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Zo života našich škôl Problém s čiernymi skládkami

Október – mesiac úcty k starším
Jeseň je krásna, jeseň je dar, 
lebo je obdobím zbierania 
plodov zeme, ktorú zušľachtili 
pracovité ruky človeka. Lesy 
sú oblečené do teplých zlatých 
farieb Strieborné nitky babie-
ho leta splietajú lúče skúpeho 
slnka. Nech táto krása jesene 
naplní srdcia  hlavne teraz, keď 
nám mesiac október pripomí-
na skutočnosť, že je mesiacom 
úcty k starším. 

V živote človeka sú chvíle, 
keď začne uvažovať o svojom 
živote a hodnotiť svoju život-
nú cestu. Na tvári sa strieda 
úsmev so slzami. Veď boli ra-
dosti a boli aj smútky. Ľudský 
život predstavuje veľkú kni-
hu, zložitý jedinečný román. 
Bezstarostné detstvo, aj keď 
nemuselo byť bohaté a žičlivé, 
predsa len bolo krásne. Minú 
sa roky. A tak ako sa v prírode 
pravidelne strieda kolobeh 
ročných období, tak isto je to 
aj v živote človeka. Ubieha rok 
za rokom a do života, tak ako 
v prírode, prichádza jeseň. 
Jeseň ako čas na spomienky 
- dobré i zlé, smutné i veselé. 
Čas životných skúseností, 
ktoré možno odovzdať tým, 
na ktorých záleží. No človek 
môže len spomaliť krok, keď 
sa obzerá späť, nezastane 
celkom. Stále má pred sebou 
svoju cestu životom, svoje 
nesplnené plány. Stále sú tu 
ľudia, ktorí vás potrebujú. 
Život v dôchodkovom veku 
neznamená koniec životnej 
aktivity, treba ho prežiť ak-
tívne a produktívne, pokiaľ to 

dovoľuje zdravotný stav. Naši 
dnešní seniori študujú, cho-
dia na výlety učia sa pracovať  
s počítačmi a internetom, ve-
nujú sa športovaniu a niektorí 
dokonca v tomto veku začali 
aj s podnikaním. Dôchodkový 
vek je ideálny na oprášenie 
starých kamarátstiev, alebo 
nadviazanie nových. Jeseň 
života sa dá prežiť i príjemne, 
len nech slúži zdravie  Až jed-
ného dňa je tu  staroba. Ani sa 
nenazdáme ako, jednoducho 
je tu. Staroba. Vstupuje bez 
zaklopania, pomaly plazivo. 
Driape vankúše mladosti  
a biele páperie z nich sype 
ľuďom na hlavu. Do tváre vy-
rýva roky radosti a starostí, až 
si napokon ustelie na perách  
v geste zmierenia.

Dobrý deň, sestra staroba!
Ach, videla som Ťa prichádzať 
zďaleka
a nepodala som Ti ruku…
Musím si asi zvyknúť na Tvoju 
spoločnosť,
pretože ma už nikdy neopustíš,
Zbohom mladosť!

Každý z nás je akýmsi pútni-
kom na ceste životom. Niekedy 
sa zastavíme, odpočinieme si 
a uvažujeme, koľko sme toho 
už prežili a čo všetko nás ešte  
v živote čaká. Objavíme na svo-
jej prejdenej ceste krásne chví-
le radosti z dobre vykonanej 
práce. Chvíľky, ktoré by sme 
chceli ako náruč rozkvitnutých 
poľných kvetov rozdať svojim 
blízkym, aby sme sa spolu  
s nimi tešili zo svojich veľkých 

i malých úspechov. Pripomeň-
me si preto spolu s básnikom, 
o čom vlastne tá jeseň života je: 

Človek je krásny nielen vtedy, 
keď má pružný krok.

Človek je krásny podľa múdros-
ti, čo zračí sa mu v oku, podľa 
vrások a bielych vlasov, podľa 
slov, keď ponára sa v hovore  
s deťmi do rokov, keď aj on bol 
mladý.

Človek je krásny vtedy, keď ho 
ľudia majú radi.  

Mladí ľudia sa považujú zväčša 
za tých najmúdrejších, hoci 
majú celý život pred sebou  
a ešte sa musia veľa učiť.

Pokračovanie na str. 3
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Spoločenská 
rubrika 
JUBILANTI
Srdečne blahoželáme jubi-
lantom, ktorí sa v októbri 
dožívajú: 

90 rokov
Elena Kertésová

85 rokov
Anna Žilavá

80 rokov
Jozef Haller 

75 rokov 
Ondrej Bátor

70 rokov 
Peter Teľman
Antón Bača
Juraj Kravčuk

Narodenia v septembri
Dirdová Eva
Horváth Dávid
Horváthová Mária
Makkaiová Liliana
Sabol Igor
Všivák Marián

Úmrtia v septembri 
Čarnoká Elena  1929 – 2013 
Hricová Viera 1955 – 2013 
Kollárová Anna 1932 – 2013 
Lukáčová Mária 1929 – 2013 
Obžutová Anna 1941 – 2013

Prístrešky na tuhý komunálny odpad
Zber a uskladnenie a vývoz 
komunálneho odpadu zabez-
pečuje mesto v súčinnosti  
s firmou EKOVER s.r.o.  Keď-
že chceme, aby nedochádzalo  
k znečisťovaniu okolia a zame-
dzilo sa vyhadzovaniu smetia  
z kontajnerov, boli na sídlis-
kách postavené prístrešky na 
kontajnery. Sú umiestnené 
na ulici Mlynskej, Slovinskej, 
Poštovej a Hlavnej. V tomto 
roku pribudol ďalší na Hlavnej 
ulici, kde bol veľký problém  
s neporiadkom v okolí zberných 
nádob. Prístrešky sú pravidelne 
pri vývoze čistené a taktiež pra-
videlne kontrolované a opravo-
vané. Žiaľ, či už samotní nájom-
níci alebo i pracovníci zbernej 
firmy  mnohokrát nešetrne 
narábajú s uzatváraním, alebo 
vôbec neuzavrú prístrešky  

a tým umožnia tzv. zberačom 
vyberať z kontajnerov a špiniť 
okolie. Samotné prístrešky i za-
mykanie je riešené tak, aby bolo 
čo najlacnejšie, najjednoduch-
šie a ľahko opraviteľné. Často 
riešime problém s pokazenými 
či zaseknutými zámkami. Niek-
torí obyvatelia si taktiež mylne 
myslia, že tam patrí aj stavebný 
odpad z úprav bytov, pritom 
VZN o nakladaní s odpadmi 
jasne hovorí, že takýto odpad 
do 1 m3 je nutné vyviesť  na dvor 
firmy EKOVER. Tam sú na to 
pripravené nádoby a je to v ta-
komto rozsahu bezplatné. Pri  
väčších objemoch musí staveb-
ník zabezpečiť vývoz na vlastné 
náklady. 
Chcel by som požiadať obča-
nov o šetrné zaobchádzanie  
s prístreškami a nádobami,  aby 

sme nemali zbytočné náklady  
a zablokované prístrešky. 
Taktiež by bolo dobré,  aby pri 
vynášaní smetia nedávali do 
kontajnerov celé sáčky, lebo 
týmto uľahčíme činnosť už spo-
menutých zberačov. Snahou je, 
aby bolo mesto čo najčistejšie 
a k tomu samozrejme patrí 
aj čistota okolo kontajnerov. 
Pracovníci mesta pravidelne 
kontrolujú poriadok a takýchto 
ľudí upozorňujú na porušova-
nie pravidiel a znečisťovanie. 
Našou nevšímavosťou vlastne 
umožňujeme týmto spoluobča-
nom,  aby nám znepríjemňovali  
a znečisťovali prostredie. Preto 
prosím aj o postrehy, poprípade 
aj fotografie, aby sme podob-
ným neduhom zabránili.

Ing. Štefan Ondáš, vedúci Odd. výstavby 

životného  prostredia a tech. služieb

• Predám, resp. dám do prenájmu 
1-izbový čiastočne upravený byt v 
Krompachoch. Cena dohodou. Tel. 
kontakt: 0907 388 353

• Predám trojizbový byt na Maure-
rovej ulici v Krompachoch. Tehlový, 
obytná plocha 80,9m2. Cena dohodou. 
Kontakt: 0948 700 621.

INZERCIA

SPOMIENKA

Človek odchádza, ale 
všetko krásne, čo nám dal, 

zostáva navždy v nás. 
Dňa 21. októbra 2013 uply-
nú už tri roky, odkedy nás 
opustila manželka a naša 

mamka a babka 

Marta Krausová.

Za tichú spomienku na 
dobrého človeka ďakuje 

manžel a deti s rodinami. 
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Október – mesiac úcty k starším

Seniorov potešili pestrým programom predškoláci  

...pokračovanie z titulnej strany

Rady starších nedoceňujú  
a veľa ráz i zosmiešňujú ľudí, 
ktorí majú už čo-to odžité.   
Úcta k starším sa častokrát 
pomaly a isto vytráca. Aj keď po 
celý rok nemáte veľa  príležitostí 
prejaviť úctu k svojim rodičom, 
starým rodičom a všetkým 

starým ľuďom urobte to aspoň 
v tomto mesiaci. Verte, že im 
to dobre padne. Prejavujme si 
úctu navzájom a nezabudnime 
povedať, mám ťa rada, mám ťa 
rád, vážim si ťa. Uvidíte, že svet 
bude oveľa krajší.

Mrg. Anna Grondželová

Všetko na svete môže človek zastaviť, no čo 
nikdy nezastaví, je čas... Najmä v starobe si 
uvedomíme, že nám je dobre medzi ľuďmi  
a s ľuďmi. Jedno je isté – zostarneme všetci. Sa-
mozrejme, aj to nám musí byť dopriate. Nuž, 
darujme starším ľuďom teplé slovo, pribaľme  
k nemu úsmev a na chvíľu sa pri nich zastavme.
Milé pozvanie sme prijali s našimi predškolák-
mi  9. októbra 2013 od predsedníčky  ZO ÚŽS 
I. Slobodníkovej a svojím vystúpením uvili 
pestrú kytičku z piesní a básní. Milým úsme-
vom a kvietkom naše deti obdarovali všetkých 
prítomných. Slzy šťastia sa objavili na tvárach 
tých, ktorí si zaslúžia náš obdiv a to nielen  
v tomto mesiaci. Pretože úctu, lásku a porozu-
menie si nemožno naplánovať a načasovať na 
jeden mesiac v roku. 
Touto cestou by som sa chcela úprimne po-
ďakovať predsedníčke Izabele Slobodníkovej  
a všetkým členkám ZO ÚŽS za dlhoročnú 
činnosť, vďaka ktorej spoznávame  šikovných 
a talentovaných ľudí nášho mesta. Aj v októb-
ri, pri príležitosti mesiaca úcty k starším, nám 
pripravili a zrealizovali veľmi peknú výstavu 
obrazov Jozefa Maňovského a ručných prác 
vyrobených z papiera Ladislava Kiseľa, ktorí 
si zaslúžia náš obdiv a vďaku. Výstavu si prišli 
pozrieť deti z materských škôl, žiaci základ-
ných a stredných škôl, ale aj široká verejnosť. 
Všetkým členkám tejto organizácie by som zo 
srdca chcela popriať pokojné prežitie jesene 
života, plnej zdravia, šťastia a spokojnosti. 
 PaedDr. Slávka Šmidová

Nech sú požehnaní tí, ktorí chápu,
že moje nohy nevládzu už chodiť.
Nech sú požehnaní tí, ktorí majú

pochopenie, že zle počujem, a ktorí
sa usilujú hovoriť nahlas a zrozumiteľne.

