
„Komukoľvek môžeš po-
môcť, pomôž rád. Veď 
dávno sa hovorí, že slúžiť 
a pomáhať sú vlastnosti 
vznešených ľudí.“ 
(Jan Amos Komenský)

28. marec je už niekoľko 
desaťročí spojený s menom 
Jana Amosa Komenského. 
Tento pedagóg svojou uči-
teľskou činnosťou sa zaradil 
medzi významné osobnosti 
v dejinách.
Bol jedným z prvých bojov-
níkov za poskytnutie vzdela-
nia ľuďom bez rozdielu rasy 
a sociálneho postavenia. Žia-
dal psychologickejší prístup 
k vyučovaniu i k žiakovi, 
okrem potreby školskej do-
chádzky, vyučovania v mate-
rinskom jazyku. Bol hlboko 
presvedčený o tom, že dobrá 
škola robí človeka lepším.
Mnohé myšlienky tohto uči-
teľa národov ostávajú pre nás 
stálym zdrojom inšpirácie. 
V názoroch na úlohu vzde-
lania, v živote jednotlivca 
i spoločnosti, postojoch 
k humanizácii a demokrati-
zácii školy pokračujú peda-
gógovia i dnes. Doba, ktorú 
prežívajú, školstvu príliš 
nepraje, ale im záleží na tom, 
aby pripravili do života vzde-
laných ľudí. Prácu učiteľov 
si však mladí ľudia uvedo-
mujú až vtedy, keď dospejú. 
Vtedy skutočne ohodnotia 
vzťah, ktorý k nim učitelia 
mali. Zaspomínajú si na časy 
v materskej škole, kde sa pani 
učiteľka pokúšala nahradiť 

im mamu. Spomenú si na 
učiteľov, ktorí ich trpezlivo 
učili čítať, písať a otvorili im 
cestu k poznaniu. Nezabud-
nú ani na učiteľov, ktorí boli 
na nich prísni a pomohli im 
spoznávať čaro matematiky, 
poznanie vied a prírodných 
zákonov, naučili ich kresliť 
a spievať. Uvedomujú si , že 
svojim profesorom pripravili 
veľa ťažkých, ale i pekných 
chvíľ. 
V živote spoločnosti má 
každé povolanie, každá pro-
fesia svoj význam. Každá 
práca, ktorá je vykonávaná 
v prospech spoločnosti, má 
svoju obrovskú cenu. V plnej 
miere to platí aj o učiteľskom 
povolaní, o práci pedagógov. 
28. marec, deň narodenia 
učiteľa národov J.A. Komen-
ského, je vhodnou príleži-
tosťou na poďakovanie tým, 
ktorí s neúnavným úsilím 
pracujú so študentmi, tým, 
ktorí im dennodenne trpezli-
vo nielen sprístupňujú vedo-
mosti, ale im ukazujú i cestu 
k nim. Niekto múdry kedysi 
povedal: „Kto chce zapaľo-
vať, musí sám horieť.“ O na-
šich pedagógoch tieto slová 
platia v plnej miere. Dávajú 
nám zo seba to najlepšie. 
Zaželajme všetkým učiteľom 
a pedagogickým pracovní-
kom veľa pevného zdravia, 
spokojnosti v rodinách, aby 
sa každý deň do školy tešili 
a domov odchádzali spokojní 
s výsledkami svojej práce. 

Mgr. Anna Grondželová
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Marec - mesiac knihy Historické okienko

Pripomíname si Deň učiteľov

Učiteľke (H. Križanová – Brindzová)

Staručká sedí nad albumom
v dumavom tichu večera

žltkavé školské obrázky si 
dojatá znovu pozerá.

Tváričky detské, nežné kvety...
Uviť z nich vonné vence snáď?

Kdeže však v tej tichej izbe
všetky tie vence povešať?

Dala im svoju mladosť, silu.
No i dnes sú jej na ume.

Keď hladká rukou zvráskavenou
obrázky staré v albume.
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Môj prvý rok v  „dielni ľudskosti“  
Takouto nezvyčajnou, ale 
veľmi obsažnou metaforou 
charakterizoval J. A. Komen-
ský pred vyše 200 rokmi svoju  
ušľachtilú víziu o škole, o jej  
spoločenskej nenahraditeľ-
nosti a vysoko humánnom po-
slaní, ktoré nestratilo platnosť 
ani v našom storočí. Pohybu-
júc sa po vŕškoch vlastnej pa-
mäti  došiel som k poznaniu, 
že akurát v prebiehajúcom  
školskom roku  mám ojedinelé  
osobné jubileum: práve pred 
80.rokmi začal  som  totiž cho-
diť do   ľudovej (dnes základ-
nej) školy pred kostolom. 

Ak som sa  ako priamy účast-
ník rozhodol  stručne zachytiť  
osobné skúseností z tých  čias,  
nejde o prejav  nostalgie či 
sentimentality, vo  vysokom 
veku ľudsky celkom pochopi-
teľnej. Nazdávam sa, že môžu 
byť zaujímavé  aj    pre súčasné 
generácie .
Môžem bez akéhokoľvek chvá-
lenkárstva povedať, že  do 
1.triedy  išiel  som  bez stra-
chu  alebo akýchkoľvek  obáv, 
ba celkom  rád. Nešlo vôbec  
o osobnú odvahu,  bol to dôsle-
dok priaznivej rodinnej atmo-
sféry a súčasne i výsledok roč-
ného pobytu v mestskej  škôlke, 
tzv. detskej opatrovni, stojacej 
hneď za budovou školy.
Mojím prvým učiteľom bol 
starší pán vyššej, plnej posta-
vy s fúzami a okuliarmi, ktorý  
navonok pôsobil ako zosobne-
ná  prísnosť a neprístupnosť. 
V triede však šíril okolo seba 
dôveru, bol ochotným a spoľah-
livým radcom každému prváči-
kovi. Na každého bol náročný, 
bez výnimky vyžadoval plnenie 
uložených úloh a povinností, 
ale nikdy  nezvýšil hlas, aby po-
karhal toho, či si „zabudol“ na-
písať domácu úlohu, nikdy na  
žiaka nekričal.  Málokto si dnes  
uvedomuje, že  počas rakúsko-
uhorskej monarchie  sa tolero-
valo používanie fyzických tres-
tov, čo   po r. 1918 nová repub-
lika  prísne zakázala.  Náš pán 
učiteľ a súčasne riaditeľ školy 

Július Barč (otec  významného  
krompašského rodáka,  sloven-
ského dramatika a spisovateľa)  
ľudským,  ba takmer otcov-
ským prístupom od prvého dňa  
získal si u nás  neformálnu úctu 
a trvalý  rešpekt. Pri  vyučovaní 
sme   nikdy nezažili nudu, kto-
rú Johann Friedrich  Herbart,   
v 19.storočí významný nemec-
ký filozof a pedagóg  charakte-
rizoval na prvý pohľad možno 
príliš tvrdými slovami: „nuda 
je smrteľný hriech učiteľa“. 
Celkom posledná lavica  vzadu 
pri stene  mala  síce pejoratívny 
prívlastok „somárska“,   lebo 
pán učiteľ tam nikoho z „pre-
vinilcov“ neposlal, nikoho  ne-
ťahal za uši,  ani neposlal   stáť    
5, či 10 minút „na hanbu“  tvárou  
k stene, nikoho netrestal tým, 
že by bol musel zostať „po ško-
le“ kvôli nenapísanej domácej 
úlohe, nikdy nepoužil trsteni-
cu.

Práve vďaka  jeho   dlhoročným 
skúsenostiam vynikajúceho  
elementaristu, čo sa  vtedy 
považovalo za najnáročnej-
šiu učiteľskú úlohu, jeho 
všestrannému pedagogic-
kému majstrovstvu viacerí 
žiaci, vrátane mňa, už  po  
4 mesiacoch, teda ešte  pred  
Vianocami vedeli plynne čítať   
a chápať prečítané. Bola to pre 
mňa trvalá inšpirácia k čítaniu  
a v rámci možností vyhľadával 
som každú rozprávkovú knihu. 
Najväčšiu  zvedavosť i neoby-
čajnú radosť  prinášali nám ča-
rokrásne slovenské rozprávky 
Pavla Dobšinského,  neskôr  sa 
doslovným hitom najmladších 
čitateľov stal „Smelý Zajko“  
a „Smelý  Zajko v Afrike“ od 
Juraja Cígera-Hronského.  
O niečo  náročnejšie bolo písa-
nie, lebo  všetky veľké písmená 
sme mali písať podľa  nových 
vzorov, ktoré boli vzorne napí-
sané na veľkom transparente, 
zavesenom v každej triede pred 
lavicami.  Každé veľké písmeno  
malo sa písať  jedným ťahom, 
ale najmä bez zbytočných „ku-
drliniek“ a okrúhlych  „chvos-

