-
gensbogen napísal text úradného 
rozhodnutia a sám ho priniesol na 
podpis notárovi (nikdy však nie hlav-
nému). Na obecnom úrade sa bežný 
občan nedozvedel kedy tam presne 
úradujú, pretože nikde neboli vyve-
sené úradné hodiny. S občanom, ako 
čohosi sa dožadujúcou „stránkou“, 
nikto nediskutoval. Nikto na neho 

nemal čas a sťažovať sa na neochotu, 
alebo na príliš dlhý čas vybavova-
nia jeho problému, taká možnosť 
jednoducho neexistovala. Aj keď 
veľmi dobre viem a plne rešpektujem 
zásadu, že nemožno porovnávať 
neporovnateľné, teda ani vtedajšie 
pomery na obecnom úrade so sú-
časným dianím na MsÚ, jednako ma 
pričítaní prvého tohoročného čísla 
Krompašského spravodajcu mimo-
riadne zaujal prísľub pani primátor-
ky Ing. Ivety Rušinovej: „Ja osobne, 
ak som prítomná na úrade a nemám 
žiadne rokovanie alebo poradu, vás 
prijmem aj bez predchádzajúceho 
ohlásenia.“ Vskutku unikátny, 
konkrétny príklad prejavu nefor-
málneho vzťahu a empatie vedúcej 
osobnosti nášho mesta ku každému 
občanovi.
 Život obyvateľov v Krompachoch 
bol pred 80-timi rokmi mimo-
riadne, nepredstaviteľne ťažký. 
V skutočnosti išlo o biedne živorenie 
na pokraji ľudskej existencie. Navo-
nok akoby život v meste pod Líščím 
vrchom priam zamrel, ale statoční 
Krompašania sa každodenným 
ťažkostiam nepoddávali. Nerezigno-
vali a nepoddali sa nepriazni osudu, 
ale aktívne a  vytrvale mu čelili zo 
všetkých síl. Som presvedčený, že 
už iba preto si zaslúžia hlbokú úctu 
všetkých súčasných generácií, ktoré 
žijú v mojich rodných Krompachoch.

Prof. PhDr. Ján Kvasnička, DrSc.

Deň učiteľov sa oslavuje 
28.  marca, v deň narodenia 
pedagóga Jána Amosa Komen-
ského, učiteľa národov. Sviatok 
je oslavou všetkých pedago-
gických pracovníkov, ktorých 
práca je poslaním a za svoje 
znalosti, trpezlivosť a  obetu si 
zaslúžia úctu a poďakovanie.
 Tento rok pripadne 28. marec 
na štvrtok počas Veľkonočného 
týždňa. Školákom v ten deň začína-
jú  veľkonočné prázdniny, nič však 
nebráni tomu, aby sme si deň či 
dva vopred s  kytičkou, alebo aspoň 
blahoželaním, spomenuli na svojich 
učiteľov. Hoci už dávno neplatí, že 
učiteľ je popri starostovi a farárovi 
najuznávanejšou osobou v obci, as-
poň skromný prejav úcty si za svoju 
náročnú a nedocenenú prácu určite 
zaslúži.
 Práca učiteľa je ťažká i vďačná 
zároveň. Ak má človek na ňu pred-

poklady a baví ho, má o naplnený 
život postarané. Aj keď v posledných 
desaťročiach status učiteľa v  spo-
ločnosti citeľne klesá a učitelia, hoci 
vydržia veľmi veľa, sa cítia už takí 
nedocenení, že sa začínajú búriť. 
Nečudo vidia, čo sa deje v  školách, 
ktoré akoby nastavovali spoločnosti 
zrkadlo. Burcujú, pretože cítia, že sa 
niečo musí zmeniť. Potrebujú však k 
tomu podporu spoločnosti. Napriek 
všetkému zlu, ktoré sa rozmáha po 
svete, je tam stále veľa slušných, 
dobre vychovaných, inteligentných 
žiakov a študentov a tiež mnoho dob-
rých pedagógov.
 Ján A. Komenský, ktorého prí-
nos pre pedagogiku uznávajú v ce-
lej Európe, okrem iného napísal, že 
učitelia majú byť dokonca múdrejší 
ako predstavitelia cirkví či obcí, 
pretože ich úlohou je položiť zá-
klady tak štátu, ako aj obce. Preto 
si zasluhujú čo najobozretnejší vý-