Nech sú požehnaní tí, ktorí vedia,
že moje oči už veľa nevidia

a že hneď všetko nepochopím.

Nech sú požehnaní tí, ktorí nenadávajú,
keď niečo rozlejem, zvalím alebo nechám

spadnúť. Nech sú požehnaní tí,
ktorí mi pomáhajú nájsť veci.

Nech sú požehnaní tí, ktorí sa na mňa
usmejú a rozprávajú sa so mnou.

Nech sú požehnaní tí, ktorí ma počúvajú,
keď spomínam na minulosť.

POŽEHNANIE STARÉHO ČLOVEKA
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Krompašskí gymnazisti boli súčasťou 
medzinárodného projektu

Knižnica pripravila výstavu šlabikárov 
z celého sveta 

Žiaci Gymnázia v Krompa-
choch Viktória Waresová, 
Kristína Uličná a Jakub Wa-
res sa od 23. do 31. augusta 
2013 sa zúčastnili celoeuróp-
skeho projektu – Výmenného 
medzinárodného pobytu 
mládežníkov z piatich krajín 
Európskej únie. Ako členovia 
neformálnej skupiny mladých 
ľudí MOveo sme sa podieľali 
na organizácii tohto projektu. 
Odbornú pomoc pri projek-
toch zabezpečuje Regionálne 
centrum mládeže – Centrum 
voľného času Košice, projekt 
mládežníckej výmeny bol 
financovaný zo zdrojov EÚ  
z programu Mládež v akcii.
Mládežnícka výmena pod ná-
zvom Everyone under one sky 
(Všetci pod jednou oblohou) 
sa uskutočnila na východnom 
Slovensku v obci Medzev. Zú-

častnilo sa jej 27 mladých ľudí 
z Fínska, Grécka, Belgicka, 
Slovenska a Slovinska. Cie-
ľom výmeny bolo obnovenie 
aktívnej účasti miestnej hvez-
dárne na verejnom živote oby-
vateľov mesta. Program tvo-
rila kombinácia praktických  
a teoretických činností, počas 
ktorých sa mladí ľudia oboz-
námili s históriou hvezdárne 
a obce, spoznali astronómiu 
prostredníctvom praktických 
pozorovaní nočnej oblohy, 
prispeli k vybavenosti hvez-
dárne vytvorením funkčného 
planetária a trojrozmernej 
stálej expozície planetárne-
ho systému a  pomohli tiež 
propagovať hvezdáreň medzi 
miestnymi obyvateľmi. Vďaka 
projektu mali jeho účastníci 
zároveň príležitosť predsta-
viť svoje krajiny, ich kultúru  

a históriu nielen medzi sebou, 
ale aj miestnym mládežní-
kom. 
Mladí ľudia z obcí okresu Ko-
šice – okolie, kde má pôsob-
nosť kultúrne centrum, získali 
ďalšiu možnosť na zmysluplné 
trávenie voľného času. Zahra-
niční účastníci projektu mali 

zasa možnosť spoznať život na 
Slovensku. Výsledkom spo-
lupráce bol 29. augusta 2013 
Deň otvorených dverí vo hvez-
dárni, kde sme  návštevníkom 
predstavili našu prácu a ďalšie 
možnosti hvezdárne. 

Viktória Waresová, septima

       Gymnázium v Krompachoch

Jedným zo sprievodných po- 
dujatí tohtoročných Dní 
mesta Krompachy bola aj 
výstava nazvaná  Šlabikáre  
z celého sveta. Pochádzajú zo 
súkromnej zbierky pána Šte-
fana Peteja z Bardejova. Jeho 
zbierka obsahuje viac než 650 
šlabikárov z vyše 140 krajín 
sveta. Štefan Peteja ich zbiera 
už od roku 1988 a vďaka tomu 
sa dostal aj do Slovenskej kni-
hy rekordov. V jeho zbierke 
je najviac zastúpená Európa, 
ale nájdeme tam šlabikáre aj  
z Afriky, Ázie či Ameriky. U 
nás v knižnici ste si mohli  po-
zrieť 143 exponátov zo 66 kra-
jín. Zaujímavý bol šlabikár  pre 
nevidiacich, písaný Braillovým 
písmom,  šlabikár pre nepo-
čujúcich i japonský šlabikár, 
ktorého súčasťou je rozprávka  
O dedkovi a veľkej repe. Sú-
časťou výstavy boli aj učebné 

pomôcky, ktoré používali ešte 
naši starí rodičia - tabuľky, 
peračníky, počítadlá. Výstavu 
šlabikárov dopĺňali dekoratív-
ne výrobky z papiera - svietni-
ky, vázičky, prívesky i obrázky, 
ktoré vyrába náš dlhoročný 
čitateľ, dôchodca pán Ladislav 
Kiseľ. Vyrába ich technikou, 
ktorá sa nazýva quilling. Pomo-
cou prúžkov papiera, ktoré sa 
formujú do požadovaného tva-
ru, vytvára krásne kompozície.  
O tom, že sa výstava páčila 
svedčí aj to, že počas troch 
týždňov si ju bolo pozrieť 
okolo 500 návštevníkov  
a nevynechali ju ani za-
hraniční hostia Dní mesta 
Krompachy. Všetkým ďa-
kujeme za prejavený záujem  
a tešíme sa na ďalšie zaujímavé 
podujatia v knižnici.

Žofia Síkorová

Mestská knižnica Krompachy
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Zachráňme kus našej histórie
Prechádzajúc mestečkom Spišské 
Vlachy vždy s obdivom hľadím na 
novo a novo pribúdajúce čerstvo 
vymaľované a opravené fasády 
domcov, lemujúcich námestíčko. 
Sú čarokrásne, pretože z nich 
dýcha história. To malé, milé ná-
mestíčko zbožňujem a v kútiku 
duše ho tak trochu Vlašanom  
„v dobrom závidím.“ O to viac mi 
je ľúto, že v našom meste máme 
historických budov pomenej, ba 
že vôbec nemáme ucelenú histo-
rickú uličku. 

Všetky museli nemilosrdne ustú-
piť hromadnej bytovej výstavbe, 
výsledkom ktorej je dnešná spleť 
šedých panelových domov. Zo-
stalo len zopár budov, aj tých je 
však žalostne málo. A čo je horšie, 
netrápi nás, čo s nimi bude ďalej.  
K jedným z takýchto historických 
budov v našom meste patrí aj ob-
jekt bývalého múzea, ktorý som 
si bola v júli osobne obzrieť. Po 
mnohých rokoch.
Budova bývalého Múzea robot-
níckeho hnutia v Krompachoch 
patrí v súčasnosti pod správu 
Úradu Košického samosprávneho 
kraja. Do dlhodobého prenájmu 
ju získalo občianske združenie 
(OZ) Ľudia a perspektíva, ktoré 
bolo založené pred desiatimi 
rokmi – 21. 2. 2003. V čase, keď 
občianske združenie rozbiehalo 
svoju činnosť, bola budova v dezo-
látnom stave. Na to, ako vyzerala, 
existuje fotodokumentácia. Množ-
stvo fotografií, zachytávajúcich 
jej vtedajší stav - pretekajúca 
strecha, spôsobujúca vlhnutie až 
plesnivenie stien, zdemolované 
múry, padajúca omietka, porozbí-
jané okná, zhrdzavené, miestami 
neexistujúce odkvapové rúry. 
Priznám sa, každému, kto má čo 
len trocha vzťah k histórii, sa na 
tie fotografie zle  pozerá. Najmä, 
ak máte v živej pamäti úplne iný 
obraz z jej minulosti. Spomínam 
si, keď som múzeum navštívila  
v časoch jeho slávy. Na čistých, do-
biela vymaľovaných stenách viseli 
vzácne obrazy a vystavené expo-
náty sme obdivovali s návlekmi na 
topánkach. Žiaľ, to je už minulosť. 

Takú finančnú injekciu, akú by 
budova potrebovala dnes, a akú by 
si z hľadiska historickej hodnoty 
zaslúžila, jej, žiaľbohu, nedá nikto. 
Preto som presvedčená, že nebyť 
ľudí, ktorí v nej rozbehli svoju 
činnosť, budova by už zmizla z po-
vrchu zemského. Stačí spomenúť, 
že v lete 2011 bola činnosť OZ na 
rok a pol prerušená a za tú krátku 
dobu stihli vandali z jednej strany 
na budove porozbíjať všetky okná. 
Aj preto si dovolím vyjadriť aspoň 
malé poďakovanie uvedenému 
OZ, ktorému sa budovu podarilo 
ako-tak postaviť na nohy. Osobne 
som sa presvedčila, že sa tu urobilo 
veľa. Svojpomocne boli vyrobené 
– kované mreže, chrániace okná 
pred vlámaním, boli natiahnuté 
nové stierky vo všetkých miest-
nostiach, pleseň bola zlikvidovaná 
vymaľovaním miestností. Pred ne-
vítanými návštevníkmi je budova 
v súčasnosti chránená zabezpe-
čovacím zariadením, napojeným 
na políciu.  Za pomoci  šikovných 
rúk pána Alexandra Debreia a pod 
jeho vedením boli svojpomocne 
vyrobené pracovné stoly, poličky, 
skrinky. Postavila sa malá kotolňa, 
fungujúca na odpadové drevo. 
Pomocou viacerých projektov 
financovaných zo zdrojov EÚ sa  
podarilo vybudovať sociálne za-
riadenia a zriadiť dielňu, v ktorej 
pracujú ľudia. V súčasnej dobe 
je tam zamestnaných osem ľudí,  
z nich traja sú zamestnanci vo 
veku do 29 rokov a päť ľudí so zní-
ženou pracovnou schopnosťou. 
Podieľajú sa na výrobe vypínačov 