tíkov“, čo pre ešte tuhú, dosiaľ 
nevypísanú  prváčikovskú  
ruku bolo azda najťažšie. Treba 
dodať, že  v našich písankách 
sme aj  napriek tomu mali dosť 
atramentových machúľ, ktoré 
vznikli nepozornosťou, alebo 
zo skleneného kalamára na la-
vici nabrali sme viac atramentu 
– a jediná kvapka spôsobila 
nehodu. Machule nepoznali 
predchádzajúce generácie, 
lebo namiesto citlivých papie-
rových písaniek im stačila tma-
vú hladkú tabuľku, upevnená  
v drevenom rámiku  (rozmermi 
o máličko väčšia ako tablet), na 
ktorú sa písalo pomocou hrub-
šej bridlicovej  tyčinky, tzv. 
griflíka“.
Zákonom stanovený 6-den-
ný pracovný týždeň legálne 
poskytoval ľudovej dôležitú 
výnimku: jeden deň v týždni  sa 
nevyučovalo, lebo bol určený 
na oddych žiakov ako tzv. feri-
álny deň;    v našej škole   vždy 
vo štvrtok. Školské  predpisy 
rešpektovali špecifické danosti 
detského veku  aj tým, že my 
prváci  boli sme vo škole iba dve  
hodiny dopoludnia, popoludní  
niekedy dve, alebo  iba jednu,   
v sobotu iba dopoludnia.  
Okrem veľkých  letných prázd-
nin mali sme v porovnaní so 
súčasnosťou   menej prázdnin:  
dva dni na Všechsvätých, na 
Vianoce od 23.decembra do 
2.januára,  dvojdňové polroč-
né,  veľkonočné  od  Veľkého 
piatku do utorka  a  1. máj.  
V  rozvrhu hodín  na ľudovej 
škole  absentoval telocvik, veď 
pohybu na čerstvom vzduchu 
mali sme nadostač každý deň 
mimo   školy.  Medzi obľúbené 
vyučovacie hodiny patril ne-
sporne spev: v 1.triede naučili  
sme sa  kratučkú piesenku  
s ľahko zapamätateľným tex-
tom: „Má mamička niečo má, 
niečo má, ukryla to do sena –  
a to boli orechy, orechy, bolo 
ich tam dva mechy.“  K jedno-
duchému textu neznámeho 
autora  patrila aj jednoduchá  
melódia, sedem za sebou na-
sledujúcich tónov vo vzostup-

Spoločenská 
rubrika 
JUBILANTI
Srdečne blahoželáme 
jubilantom, ktorí sa v marci 
dožívajú: 

92 rokov
Gizela Skurková 
 
85 rokov 
Jozef Puchala

80 rokov 
Jozef Saxa
Ružena Hanušovská
Marta Cichá 

70 rokov 
Jozef Velický 
Angela Kacvinská

Narodenia vo februári
Andrej Bača
Kiara Borucká
Miroslav Dunka
Klaudia Dunková
Sebastián Ginič
Samuel Girga
Dominik Holub
Jazmína Holubová
Jazmína Holubová
Ľudovít Horváth
Matej Hudák
František Macko
Adam Žaludek

Úmrtia vo februári
Ferenčák Rudolf 1940 – 2014
Gábor Jaroslav 1964 – 2014 
Girga František 1955 – 2014 
Pitoňák Jozef 1956 – 2014 
Poláková Anna 1961 – 2014 
Rosol Jozef 1951 – 2014 
Salanciová Žaneta 1978 – 2014 
Šefčíková Viera 1950 – 2014 
Tomaško František 1935 – 2014
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nom a zostupnom poriadku, 
v hudobnom vyjadrení od „c“ 
po „a“. Spievali sme ju najrad-
šej a samozrejme vždy fortissi-
mo.
Prvá trieda na prízemí, orien-
tovaná na sever, a preto málo 
osvetlená, mala oproti všetkým 
ostatným triedam celkom 
unikátny spôsob občasnej zá-
bavky: za prenosnou tabuľou 
pri stene boli zložené dielce  
profesionálne vyrobeného,  
pomerne veľkého bábkového 
divadla s namaľovanou scénou 
a veľkými bábkami a najobľú-
benejším Gašparkom, ktoré  sa 
dali poľahky a rýchlo pripraviť 
na predstavenie. Nadšenú 
atmosféru počas 20-30 minú-

tového predstavenia nemožno  
opísať,  iba domyslieť.
Výsledky  učenia  prezentovalo  
vysvedčenie, ktoré sme  dostá-
vali každý štvrťrok (od tretej 
triedy každý polrok). Autor 
tejto nelogickej a nezmyselnej 
úpravy zrejme nikdy neučil, 
lebo seba lepší učiteľ  objek-
tívne nemohol  pri päťdennom 
týždni  za 50 vyučovacích dní  
poznať  subjektívne schop-
nosti  každého z 25-30 žiakov 
a objektívne hodnotiť vedo-
mosti  každého z nich. Výsledky 
učenia sa na úradnom tlačive, 
predĺženého a zúženého formá-
tu A4  hodnotili sa číslicami od 
1 do 5, čo znamenalo: výborný, 
chválitebný, dobrý, dostatočný 

a nedostatočný. Vysvedčenie 
sme museli ukázať jednému 
z rodičov, ktorý v minimálnom 
okienko potvrdil, že ho videl 
a druhý deň sme ho vrátili do 
školy. Netreba pripomínať, že 
to bol jediný, čisto formálny 
kontakt školy s rodičmi žiaka. 
Každý z nás celkom bez akej-
koľvek námahy, nebodaj skú-
šania získal na vysvedčení tri 
jednotky z prvých troch pred-
metov,  vytlačených v podobe:  
náboženstvo, mravy, zrozu-
miteľne povedané chovanie 
a správanie sa, pri čom dvojka  
z mravov posudzovala sa ako 
Kainovo znamenie delikventa 
so záznamom v registri trestov. 
Tretia bola jednotka z predme-

tu, označeného spotvoreným, 
nám nezrozumiteľným slovom 
„prvouka“ – išlo o elementárny 
poznatky z občianskej výchovy, 
ktorú sme ako vyučovací pred-
met ani nezaregistrovali.
Dodnes som  hlboko vďač-
ný    svojmu prvému učiteľovi  
J.Barčovi i jeho mnohým  po-
kračovateľom v krompašskej 
„dielni ľudskosti“ za to, že som 
tam získal prazáklady vzdela-
nosti, a postupne  aj základnú, 
prvú gramotnosť.  Na mojom 
prípade potvrdila sa  vyše dvoj 
tisícročná pravda, vyslovená 
už  Aristotelom: „Vzdelanie 
má trpké korienky, ale sladké 
plody.“

Prof.PhDr. Ján Kvasnička, DrSc

„Medzinárodný deň žien je venovaný tým, čo majú najväčší, ale 
niekedy veľmi tichý vplyv na naše životy. Tento deň nie je o da-
rovaní kvetov. Je o rovných právach a rovných príležitostiach.“ 
povedal Jerzy Buzek, predseda Európskeho parlamentu. 

Zhodneme sa predovšetkým v tom, že nejde len o oslavy, ale pre-
dovšetkým o úctu k tej časti populácie, ktorá musela bojovať za 
volebné právo, za právo na vzdelanie, za účasť na verejnom živote, 
za ekonomickú nezávislosť. 

Prvý MDŽ sa konal 28. februára 1909 v USA, kedy ho navrhla ame-
rická socialistická strana na uctenie pamiatky štrajku za zlepšenie 
pracovných podmienok textilných robotníčok  v New Yorku, v roku 
1908. Po požiari v jednej z textiliek - Triangle Shirtwaist Factory, 
ktorý vypukol 25.marca 1911 a v ktorom prišlo o život 146 mladých 
žien sa umocnila solidarita v priemyselných krajinách a definitívne 
sa zaviedla tradícia osláv MDŽ ako symbol za zrovnoprávnenie 
žien.  V roku 1975 Medzinárodný deň žien oficiálne uznala aj OSN 
a v zapätí ho prijali mnohé vlády, ktoré o jeho existencii nemali 
predtým ani tušenia. O dva roky neskôr, v decembri 1977 vydalo 
Valné zhromaždenie OSN výzvu, aby členské štáty každoročne 
oslávili Deň spojených národov pre práva žien a to spôsobom, kto-
rý zodpovedá ich historickej a národnej tradícii. Sviatok MDŽ si 
každoročne pripomína aj Európska Únia a s úctou sa o ňom vyjad-
ruje aj dlhoročná šéfka americkej diplomacie Madeleine Albright.
Väčšina strednej generácie si MDŽ pamätá ako bujaré oslavy 
v rámci podnikových osláv. Za uplynulého režimu totiž získal ten-
to sviatok pochybný nádych, kedy sa oslavy zúžili len na  oficiálne 
prípitky, rozdávanie karafiátov a následné podnikové večierky. Po 
roku 1990 sa pomaly tento sviatok začal vytrácať z verejného aj 
súkromného života. A akosi zabudlo aj na to, že ho OSN oficiálne 
dalo do svojho kalendára ako pamätný deň. Skúsme si ho zasa pri-
pomínať tak, ako vznikla pôvodná myšlienka. Pretože ani dnes nie 
sú ženy zrovnoprávnené vo všetkých oblastiach nášho života. 
Milé ženy, ženy matky, ženy manželky, ženy dcéry, ženy vnučky, 
prajeme Vám, nielen kvôli ôsmemu marcu, ale z úcty k Vám, aby 
každý deň mohol byť pre Vás sviatkom a potešením zo života.

Krása ženy  
Ach, ženy, dievčatá, babky či mamy,
všetky ste krásne, to srdce vraví mi.
Na veku vôbec nezáleží,
krása ženy každej z vás prináleží.