ber, ako aj vážnosť, ale aj odmenu.  
Sami by mali byť takými, akými 
majú spraviť svojich žiakov. Preto 
by sa spoločnosť mala postarať, 
aby takými aj mohli byť. Komenský 
nám zanechal odkaz, podľa ktoré-
ho je výchova to najdôležitejšie na 
svete. Všetci by sme sa mali podľa 
neho vzdelávať od narodenia až po 
smrť. Pripomínal, že „zanedbáva-
nie výchovy je skazou ľudí, rodín, 
ríš a celého sveta“. Naopak, vý-
chovu považoval za nástroj zmeny 
spoločnosti.
 Aspoň na Deň učiteľov by sme si 
to mohli uvedomiť, pretože faktom 
je, že pri pracovnej vyťaženosti 
mnohých rodičov, veľké a vôbec nie 
ľahké bremeno výchovy budúcich 
generácií leží práve na pleciach 
učiteľov. Sme im za to málo vďační. 
Namiesto úcty a rešpektu sa čoraz 
častejšie stretávajú s nevďakom 
a  nepochopením. Hoci niekedy 

je dôvod na oprávnenú kritiku, 
často si neuvedomujeme, že aj ten 
najlepší učiteľ môže mať osobné 
problémy, zdravotné ťažkosti, byť 
preťažený a unavený, mať doma 
choré dieťa, alebo jednoducho ne-
musí mať svoj deň a v danom oka-
mihu nepodáva optimálny výkon.
 Vážené pani učiteľky a páni uči-
telia, pri príležitosti Dňa učiteľov 
Vám v mene všetkých bývalých, 
súčasných ale aj budúci žiakov 
a  študentov želáme veľa zdravia, 
síl, pozitívnej energie a trpezlivosti 
do ďalšej práce. Aby ste v  duchu 
myšlienok učiteľa národov vo 
svojich študentoch vzbudzovali 
slobodného ducha premýšľania, 
radosť z vedomostí, rozvíjali ich 
cit osobnej zodpovednosti a aby sa 
nám tak spoločne darilo robiť svet 
lepším. Ďakujeme všetkým zanie-
teným pedagógom za ich múdrosť, 
obetavosť a lásku s ktorou vykoná-
vali, vykonávajú a veríme, že aj na-
priek všetkým ťažkostiam budú aj 
naďalej vykonávať svoje povolanie.

Redakcia

Výročie narodenia Jána Amosa Komenského 
je dobrým dôvodom uctiť si svojich učiteľov
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Medzinárodný deň materinského jazyka na ZŠ s MŠ 
Maurerova vyvrcholil  Hviezdoslavovým Kubínom

ZŠ Maurerova informuje
Dozvuky Pankuškových 
fašiangov
Fašiangy sú síce za nami, ale 
spomienky na veselé chvíle na 
Plejsoch, počas Pankuškových 
fašiangov, ešte stále tešia žiakov 
Základnej školy s materskou ško-
lou Maurerova. 
V piatok 8. februára ráno sa vybrali 
so svojimi učiteľkami Mgr. Zuza-
nou Poklembovou a Mgr. Silviou 
Mazúrovou pod Plejsy. O desiatej 
hodine sa na svahu začala pre 
školákov súťaž vo vysekávaní sôch 
z pripraveného snehového kvádra. 
Skupinu mladých umelcov tvorili 
štyria žiaci z VIII.B V. Hašková, 