(zásuviek, zástrčiek)  pre podnik 
SEZ Krompachy. Ing. Holečko  
s nostalgiou spomína na časy,  keď 
v budove múzea pracovalo celkovo 
50 – 60 ľudí. Zhruba 18 – 19 pra-
covníkov vyrábalo podzostavy pre 
SEZ. Vykonávali čiastkové operá-
cie na ističoch, ktorých finalizácia 
prebiehala v SEZ-e. Zvyšok tvorili 
aktivační pracovníci, ktorí získali 
pracovné návyky a naučili sa pra-
covať tak, že sa neskôr dokázali 
uplatniť v SEZ-e, či v Embracu. 
Medzi koordinátorov prác patrili 
p. Karin Pustayová, p. Ing. Belo 
Varga, p. Mária Lonská a neskôr 
p. Ing. Branislav Cuker. „Práce 
prebiehali na dve pracovné zmeny 
a pokým rodičia v dielni pracovali, 
ich deti mali vyhradenú miestnosť, 
v ktorej si písali úlohy, kreslili  
a boli doučované z predmetov, 
ktoré im v škole šli ťažšie,“ spomí-
na na nedávnu minulosť p. Mária 
Lonská. „Nesmieme opomenúť 
ľudí, ktorí stáli pri zrode OZ a ak-
tívne sa podieľali na jeho činnosti. 
Patria k nim p. Ing. Anna Raková, 
p. Miloslav Masaryk, či MUDr. 
Marián Hojstrič,“ podotkol Ing. 
Imrich Holečko. Na moju otázku, 
čo najviac by v súčasnej dobe po-
mohlo OZ a tým aj ľuďom, ktorým 
OZ zabezpečuje prácu, Ing. Ho-
lečko odpovedal: „V súčasnosti by 
nám veľmi pomohla výmena okien 
aspoň na dielni, v ktorej pracujú 
ľudia. Výrazne by sa tým znížili 
náklady na kúrenie počas tuhej 
zimy a ľuďom by sme tak vytvorili 
oveľa dôstojnejšie pracovné pod-
mienky.“ Z komplexného centra 

sociálnych služieb, ktoré tu v mi-
nulosti fungovalo, zostala dnes len 
uvedená dielňa. Ak zanikne aj tá,  
v budove skončí život. Nechcem 
byť zlým prorokom, no vzhľadom 
na „osídlenie“ v okolí budovy, kto-
ré tvoria marginalizované skupiny 
obyvateľstva, je tu hrozba, že sa 
napokon ocitne v rukách vandalov.
 Obdiv patrí všetkým tým ľu-
ďom, ktorí sa podieľali nielen na 
záchrane tejto historickej budovy, 
ale ktorí dokázali  zabezpečiť 
prácu ľuďom zo znevýhodnených 
skupín. Napriek tomu, že budova 
patrí pod Úrad  KSK, stojí na úze-
mí nášho mesta. Nám všetkým by  
preto jej osud mal ležať na srdci. 
Verím, že sa ľuďom z OZ podarí 
osloviť sponzorov a že aj samotné 
Mesto Krompachy bude v budúc-
nosti vo výške dotácie štedrejšie. 
Pretože jedno je isté. Keby budova 
stála v centre, dávno by bol o ňu 
záujem. Dávno by mala vlastníka, 
dávno by bola zaodetá do nového 
šatu, ktorý by jej prinavrátil zašlú 
slávu. No stojí na periférii mesta 
a to je nevýhoda. Chvíle jej slávy 
sa preto, žiaľ, nikdy nevrátia. No 
nedovoľme, aby sme pochovali 
aj posledný kus histórie v našom 
meste. Aby sme ju jednoducho ne-
pochovali tak, ako sme pochovali 
mnoho iných cenných pamiatok. 
Aby sme pri výročiach Krompaš-
skej vzbury nechodievali klásť ven-
ce k pamätníku vedľa  jej rozvalín. 
Aby sme zachovali dedičstvo pre 
budúce generácie.

Mgr. Marta Mičeková,

 poslankyňa MsZ v Krompachoch
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Dni mesta Krompachy a XXII. Krompašský jarmok
Druhá polovica septembra patrí už tradične Dňom mesta 
Krompachy a Krompašskému jarmoku. Tradičný jarmok 
sa vo svojej novodobej histórii konal v centre nášho mesta 
už dvadsiaty druhý raz, v dňoch 20. a 21. septembra 2013. 
Napriek tomu, že je náš jarmok známy tým, že počas neho 
takmer stále prší, tento rok nám počasie, až na skoré so-
botné upršané ráno, vyšlo. 

Jarmoky sú od nepamäti miestom obchodovania. V dnešnej 
dobe sú však aj miestom stretávania sa ľudí, miestom, na 
ktoré sa každý teší a verí, že bude mať možnosť porozprávať 
sa s priateľmi, ktorých dlho nevidel. Aj preto bol jarmok  
v Krompachoch organizovaný s veľkou zodpovednosťou  
a všetci sa snažili, aby si v nich každý mohol nájsť niečo pre 
seba.  Na jarmočníkov tak čakal stánkový predaj, burčiak, 
varené vínko, chutné jedlo, remeslá, kolotoče a detské 
atrakcie a hlavne vrava, hluk a dobrá zábava – všetko, čo 
neodmysliteľne patrí k jarmočnej atmosfére.   
Každoročnou súčasťou Krompašského jarmoku bývajú aj 
mnohé sprievodné podujatia a akcie.  Už tradične sa konali 
športové podujatia - Jarmočný stolnotenisový turnaj, Jar-
močný tenisový turnaj o pohár primátora mesta a Sloven-
ský pohár žiakov, juniorov a veteránov v krátkom duatlone. 
Okrem nich  sa tento rok konala v mestskej knižnici veľmi 
zaujímavá výstava – výstava starých šlabikárov. Mladších 
zaujali a staršie ročníky Krompašanov si pri nich mohli za-
spomínať na svoje školopovinné roky.  
Pre návštevníkov jarmoku bol pripravený bohatý kultúr-
ny program ponúkajúci takmer všetky hudobné žánre. 
Program začal už vo štvrtok 19. septembra exhibičným 
vystúpením skvelých krompašských mažoretiek z ASK 
klubu Cheeky Girls a pokračoval vystúpeniami Krom-
pašskej dychovej hudby, folklórnych súborov Krompašan  
a Krompašanček a Borovničak z Vojkoviec. Predstavil sa tiež  
Robotnícky spevokol a v krátkom pásme aj študenti zo ZUŠ  
v Krompachoch. Okrem kultúrneho  programu sa vo štvr-
tok konalo aj Slávnostné mestské zastupiteľstvo.  
Program pokračoval v piatok, keď jarmočníkov, hneď po 
slávnostnom otvorení XXII. Krompašského jarmoku, za-
čali zabávať viaceré tanečné skupiny, zaspieval im známy 
Peter Stašák a pobavilo ich estrádne vystúpenie skupiny 
Eminent. Večer na nich čakala skvelá muzika v podaní 
prešovskej skupiny U Baby/You Baby - Olympic revival  
a svetelná show. Príjemne strávený jarmočný deň bol, ako 
inak, zakončený jarmočnou veselicou.  
Sobota patrila najskôr deťom, program totiž začal vystú-
pením Divadla v kufri, ktoré bolo určené práve im. Folklór, 
ktorí k jarmoku neodmysliteľne patrí, reprezentovali najprv 
deti z Detského folklórneho súboru Krompašanček a ne-
skôr aj Folklórneho súboru Krompašan. Obrovský úspech 
zožala východniarska hudobno-zábavná skupina Ščamba 
aj ľudová rozprávačka Araňa. Sobotné popoludnie patrilo 
tombole Detskej nadácie mesta Krompachy a po nej roz-
tancovali jarmočníkov známi Pavelčákovci.  Záver tohto-
ročného jarmočného programu patril kapele Country Duo 
Weteráni.

Mária Brejková Ondová

referent Odd. školstva, kultúry a športu
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Poďakovanie partnerom, 
spoluorganizátorom i návštevníkom
Dovoľte nám v mene Mesta Krom-
pachy a jeho primátorky Ivety 
Rušinovej srdečne poďakovať 
všetkým organizátorom, spo-
luorganizátorom, účinkujúcim  
a sponzorom, ktorí sa podieľali na 
príprave Dní mesta Krompachy 
a XXII. Krompašského jarmoku  
a prispeli k ich dôstojnému prie-
behu. 

Veľké poďakovanie patrí Klubu 
mažoretiek ASK Cheeky Girls, 
Dychovej hudbe, Robotníckemu 
spevokolu, Folklórnemu súboru 
Krompašan a Detskému folklór-
nemu súboru Krompašanček  
a členom ZPOZ-u .
Špeciálne sme vďační  SSOŠ SEZ 
Krompachy a jej študentom za 
prípravu recepcie pre zahraničné 

delegácie. Občerstvenie vytvorené 
šikovnými rukami študentov bolo 
nielen veľmi chutné, ale aj pastvou 
pre oči.  Osobitne chceme poďako-
vať aj členkám Únie žien Slovenska 
č. 6,  Izabele Slobodníkovej, Ka-
taríne Čurillovej Slobodníkovej, 
Zuzane Jenčovej, Viere Repaskej, 
Rozálii Kopancovej, Helene Cehlá-
rovej, Erike Tomčíkovej, Magde 
Hamrakovej, Renáte Šefčíkovej, 
Anne Mosinovej, Oľge Dzimkovej 
a Anne Krakovej za organizáciu 
ochutnávky koláčov pre zahra-
ničné delegácie. Ich vynikajúce 
domáce koláče by mohli hravo kon-
kurovať výtvorom profesionálnych 
cukrárov a naozaj potešili maškrt-
né jazýčky.

Mária Brejková Ondová

referent Odd. školstva, kultúry a športu

V mene Správnej rady Detskej na-
dácie mesta Krompachy úprimne 
ďakujeme návštevníkom Krom-
pašského jarmoku, ktorí aj tento 
rok zakúpením tombolových líst-
kov prispeli na konto nadácie cel-
kovou  sumou vo výške 1 037 eur.  

Zároveň blahoželáme všetkým 
šťastlivcom, ktorí vyhrali vecné 
ceny.
Naše poďakovanie patrí aj spon-
zorom, ktorí venovali do tomboly 

hodnotné ceny, o ktoré sa oplatilo 
hrať, a tiež tým, ktorí prispeli fi-
nančnými darmi priamo na konto 
nadácie. Tombolu organizačne pri-
pravili a na vysokej úrovni zrealizo-
vali pracovníci MsÚ Krompachy.
Teší nás, že aj v tomto roku bude-
me môcť finančne podporiť deti  
v našom regióne, ktoré sú sociálne 
odkázané alebo zdravotne znevý-
hodnené. 

Mgr. Dušan Slovinský, správca nadácie                                                                                                                                      

Ing. Jana Tureková, predsedníčka SR DNMK

Ďakujeme sponzorom:

Ademi Bulent - Cukráreň Krompachy
AGEL SK a.s. , Bratislava

ALTAN spol s r.o. , Krompachy
ASKONY export-import, Krompachy

Brantner Nova s.r.o. , Spišská Nová Ves
COOP Jednota Liptovský Mikuláš
EKOVER, s.r.o. , Spišské Vlachy

Elektro IN, Krompachy
ELEKTRONIC Bross, Samuel Čiasnoha, Krompachy

Elektroset Krompachy s.r.o.
ELTRA spol. s.r.o. Košice

Emil Neupauer, Autoservis-Aautolak, Krompachy
GIULIA LP s.r.o. , Krompachy

GMT drogéria, Štúrova 42, Krompachy
HASMA, s.r.o. , Krompachy

HZ Metal, s.r.o. , Krompachy
Jana Cukerová - salón ÚSMEV, Krompachy

KARMEN s.r.o. Prešov
Klenoty Marta Jurkovská, pobočka Krompachy

Kluknavská mliekareň Jaklovce
Kočik Ladislav Mäso-údeniny, Krompachy

KOSKOM s.r.o. , Krompachy
Kovohuty, a.s. Bratislava

Kromsat, s.r.o. , Krompachy
KRUMBACH-Toporcer Slavomír, Krompachy

Lenka Drálová-kvetinárstvo, Krompachy
LIVONEC s.r.o. , vysunuté pracovisko Krompachy
Mária Šimková-Nábytok, prevádzka Krompachy

Masážny salón, Katarína Mrosková
Matej Stajsko, Krompachy

MEDTECH s.r.o. , MUDr. Jana Dzurová
Mäso František Marton, Krompachy

M-GLASS, Martin Kollárik, Krompachy
MILKAGRO spol. s r.o. , Prešov

MM CLASS s.r.o. , Spišská Nová Ves
MOON, Krompachy

Panasonic AVC Networks Slovakia s.r.o.
Peter Jenčík-SOOF, Krompachy

PETRO, s.r.o. Krompachy
POKROK, Krompachy

PROMIX, Vladislav Probala, Krompachy
PV-PLUS drogéria, Puchala, Krompachy

Rastislav Bandžuch-pneuservis, Krompachy
Reštaurácia MELÓDIA, Krompachy

ROSIMEX s.r.o. , Krompachy
SEZ Krompachy a.s.