 Mária Brejková Ondová

Medzinárodný deň žien

Plagát ženského hnutia za volebné právo žien, 8. marec 1914
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Mestský úrad informuje
Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja
Oddelenie zabezpečuje vykonávanie odborných, administratív-
nych a organizačných prác súvisiacich s plnením úloh na úseku 
správy budov vo vlastníctve mesta, správy majetku mesta, na úse-
ku nájomných bytov, na úseku regionálneho rozvoja, cestovného 
ruchu a prípravy projektov. 
Stav majetku mesta k 31.12.2013 bol vo výške 38 815 710,80 EUR. 
Majetok mesta je tvorený nehnuteľným majetkom (budovy a stav-

by), hnuteľným majetkom, finančným a obežným majetkom. 
Budovy vo vlastníctve mesta si mesto spravuje samo, resp. sú  
v nájme obchodných spoločností, či zverené do správy organizá-
ciám, ktorých zriaďovateľom je mesto – školy a školské zariadenia. 
Podrobné členenie budov vo vlastníctve mesta je uvedené v tabuľ-
ke: 

Prehľad budov vo vlastníctve mesta:

 P.č. NÁZOV OBJEKTU správca / nájomca
1. Budova MsÚ Mesto Krompachy
2. Dom kultúry Mesto Krompachy + nájomcovia NP
3. Krytá plaváreň Mesto Krompachy
4. Budova Mestskej polície Mesto Krompachy
5. Nocľaháreň MAŠKA Mesto Krompachy
6. Denné centrum seniorov Mesto Krompachy
7. Verejné WC Mesto Krompachy
8. Sociálny podnik – Hornádska ul. Mesto Krompachy
9. Nebyt. priestor s.č. 1079, Stará cesta  Mesto Krompachy, časť Martina Richnavská
10. 15 bytová jednotka, Námestie slobody č. 20 Mesto Krompachy
11. Bytové domy A1, A2 – 42 b.j. Maurerova ul. Mesto Krompachy
12. Časť rodinného dvojdomu – Maurerova ul. Mesto Krompachy
13. Sklad, Stará Maša s.č. 611 Mesto Krompachy
14. ZŠ ul. Mikuláša Šprinca Mesto Krompachy
15. MŠ Trangusova s.č. 347 Mesto Krompachy
16. Objekty tvoriace areál priemyselného parku Mesto Krompachy
17. Požiarna zbrojnica Mesto Krompachy, časť KR HaZZ Košice
18. Bytový dom – ul. 29. Augusta 587 Mesto Krompachy
19. Multifunkčné ihrisko Pod Okrúhliskom Mesto Krompachy
20. Dom Stará Maša 607 Mesto Krompachy
21. Banícka štvrť s.č. 782 – bytový dom Mesto Krompachy
22. Nebytový priestor v bytovom dome SNP č. 1 Mesto Krompachy, časť Pavľáková,Uličná 
23. Dom smútku – starý Ekover s.r.o.
24. Sociálna budova, administratívna budova - Maurerova ul. Ekover s.r.o.
25. Dom smútku – nový Ekover s.r.o.
26. Zámočníctvo, kamenárstvo, Trangusova ul. Ekover s.r.o.
27. Obchodný dom (Pizzeria, Krumbach, Drogéria Zuzka...) Termokomplex s.r.o
28. Obchodný priestor /pod areálom/ Hlavná ul. Termokomplex s.r.o
29. Obchod FRESH Termokomplex s.r.o
30. Obchodné priestory pod ZUŠ Nám. Slobody Termokomplex s.r.o
31. Jubilejný dom, Trangusova ul. Termokomplex s.r.o
32. Vináreň, SNP Termokomplex s.r.o
33. Dom služieb (Očná optika, Salon S, Gojda, Kočik, cukráreň...) Termokomplex s.r.o.
34. Zdravotnícke zariadenia, Štúrova ul. Termokomplex s.r.o
35. Obchody – nebytové priestory v bytovom dome Maurerova ul. Termokomplex s.r.o
36. Areál budov Nemocnice Nemocnica Krompachy s.r.o
37. Dom s.č. 346, Trangusova ul. Mestské lesy Krompachy,s.r.o. a Fagus s.r.o.
38. ZUŠ Nám. Slobody - poschodie ZUŠ 
39. ZŠ Maurerova ul. ZŠ s MŠ Maurerova
40. Budova MŠ, Hlavná ul. MŠ Hlavná
41. MŠ ul. SNP s.č. 431 ZŠ s MŠ ul. SNP
42. Budova MŠ Robotnícka ul. ZŠ s MŠ Maurerova
43. ZŠ ul. SNP s.č. 373 ZŠ s MŠ SNP
44. CVČ ul. SNP 39 CVČ Prima
45. Budova MŠ, Hlavná ul. MŠ Hlavná
46. Budova ZŠ Zemanská ZŠ Zemanská
47. Chata Vápenec s.č. 2-572 Alexander Klein
48. Šatne a tribúny na futbalovom ihrisku FK POKROK SEZ
49. Budova na letnom kúpalisku Slovenský skauting
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Mesto Krompachy a Občianske združenie Krásny Spiš 
vás srdečne pozývajú na výstavu obrazov Fera Guldana s libretom Mira Polláka 

SPIŠSKÉ EXODY 
v priestoroch Mestskej knižnice v Krompachoch. 

Výstava bude trvať od 21.3.2014 do 4.4.2013.

Finančný majetok mesta nie sú len peniaze, ale aj rôzne druhy cen-
ných papierov a podiely v obchodných spoločnostiach. Finančný 
majetok mesta Krompachy k 31.12.2013 bol vo výške 1.808.531,77 
EUR a tvoria ho podiely v obchodných spoločnostiach BHMK 
s.r.o. Krompachy, Mestské lesy Krompachy s.r.o., Termokomplex 
s.r.o., Centrum Krompachy s.r.o., Ekover s.r.o., PO WOPAX s.r.o., 
Krom-sat s.r.o., Brantner Krompachy s.r.o. v likvidácii a cenné pa-
piere v spoločnostiach Ski Plejsy a.s., Prima banka Slovensko a.s. 
a Podtatranská vodárenská spoločnosť.
Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja tiež vykonáva správu 
a evidenciu pohrebiska a poplatkov za hrobové miesta. Ku koncu 

roka 2013 evidujeme v Krompachoch 2185 hrobových miest. Na 
každé hrobové miesto musí byť uzatvorená nájomná zmluva, ktorá 
sa uzatvára na dobu neurčitú. Nájomné sa platí na obdobie 10-tich 
rokov. Mesto má doposiaľ uzatvorených 1281 zmlúv o nájme hro-
bového miesta z toho 338 bolo uzatvorených v roku 2013. Aktuálny 
cenník nájomného (na 10 rokov) za hrobové miesta: 

Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja okrem vyššie uvede-
ných činností, ktoré si vám dovoľujeme v skratke popísať, vykoná-
va aj mnoho ďalších administratívne náročných a byrokratických 
procesov či úkonov, ktoré nám nariaďuje komplikovaná legislatíva. 

Avšak napriek tejto skutočnosti robíme všetko preto, aby to občan 
pocítil čo najmenej a našou snahou je, aby sme každú vašu požia-
davku vybavili k spokojnosti.

Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja

Jednohrob a hrobka 40,00 €
Dvojhrob a dvojhrobka 75,00 €
Urna 18,00 €
Kolumbárium 100,00 €

Názov projektu Požadovaná dotácia v EUR
Zvyšovanie dopravnej bezpečnosti v meste Krompachy 8 500,00
Rozšírenie a modernizácia bezpečnostného kamerového systému v meste Krompachy 21 372,42
Obnova NKP č. 2354/0 Železiareň, Zlievareň, Stará Maša 15 000,00
Príspevok na bežnú starostlivosť hrobov 48,53
Príspevok na špeciálnu starostlivosť hrobov 2 200,00
Zlepšenie občianskeho spolunažívania s využitím inštitútu Rómskej občianskej hliadky 
v meste Krompachy

105 500,00

Krompachy - revitalizácia mesta po povodní 1 143 974,51
Podpora zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia a činnosti pri záchrane života, zdra-
via, majetku a životného prostredia.

19 061,00

Zvýšenie bezpečnosti pre chodcov v meste Krompachy 15 912,00
Centrum odpadového hospodárstva - Krompachy 2 186 808,00
Gastronómia nás spája 5 000,00
Rekonštrukcia MŠ - Hlavná 8 886,00
Nákup nehnuteľnosti na ulici SNP 42 102,00
Vybudovanie komunikačno-bezpečnostného systému SOS v meste Krompachy 40 814,00
Obnova NKP č. 2354/0 Železiareň, Zlievareň, Stará Maša, Krompachy 17 000,00
Skrášlenie životného prostredia na sídlisku JUH 5 586,00

Na úseku nájomných bytov oddelenie vedie agendu a evidenciu 
nájomných vzťahov a úkonov s tým súvisiacich. Mestský nájomný 
bytový fond tvorí 111 bytov vo vlastníctve Mesta Krompachy:
- 15 bytov v bytovom dome súp. č. 95 na Námestí slobody č. 20 
- 21 bytov v bytovom dome súp. č. 1354 na Maurerovej ulici č. 60 
- 21 bytov v bytovom dome súp. č. 1355 na Maurerovej ulici č. 61 
- 18 bytov v bytovom dome súp. č. 782 na Baníckej štvrti č. 13, 14, 
15,
- 5 bytov v bytovom dome súp. č. 587 na Ul. 29.  augusta č. 7, 8
- 5 bytov v bytovom dome súp. č. 607 na Starej Maši č. 6,7
- 1 byt v bytovom dome súp. č. 796 na Maurerova ul č. 23 
- 2 byty v bytovom dome súp. č. 790 na Maurerovej ul. č. 17
- 1 byt v bytovom dome súp. č. 952 na Hlavnej ul. č. 35

- 1 byt v bytovom dome súp. č. 1072 na Hlavnej č. 1
- 8 bytov v bytovom dome súp. č. 1050 na ul. SNP č. 1
- 13 bytov v bytovom dome súp. č. 1102 na Lorencovej ul. č. 12 - 
Dom s opatrovateľskou službou 