Z. Frankovičová, A. Gmuca a M. 
Masaryk a dve deviatačky z IX.B A. 
Barbušová  a E. Hvizdošová, ktorí 
do zľadovateného snehu vysekali 
logo základnej školy Maurerka. 
Svoje dielko nazvali tiež príznačne 
Maurerko - strom, vyjadrujúci silu, 
život a radosť. Sochu síce vyseká-
vali veľmi ťažko, ale príjemné poča-
sie všetkým prialo a tak ju stihli vy-
tvoriť ešte dopoludnia. Počas obed-
ňajšej prestávky si žiaci v Hoteli 
Plejsy vychutnali bagetu s teplým 
čajom a  po obede svoju sochu vy-
zdobili farebnými sprejmi. Strom 
Maurerko tak krásne ozelenel.  Po-
čas jeho výroby prišla „snehových 
sochárov“ pozrieť a  povzbudiť aj 

primátorka mesta Iveta Rušinová. 
Zrejme podľahla ich tvorivému 
zápalu, a tak po krátkej chvíli, 
sama sa rozhodla vyzdobiť jeden 
z kvádrov. Deti nelenili a pomohli 
jej. Odmenou im bolo poďakovanie 
a pozvanie na mestský úrad. Mest-

 Jazyk je najsilnejším nástrojom 
na zachovanie a rozvoj nehmotné-
ho kultúrneho dedičstva národov. 
Generálna	 konferencia	 Orga-
nizácie	 Spojených	 národov	 pre	
výchovu,	 vedu	 a  kultúru	 (UNE-
SCO)	v	novembri	1999	vyhlásila	
21.	 február	 za	 Medzinárodný	
deň	 materinského	 jazyka.	 Valné 
zhromaždenie OSN vo svojej re-
zolúcii vyzvalo členské štáty, aby 
podporovali zachovanie a ochranu 
všetkých jazykov používaných 
národmi sveta. Medzinárodný deň 
materinského jazyka si pripomína-
me každoročne od februára 2000. 
 Podľa	rôznych	zdrojov	v súčas-
nosti	 hovorí	 vyše	 sedem	 miliárd	
obyvateľov	 planéty	 Zem	 približ-
ne	 3000	 až	 7000	 jazykmi.	 Jazy-
ková	mapa	sveta	je	veľmi	pestrá,	
neustále	sa	mení,	pričom	presné	
určenie	počtu	sťažuje	aj	nejasná	

hranica	 medzi	 jazykmi	 a	 dia-
lektmi.	Existujú	 jazyky,	ktorými	
hovoria	 stámilióny,	 ale	 nájdu	 sa	
aj	 také,	 ktoré	 slúžia	 k	 dorozu-
mievaniu	 iba	 niekoľkým	 ľuďom.	
Najrozšírenejšie	jazyky	patria	do	
indoeurópskej	jazykovej	rodiny	a	
ich	 najčastejšie	 uvádzaný	 počet	
je	443.	Komunikuje	nimi	44	až	48	
percent	svetovej	populácie.	
 Medzinárodný deň materinské- 
ho jazyka si pripomenuli aj na 
ZŠ s materskou školou Maurerova 
a pri tejto príležitosti si žiaci vypo-
čuli rozhlasovú reláciu. Prostred-
níctvom rozhlasu si zopakovali, 
ako sa v slovenčine spisovne vyjad-
ruje a ako sa má správne vykať.
	 Ľubozvučná	 slovenčina	 znela	
popoludní	 aj	 na	 školskom	 kole	
Hviezdoslavovho	 Kubína.	 Tejto	
tradičnej	 celoštátnej	 postupovej	
súťaže	 v	 umeleckom	 prednese	