SIGMA s.r.o. Krompachy
SLOVAKIA VEGAS s.r.o. , Stará Ľubovňa

SOOF s.r.o. , Krompachy
SPIŠ MARKET, spol. s r.o.

SSOŠ SEZ Krompachy
STI, spol. s.r.o. , Krompachy
ŠTÚDIO A & Z, Krompachy

TERMOKOMPLEX, s.r.o. , Krompachy
Únia žien Slovenska, organizácia č. 6, Krompachy

Víno Levice s.r.o. , Bratislava
Základná umelecká škola, Krompachy

ZLIEVAREŇ SEZ Krompachy, a.s.
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Zo života našich škôl
Deň mlieka na škole

Divadelníci z Martina potešili hrou Jack and Joe II.

Jeseň nám už klope na dvere  
a s ubúdajúcou teplotou na nás 
vonku číha stále viac bacilov 
a vírusov. Preto sme sa roz-
hodli podporiť zdravie našich 
detičiek poriadnou dávkou 
bielkovín.  Počas Svetového 
dňa mlieka, ktorý sa konal  
25. septembra 2013, sme si pre 
ich brušká prichystali mliečne 
pochúťky v podobe rôznych 
nátierok, syrov i samotného 
mlieka, ktoré by nemalo chýbať  
v jedálničku žiadneho školá-

čika. Touto cestou by sme sa 
chceli poďakovať sponzorovi 
pánu Ing. Fabricimu, ktorý nám 
poskytol suroviny potrebné na 
prípravu zdravých dobrôt. Veľ-
ká vďaka patrí aj vedúcej škol-
skej jedálne pani Repašanovej  
a kolektívu kuchárok, ktoré 
nám pomohli pripraviť nátierky 
pre deti.      

Mgr. Helena Šoltýsová, 

ZŠ s MŠ Maurerova ulica,                                               

koordinátorka školy podporujúcej zdravie

Škola nie je vždy len o učení, 
ale občas aj o príjemnom odre-
agovaní sa v pohodlí divadelnej 
sály. To sa nám, gymnazistom, 
potvrdilo v utorok 24. septem-
bra. Naše mestečko navštívili 
herci z Martina, ktorí nám 
predviedli divadelné predstave-
nie s názvom Jack and Joe II. - 
Jackpot. Už z názvu vyplýva, že 
išlo o predstavenie v anglickom 
jazyku. Keďže na našej škole sa 
vyučuje anglický jazyk v každej 
triede, nechýbal nikto, kto by si 
hru nemohol pozrieť. Príbeh je 
voľným pokračovaním úspeš-
nej inscenácie Jack and Joe. 
Keďže išlo o komédiu, veľmi 
často sa v sále ozýval hlasný 
smiech. Núdza o humor jed-
noznačne nebola. Herci často 
používali zmiešané anglicko-
slovenské slová - týmto gestom 
nám zábavu ešte viac osladili  
a asi nám dlho v hlavách ostanú 
„anglické“ výrazy motooračka, 
vodomerný prútik...
Predviedli nám skvelé predsta-
venie, ktoré nás aspoň na chvíľ-
ku odpútalo od školskej reality. 
Vyslúžili si tak od nás obrovský 
potlesk. Všetci sme z pred-
stavenia odchádzali spokojní 
a s úsmevom na tvári. Prečo 
práve predstavenie v anglickom 
jazyku? Je jednoduché nájsť od-
poveď. V prvom rade ide o zdo-

konaľovanie našich vedomostí, 
ktorých nikdy nie je tak veľa, 
aby nemohli byť ďalšie. Divadlo 
v cudzom jazyku v nás takisto 
môže viac prebudiť vnímanie, 
sústredenosť. Je to zábavná 
a zároveň praktická metóda 
nášho vzdelávania. Prostred-
níctvom takéhoto predstavenia 
si v praxi môžeme overiť naše 
znalosti z cudzieho jazyka.  
A v neposlednom rade aj preto, 
lebo 26. septembra si pripomí-
name Európsky deň jazykov.

Martina Bátorová, 

Gymnázium Krompachy, 2.A
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XXII. Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores 
1. - 5. júl 2013, Zaragoza, Aragón, Španielsko
Môj prvý deň letných prázd-
nin som strávila netradične 
– skoro ráno som pobalená  
v krikľavo-ružovom kufri 
nastúpila na vlak do Brati-
slavy. V ten deň som ešte vy-
striedala viacero dopravných 
prostriedkov – autobus na 
viedenské letisko a samotné 
lietadlo do španielskej Bar-
celony. Aký bol dôvod  mojej 
cesty do tejto južanskej kra-
jiny plnej temperamentných 
ľudí a skvelých tanečníkov?
Musíme sa vrátiť v čase. 
Vráťme sa teda z horúceho 
európskeho leta o pár mesia-
cov späť, do chladnej a sych-
ravej minuloročnej slovenskej 
pokročilej jesene. Vtedy sa 
v našom hlavnom meste ko-
nal Festival vedy a techniky 
AMAVET na Prírodovedeckej 
fakulte Univerzity Komen-
ského v Bratislave. Ak mám 
pravdu povedať, pre mňa 
osobne to nebol úplne unikát-
ny zážitok, veď tohto festivalu 
som sa zúčastnila už piaty-
krát v rade za sebou. Unikát-
ne však bolo, keď v posledný 
deň počas vyhodnotenia pre-
čítali porotcovia moje meno 
dokonca dvakrát! Prvýkrát 
pri udeľovaní Hlavnej  ceny 
Prírodovedeckej fakulty UK  
a druhýkrát pri postupe do 
Španielska, konkrétne do 
mesta Zaragoza, za môj 
projekt o výskume rakoviny  
s názvom „Využitie mezen-
chymálnych kmeňových 
buniek na liečbu rakoviny 
metódou fotodynamickej te-
rapie“. Takto sa to celé zača-
lo. A teraz späť na Pyrenejský 
polostrov.
Po šťastnom pristáti v Bar-
celone sme sa vydali na cestu 
vlakom do finálnej destinácie. 
Keď sme konečne dorazili, vy-
balili sme si veci a s radosťou 
sme namierili do postele (urči-
te chápete, že po celodennom 
cestovaní som nemala priveľa 
energie nazvyš...). A na druhý 

deň to začalo: exkurzia v Con-
federación Hidrográfica del 
Rio Ebro, interview o projek-
toch s miestnymi novinármi, 
ochutnávky všakovakého 
španielskeho národného jedla 
(ach, ešte teraz sa za ušami 
oblizujem), prehliadka centra 
a najväčších pamiatok mesta 
(a že bolo načo pozerať!), 
návšteva Paláca Aljaferia, ce-
lodenný výlet do historického 
arabského mestečka Daroca, 
nákupy suvenírov a všeličoho 
iného, interakcia s miestnymi 
ľuďmi a tak ďalej. A  aby som 
nezabudla, hlavný cieľ nášho 
pobytu – prezentácia našich 
projektov v rámci programu, 
a keďže španielčina je pre 
mňa španielska dedina, tak 
všetko spojené s tréningom 
angličtiny.
A keď sa už náš pobyt v Za-
ragoze nenávratne blížil ku 
koncu, nevedeli sme, či máme 
smútiť, pretože na posledný 
deň sme mali naplánovanú 
slávnu Barcelonu. Dôkladne 
sme si pozreli Sagradu Fa-
miliu, zaviezli sa metrom na 
Vallcarcu, odpočinuli sme si 
v Parc Güell a myslím, že sme 
sa po horúcom a namáhavom 
dni všetci úprimne tešili na 
klimatizáciu v lietadle. A  tu 
končí naša výprava – nebo-
la  dlhá, ale umožnila nám 
spoznať španielsku kultúru, 
hudbu, tanec, morské príšer-
ky, lahodnú zmrzlinu a zvuk 
samotnej hlučnej a energickej 
španielčiny. Celý týždeň bol 
pre mňa magický a úžasný. 
Úprimne preto dúfam, že  
ešte niekedy niečo podobné  
v Španielsku zažijem, brala 
by som aj reprízu. 
Zároveň ďakujem mestu 
Krompachy a Amavet klubu 
727 pri Gymnáziu v Krompa-
choch za sponzorský príspe-
vok.

Kristína Uličná, oktáva

Gymnázium Krompachy

Exkurzia na dopravnom 
ihrisku v Poprade
Žiaci prvého a druhého roč-
níka našej školy  5. septembra 
zúčastnili nácviku praktic-
kých zručností z dopravnej 
výchovy na dopravnom 
ihrisku v Poprade. Cieľom 
tejto exkurzie bolo viesť deti 
k bezpečnosti na cestách  
a k znižovaniu počtu do-
pravných nehôd. Žiakom sa 
venoval inštruktor, ktorý im 
vysvetlil pravidlá cestnej pre-

mávky pre cyklistov a chod-
cov. Na dopravnom ihrisku si 
žiaci vyskúšali praktické situ-
ácie pri jazde na bicykli, alebo 
kolobežkách. Oboznámili sa 
aj s dopravnými značkami  
a predpismi. Deťom sa na do-
pravnom ihrisku veľmi páčilo 
a odniesli si veľa skúseností  
z dopravnej výchovy.

Mgr. Helena Šoltýsová, 

ZŠ s MŠ Maurerova ulica 
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Z aktivít Špeciálnej základnej školy v Krompachoch  

Výtvarná súťaž - Svetový deň prvej pomoci

Svetový deň srdca Deň mlieka na školách

V úvode výtvarnej súťaže asis-
tentka učiteľa spolu s triednou 
učiteľkou oboznámili žiakov  
s poskytovaním prvej pomoci 
pri úrazoch. Urobili názorne 
ukážky, spolu so žiakmi si ob-
viazali poranenú ruku, povedali 
si ako predchádzať úrazom, vy-
svetlili prácu záchranára a leká-
ra. Na tabuľu sme namaľovali 
sanitku a veci, ktoré potrebuje 
lekár pri záchrane raneného. 

Žiaci porozprávali príbehy, 
keď musela u nich doma zasa-
hovať rýchla záchranná služba. 
Potom nasledovala samotná 
výtvarná súťaž žiakov. Maľovali 
podľa predlohy a najkrajší vý-
kres bol vyhodnotený a odme-
nený DVD rozprávkou. Žiakom 
sa akcia veľmi páčila a odniesli 
si z nej množstvo poznatkov. 