Čo sa týka regionálneho rozvoja a prípravy projektov, oddelenie 
koordinuje, pripravuje a zabezpečuje vypracovanie projektov na 
získanie nenávratných finančných príspevkov z fondov Európskej 
únie a z iných zdrojov (štátne prostriedky alebo zdroje rôznych 
nadácií a iných fondov). V roku 2013 sme sa uchádzali o finančné 
prostriedky z fondov v celkovej výške 3.637.764,46 EUR. Podané 
projekty v roku 2013 sú uvedené v tabuľke:
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Prihovára sa Vám primátorka mesta
Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som reagovala 
na diskusiu k článku „Závod 
na spracovanie pneumatík  
v Krompachoch nebude“, kto-
rý bol uverejnený dňa 1.3.2014  
v denníku Korzár.  
K uvedenému článku sa rozvinula 
široká diskusia, kde  boli okrem 
príspevkov, ktoré vyjadrovali svoj 
názor na vyššie uvedenú výrobu aj 
príspevky plné urážok, nepravdi-
vých, prípadne neúplných infor-
mácií. Zároveň v diskusii, ktorá sa 
následne rozpútala na Facebooku 
bolo mnoho zavádzajúcich prí-
spevkov a krivých obvinení týka-
júcich sa mojej osoby. Viem, že pri 
verejnej funkcii sa nedá vyhovieť 
každému podľa jeho predstáv, 
avšak tvrdenia, že zadlžujem 
mesto a usilujem sa zničiť život-
né prostredie v Krompachoch, 
umiestnením nevhodnej výroby 
do Hnedého priemyselného par-
ku (ďalej len HPP), sú úmyselné 
klamstvá, ktoré vychádzajú buď 
z neznalosti veci, alebo pravdepo-
dobne sa začína už štvavá kam-
paň proti mojej osobe, veď tento 
rok sú komunálne voľby. 
Keďže chcem, aby široká verej-
nosť bola pravdivo informovaná 
o skutočnostiach, týkajúcich sa 
hospodárenia mesta, rozhodla 
som sa reagovať na túto nedôstoj-
nú diskusiu.  
Vážení spoluobčania, pravidelne 
prostredníctvom Krompašského 
spravodajcu vás informujem  
o tom, čo sa v meste za posledné 
obdobie udialo, a čo plánujeme  
v blízkej budúcnosti urobiť. Tak-
tiež ste informovaní o všetkom, čo 
sa v meste deje a ako sa hospodári 
s majetkom mesta, pretože všetky 
zmluvy, objednávky,  faktúry, roz-
počet, a iné dôležité dokumenty 
sú zverejňované na našej webovej 
stránke. 
Už ôsmy rok pôsobím vo funk-
cii primátorky a za tento čas sa  
v meste udialo množstvo udalostí. 
Avšak skutočnosti, ktoré sa udiali 
ešte predtým, ako som nastúpi-
la do funkcie primátorky mali  
a majú výrazný vplyv na hospo-
dárenie v meste. Pre tých, čo si 
to už nepamätajú, alebo pre tých, 

čo pred ôsmimi rokmi boli ešte vo 
veku, keď im hospodárenie mes-
ta nič nehovorilo, chcem uviesť 
niekoľko dôležitých skutočností, 
ktoré sa udiali pred alebo tesne 
po mojom nástupe do funkcie  
v roku 2007. 
1. V roku 2003 v súlade s vtedy 
platným zákonom (č.416/2001) 
prešli pôsobnosti na úseku zdra-
votníctva na obce medzi iným aj 
zriaďovaním nemocníc I. typu  
a nemocníc s poliklinikou I. typu. 
Mesto získalo do majetku Nemoc-
nicu s poliklinikou so všetkými 
záväzkami aj pohľadávkami. V sú-
lade s platnou legislatívou Mesto 
Krompachy zriadilo Nemocnicu 
s poliklinikou Krompachy – ako 
príspevkovú organizáciu mesta. 
V  roku 2003 táto príspevková or-
ganizácia vytvorila stratu 16 mil. 
Sk, t.j. 531 102€ a nebola schop-
ná sama túto stratu zlikvidovať.  
V roku 2004 začala fungovať nezá-
visle od príspevkovej organizácie 
aj súkromná spoločnosť - Nemoc-
nica Krompachy s.r.o.. Koncom 
roka 2006 poslanci Mestského 
zastupiteľstvo odsúhlasili, že prí-
spevková organizácia Nemocnica 
s poliklinikou Krompachy sa 
zruší a včlení sa do organizačnej 
štruktúry Mestského úradu. Vý-
sledkom tohto rozhodnutia bolo, 
že vtedajší dlh Nemocnice, prí-
spevkovej organizácie, vo výške 
16 mil. Sk prešiel celý na mesto. 
To znamenalo, že mesto muselo 
zaplatiť za nemocnicu všetky dlhy 
voči daňovému úradu, sociálnej  
a zdravotnej poisťovni, ale aj dlhy 
voči všetkým dodávateľom vte-
dajšej príspevkovej organizácie. 
Na dôvažok všetkého bolo, že 
daňový úrad vyrubil mestu penále 
za oneskorené platby Nemocnice 
s poliklinikou,  vo výške 3,5 mil. 
Sk. Náročným procesom a to 
zmenou zákona sa nám podarilo, 
aby daňový úrad mestu po troch 
rokoch snaženia penále odpustil. 
Taktiež sme sa snažili vybaviť, aby 
tento vzniknutý dlh zaplatil štát, 
keďže oddlžoval všetky nemoc-
nice, avšak tým, že nemocnica 
prešla pod mesto, nedalo sa s tým 
urobiť vôbec nič a mesto muselo 
celú dlžnú čiastku zaplatiť. 

Keďže na mesto prešli všetky prá-
va a povinnosti bývalej Nemoc-
nice s poliklinikou,   museli sme 
riešiť ešte aj všetky súdne spory 
ohľadom sterilizácie rómiek a tak-
tiež ich odškodnenie v niektorých 
prehratých súdnych sporoch. 
Celý dlh spôsobený Nemocni-
cou – príspevkovej organizácie,  
mesto zaplatilo z vlastných 
prostriedkov bez toho, aby sme 
si na to požičiavali z bankových 
alebo iných inštitúcií. 
2. V  roku 2005 si  Krompachy, 
pred mojím nástupom do funk-
cie, zobralo komfort úver z PKB 
banky (teraz – Prima banka), vo 
výške 14 mil. Sk, t.j. 464 715 €  
na investičné projekty. Tento dlh 
postupne splácame ešte teraz.
3. V roku 2006 mesto odkúpilo od 
spoločnosti  SEZ a.s. Krompachy 
Dom kultúry za 5 mil. Sk, t.j. 165 
940€  a v  roku 2006 bolo zapla-
tené predávajúcemu len 1 mil. Sk 
(33 000€). Zvyšných 4 mil. Sk, 
t.j.  132 940€  sme museli zaplatiť  
v roku 2007. Podarilo sa nám  to 
aj bez toho, aby sme si požičia-
vali peniaze od bánk. Opäť sme 
to platili z vlastných zdrojov 
mesta a dlh sme splatili vlastný-
mi silami.
4. V roku 2008 sme začali rea-
lizovať projekt Sociálny podnik  
v bývalom SOUE na Hornádskej 
ulici najmä z dôvodu, aby sme 
zachránili vzácnu historickú 
stavbu, ktorú začali rómovia 
rozoberať ale tiež, aby sme  zabez-
pečili ľuďom prácu.  Pre závažné 
pochybenia ostaných sociálnych 
podnikov, ktoré vtedy realizovali 
rôzne neziskové organizácie  
v rámci Slovenska, štát aj napriek 
tomu, že zo strany mesta nedošlo 
k pochybeniu, ukončil financova-
nie všetkých sociálnych podnikov, 
t.j. aj nášho. Štát nám ostal dlžný 
cca 10 mil. Sk t.j. 331 940€, avšak 
mesto túto čiastku muselo zapla-
tiť dodávateľovi stavby a taktiež 
dodávateľovi strojov a zariadení, 
ktoré nanešťastie boli v roku 2010 
zaplavené. Iste sa na túto hroznú 
povodeň mnohí pamätáte. Mestu 
vznikli na majetku veľké škody  
a nie v celom rozsahu boli odškod-
nené štátom.

Vážení spoluobčania, všetky 
tieto dlhy sme splácali z bežných 
príjmov, bez čerpania úvero-
vých prostriedkov. Na úrade sa 
nešafárilo a kde sa dalo, tam sme 
šetrili. Aj napriek vyššie uvede-
ným zlým východiskovým fak-
torom sme pripravovali projekty 
na čerpanie eurofondov, pripra-
vovali sme projekty na výstavbu 
bytových domov a medzitým sme 
aj stavali, opravovali a udržiavali 
chod mesta tak, že občan nepo-
cítil, že mesto má nedostatok fi-
nančných prostriedkov. Komfort 
úver z Prima banky, ktorý bol od-
súhlasený ešte v roku 2005 podľa 
potreby využívame na rôzne 
investičné aktivity a priebežne ho 
splácame. V tomto roku je Mest-
ským zastupiteľstvom odsúhlase-
ná ďalšia splátka tohto úveru vo 
výške 99 tis. €, t.j. 3 mil. Sk. Stále  
sa snažíme využívať čo najviac 
všetky možné priame dotácie od 
štátu,  Košického samosprávneho 
kraja, z eurofondov, od rôznych 
sponzorov a nadácií.  Mesto  za 
celých sedem rokov, čo  pôsobím 
vo funkcii primátorky, si požičalo 
len raz a to finančné prostriedky 
zo Slovenskej sporiteľne  na vý-
stavbu technickej infraštruktúry 
k novým bytovým domom na 
Maurerovej ulici vo výške 280 tis. 
€. V súčasnosti časť dlhu sme už 
splatili a ostáva nám ešte zaplatiť 
228 tis. €. Pre úplnosť údajov 
uvádzam, že mesto má ešte úver 
zo Štátneho fondu rozvoja býva-
nia, ale tento sa nepočíta do dl-
hovej zaťaženosti mesta, pretože 
ho splácajú  nájomcovia bytov  
v novopostavených bytovkách vo 
forme nájomného.
Dlhová zaťaženosť mesta je  
v súčasnosti  600 tis. € (18 mil. 
Sk),  čo predstavuje 12% z bež-
ných príjmov mesta.  Zákon o roz-
počtových pravidlách miest a obcí  
pripúšťa dlhovú zaťaženosť miest 
a obcí až do výšky 60 % z bežných 
príjmov. Takže v súčasnosti mô-
žem smelo povedať, že mesto nie 
je predĺžené. Aj keď mesto zoberie 
úver na vyfinancovanie 5% spo-
luúčasti, na výstavbu HPP ako je 
to bežné pri čerpaní euro fondov, 
ešte stále budeme v zákonnom 
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Ako je to s Hnedým priemyselným parkom v Krompachoch
Denník KORZÁR dňa 1.3.2014 
uverejnil článok o priebehu roko-
vania Mestského zastupiteľstva  
v Krompachoch k bodu schvá-
lenia Zmluvy o nájme nehnuteľ-
nosti. Predmetnými nehnuteľ-
nosťami sú pozemky a stavby  
v Hnedom priemyselnom parku 
(ďalej len „HPP“). HPP sa buduje 
na pozemkoch, ktoré mesto od-
kúpilo od SEZ-u a.s. Krompachy  
v areáli priemyselnej zóny.