poézie	a	prózy	sa	zúčastnili	žiaci	
prvého	 aj	 druhého	 stupňa	 našej	
školy.	Organizačne	ju	zabezpeči-
la	pani	učiteľka	Mgr.	Mária	Gmu-
cová,	 podľa	 ktorej	 si	 gratuláciu	
zaslúžia	nielen	víťazi,	ale	aj	všetci	
žiaci,	 ktorí	 sa	 na	 súťaž	 poctivo	
pripravili	 a	 svojim	 prednesom	
ukázali	krásu	nášho	jazyka.		
	 V	 druhej	 kategórii	 sa	 v	 pred-
nese	 prózy na 1. mieste umiest-
nila E. Micherdová zo VI. B triedy 
(vyučujúca Mgr. Mária Gmucová), 
na 2. mieste  J. Katová z V. A a na 
3. mieste M. I. Znanec z V. A trie-
dy (oboch vyučuje Mgr. Alena 
Kociková Fábryová). V	druhej	ka-
tegórii	 v	 prednese	 poézie získala 
1. miesto D. Janošová zo VI. B,  
2. miesto S. Cmorejová zo VI. B 
(obe recitátorky vyučuje Mgr. Má-
ria Gmucová) a 3. miesto D.  Mag-
doško z V. B (vyučujúca Mgr. Marti-
na Tomadlíková). Do ďalšieho kola 
postupuje aj V. Hojstričová z V. A 

(vyučujúca Mgr. Martina Tomad-
líková), ktorá bola nominovaná na 
základe reprezentácie v  krajskom 
kole v minulom školskom roku. 
 V	 prvej	 kategórii	 v	 prednese	
poézie 1. miesto získala I. Pet-
rovská (vyučujúca Mgr. Michaela 
Micherdová), 2.miesto M. Probala 
(vyučujúca Mgr. Viera Šimčáková) 
a 3. miesto M. Pollák (vyučujú-
ca Mgr. Magdaléna Rybárová).  
V  prvej	 kategórii	 v	 prednese	
prózy sa na 1. mieste umiestnila 
V.  Čechovská (vyučujúca Mgr. 
Viera Šimčáková), na 2. mieste 
A.  Lach (vyučujúca Mgr. Etela 
Tóthová) a na 3. mieste S. Rot-
tenbach (vyučujúca Mgr. Dagmar 
Lučanská).
 Do spádového kola Hviezdosla-
vovho Kubína postupujú prví dvaja 
žiaci z každej kategórie. Uskutoční 
sa 21.  marca 2013 na ZŠ s MŠ 
Maurerova.

Mgr. Michaela Micherdová

ským úradom ich previedol vedúci 
Oddelenia školstva, kultúry a špor-
tu Ing. Ján Znanec. Za príjemný 
zážitok sú žiaci vďační a už teraz sa 
tešia sa na septembrové Dni mesta 
Krompachy. 

 Žiaci ZŠ s materskou školou Maurerova
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Záhradkár v marci
Blíži sa jar, a dúfajme, aj teplejšie dni, 
ktoré vytiahnu záhradkárov von do záhra-
diek. Aj keď nebude teplo, sú práce, ktoré 
záhradkár potrebuje v tomto skorom jar-
nom období vykonať, aby si zabezpečil 
úrodu. 
 Ak pestujeme egreše a máme problémy 
s  múčnatkou egrešovou, je potrebné už teraz 
skrátiť konce letorastov o 3 až 5 cm, na ktorých 
zvyknú prezimovať spóry tejto hubovitej cho-
roby. Odstrihnuté konce spálime, aby sme ich 
zlikvidovali. Pri tejto práci zároveň vykonávame 
rez egrešov, pričom presvetlíme hustú korunu, 
alebo krík, odstránime staré konáre i mladé sla-
bé výhonky, ktoré zbytočne zahusťujú korunu. 
U čiernych ríbezlí odstraňujeme zdurené kvetné 
púčiky, napadnuté roztočom ríbezľovým. Od-
stránené púčiky, prípadne letorasty, tiež spáli-
me. Pri odrode čiernych ríbezlí  Titania, ktorá je 
odolná nielen proti roztočovi ríbezľovému, hrdzi 
ríbezľovej,  antraknóze a predčasnému opadáva-
niu listov a pritom dáva bohatú úrodu veľkých 
bobúľ, režeme len 5-ročné a staršie konáre. 
 V marci je už potrebné dokončiť aj jarný rez 
ovocných stromov a kríkov. Je potrebné hneď  
na začiatku pripomenúť, že zlý rez je horší, než 
vôbec nerezať. Rez je jedným z najúčinnejších 
a najdôležitejších pestovateľských opatrení. 
Rez tvaruje korunu a významne ovplyvňuje 
rodivosť. Redukujeme ním kvetné puky a aktivi-
zujme rastové procesy. Skorý jarný rez sa veľmi 
výrazne prejaví v bujnom raste stromu počas 