Pripravili PhDr. Ingrid Gondová, 

as. uč. Regína Bandžuchová

Pri príležitosti Svetového dňa 
srdca si 30. septembra 2013 žia-
ci 8. ročníka, 1. ročníka, 4. roč-
níka a III. A triedy pripomenuli, 
aké dôležité je chrániť si svoje 
srdce. Prostredníctvom tema-
tickej prezentácie sa naši žiaci 
oboznámili s chorobami srdca, 
vonkajšími aj vnútornými a prí-
činami ich vzniku. Upozornili 
sme ich aj na význam prevencie 
pred týmto ochoreniam. Deti 
sa dozvedeli, že spočíva najmä 
v zdravej strave, zdravej po-
hybovej aktivite a vyhýbaní sa 
fajčeniu.

Mgr. Alena Lešková

Propagačný a informačný 
program na podporu spotreby 
mlieka a mliečnych výrobkov 
na Slovensku s hlavnou myš-
lienkou „Objav mlieko“ bol 
schválený Európskou komisiou 
22. júla 2008 a potrvá tri roky. 
Cieľom programu je zvýšenie 
informovanosti o potrebe kon-
zumácie mliečnych výrobkov 
ako zdravých komponentov 
ľudskej výživy. Celá kampaň je 
orientovaná na deti, mládež. 
Deň mlieka si na našej škole 
pripomenuli žiaci V. A triedy. 
Spolu so žiakmi sme si pripra-
vili peknú výstavku mliečnych 

výrobkov, prestreli stôl  a na-
koniec uvarili  puding s ovocím  
a čokoládou. Žiaci si na pu-
dingu pochutnali a chválili ho. 
Potom sme umyli riad, upratali 
triedu a na záver vymaľovali 
omaľovanky a zopakovali si,  
prečo je mlieko zdravé.
 Mgr. Anna Ondášová
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Október je mesiacom zberu ovocia a ze-
leniny na zimné skladovanie. Skladovacie 
priestory by sme mali mať už vyčistené, 
vydezinfikované, vybielené a vyvetrané. 
V záhradke začíname s upratovaním. Kon-
číme s kosením trávnikov, ktoré po kosení 
vyhrabeme ostrými železnými hrabľami 
a prihnojíme drobným rozloženým kom-
postom. 

Takto je pripravený na prezimovanie. Pôdu 
pod ovocnými stromami a kríkmi pokyprí-
me a prihnojíme buď organickým hnojivom 
(dobre vyzretým kompostom) alebo prie-
myselnými fosforečno-draselnými hno-
jivami. Dusíkaté hnojivá neaplikujeme. 
Koreňovú zeleninu nechávame čo najdlhšie 
na záhone, pretože v tomto období ešte do-
rastá. Vyberieme ju až po prvých slabších 
mrazoch. Platí to aj pre neskorú hlúbovú 
zeleninu. Na záhone ponechávame po 
celú zimu kel ružičkový a kučeravý, pór  
a časť koreňového petržlenu na jarný zber 

vňate, ktorý pred holomrazmi chránime 
prikrytím čečinou. Zvyšky po hlúbovinách 
nenechávame na záhone, aby zamedzili 
rozširovaniu nádorovitosti. Všetky zvyšky 
organickej hmoty z ovocnej, zelenino-
vej a okrasnej záhradky kompostujeme.  
V okrasnej záhradke vyberáme staršie 
prehustené a prekážajúce trvalky, delíme 
ich a znovu vysádzame. Nezabudnime 
trvalky chúlostivé na mráz vybrať z pôdy 
a uskladniť. Vyberáme hľuzy gladiol, ktoré 
očistíme, usušíme a uskladníme. Ešte pred 
príchodom mrazov vyberáme a uskladňu-
jeme hľuzy georgín. Dokončujeme výsad-
bu tulipánových cibúľ. Semená letničiek, 
ak ich pozberáme, vyčistíme a uložíme na 
vzdušnom tmavom mieste. Na jar nám po-
slúžia na výsev a ušetria nejaký cent. Sadí-
me a presádzame vždy zelené okrasné kry. 
Jahodník okopeme a jednotlivé trsy mierne 
prihrnieme tak, aby sme nezasypali srdieč-
ka. Staré a choré listy odstránime. Október 
je čas na výsadbu jesenného cesnaku. Pôda 

by mala byť pod cesnak zrýľovaná a pri-
pravená aspoň tri týždne pred výsadbou. 
Vysádzame len obvodové strúčiky hlávok  
a to do hĺbky 5 až 8 cm, v spone 20 x 8 až 10 
cm. Cesnak vysádzame, keď teplota pôdy 
poklesne pod 8°C. Pozor, cesnak neznáša 
priame hnojenie maštaľným hnojom.
Ak si chceme obnoviť, vymeniť alebo 
spestriť sortiment ovocných drevín, je čas 
pripraviť pre ne jamy, ktoré do výsadby 
necháme zvetrať. Vyberáme ovocné dre-
viny vhodné pre našu oblasť, odolné voči 
chorobám a škodcom. U jadrovín dbáme 
na odolnosť voči chrastavitosti.
Voľné záhony prihnojíme maštaľným hno-
jom a zrýľujeme na hrubú hrudu. Z kmeňov 
odstraňujeme pásy vlnitého papiera, v kto-
rých sú ukryté larvy škodcov a následne ich 
spálime. Po opadaní lístia už môžeme robiť 
zimný rez ríbezlí a egrešov. Poriadok v zá-
hradke je vizitkou záhradkára a aj jesenná 
záhrada môže potešiť oko.

Ján Miľo

ZÁHRADKÁRSKA PORADŇA

Jeseň v záhrade Zoznam inváznych druhov rastlín
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MUDr. Marián Hojstrič, 
41 rokov, lekár, ženatý, 2 deti
Moja profesijná dráha lekára ma prirodzene orientuje k zdravotníctvu a k rieše-
niu jeho problémov. Avšak 12 rokov aktívnej činnosti v samosprávach sú bohatou 
studnicou skúseností, ktoré sa nikde inde nabrať nedajú.  Skúsenosti z poslanec-
kej funkcie v Košickom samosprávnom kraji môžem dobre využiť pri sledovaní  
a ovplyvňovaní financií KSK. Skúsenosti z politického  života sú veľmi užitočné 
pri analyzovaní politiky, ako aj pri hľadaní čo najväčšej podpory pri rozhodnutiach 
prinášajúcich osoh pre Spiš. Je veľmi dôležité, aby si ľudia uvedomili, že krajský 
parlament má svoju váhu a aby išli voliť. Je čas obzrieť sa späť a zároveň rozhodnúť 
ako ďalej. Získané skúsenosti , záujem o ich ďalšie využitie a podpora obyvateľov 
ma vedú k záveru, aby som sa pokúsil o pokračovanie v činnosti poslanca krajské-
ho parlamentu.

Budem presadzovať:
1. Legislatívnu podporu pre vytváranie pracovných príležitostí na Spiši, aby zá-
konodarcovia pochopili náročnosť vytvárania pracovných príležitostí v oblastiach  
s vysokou mierou nezamestnanosti a vytvárali pre tieto subjekty motivačné stimuly. 
2. Budem naďalej presadzovať transparentné využívanie prostriedkov európskych 
spoločenstiev v rámci modernizácie regionálneho školstva a cestnej infraštruktú-
ry.
3. Pre rozvoj nášho regiónu považujem za dôležité rozvíjať nielen cezhraničnú spoluprácu, ale mám ambíciu prispieť aj k prehlbo-
vaniu spolupráce medzi jednotlivými obcami a mestami.

V dnešnej dobe nezávidím občanovi-voličovi, ktorý často nemá možnosť rýchlo sa  dostať  k presnej informácii a musí vyhod-
nocovať to,  čo sa na neho valí z marketingových dielní. Tu môže pomôcť len zdravý sedliacky rozum a dobrá pamäť.  Verím, že 
Spišiakom tieto vlastnosti nechýbajú.  

Som pripravený nesklamať Vás. MUDr. Marián Hojstrič – kandidát na poslanca KSK. 

9-teho volíme č. 9

č. 9

Literárna a jazyková exkurzia Matica slovenská – Martin
Žiaci študijných ročníkov  
– III. CM, III.M, I.N, II. N a IV. M sa 
zúčastnili  26. 9. 2013 exkurzie 
v Literárnom múzeu Matice 
slovenskej v Martine. 

Absolvovali prednášku Po-
chvalné slovo na slovenský spi-
sovný jazyk o vývoji spisovného 
jazyka na našom území od dôb 
Veľkej Moravy, cez bernolákov-
činu a slovenčinu štúrovskej ge-
nerácie až po súčasnú jazykovú 
prax. Bola to prezentácia zaují-
mavých jazykových problémov 
pre študentov SŠ. Po odbornej 
prednáške študenti navštívili 
literárnu expozíciu múzea. 

Mgr. Slavomíra Kurillová Hubinská, 

Mgr. Katarína Ondášová
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Hospodárska a morálna  kríza  súčasnosti, demokracia, 
zodpovednosť .... 
Každý z nás si pod významom 
týchto slov predstavuje niečo 
iné, najčastejšie však pokles 
životnej úrovne, rast cien, 
nedostatok pracovných príle-
žitostí, zhoršujúcu sa kvalitu  
a dostupnosť verejných služieb. 
Jedným z mála pozitív krízy je 
to, že nás upozorňuje na vznik 
nerovnovážneho stavu, dáva 
nám  čas na premýšľanie a hlav-
ne núti nás hľadať a odstraňovať 
jej skutočné príčiny, teda nabá-
da nás k systémovej zmene. 
Podľa mojej mienky výhradnou 
príčinou krízy nie sú nezodpo-
vedné a amorálne rozhodnutia 
bankových manažérov, ale 
rovnako aj účelová legislatíva 
schvaľovaná politickými elita-
mi, ktorým víťazstvo vo voľ-
bách zabezpečili mechanizmy 
demokratických volebných sys-
témov.      Legitímne si kladiem 
nejednu otázku: Kde v tomto 
systéme stoja občania ako no-
sitelia politickej moci? Ako to, 
že tí, ktorí kreujú politické elity, 
nad nimi nemajú kontrolu?
Odpoveď je, podľa mňa, jed-

noduchá: Pretože sa občania 
neangažujú a nepreberajú 
zodpovednosť za veci verejné. 
Záujem bežného občana o veci 
verejné začína volebnou kam-
paňou a končí hlasovaním vo 
volebnej miestnosti. Akosi nám 
prestalo byť zrejmé, že sloboda 
je hlavne o zodpovednosti.  
O zodpovednosti za seba, za 
svoju rodinu, za spoločenstvo,  
v ktorom žijeme a pracujeme, 
za štát a výkon jeho funkcií. 
Vždy bolo, doposiaľ, jedno-
duchšie a pohodlnejšie prene-
chať zodpovednosť iným, tzv. 
elitám a spoliehať sa, že sú to 
práve oni, ktorí nám nezištne 
zabezpečia vyššiu životnú úro-
veň, zaplátajú diery vo verej-
ných rozpočtoch, či efektívne 
naložia s verejným majetkom.
Moderný samosprávny územný 
celok musí podľa mojej mien-
ky zabezpečovať nevyhnutné  
a kvalitné služby v oblasti do-
stupnosti zdravotnej starost-
livosti, kvalitného školstva, 
adresnej sociálnej politiky, 
podpory  zamestnanosti a dob-