Samotnej výstavbe predchádzalo 

schválenie Zmluvy o spolupráci pri 
realizácii investičnej akcie medzi 
Mestom Krompachy a SEZ-om 
a.s. Krompachy mestským zastu-
piteľstvom v novembri 2009.
Vo februári 2010 bola podaná 
Žiadosť o nenávratný finančný 
príspevok. Zmluva o poskytnutí 
nenávratného finančného prí-
spevku medzi Ministerstvom hos-
podárstva a výstavby Slovenskej 
republiky, v zastúpení Slovenskou 
agentúrou pre rozvoj investícii  
a obchodu  a Mestom Krompachy  

bola podpísaná v júli  2010.
Cieľom projektu je zlepšiť pod-
mienky pre rozvoj podnikania a za-
mestnanosti v Meste Krompachy 
prostredníctvom výstavby HPP.
Špecifický cieľ projektu 1 je získať 
do vlastníctva mesta pozemky  
a nehnuteľnosti potrebné k realizá-
cii tvorby HPP v priemyselnej zóne 
Mesta Krompachy. 
Špecifický cieľ projektu  2 je pri-
praviť pozemky pre výstavbu HPP  
v priemyselnej zóne mesta 
prostredníctvom asanácie nevyho-

vujúcich existujúcich stavebných 
objektov.
Špecifický cieľ projektu 3 je vytvo-
riť HPP v priemyselnej zóne mesta 
prostredníctvom výstavby nových 
a rekonštrukcie existujúcich sta-
vebných objektov.
Počet novovytvorených pracov-
ných miest 122 , z toho 12 hneď po 
ukončení projektu.
Celkové náklady na HPP   
7,041 mil. €.
Objem následne investovaných 
prostriedkov na technológiu pre-

zadlžení.  Je jasné, že  tento úver 
zhorší rating  mesta. Preto pri 
vypisovaní súťaže na obsadenie 
priemyselného parku investorom 
sme do podmienok nájmu  sta-
novili, že budúci investor musí 
mestu vopred  uhradiť finančné 
prostriedky vo výške 10-ročného 
nájmu. Keďže MsZ neschválilo 
nájomnú zmluvu s investorom, 
ktorý sa ako jediný prihlásil do 
výberového konania, budeme si 
musieť požičať  na spolufinan-
covanie projektu   od bankových 
inštitúcií.
(O tejto problematike nájmu Hne-
dého priemyselného parku nižšie 
píše  Stanislav Barbuš)
V tomto roku mesto plánuje  
z európskych zdrojov začať  
s realizáciou Centrálneho zber-
ného dvora, Komunitného 
centra, s Revitalizáciou mesta 
po povodniach, chceme rekon-
štruovať a modernizovať bývalý 
pavilón infekčného oddelenia 
v Nemocnici na ordinácie  
a ukončiť výstavbu Hnedého 
priemyselného parku (HPP). 
Budeme sa opätovne uchádzať 
o finančné prostriedky na re-
konštrukciu Základnej školy 
na ul. Zemanskej. Projektová 
dokumentácia už je spracovaná, 
čakáme na vyhlásenie výzvy. Na 
všetky tieto projekty potrebujeme 
zabezpečiť finančné zdroje na 
spolufinancovanie projektov vo 
výške 5%  z obstarávacích nákla-
dov jednotlivých stavieb. Na Zá-
kladnej škole na Maurerovej ulici 
chceme z vlastných prostriedkov 
zrekonštruovať pavilón „D“ na 
Materskú školu a detské jasle   

a prestavať rodinný dom na ul. 
SNP (oproti ZŠ) na tri triedy 
Základnej školy na ul. SNP. 
Tento rodinný dom sme zakúpili  
z dotačných prostriedkov Mi-
nisterstva vnútra. V súčasnosti 
predkladáme opäť žiadosť na spo-
lufinancovanie tejto prestavby.
O tom, že sme s majetkom mesta 
nešafárili svedčí aj hodnota ma-
jetku mesta. 
Podľa inventarizácie predstavo-
vala hodnota majetku mesta:
k 31.12.2006 - 17 488 290, 15 €
k 31.12.2010 - 28 239 664,76 €
k 31.12.2013 – 38 815 710,80 € 
To znamená, že oproti roku 
2006 sme za sedem rokov  
zveľadili majetok mesta o viac 
ako dvojnásobok. (Podotýkam, 
že pritom sme zbúrali štyri 
bytovky na Farských lúkach). 
Vážení spoluobčania, chcem 
vás všetkých ubezpečiť, že sa 
snažíme stále hospodáriť s fi-
nančnými prostriedkami mesta 
zodpovedne, výsledkom čoho je, 
že každoročne mesto prechádza 
s prebytkom do nasledujúceho 
roka. Aj v roku 2013, keď bol 
príjem z podielových daní   nižší 
ako v roku 2007 (je to príspevok  
štátu pre všetky samosprávy), 
sme ušetrili finančné prostriedky 
vo výške 248 tis. €. Tak, ako som 
vyššie napísala, všetky dôležité 
dokumenty si každý môže zistiť 
a overiť na internetovej stránke 
mesta. Všetky údaje sú dostupné 
každému, kto vlastní alebo ovláda 
počítač. Keďže viem, že najmä 
starší ľudia majú problém s ovlá-
daním počítača, snažím sa spolu 
s kolektívom mestského úradu 

informovať vás o všetkom, čo sa 
v meste deje prostredníctvom 
nášho mesačníka Krompašského 
spravodajcu. 

Vážení spoluobčania,
tak, ako som  vyššie uviedla, 
tvrdenia, že zadlžujem mesto 
a neefektívne nakladám s ma-
jetkom mesta nie sú pravdivé. 
Zároveň chcem uviesť, že bez sú-
hlasu poslancov obecného alebo 
mestského zastupiteľstva nesmie  
a ani nemôže žiaden starosta 
a ani primátor zobrať úver.   
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení, mestské 
zastupiteľstvo rozhoduje o zá-
kladných otázkach života mesta, 
najmä je mu vyhradené  určovať 
zásady hospodárenia s majetkom 
mesta a s majetkom štátu, ktorý 
užíva, schvaľovať najdôležitejšie 
úkony tykajúce sa tohto majetku 
a kontrolovať hospodárenie s ním,
schvaľovať rozpočet mesta  
a jeho zmeny, kontrolovať jeho 
čerpanie a schvaľovať záverečný 
účet mesta, schvaľovať emisiu ko-
munálnych dlhopisov, rozhodo-
vať o prijatí úveru alebo pôžičky, 
o prevzatí záruky za poskytnutie 
finančnej výpomoci zo štátneho 
rozpočtu, toľko zákon. 
Je mi ľúto, ak niekto jedným 
dychom dokáže napísať lož  
a neoverí si skutočnosť.  Taktiež 
tvrdenia, že chcem zničiť ekoló-
giu v Krompachoch príchodom 
investora KFŠ Delta Bardejov do 
Hnedého priemyselného parku 
je nezmysel. V nájomnej zmluve, 
ktorá bola pripravená na rokova-
nie mestského zastupiteľstva bolo 