Záhradkárska poradňa
krátkeho obdobia na začiatku vegetácie. Rez 
v období vegetácie podporuje rodivosť (tvorbu 
kvetných pukov). To predurčuje predjarný a jar-
ný rez hlavne pre staršie stromy. Rez ovplyvňuje 
rodivosť, ale tá je podmienená celým radom 
ďalších činiteľov, o ktorých bola reč v predchá-
dzajúcich článkoch. Pri mladých stromčekoch 
je tvarovanie koruny hlavnou úlohou. Súčasne 
sa snažíme doviesť strom čím skôr k rodivos-
ti. Je potrebné pritom dodržať určité zásady. 
Stromčeky by mali byť vysadené na vhodnú 
vzdialenosť podľa typu podpníka a naštepeného 
kultivaru. Neprehnojujeme dusíkom. Až do za-
čiatku rodivosti režeme menej, alebo vôbec, aby 
sme dosiahli čím skoršiu a bohatšiu rodivosť. 
V maximálnej miere šetrime terminálne púčiky. 
Uprednostňujeme letný rez na úkor rezu v obdo-
bí vegetačného pokoja. Na urýchlenie rodivosti 
môžeme použiť nakláňanie, ohýbanie konárov, 
zárezy, škrtenie a podobne. U starých stromov 
odstraňujeme odrodené konáre, ktoré poznáme 
podľa toho, že sú previsnuté pod vodorovnú 
polohu. Rany po reze zahladíme ostrým nožom 
(žabkou) a ošetríme stromovým balzamom 
alebo latexom. Ošetrenie je dôležité, pretože 
otvorené, neošetrené rany, často napádajú 
drevokazné huby. Do konca marca robíme pre-
vrubľovanie kôstkovín bez miazgy na tzv. koziu 
nôžku. Ak počasie dovolí, robíme postreky 
proti prezimujúcim škodcom prípravkami ako 
Calypso 480 SC a Vektafid A. Proti hubovitým 
chorobám môžeme urobiť postrek Kuprikolom. 
Po minuloročnej bohatej úrode je potrebné od-
strániť zo stromov všetko zhnité, mumifikované 

ovocie, ktoré je zdrojom moníliovej nákazy hneď 
na jar, po vypučaní stromov, najmä kôstkovíc. 
V marci je čas na predklíčenie zemiakovej sadby. 
Predklíčujeme na svetle pri teplote 10 – 15°C, aby 
sme mali krátke a hrubé klíčky. Je dobre, ak si kú-
pime overenú sadbu, pretože vlastná sadba je už 
zvyčajne napadnutá plesňou zemiakovou, ktorá 
prerastá do klíčkov a veľmi skoro napadá porast 
a  znižuje úrodu. Ak si doma pestujeme priesady 
rajčiakov a papriky, je potrebné už koncom marca 
ich zasiať do truhlíkov, aby sme ich mali do výsad-
by dostatočne veľké.