rej infraštruktúry. Všetko pri 
transparentnom a efektívnom 
využívaní verejných prostried-
kov, vrátane fondov Európskej 
únie.
Aby sa tieto idey stali realitou, 
stačí mať pred každými voľbami 
chuť prevziať občiansku zodpo-
vednosť za svojich kandidátov. 
Domnievam sa, že východis-
kom z hospodárskej a morálnej 
krízy súčasnosti je presadzova-
nie vzdelaných a čestných zá-
stupcov občanov i v orgánoch 
územnej samosprávy. V každej 
oblasti spoločenského života 
potrebujeme vybudovať novú 
generáciu ľudí, ktorá bude mať 
úctu nielen k sebe a vlastnému 
dobru, ale aj k prospechu iných.
Či však už bude rodina ako ce-
lok alebo len človek, samotný 
štát bude len odrazom vzorky 
jeho obyvateľov. Ukazovať 
prstom na jediného vinníka 
– vládu, sa mi javí farizejské. 
Hodnoty našich predkov bu-
dované po tisícročia, založené 
najmä na morálke, čestnosti  
a pracovitosti, sa stali nemo-

dernými. Nahradili iné výdo-
bytky modernej doby. Do akej 
miery je to správne, si musí 
názor urobiť každý sám. Nie-
kedy však tie vízie boli ďaleko 
jasnejšie ako teraz. Ak základné  
hranice morálky sme posunuli 
do nekonečna, potom ťažko 
hľadať cestu z krízy von. Dom 
nemožno stavať bez riadnych 
základov. A morálka je holým 
základom každej spoločnosti. 
Ak zlyhá morálka, ostatné krí-
zy spoločnosti sú iba vedľajším 
následkom.

Dar slobody, ktorý sme dostali 
v roku 1989, som pochopil 
ako dovtedy najväčšiu výzvu 
v mojom živote. Po všetkých 
rokoch prežitých v socializme, 
po všetkom, čo v neslobode 
museli prežiť generácie predo 
mnou, sme pocítili šancu, ktorú 
nesmieme premrhať. Aj z úcty  
k tým, ktorí nás učili poznávať 
hodnotu slobody.....

MUDr. Marián Hojstrič, 

poslanec Košického samosprávneho kraja

Tenisový turnaj
Dňa 22.9.2013 sa na tenisových kurtoch športového areá-
lu na Okruhlisku uskutočnil VII. ročník tenisového turnaja 
o Pohár primátorky mesta v miešanej štvorhre a v štvor-
hre mužov. 

Výsledky turnaja:

Miešaná štvorhra
1. miesto  Jana Guľová – Vladimír Lizák
2. miesto  Slavomíra Uličná – Lukáš Richnavský
3. miesto  Jaroslava Uličná – Imrich Šima

Štvorhra muži
1. miesto  Tomáš Richnavský – Lukáš Richnavský 
2. miesto  Ján Melega – Rastislav Jánoš
3. miesto  Juraj Kandra– Michal Rigda

Turnaja sa zúčastnilo celkom 14 družstiev, pričom je poteši-
teľná aj účasť študentov krompašských stredných škôl. 
Poďakovanie patrí sponzorom, ktorý sa podieľali na zabezpečení turnaja a občerstvení pre účastníkov - Mesto Krompachy; Zlieváreň 
SEZ, a.s.; SEZ a.s.; Elektroset, s.r.o.; SIGMA Plus, s.r.o.; SOOF, s.r.o.; Pizzeria Giulia; Rastislav Milkovič.

Ing. Vladimír Lizák



KROMPAŠSKÝ
spravodajca14 október 2013

v tomto období  ste prostred-
níctvom rôznych médií, 
bilboardov a  letákov infor-
movaní o voľ bách do orgánov 
vyšších územných celkov.  
V našom kraji je to Košický 
samosprávny kraj. Tieto 
voľ by sú vo všeobecnosti 
verejnosťou dosť zaznávané, 
pretože ľudia nie sú dostatoč-
ne informovaní o kompeten-
ciách tejto verejnej inštitúcie. 
Kompetencie samosprávnych 
krajov sú napriek nedosta-
točným informáciám  veľmi 
významné. 
Uvediem len niektoré: Sa-

mosprávny kraj spravuje 
komunikácie II. a III. triedy, 
je objednávateľom regio-
nálnej dopravy mestských  
a prímestských železničných 
dopravných služieb vo verej-
nej osobnej doprave, vytvára 
podmienky na uchovanie 
kultúrnych hodnôt a doku-
mentov dedičstva nášho ná-
roda prostredníctvom múzeí, 
knižníc, divadiel a iných kul-
túrnych ustanovizní, vytvára 
podmienky pre regionálny 
rozvoj, cestovný ruch a pod-
nikanie, koordinuje, zabez-
pečuje a financuje sociálne  

a zdravotnícke služby a iné.  

Vážení spoluobčania, 
Predpokladám, že ma v meste 
dostatočne  poznáte a  ne-
musím sa Vám osobne pred-
stavovať. Poznáte štýl mojej 
práce a určite viete, že sa 
stále  snažím  bojovať za Vás, 
za naše mesto, za náš región. 
Rozhodla som sa uchádzať sa 
o post poslanca Košického 
samosprávneho kraja pre to, 
aby som dokázala získať viac 
pre Krompachy,  pre okolité 
obce, pre náš okres. Je mojou 
túžbou, aby sa nám Krom-

pašanom žilo lepšie. Aby 
sa naše životné  podmienky 
aspoň trocha priblížili k pod-
mienkam ľudí žijúcich  na 
západ od nás.  Chcela by som 
svoje skúsenosti a odborné 
vedomosti zužitkovať tak, aby 
som  mohla byť nápomocná 
pri riešení problémov týkajú-
cich sa najmä kvality cestnej 
infraštruktúry, stredného 
školstva a zabezpečovania 
sociálnej starostlivosti najmä 
pre vyššie vekové kategórie.  
Urobím všetko,  čo je v prá-
vomoci poslanca  Košického 
samosprávneho kraja, aby sa 

Dňa 10.11.1990 vyhlásila OSN 
1. október za Medzinárodný 
deň starších. Táto celosvetová 
tradícia sa začala v roku 1991. 
Každý rok oslavujeme celý rad 
medzinárodných dní k rôz-
nym príležitostiam. Ale tento 
deň patrí oprávnene k jedným  
z najdôležitejším. Vďaka rôz-
nym vymoženostiam, najmä  
v technike a médicíne, lepšou ži-
votosprávou ako i ďalšími vplyv-
mi sa priemerný vek ľudstva vý-
znamne zvyšuje. Odhaduje sa, 
že počet ľudí nad 60 rokov je na 
celom svete asi 600 miliónov, t.j. 
17% populácie. Z toho žien je asi 
61%. Vedci odhadujú, že do roku 
2023 sa počet seniorov zdvoj-

násobí. Pre porovnanie, na Slo-
vensku žije asi 900 tisíc seniorov  
a v Krompachoch okolo 1000 
starších ľudí. 
Starnutie populácie význam-
ne vplýva na hospodárstvo  
a predstavuje výzvu pre politickú 
reprezentáciu jednotlivých štá-
tov. Mnohé štáty majú problémy  
s výplatou dôchodkov a s fi-
nancovaním zdravotníctva. 
Preto sa zvyšuje vek odchodu 
do starobného dôchodku.  
Nórsku a v poslednom čase 
aj v Poľsku sa napr. chodí 
do dôchodku až v 67. roku 
života. Podľa informácií  
z tlače uvažuje Taliansko zaviesť 
odchod do starobného dôchod-
ku až od 70 rokov veku. 
Deň starších nemá byť vo svete len 
súhrnom prednášok, bilbordov  
a politických sľubov. Pouka-
zovať len na problémy starších 
nestačí, ale je potrebné prijí-
mať konkrétne opatrenia na 
zvyšovanie životnej úrovne 
seniorov v oblasti hmotných 
potrieb, ale aj na postavenie  
a dôstojnosť starších ľudí  
v našej spoločnosti. Láska  
a úcta k starším má byť stála. Je 
treba podporovať aktívnu účasť 
seniorov na riešení mnohých 
spoločenských problémov, vy-
užívať ich dlhoročné poznatky  
a skúsenosti, ktoré si veľa mlad-
ších ľudí často neváži a odmieta 

ich. Bohužiaľ sa u nás nachádza 
aj veľa mladých, ktorí seniorom 
vyčítajú, že na ich dôchodky 
musia robiť. Zabúdajú ale na 
to, že ich otcovia a mamy mu-
seli pracovať, aby mali ich deti 
bezstarostný život, bezplatné 
štúdium a pod. Tiež pracovali 
a odvádzali štátu časť svojich 
príjmov na pokrytie nákladov 
na zdravotníctvo, školstvo  
a dôchodky predchádzajúcich 
generácii.
V posledných dvoch desaťro-
čiach sa stretávame s prípadmi, 
ktoré sme doposiaľ nepoznali. 
Mnohí podvodníci využívajú 
dôveru a dobrosrdečnosť sta-
rých ľudí. Pod zámienkou, že 
sú zamestnancami elektrární, 
plynární a rôznych organizácií 
prinášajú dôchodcom akési 
„preplatky“ v hotovosti, vy-
užívajú dôverčivosť seniorov, 
ktorých potom okradnú často 
i o celoživotné úspory. Preto 
Pozor! Preplatky u uvedených 
organizácií sa nikdy neprináša-
jú v hotovosti, ale sú posielané 
poštou alebo na bankové účty. 
Osobitná kapitola sú tzv. 
„šmejdi“. O nich bol skrytou 
kamerou natočený film, kto-
rý sa vysielal na STV a ČT 1. 
októbra. Film chcel upozorniť 
našu verejnosť na pochybné 
praktiky niektorých obchod-
níkov, ktorí na akciách pria-

mo alebo nepriamo klamú  
a okrádajú dôverčivých seni-
orov (mladších ľudí na tento 
typ akcií nepozývajú). Po-
zvaných účastníkov odvezú 
mimo ich bydliska, v niektorej 
reštaurácii predvádzajú „lacné  
a prvotriedne“ výrobky, najmä 
kuchynský riad, zdravotné po-
môcky, maste...Svojimi prakti-
kami oklamú dôverčivých ľudí, 
ktorí zaplatia vysoké sumy za 
nekvalitný tovar. Aby prilákali 
najviac ľudí, sľubujú občerstve-
nie a darčeky. Iste vážení čita-
telia máte s takými praktikami 
vlastné skúsenosti. Preto je 
lepšie na takéto akcie nechodiť. 
Upozorňujem, že ak si nákup 
rozmyslíte, môžete tovar vrátiť, 
príp. do 15 dní zrušiť uzatvore-
nú zmluvu. Peniaze vám musia 
vrátiť, ak je tovar v pôvodnom, 
nepoškodenom obale. 
O problematike starších ľudí 
by sa toho dalo veľa napísať. 
Svoj život môžete predĺžiť, príp. 
skvalitniť ak sa budete pohy-
bovať medzi ľuďmi, dodržiavať 
správnu životosprávu, venovať 
sa koníčkom a viesť aktívny 
život. Samozrejme to závisí 
najmä od finančných možností  
a zdravotného stavu. Dôležité 
je, aby sa naši seniori pripravili 
na svoju starobu ešte v produk-
tívnom veku.     