uvedené ustanovenie, že zmluva 
bude účinná jedine vtedy, keď in-
vestor preukáže, že výroba nebu-
de mať negatívny vplyv na životné 
prostredie a to predložením sú-
hlasu všetkých dotknutých orgá-
nov verejnej správy a Ministerstva 
životného prostredia (tzv. EJA). 
Sú to účelovo vypustené vety bez 
overenia si faktov. Jednoducho 
niekto nechce dovoliť, aby do 
Krompách prišiel investor, ktorý 
chce uzatvoreným chemickým 
procesom – pyrolýzou, (tepelný 
rozklad bez prístupu vzduchu) 
spracovávať pneumatiky, aj za 
cenu straty 122 pracovných miest 
a za cenu zadlženia sa mesta. 
Odmietam vyjadrenia typu: „Keď 
môžu stáť prázdne priemyselné 
parky  v Gelnici, Kojšove, Vranove 
a v iných mestách, prečo nemôže 
stáť prázdny priemyselný park aj 
v Krompachoch? (citujem vyjad-
renie jedného nášho poslanca). 
Mesto predsa nestavia priemy-
selný park preto, aby sme vyhodili  
7 mil. € len tak, do vetra. Stavia-
me ho preto, aby ľudia mali prácu 
v meste a nemuseli za ňou odchá-
dzať ďaleko z domova. Je potrebné 
za číslom 122 pracovných miest 
vidieť celé rodiny.  Zároveň kona-
teľ spoločnosti predpokladal, že 
počet pracovníkov v  HPP by sa 
ešte navýšil. Osobne sa neviem  
s rozhodnutím poslancov 
mestského zastupiteľstva ľahko 
zmieriť, ale život ide ďalej a nám 
neostáva nič iné, len hľadať iného 
investora do Hnedého priemysel-
ného parku, aby sme nemuseli 
pozerať na nové prázdne haly 
pripravené na výrobu.
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stavuje 2, 7 mil. €.
Mestské zastupiteľstvo neschválilo 
Návrh zmluvy o nájme nehnuteľ-
nosti pre firmu KFŠ – Delta, s.r.o. 
Bardejov.
Za schválenie zmluvy hlasovali  
3 poslanci,  proti boli  6, zdržali sa 
3 z celkového počtu 12 poslancov. 
Na zasadnutí sa zúčastnili zástup-
covia spoločnosti, ktorí odpovedali 
na otázky poslancov.
Prekvapil ma záujem občanov  
a ich reakcia na článok. Je dobre, 
že verejnosť sa zaujíma o dianie 
v meste, ak sa jedná o ekológiu  
a zamestnanosť.
Investor, ktorý  sa ako jediný pri-
hlásil v piatom kole na výzvu Mesta 
Krompachy, všetky  podmienky   
garantoval v návrhu zmluvy s tým, 
že do 5 mesiacov od podpísania  
a účinnosti zmluvy uhradí mestu 
vopred 10 ročný nájom. Garanto-
vaná doba nájmu je 15 rokov.
Často v reakcii na článok bolo 
spomenuté, že nechceme na území 
mesta spaľovňu pneumatík. Spo-
ločnosť KFŠ-DELTA, s.r.o. Barde-
jov nikdy nespomenula spaľovanie 
pneumatík, ale spracovanie pneu-
matík „pyrolýzou“.   
                                 
Skúsme si ozrejmiť, čo je to 
pyrolýza
Pyrolýza je tepelné rozloženie 
organických látok bez prítomnosti 
kyslíka. Ide o chemický rozklad or-
ganických látok pôsobením tepla  
a  za vzniku pyrolýznych produk-
tov, ktoré sú schopné ďalšieho 
spracovania.  Základnou časťou 
pyrolýzy je zohrievanie spraco-
vanej látky na takú teplotu, ktorá 
bude nad medzou termickej sta-
bility organických zlúčenín, ktoré 
sú v spracovanej látke prítomné. 
Týmto spôsobom sa dosiahne, že 
látka sa štiepi až na nízkomoleku-
lové produkty a na pevný ostatok.
Vyššie uvedená spoločnosť ponúka 
realizovať v HPP projekt spracova-
nia opotrebovaných pneumatík py-
rolýzou. Najnovším výskumným 
projektom tejto spoločnosti je 
výstavba recyklačného závodu, 
pre použité pneumatiky pomocou 
ich prototypu pyrolýznej jednotky. 
Technológia predstavuje jednu 
z nových metód bezodpadového 
zužitkovania pneumatík. Samotný 
proces je zdrojom produktov kto-

rými sú uhlík, pyrolýzny olej, py-
rolýzny plyn a oceľové kordy. Táto 
technológia nielenže umožní riešiť 
vážnu ekologickú situáciu týkajúcu 
sa likvidácie použitých pneumatík, 
ale premieňa odpad na suroviny, 
ktoré sa používajú v rôznych od-
vetviach priemyslu. Tento spôsob 
spracovania nebude predstavovať 
žiadne enviromentálne riziko  pre 
obyvateľstvo, t.j žiadne úlety do 
ovzdušia,  ani ovzdušie nebude 
znečistené pachovými látkami na 
území mesta.  

Pokúsim sa uviesť svoj názor 
na 35 reakcií občanov, ktoré 
boli prezentované ku článku v 
Korzári zo dňa 4.3.2014. 
• Plejsy sú naozaj, ako je spome-
nuté aj v reakcii ďalšieho pisateľa 
mimo HPP. Táto prevádzka by  
z ekologického hľadiska neublížila 
cestovnému ruchu. 
• Hlasovanie prebehlo tak, ako 
prebehlo. Strana SMER-SD má  
v MsZ päť poslancov a za schvále-
nie zmluvy hlasovali dvaja. 
• Prístup k finančným prostried-
kom z rôznych fondov je zložitý 
proces. Jedno však treba zdôrazniť, 
že bez týchto prostriedkov si nevie-
me predstaviť rozvoj Slovenska. 
Mesto pri čerpaní prostriedkov  
z fondov  sa podieľa 5% z celkovej 
čiastky vlastnými prostriedkami. 
Tieto prostriedky sa väčšinou zís-
kavajú z bankových úverov. Len 
jediný projekt Rekultivácia sklád-
ky Halňa, ktorý bol skolaudovaný 
koncom roku 2012   bol zrealizo-
vaný v hodnote 5, 8 mil €. Ročný 
príjem mesta  v posledných rokoch 
je zhruba 4, 65 mil. €. 
• Bytovky na ulici Maurerovej 
stavala spoločnosť URANPRES 
a táto spoločnosť stále je na trhu. 
Bytovky sú vo vlastníctve mesta  
a všetky sťažnosti nájomníkov rieši 
mesto nie dodávateľ stavby.
• Cena plynu, využitie plynu - na 
vykurovanie by bolo riešené vy-
užitím vyrobeného tepla  samot-
ným investorom na vykurovanie 
vlastných priestorov a prebytok 
môže byť použitý na výrobu 
elektrickej energie pre vlastnú 
potrebu, prípadne  na výrobu tepla  
v susediacich objektov. Pri pre-
daji cena plynu podľa investora je  
o 60% lacnejšia oproti cene na trhu. 

Táto prevádzka nemá nič spoločné  
s výrobou tepla v meste.
• Priemerná mesačná mzda bola 
deklarovaná investorom a bola by 
totožná ako mzda v ich spoločnos-
ti, t.j. 1 200 €.
• Prečítal som si na internete „Zá-
verečné stanovisko vydané Minis-
terstvom životného prostredia SR“ 
k umiestneniu takejto prevádzky 
v Stropkove. K projektu sa vyjad-
rovalo 15 organizácií a inštitúcii. 
Štyri z nich dali nesúhlasné stano-
viská. Zdôvodnenia nespochybnili 
ekologickú nezávadnosť prevádz-
ky na životné prostredie v meste, 
ale požadovali ďalšie informácie, 
špecifikácie, umiestnenie prevádz-
ky v inej lokalite mesta  Stropkov, 
pretože táto prevádzka mala byť 
umiestnená v obytnej zóne  mes-
ta, a pod. Zaujímavé je odborné 
stanovisko Doc. RNDr. Marcely 
Morvovej PhD., vedúcej oddele-
nia Fyziky životného prostredia, 
Katedry astronómie, fyziky Zeme 
a meteorológie Komenského Uni-
verzity v Bratislave, kde v závere 
uvádza, citujem: „Preskúmaním 
podkladov k navrhovanému sys-
tému som dospela k záveru, že 
tento systém nebude predstavovať 
žiadne environmentálne riziko 
pre obyvateľstvo, naopak bude 
zaujímavé zo sociálneho hľadiska 
vytvorením nových pracovných 
miest v samotnej výrobnej jednot-
ke, ale aj vyvolaných pracovných 
miest v súvislosti s využitím vypro-
dukovaných surovín“.  
  
Z poslancov hlasujúcich proti vstu-
pu investora do HPP neuviedol 
ani jeden odborne podložený ar-
gument prečo „nie“. Žiaden z po-
slancov neoslovil prítomných zá-
stupcov spoločnosti s otázkou, aký 
bude mať výroba vplyv na životné 
prostredie v meste. Najčastejšie 
kladenou otázkou bolo, kde sa ešte 
nachádzajú prevádzky s podobnou 
technológiou, prečo bola táto vý-
roba zamietnutá v iných mestách, 
a aký vplyv bude mať výroba na 
dopravné zaťaženie komunikácií 
v meste. Poslanec MsZ v diskusii 
tlmočil poďakovanie poslancom od 
profesoriek chémie na nemenova-
nej strednej škole v Krompachoch 
za to, že nehlasovali za schválenie 
nájomnej zmluvy. Touto cestou 