                                                   Ján Miľo 

Knižnica informuje
Čajové dopoludnie 
v Mestskej knižnici

Mestskou knižnicou sa 14. febru-
ára niesla celkom iná vôňa ako 
zvyčajne. Voňalo  tu čajíkmi a pan-
kuškami, alebo ak chcete, šiškami. 
Pre deti zo ZŠ Maurerova sme pri-
pravili dopoludnie, pri ktorom sme 
sa s nimi porozprávali o tom, ako 

vznikol čaj, aké rôzne druhy čajov 
poznáme a ako ich pripraviť. 
Malí školáci sa dozvedeli, že okrem 
známeho čierneho, zeleného, by-
linkového či ovocného čaju existuje 
napríklad aj čajová špecialita z Juž-
nej Afriky s názvom rooibos. Tento 
čaj obsahuje mnoho minerálnych 
látok, ale neobsahuje tanín, preto 
je pre deti najvhodnejší. A aby 
sme neostali iba pri čistej teórii, 
pripravili sme im na ochutnanie 
päť druhov čajov  - zelený, ovocný 
s kúskami ovocia, lipový, podbe-
ľový a Rooibos.  Niektoré druhy 
deťom chutili viac, niektoré menej, 
niektoré im krásne voňali, na vôňu 
iných neboli zvyknuté a tak ich 
nenadchli. Najviac sa páčila vôňa 
mäty a najviac chutil ovocný čaj 
s  prímesou ovocia. Hovorili sme 
aj o čajových obradoch spojených 
s pitím čaju a ukázali sme si, ako sa 

používal ruský samovar. Keďže sa 
fašiangy už skončili a začal pôst, so 
žiakmi sme si pohovorili aj o zvy-
koch, ktoré sa spájajú s týmto ob-
dobím. K čajíkom sme deťom ešte 

výnimočne ponúkli aj pankušky, za 
ktoré ďakujeme tetám kuchárkam 
zo ZŠ Zemanská.

Žofia Síkorová

Mestská knižnica Krompachy
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OSEMSMEROVKA KUPÓN č. 3

Uzávierka Krompašského 
spravodajcu je vždy 25. v mesiaci

Krompašský spravodajca
bude v predaji vždy po 10. dni 

v príslušnom mesiaci. 
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INZERÁT
Predám 1-izbový byt, 41 m2 v tehlovom a zateplenom 

bytovom dome. Cena dohodou. Kontakt : 0903 921 030.

Vyžrebovanou, správnou lúštiteľkou tajničky z februárové-
ho čísla je Mária Fabiánová, Štúrova 15/13, Krompachy. 
Výhru si môže prevziať v pokladni Mestského úradu.

Môžeš vedieť koľko rečí chceš, ale ... 
(dokončenie v tajničke) 

Autorka: Ružena Andrašovská, Krompachy
KAKTUS, KAPOTA, KAVIÁR, KIMONO, KLADKA, 
KLOKAN, KOMIK, KORMIDLO, KORÝTKO, KOTOL, 
KÔPKA, KRÁSA, KRÍZA, KRONIKA, KROSNÁ, 
KURIVO, KVETINA, PALICA, PAMÍR, PÁSMO, PASTA, 
PAŽBA, PILOT, PITVOR, PLÁNKA, PLAVÁK, PLNKA, 
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SKALA, SKLADIŠTE, SKOROCEL, SKICA, SLADIDLO, 
SLAVOBRÁNA, SLNKO, SLUŽBA, SMARAGDY, 
SNÚBENICA, SPEVNÍK, SRNKA, STANICA, 
STAROSTA, STOPY, STRÁŽNIK, SVALY, SVIATOK, 
SVETADIELY, SVIECA
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List spolužiakom
 Tak, a je už po polročnom 
vysvedčení. Určite ste sa nadreli 
kvôli lepším známkam, niekto-
rým to vyšlo a niektorým nie. Ale 
nezúfajte! Koncoročné bude urči-
te lepšie, keď sa viac pousilujete. 
Naša škola mala počas januára 
a februára veľa akcií. Najprv to bol 
fašiangový karneval, plný farieb, 
nápaditých masiek, radosti a tan-
ca. Potom k nám do školy prišlo 
Múzeum na kolesách, ktoré pred-
viedlo zaujímavú expozíciu zbraní 
a vojenského arzenálu z 2. sveto-
vej vojny. Žiaci si mohli vyskúšať 
plnú poľnú, byť vo vojenskom 
tábore zdravotník a poskytovať 
prvú pomoc, Ako boli oblečení 
vojaci, čo jedli a  ako bojovali, to 
všetko sme sa dozvedeli. Bolo to 
veľmi zaujímavé a  poučné. Herci 
z  Divadla Jonáša Záborského 
z Prešova  nám v krompašskej 
divadelnej sále zahrali poviedku 
Rysavá jalovica od Martina Kuku-
čína, ktorú poznáme z literatúry.  