Luboš Weigner

Vážení spoluobčania, 

Medzinárodný deň starších 
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náš život, životné podmienky 
a  životné prostredie  v našom 
regióne skvalitnili. Budem sa 
snažiť využiť všetky možnosti 
na to, aby jednotlivé zložky 
štátnej a verejnej správy ku 
všetkým občanom pristupo-
vali rovnako pri plnení si svo-
jich povinností a aby všetci 
obyvatelia, bez ohľadu na 
národnosť boli  rovnocenní  
v dodržiavaní zákonov. Ve-
rím, že poznatky, ktoré mô-
žem získať v zastupiteľstve 
Košického samosprávneho 
kraja budem môcť využiť pri 
svojej najdôležitejšej práci, 
práci primátorky mesta,  
v prospech Vás, nás 
všetkých... 

Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som Vás a po-
žiadala, aby ste sa zúčastnili 
na týchto voľ bách a ukázali, 
že Vám na našom a Vašom 
meste záleží. Ak zvážite  

a odovzdáte mi svoj hlas, 
budem si to nevýslovne vážiť  
a urobím všetko, aby som náš-
mu mestu a regiónu pomohla. 
Tak, ako doteraz, chcem svo-
jou poctivou, zodpovednou  
a kvalifikovanou  prácou pri-
spieť k rozvoju  a prosperite  
nášho mesta. Nechcem Vám 
však len sľubovať,  chcem 
Vám i  načúvať a pokúsiť sa 
riešiť aj Vaše  problémy. Ľu-
dia  žijúci v Krompachoch si 
zaslúžia, aby im niekto podal 
pomocnú ruku. Úprimne 
Vám podávam  svoju.  
S úctou 
Ing. Iveta Rušinová – kandi-
dátka za poslankyňu Vyššieho 
územného celku Košického 
samosprávneho kraja, za 
stranu SMER - Sociálna de-
mokracia, primátorka mesta 
Krompachy

Prosím, voľte číslo 19

9. november 2013 - VOĽBY DO VÚC

Kandidáti na poslancov
Košického samosprávneho kraja
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Neznečisťujme si mesto čiernymi skládkami
Čierna skládka je nelegálne 
uloženie odpadov. Ide o rôzne 
veľké hromady ilegálne ukla-
daných odpadov, ktorých pô-
vodcami sú najčastejšie samot-
ní občania, alebo aj niektoré 
podnikateľské subjekty. Takéto 
čierne skládky sú nebezpečné 
pre životné prostredie najmä 
tým, že je tu ukladaný odpad 
rôzneho charakteru a pôvodu. 
Keďže tieto skládky nie sú za-
bezpečené, môžu z nich unikať 
škodlivé či jedovaté látky do 
ovzdušia, pôdy aj vody a tak 
vážne poškodzovať ekosystém 
a ohrozovať, napr. zdroje pitnej 
vody. 
Odstraňovanie takýchto sklá-
dok je značne problematické. 
Je to hlavne preto, že environ-
mentálne a právne povedomie 
našich občanov je veľmi nízke. 
Často sa stáva, že občania aj 
po odstránení čiernej skládky 
opätovne odpad vynášajú na to 
iste miesto. 
Problémom je aj neochota ľudí 
poukázať na spoluobčanov, 
ktorí takto znečisťujú životné 

prostredie mesta a jej okolia. 
Mali by sme si uvedomiť, že 
likvidáciu čiernych skládok  
v  konečnom dôsledku zaplatia 
všetci občania mesta, pretože 
sa cena ich likvidácie premiet-
ne v nákladoch na vývoz a zber 
odpadu. Preto mesto Krom-
pachy prosí občanov mesta 
a aj podnikateľské subjekty  
v meste, aby si vstúpili do 
svedomia a čierne skládky  od-
padov, ktoré tak presvedčivo 
hovoria o „inteligencii“ ľudí, 
ktorí ich vytvárajú, nezakla-
dali. 
A čo s tým môžete urobiť 
Vy, slušní občania, ktorým 
čierne skládky tiež „ležia  
v žalúdku“? Môžete si vší-
mať naše mesto a jeho okolie  
a ohlásiť výskyt takýchto sklá-
dok, prípadne poskytnúť in-
formácie o ich zakladateľoch. 
Urobiť tak môžete aj ano-
nymne na tel. čísle 053 419 22 
11 alebo na emailovej adrese  
sekretariat@krompachy.sk 

Mária Brejková Ondová

referent Odd. školstva, kultúry a športu

Turistický pochod po trase železnej cesty 
Krompachy – Gelnica
Druhý ročník turistického po-
chodu po trase Železnej cesty 
Krompachy – Gelnica sa konal 
28. septembra 2013. Slovenská 
železná cesta je názov občian-
skeho združenia a zároveň 
projektu na podporu cestov-
ného ruchu a ochranu kultúr-
neho dedičstva. Obidve mestá, 
Krompachy a Gelnica, boli  
v minulosti významnými cen-
trami baníctva a zhutňovania či 
spracovania kovov. Obe mestá 
sú členmi uvedeného združe-
nia a jedným zo spôsobov ich 
spolupráce je aj tento turistic-
ký pochod. Okrem pamiatok  
a objektov z histórie týchto od-
vetví sa tu nachádzajú aj veľmi 
pekné hory a príroda, a preto je 
turistický pochod vhodnou for-
mou aktivity po Železnej ceste. 

Tohto ročníka sa zúčastnilo 29 
turistov z Krompách, Gelnice  
a Košíc. Počasie bolo veľmi dob-
ré, účastníci mali pekné zážitky 
z pochodu i pekných výhliadok. 
Na záver ich v Gelnici okrem 
občerstvenia a privítania pani 
primátorkou A. Nemčíkovou 
čakala aj prehliadka Baníckeho 
múzea, kde si pozreli výstavu 
Kladivkom a želiezkom a film 
o Gelnici a o samotnej Železnej 
ceste. Uznanie treba vysloviť 
hlavne deťom zo Základnej ško-
ly v Gelnici, pre ktoré bol pochod 
pomerne náročný. Ale zvládli ho 
dobre a možno v budúcnosti, pri 
ďalších pochodoch, bude dobré, 
ak sa ho zúčastnia mladí vo väč-
šom počte. Poďakovanie patrí 
aj organizátorom z Krompách  
a Gelnice, ktorí pripravili 

pochod tak, že jeho účastníci 
odchádzali po skončení s veľmi 
dobrými dojmami, čo vyjadrili 
aj vo svojich prejavoch. 
Je dobré, že sa organizátori, 
okrem uvedených miest aj Slo-
venská železná cesta usilujú, 

aby sa pochod stal tradíciou  
a prispel tak nielen k zachovaniu 
poznatkov o tunajšej histórii, 
ale aj k propagácii oboch miest 
a peknej prírody v ich okolí.

Gabriel Kunhalmi, predseda SŽC
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Hospodárenie BHMK a jeho fond opráv 
Nezaplatené pohľadávky z Fon-
du opráv Bytového hospodár-
stva mesta Krompachy (BHMK), 
s.r.o.,  predstavujú aktuálne 
sumu okolo 200 tisíc eur.  Mesto 
má podozrenie, že tak vysoká 
„sekera“ vznikla nielen z dôvodu 
zlého hospodárenia, ale aj pre 
nesprávne vedené účtovníctvo  
v spoločnosti. Aktuálnu situáciu  
v rozhovore približuje primá-
torka mesta Krompachy Iveta 
Rušinová.

Môžete potvrdiť, že hlavná 
kontrolórka mesta pripravu-
je podnet pre orgány činné  
v trestnom konaní, aby preve-
rili, či sa v BHMK hospodárilo  
v súlade so zákonom a pravidla-
mi hospodárenia s verejnými 
prostriedkami?
Áno, je to tak.  Vedenie mesta  
a poslanci mestského zastupiteľ-
stva sa s tým plne stotožňujú, pre-
tože nikto nevie prečo k takému 
neželateľnému stavu vôbec došlo. 
Nie je predsa možné, že keď ľudia 
platili a tieto prostriedky nevyčer-
pali, aby na fonde opráv nebolo 
dostatočné množstvo finančných 
prostriedkov. V súčasnosti robíme 
hĺbkovú kontrolu a preverujeme, 
akým spôsobom bol vedený fond 
opráv, ako boli evidované jednot-
livé položky. Podľa mojich vedo-
mostí, napríklad do fondu opráv 
neboli započítavané ani mzdy 
údržbárov a aj poplatky za vedenie 
účtov znášalo BHMK a nie vlastní-
ci bytových domov. 

Prečo sa BHMK dostalo až do 
takejto krajnej situácie?  
V tejto súvislosti musím opa-
kovane pripomenúť, že BHMK 

pôsobí v meste ako samostatná 
právnická osoba už od roku 1992 
a v žiadnom prípade  nie je navia-
zaná na mestský rozpočet. Mala  
a má svoju právnu subjektivitu, 
má svojho konateľa a mala aj svo-
jich zamestnancov. Znamená to, 
že za jeho hospodárenie boli a sú 
zodpovední konatelia. Spoločnosť 
vytvárala počas celej svojej exis-
tencie  stratu. Môžem povedať, 
že už od svojho začiatku. Všetci 
kompetentní nad tým dlhé roky 
zatvárali oči a každý dával od tohto 
problému  ruky preč. Všetci sa 
spoliehali, že snáď to nejako pre-
jde. Spoločnosť spravovala nielen 
mestské nájomné byty, ale aj byty  
v súkromnom vlastníctve. Práve 
títo súkromní vlastníci tým, že dlhé 
roky neplatili za služby spojené  
s bývaním, vytvárali v spoločnosti 
stále sa zväčšujúci dlh. Spoločnosť 
zadlžovali ale aj nájomníci mesta.

Ale ako budú riešené dlžoby 
súkromných vlastníkov bytov?
Dlžoby a neplatenie jednotlivých 
fyzických osôb za služby spojené  
s bývaním, sú vážnym problé-
mom, ktorý sa ťahá už od roku 
1992. Ako neúčinné sa žiaľ ukáza-
lo vymáhanie dlhov, najmä za byty, 
ktoré zmenili vlastníkov. Aj preto 
sa dlh vo fonde opráv stále zväčšo-
val. Pritom ešte v roku 2008, keď 
som navrhovala ukončiť činnosť 
BHMK, dosahoval 4 milióny Sk. 
Už vtedy to bol obrovský dlh, 
ktorý sme nevedeli vyrovnať, pre-
tože BHMK okrem toho dlhovalo  
11 miliónov Sk za teplo a ďalších 
asi 1,5 milióna Sk ostatným do-
dávateľom. Mesto už vtedy pomá-
halo a vykrytím strát spoločnosti 
za predchádzajúce obdobia, aby 

ľudia nemuseli ostať v studených 
bytoch. Dlh vo fonde opráv však 
naďalej narastal, pretože neboli 
vysporiadané ostatné pohľadávky. 
Zároveň z BHMK postupne od-
chádzali jednotlivé spoločenstvá 
bytov, ktorým bol  vyplatený fond 
opráv bez predchádzajúcej revízií 
fondu opráv. 