prosím panie profesorky, nech na 
e-mail stanislav.barbus@krompa-
chy.sk pošlú aspoň jeden odborne 
podložený argument o zásadnom 
vplyve na zhoršenie životného 
prostredia v Krompachoch, ak by 
sa spustila výroba spracovania 
opotrebovaných pneumatík pyro-
lýzou.  
Komisia finančná a majetková 
sa na svojom zasadaní predlo-
ženým návrhom zaoberala a jej 
odporúčanie bolo, návrh nájomnej 
zmluvy neschváliť, avšak odporú-
čala oboznámiť sa  s predmetnou  
technológiou návštevou  podobnej 
prevádzky.
Komisia sociálna, zdravotná, by-
tová a pre rómsku komunitu odpo-
rúčala Mestskému zastupiteľstvu 
návrh nájomnej zmluvy schváliť.
Komisia  regionálneho  rozvoja 
a cestovného ruchu odporúčala 
návštevu funkčnej prevádzky na 
spracovanie opotrebovaných pne-
umatík.
Komisia výstavby, územného plá-
nu,  životného prostredia a ochrany 
prírody, po posúdení EIA (Posúde-
nie vplyvov na životné prostredie) 
odporúčala návrh schváliť.
V súvislosti s projektom Hnedý 
priemyselný park je potrebné 
uvažovať s alternatívnym riešením 
financovania z vlastných prostried-
kov. Ak nastane situácia, že do 
doby ukončenia projektu v roku 
2014 nebude známy, resp. odsúhla-
sený budúci investor, etablovaný 
v Hnedom priemyselnom parku, 
musí celú ťarchu financovania na 
seba prevziať mesto. V schválenom 
rozpočte na rok 2014 je na strane 
príjmov počítané s príjmom od 
budúceho investora a na výdavko-
vej strane ich použitie ako vlastné 
prostriedky projektu. V prípade 
výpadku tohto príjmu  je nemožné  
vykryť  vlastné prostriedky bez 
toho, aby si mesto na to nepožičalo.
Od septembra 2014 musí byť v HPP 
zamestnaných 12 pracovníkov, 
čo  bude mať negatívny dopad na 
rozpočet mesta. Bude  to aj záťaž 
pre budúce zastupiteľstvo. V súčas-
nosti je úverová zaťaženosť mesta  
12 %, avšak ak nenájdeme investo-
ra pre HPP bude vyššia. Máme od-
súhlasené projekty na  Centrálny 
zberný dvor, Komunitné centrum, 
Revitalizáciu centra mesta po po-
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Marec mesiac knihy a Matej Hrebenda 
Prečo si mesiac knihy pripomí-
name práve v marci? Pripomí-
name si ho od roku 1955. Podľa 
jednej verzie sa stal mesiacom 
knihy z komerčných dôvodov. 
Zvolili si to sami kníhkupci, 
lebo práve na jar bola malá 
návštevnosť v obchodoch. 

Keď siahneme do histórie, 
tento mesiac sa viaže k nášmu 
národnému buditeľovi Matejovi 
Hrebendovi, ktorý sa narodil 
a zomrel v marci. Šíril osvetu 
a vzdelanie, pretože  nadovšet-
ko miloval knihy. Bol slovenský 
buditeľ a spisovateľ. Hreben-
da ako kníhkupec rozšíroval 
slovenské a české knihy. Bol 
polosirota, nemohol chodiť do 
školy, preto sa vzdelával sám. 
Od narodenia mal zrakovú 
chybu. Preto, keď nevidel, as-
poň počúval. Chodil od domu 
k domu a prosil ľudí, aby mu 
čítali. Do smrti im bol vďačný. 
Knihy rozšíroval po celom 

Slovensku. Prechodil však aj 
Prahu, Viedeň, Pešť, Dolnú 
zem. Vydavatelia mu predávali 
knihy a on ich spájal nielen 
s predajom. On nimi poúčal 
ľudí, šíril kultúru a osvetu. 
Mnoho ľudí  pokladalo knihy 
za nepotrebnú vec. Podľa oby-
čajných ľudí čítanie kníh bolo 
určené len vzdelancom. Hre-
benda voči tomu bojoval ako 
vedel. Na cestách zachráňoval 
knihy pred pálením, vyhode-
ním či roztrhaním. Zachránil 
mnoho kníh. Takto sa pričinil 
o vybudovanie knižníc. Okrem 
kníh zbieral aj ľudové piesne 
či rozprávky. Tak ako to robil 
Ján Kollár a Pavol Dobšinský. 
Všetky tieto dokumenty zapi-
soval Hrebendov pomocník. 
Zhromaždil 58 kníh, tie mu 
však zhoreli, ale začal odznova. 
V rimavskom kroji, na chrbte 
batôžtek kníh a palica. Ako to 
už býva, dobrí ľudia majú ťaž-
ký život. Matej ho bezpochyby 

mal. Aj napriek vlastnému 
utrpeniu miloval lásku, radosť 
a vedel byť šťastný. V ľuďoch 
hľadal priateľstvo, ochotu a 
šťastie. Často hovorieval: „Ne-
mám nič, nežiadam nič.“ Pri 
svojej slepote videl oveľa viac 
ako mnohí cez veľké okuliare. 
Videl srdcom, nie očami. V roku 
1980 /sté výročie jeho smrti/ ho 
vyhlásili za jubilanta UNESCO.

Zaujímavosti o knihách
Najväčšia kniha má rozmery 
1,52m krát 2,13m a váhu 60ki-
logramov. Obsahuje viac ako 
100 strán fotografií. Vytlačená 
bola vďaka HP technológii. 
Bola vydaná v limitovanom 
počte iba 500 výtlačkov. Každý 
exemplár by bol dlhší ako futba-
lové ihrisko.
Najmenšia kniha je anglická 
verzia Nového zákona. Kniha 
nemá stránky, jej text 180568 
slov je vytlačený na tabuľke 
o rozmere 5mm krát 2mm. De-

sať riadkov textu zaberá plochu 
ako ľudský vlas. Aby bol text 
čitateľný, písmená sa musia 
600krát zväčšiť. Písmená sú vy-
tlačené 24 karátovým zlatom.
Najstaršia kniha je egypský 
papyrus napísaný 2000 rokov 
pred n. l. a nachádza vo Fran-
cúzskej národnej knižnici.
Najstaršia zachovaná kniha 
pochádza zo 4.st.pred n. l. 
a našli ju v egypskom hrobe. Je 
to lyrický spev Peržania od  bás-
nika Timotea.
Prvú verejnú knižnicu otvoril 
v Ríme v r.39 pred n. l. literát 
Asinius Pollio.

                Mgr. Anna Grondželová

Fašiangové obdobie sa pomaly 
chýli ku koncu. Utíchne zábava, 
veselie, jedenie a nastúpi pôst 
pred Veľkou nocou. Ale je to aj 
obdobie, kedy končí zima a náš 
organizmus je oslabený a ná-
chylný na ochorenia.  Aby sme 
mu trošku pomohli siahli sme 
do zásob, ktoré nám poskytla 
príroda počas predchádzajúce-
ho roka a pripravili sme deťom 
na ochutnanie rôzne čajíky. 
Porozprávali sme sa o histórii 
vzniku čaju, odkiaľ sa čaj k nám 
dostal, aké spôsoby jeho prípra-
vy existujú, a aký vplyv má na 
náš organizmus. Deti ochutnali 
čaj rooibos, zmes exotického 
ovocného čaju, ale aj čajíky 
z našej prírody – šípkový, 
lipový, ochutené domácim 

šípkovým sirupom, ktoré majú 
pomôcť pri nachladnutí, pri 
zápale priedušiek, pri teplote 
a celkovo posilňujú organiz-
mus. No a keďže sú fašiangy, k 
čajíkom napiekla pani učiteľka 
Šoltísová svojim žiačikom z 2.A. 
zo ZŠ Maurerova  aj najznámej-
šie fašiangové jedlo – pankušky 
s domácim čučoriedkovým dže-
mom. Na záver deti zhodnotili, 
čo im chutilo najviac a rozlúčili 
sme sa fašiangovo – spevom.
Možnosť zúčastniť sa tohto 
podujatia využili aj žiaci druhé-
ho ročníka zo ZŠ Zemanská. 
Celkovo sa fašiangového do-
poludnia v knižnici zúčastnilo 
50 žiačikov z druhých ročníkov.

Žofia Síkorová

Mestská knižnica Krompachy

Fašiangové dopoludnie pri čajíkoch a pankuškách v mestskej knižnici

vodniach v roku 2010, predložený na schválenie 
Ministerstvu zdravotníctva je projekt na opravu 
a prestavbu infekčného  pavilónu v nemocnici, 
zapojíme sa do  výzvy na opravy škôl v rámci 
lokálnej stratégie. Na všetky projekty je potreb-

ná  5 % spoluúčasť. Z vlastných prostriedkov 
chceme rekonštruovať pavilón ZŠ Maurerova 
na materskú školu a detské jasle. 
Jednou z možností riešenia tejto dilemy okolo 
príchodu investora do HPP je možnosť, ktorá 

v tomto meste nebola nikdy využitá a tou je aj 
vyhlásenie referenda, aby sa občania sami slo-
bodne rozhodli o ďalšom osude tejto investície 
v našom meste.  

Stanislav Barbuš
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Panasonic AVC Networks Slovakia s.r.o.
Dreveník je travertínová kopa 
tvaru stolovej hory v Hornád-
skej kotline a národná prírodná 
rezervácia. Nachádza sa na 
hraniciach okresov Spišská 
Nová Ves a Levoča. Toto úze-
mie s rozlohou 1 018 186 m² je 
chránené od roku 1925. Spolu 
s neďalekým Spišským hradom 
je od roku 1993 zaraďovaný 
medzi lokality svetového kul-
túrneho a prírodného dedičstva 
UNESCO. Rezerváciu spravuje 
NP Slovenský raj. Na kopci 
Dreveník sa nachádzala osada 
roľníckeho človeka z mladšej 
kamennej doby.
(zdroj wikipédia)

Zamestnanci našej spoločnosti 
sa 26.2.2014 zúčastnili aktivity 
„Čistenie a odstraňovanie nále-
tových drevín v časti Dreveník “
 túto akciu sme sa rozhodli  zor-
ganizovať na žiadosť p. Karola  
Tindiru (s ktorým dlhoročne 
spolupracuje naša spoločnosť). 
Sme radi, že sú ľudia, ktorým  
záleží na tom, aby naše okolie, 
ktoré je aj prírodným dedič-
stvom bolo zachované, a že sme 
aj my mohli k tomu prispieť 
a pomôcť s čistením. V mesiaci 
MAREC  sa znova zamestnanci 
stretnú na Dreveníku a búdu 
pokračovať v čistení.  