Máme málo možností vidieť skutočné 
divadelné predstavenie. Výborne sme 
sa bavili. No a samozrejme, že sme aj 
športovali na rôznych súťažiach.

             Natália  Brndiarová,  7.A

Zápis prvákov 2013
A je to tu zasa, žiarivé očká škôlkarov, 
ktorí nesmelo vstupovali do veľkej 
školy. Zvedaví, plní očakávania. Pri-
vítali ich bývali spolužiaci zo škôlky, 
naši malí prváci, ktorí im pripravili 
pekný program a malé darčeky.  
Samozrejme, že si vyskúšali aj lavi-
ce v  triede, tabuľu, niečo nakreslili  
a zahrali sa. Veríme, že  sa im u nás 
páčilo  a už sa tešia na veľkú školu.

Bolo že to radosti 
na fašiangovom 
karnevale...

Masky, masky, masky, ale 
aké? No, to ste mali vidieť. 
Princezné, čarodejnice, 
škriatkovia, všakovaké 
rozprávkové bytosti, fantázia 
nemala hraníc. Ovocie, ročné ob-
dobia, zdravotníci, vtáčie búdky, 
práčka, čajník, skrátka mix farieb, 
oblečení, líčidiel, veselej nálady 
a  úsmev na tvárach všetkých 
prítomných. K  tomu výborná dis-
kotéka, súťaže a sladkosti. Teda 
Fašiangy, ako sa patrí .

Spomienky na lyžiarsky 
výcvik
My, žiaci 7. A a 7. B sme sa od 2. – 7. 
februára 2013 zúčastnili lyžiarske-
ho výcviku na Plejsoch. Prvý až 
tretí  deň sme sa lyžovali na malom 
vleku, pretože medzi nami bolo 
viac nelyžiarov ako lyžiarov. Niek-
torí si mysleli , že keď dokážu zly-
žovať malý kopec, sú frajeri. Štvrtý 

deň sme si vyšliapli na vlek 210-ku. 
Mali sme obavy z rýchlosti vleku, 
ale aj svahu. Ale pod vedením na-
šich pani učiteliek  sme to úspešne 
zvládli. Boli síce medzi nami aj 
hrdinovia typu „kamikadze“, ktotí 
si to namierili rovno dole, ale veľmi 
sa im to nevyplatilo. Krásne naše  
Plejsy nás očarili a hoci sme tu 
doma, málo ich využívame. Odte-
raz sme lyžiari a určite sa tomuto 
krásnemu športu, aj vďaka lyžiar-
skemu kurzu, budeme venovať aj 
naďalej. Poďakovanie patrí  našim 
pani učiteľkám za ich prístup a tr-
pezlivosť. Všetci sme sa naučili 
lyžovať a to nás veľmi teší! 

        Mária Adamkovičová, 7.A

 
Pripravila: Redakčná rada ZŠ 

Krompachy, Zemanská ul.

Zo života ZŠ na Zemanskej ulici