Kedy sa dočkajú vyplatenia 
svojich peňazí tie bytové domy, 
voči ktorým má BHMK záväzok 
na fonde opráv  
Viem o tom, že Bytové družstvo 
v Spišskej Novej Vsi  podalo ža-
lobu priamo na BHMK a takým-
to spôsobom sa snaží dostať  
k financiám, ktoré by mali byť 
na fonde opráv. Žiaľ, a je mi to 
ľúto, ale na fonde opráv nie je 
skutočne  dosť prostriedkov, aby 
mohli byť uspokojené všetky 
bytové domy. Chápem ich, ale 
treba si uvedomiť, že sú medzi 
nimi aj dlžníci, ktorí si neplnili 
svoje povinnosti. BHMK však 
už dnes tieto byty nespravuje, 
takže je na novom správcovi, 
aby sa pustil do vymáhania 
aspoň týchto, nie malých po-
ložiek. Situáciu ale komplikuje 
to, že hoci nový konateľ inicia-
tívne zabezpečil právne služby  
a ponúkol aj niekoľko riešení, 
napríklad formou exekúcie, 
alebo postúpenia pohľadávok, 
Bytové družstvo v Spišskej 
Novej Vsi zatiaľ nechce konať 
a  spolupracovať s BHMK. 
Pokiaľ Bytové družstvo nebu-
de s BHMK spolupracovať, 
prostriedky z fondu opráv by-
tovým domom  nebudú sa môcť 
vyplatiť, pretože jednoducho 
niet z čoho.

Vyzerá to na patovú situáciu...
Teraz je to ale naozaj takmer 
neriešiteľná situácia, pretože 
BHMK sama o sebe konať nemô-
že a takmer žiadne voľné zdroje 
nemá. Podávanie žalôb na BHMK 
to nevyrieši, pretože ak pôjde 
spoločnosť do likvidácie, zrejme 
už bytové domy svoje peniaze ne-
uvidia. Hoci spor možno vyhrajú, 
spoločnosť im ich nebude mať  
z čoho vyplatiť.

Aký postup teda občanom, 
ktorých sa problém týka, odpo-
rúčate? 
Naozaj neviem ako inak, než som 
naznačila. Hlavne, problém treba 
riešiť s chladnou hlavou. Chcem 
ľudí požiadať o trpezlivosť a pri-
pomenúť im, že mesto sa v rámci 
svojich možností snaží spoločnosti 
BHMK pomôcť tento boľavý prob-
lém vyriešiť. Ako vidieť, nejde to 
jednoducho. Čo sa dalo, sme urobili, 
veď BHMK v septembri vyplatilo 
preplatky v celkovej výške 230 
tisíc eur a aj na to sa museli zohnať 
zdroje. Od 1. novembra 2013 už 
BHMK končí so správou  bytov  
v osobnom vlastníctve a od nového 
roku bude spravovať už iba byty 
vo vlastníctve mesta. Je mi ľúto, že 
toto nabaľovanie dlhov BHMK ne-
skončilo už pred piatimi rokmi, keď 
som to presadzovala a vtedy mestskí 
poslanci môj návrh neodsúhlasili. 
Mohli sme to zastaviť skôr a skončiť 
s menšími stratami. Preto dúfam  
a verím, že keď sa konečne pôsobenie 
BHMK vyjasní a „vyčistí“, spoločne 
s Bytovým družstvom a vlastníkmi 
bytov,  nájdeme  spôsob, ako konečne  
a definitívne vyriešiť aj dlhy fondu 
opráv.

Viera Horniaková

DARUJTE KRV – DARUJETE ŽIVOT
Pozývame záujemcov o darovanie krvi do Nemocnice Krompachy, kde môžu darovať krv v týchto termínoch: 

11. a 25. október, 15. a 25. november (kampaň Študentská kvapka) 
a  13. december (Vianočná kvapka) vždy od 8:00 do 10:00 hod.  

v priestoroch nemocničnej kaplnky. 
Termíny na rok 2014 zverejníme v novembrovom čísle Krompašského spravodajcu.

Ing. Jana Tureková, predsedníčka MS SČK
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Beh ulicami mesta Krompachy
Ako každý rok, aj tohoročná 
druhá októbrová nedeľa pat-
rila v Krompachoch kráľovnej 
športu – ľahkej atletike. Už 
tradične sa po košickom Ma-
ratóne mieru konal v Krompa-
choch Beh ulicami mesta. Už 
48. ročník známeho cestného 
behu, organizovaného mes-
tom Krompachy a komisiou 
kultúry, vzdelávania a športu 
pri Mestskom zastupiteľstve 

v Krompachoch, sa tento rok 
uskutočnil v nedeľu 13. ok-
tóbra. Na podujatie, ktoré sa 
nieslo v znamení skvelej nálady 
a slnečného počasia babieho 
leta, si prišlo na trať vedúcu 
ulicami nášho mesta svoje sily 
zmerať 85 mladých a 23 dospe-
lých účastníkov.  

Mária Brejková Ondová

referent Odd. školstva, kultúry a športu
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INZERCIA

Kapela Lucia 
Vám ponúka svoje služby na 

rôzne podujatia 
– zahrá Vám na svadbe, rodin-
nej oslave, stužkovej slávnosti, 

spoločenskom 
podujatí a pod.  

Ponúkame super zábavu 
za rozumnú cenu. 

Kontakt: 

0905 661 600

TANAP  AKCIA ČISTÉ HORY 2013  
Spoločnosť Panasonic AVC 
Networks Slovakia, s. r. o.  
sa opäť zapojila akcie 
TANAPU ČISTÉ HORY 
2013. Koncom septem-
bra sa 33 zamestnancov 
spoločnosti zúčastnilo už 
jej 35. ročníka a pomohlo 
vyzbierať odpadky po trase 
z Tatranskej Polianky na 
Sliezsky dom.

Ing. Andrea Jánošíkova

Panasonic AVC Networks 

Slovakia, s. r. o.

Výsledky

Beh ulicami Krompách

Ako každý rok, aj tohoročná druhá októbrová nedeľa patrila v Krompachoch kráľovnej športu 
– ľahkej atletike. Už tradične sa po košickom Maratóne mieru konal v Krompachoch Beh 
ulicami mesta. Už 48. ročník známeho cestného behu, organizovaného mestom Krompachy 
a komisiou kultúry, vzdelávania a športu pri Mestskom zastupiteľstve v Krompachoch, sa 
tento rok uskutočnil v nedeľu 13. októbra. Na podujatie, ktoré sa nieslo v znamení skvelej 
nálady a slnečného počasia babieho leta, si prišlo na trať vedúcu ulicami nášho mesta svoje 
sily zmerať 85 mladých a 23 dospelých účastníkov.  

Výsledky: 

Kategória Dĺžka 
trate 

1.miesto 2.miesto 3.miesto 

predškolský vek  do 6 rokov 100m Katarína Zakalová 
 
Denis Kupec 

Dajana Pavolová 

Markus Papcun 

Alexandra Geročová 
Ivan Kubovčík 

najmladšie žiačky /7, 8, 9 r./ 400m Viktória Perháčová Alexandra Jenčíková Natália Kolčárová 
najmladší žiaci /7, 8, 9 r./ 500m Jakub Majerčík Thomas Wolf Matej Lesňák 
mladšie žiačky /10, 11, 12 r./ 500m Jana Lysová Dorota Ferková Daniela Morihladková 
mladší žiaci /10, 11, 12 r./ 600m Martin Lonský Anton Geroč Patrik Merčák 
staršie žiačky /13, 14, 15 r./ 600m Iveta Brezovská Simona Brutovská Zuzana Frankovičová 
starší žiaci /13, 14, 15 r./ 800m Šimon Jančura Martin Mikula Matúš Rybár 
ml. dorastenky /16, 17 r./ 1000m Katarína 

Kapitančíková 
  

ml. dorastenci  /16, 17 r./ 2000m Lukáš Jánoš Adrián Hvizdoš  
st. dorastenky /18, 19 r./ 2000m Lucia Harmanová   
st. dorastenci  /18, 19 r./ 3000m    
     
Hlavná kategória     
MUŽI     
kategória A do 39 rokov 6000m Štefan Sumerling Erik Repák Tomáš Kamas 
kategória B 40 - 49 rokov 6000m Ľudovít Morihladko Štefan Racz Vladimír Veľký 
kategória C 50 - 59 rokov 6000m Milan Hrušovský Pavel Krasuľa Tibor Tisz 
kategória D od 60 rokov 6000m Damián Groman Ondrej Kozák Ondrej Majerník 
ŽENY     
kategória E do 35 rokov 6000m Slavomíra Varechová Zuzana Kartusková  
kategória F od 36 rokov 6000m Alžbeta Tisová Marta Humeňanská Lenka Baronová 

 

Ing. Mária Brejková Ondová 



KROMPAŠSKÝ
spravodajca20 október 2013

OSEMSMEROVKA KUPÓN č. 10

Krompašský spravodajca 
je v predaji po 15. dni 
v príslušnom mesiaci. 
Uzávierka príspevkov 

je do 10. dňa daného mesiaca.
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S L O B O D A A P A B Ž U L S

V V R P I N P N S Y T O L A P

I P N R M Ó A E E Ú A E N M A

A O M E S T S V N E O É S S V

T D L B Č O O T D K N B L A N

O S R O Í K S Á A A É A A P Í

K T P R T A A A L D P O N Í K

O A A I A D T P E M O K I S I

T V S K N A E O A S Í U N A N

A E S A C N T S C L L S A N E

T C P I E A A T D N O E A K I

S D L C N R R U U C P D D A R

A A D N P K P P S E O M O E P

P R E S U N Y I C E P A R T S

S T O N O Ž K A U K O N Á T S

PALICA, PALOTY, PANDA, PASTA, 
PASTVINA, PINKA, PíSANKA, 
PLANÉTA, PLÉDY, POČTY, 
PODSTAVEC, PONíK, POPOL, POSTUP, 
PRACKA, PRASA, PRATETA, PREBOR, 
PRESUNY, PRIENIK, PUDLíK, 
SANDÁLE, SČíTANCE, SEDMA, 
SINKY, SITKO, SKOBA, SLANINA, 
SLEČNA, SLEDE, SLNCE, SLOBODA, 
SLUŽBA, SPEVNíK, SRDCE, STÁDO, 
STÁNOK, STATOK, STODOLA, STOKA, 
STONOŽKA, STRAPEC, SUDCA, 
SVIATOK, SVIEČKA. 

Seneca:
Usilovnosť je veľká pomoc aj ...
(dokončenie v tajničke)

Správna odpoveď tajničky z augusto-
vého  čísla: : „…či to nie je na poraze-
nie.“
Vyžrebovanou úspešnou lúštiteľkou 
je Mária Lučanská, Lorencova 7, 
Krompachy.
Výhru si môžete prevziať v pokladni 
mestského úradu na prízemí.