Ing. Andrea Janošiková

Má vaše dieťa rado knihy? Zájdite 
s ním do knižnice. Dlhé rady kníh 
a veľký výber nadchne nielen deti, 
ktoré rady čítajú. Aj deti, ktoré 
čítanie až tak veľmi nezaujíma, 
sa možno nechajú nalákať na 
čítanie, ak budú môcť prezrieť 
množstvo kníh v knižnici. Doma 
takýto výber určite nemajú. 
I celkom malým deťom má kniž-
nica čo ponúknuť. V príjemnom 
prostredí si s dieťaťom môžete 
posedieť a prečítať si leporelo 

priamo v knižnici a potom si vy-
brať niečo na domov. Prehrabá-
vanie sa v knihách prinesie radosť 
celej rodine a pritom aj ušetríte, 
lebo vypožičanie knihy je oveľa 
lacnejšie ako jej kúpa.
Predtým ako sa do knižnice 
vyberiete, si treba s dieťaťom do-
hodnúť (tak ako pri iných návšte-
vách) určité pravidlá správania. 
V oddelení pre deti nie je nutné, 
aby deti sedeli ticho ako myšky, 
napriek tomu knižnica nie je 

miesto na behanie, krik a vystrá-
janie a s knihami je treba zaob-
chádzať opatrne.
Na začiatok deťom dovoľte vybrať 
nanajvýš jednu či dve knihy, aby 
nestratili prehľad o tom, čo si 
vypožičali a vypestovali si pove-
domie, že niečo požičané musia 
starostlivo strážiť a nepoškodené 
a hlavne včas vrátiť.
Je jednoznačne preukázané, že 
detí, ktoré pravidelne čítajú ne-
majú problém s porozumením 

textu, či s vyjadrovaním  sa na 
akúkoľvek tému.
Možno mesiac marec je vhodný 
čas na to, aby ste svoje dieťa zo-
známili s knižnicou a bohatstvom  
príbehov ukrytých v jej policiach.
O podujatiach našej knižnice in-
formujeme na stránke knižnice: 
kniznicakrompachy.webnode.sk
a na facebooku: Mestská knižni-
ca Krompachy

Z periodickej tlače upravila

Žofia Síkorová, Mestská knižnica

Návšteva knižnice

Valentínska kvapka krvi prilákala do krompašskej nemocnice viac darcov
Nemocnica Krompachy, ktorá je členom 
skupiny AGEL, sa aj tento rok pripojila 
k akcii Valentínska kvapka krvi, ktorá 
sa začala už 7.2.2013 a skončila sa dnes, 
7.marca 2014. V rámci tejto každoročnej 
ušľachtilej akcie Všeobecná nemocnica s 
poliklinikou Levoča vyslala svoju mobil-
nú odberovú jednotku hematologicko 
– transfúznej stanice do krompašskej 
nemocnice a odobrala najcennejšiu te-
kutinu 10 študentom, 31 viacnásobným 
darcom, 12 prvodarcom a 3 zaľúbeným 
párom, ktorí v rámci tejto nezištnej akcie 
môžu vyhrať „Zaľúbený víkend“ v Buda-
pešti. 

Darovanie krvi je prejavom zodpoved-

nosti, úcty a lásky. Krv je nenahraditeľná 
a zároveň najvzácnejšia tekutina, ktorá 
v mnohých prípadoch zachraňuje ten 
najväčší dar, ktorí sme dostali, a tým je 
život. „Veľmi nás teší, že k pravidelným 
darcom krvi, medzi ktorými sú aj študenti  
gymnázia, pribudlo aj mnoho novodarcov, 
zaľúbených párikov a že sa pridali aj ďalší 
dobrovoľníci,“ uviedla námestníčka pre 
ošetrovateľstvo Bc. Marta Müllerová.
Krv darcov je nenahraditeľná pri liečbe 
mnohých ochorení, pri zložitých ope-
ráciách a záchrane života pri úrazoch. 
„Veríme, že možnosť darovať krv priamo v 
našej nemocnici je veľkým prínosom,  čo 
je vidieť na počte oslovených  darcov z ce-
lého regiónu,“ povedal konateľ nemocnice 

MUDr. Miroslav Kraus s tým, že nikto 
z nás nikdy nevie, kedy bude potrebovať 
túto vzácnu tekutinu on sám alebo jeho 
blízky.
Darovanie krvi a plazmy je v Nemocnici 
Krompachy  dobrovoľné a bezpríspevko-
vé, avšak darcovia dostanú občerstvenie, 
pričom ich  najväčšou odmenou je pomoc 
ľuďom v ťažkej životnej núdzi. „V roku 
2013 prišlo v rámci Valentínskej kvapky 
krvi darovať 10 študentov,  16 viacnásob-
ných darcov a 11 prvodarcov. Tento rok to 
bolo o 19 darcov viac, čo nás veľmi poteši-
lo,“ dodala Bc. Marta Müllerová.

Mgr. Marta Csergeová, tlačová hovorkyňa AGEL SK
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Z aktivít našich škôl
Špeciálna základná škola - Strom priateľstva

To bola radosť! Fašiangový karneval ZŠ Zemanská ul.

Zachovanie biodiverzity– prebúdzanie prírody

A keďže sa hovorí aj: „Zdravia 
a priateľov nikdy nie je dosť“, 
rozhodli sme sa, že si budeme 
tie naše triedne priateľstvá 
pestovať a upevňovať. Išli sme 
na to netradičným spôsobom - 
a to prácou na spoločnom diele. 
Podstatou tohto projektu bolo 
zapojiť všetky deti do tvorby 
spoločného stromu. Techniku, 
ktorú sme si zvolili, sme sa na-
vzájom učili jeden od druhého. 
Nielen ako taký strom vzniká, 
ale najmä ako vysvetliť kama-
rátovi postup, vedieť mu po-
môcť, zhovievavo ho upozorniť 
na chyby, ktorých sa pri práci 
nechtiac dopustí, trpezlivo mu 

postup opakovať dovtedy, kým 
sa ho sám nenaučí. Potom si 
zase on vyberie iného kama-
ráta, ktorého sa podobným 
spôsobom pokúsi usmerniť 
tak, aby sme sa spoločnými si-
lami dopracovali k úspešnému 
výsledku. Do výroby takýchto 
stromov priateľstva sa zapo-
jili všetci žiaci. Na našej škole 
sme si urobili súťaž vo výrobe 
takýchto stromčekov.  Keďže 
pekné veci nevznikajú ľahko, 
práca na našich stromoch nám 
trvala niekoľko týždňov. Výsle-
dok však stál za to.

Mgr. Sylvia Semanová

Fašiangy (mjasopust) je obdobie od Troch 
kráľov až do polnoci pred škaredou – Po-
polcovou stredou. Je to prechodné obdo-
bie medzi zimou a jarou.
Pomaly vrcholili na Slovensku fašiangy - 
obdobie zábav, bálov a karnevalov.
Rozlúčka s fašiangovým obdobím a dopo-
ludnie plné  zábavy, pestrého programu, 
hravých súťaží a diskotéky sa uskutočnila 
v piatok pred jarnými prázdninami. Už 
niekoľko týždňov nástenka oznamovala 
túto zábavnú udalosť. Najmä malí, ale 
aj veľkí si začali pripravovať masky. A to 
nie hocijaké. Každá malá slečna túži byť  
princezná, chlapec princ, čarodejník, 
policajt, hasič, robot. Tí starší sú ovplyv-
není reklamami, počítačovými hrami, 
ale aj vlastnou fantáziou. A takto to aj 
bolo. Pestrá paleta farieb, smiech, hudba. 
Nechýbali ani rodičia tých najmenších. 
Najkrajšie masky boli ocenené, ostatné 
aspoň sladkosťou. Treba pochváliť naozaj 
všetkých, pretože všetci chceli byť naj, 
a to sa im naozaj podarilo.

Mgr. Anna Grondželová

Jar je nádherná, je priateľka 
lesov, lúk aj záhrad.  Oblieka 
im zelené šaty zdobené pes-
trofarebnými kvetmi. Odmyká 
ústa riekam, aby nás mohli tešiť 

pútavou melódiou žblnkotu 
svojich čarovných vĺn. 
Jarná príroda má svoje čaro, 
prináša do života radosť, 
smiech a dobrú náladu. Zima 

je nenávratne za nami a po 
dlhých, chladných a tmavých 
nociach prináša so sebou jar 
a jej sladučké teplo.
So žiakmi 3.A a 4. ročníka sme 

si pripomenuli prebúdzanie 
prírody formou besedy a peknej 
prezentácie. 

Mgr. Marcela Kolcunová
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Úspechy žiakov ZŠ s MŠ Maurerova ulica za I. polrok školského roku 2013/2014

Poďakovanie
V mene všetkých žiakov  
a rodičov detí navštevujúcich 
ZŠ s MŠ na Maurerovej ulici  
v Krompachoch sa Vám chce-
me veľmi pekne poďakovať za 
prejavenú dôveru a za to, že ste 
si pre venovanie 2 % podielu  
z Vašich zaplatených daní vy-
brali práve našu školu. 
Naše veľké ĎAKUJEM patrí 
aj všetkým, ktorí v mene našej 

školy oslovili firmy, podnikate-
ľov, obyčajných ľudí, ktorým nie 
je ľahostajné, v akom prostredí 
naše deti študujú a rozhodli sa 
pomôcť skvalitniť materiálno-
technickú vybavenosť školy 
a tým prispeli k zlepšeniu vý-
chovno- vzdelávacieho procesu 
na škole.
Najmä vďaka tomu môžeme 
každoročne organizovať pre 

deti našej školy pekné akcie, 
ako je Karneval, Lyžiarsky 
výcvik, športové súťaže, školu  
v prírode. Z darovaných peňazí 
sme v minulom školskom roku 
zakúpili INTERAKTÍVNE 
TABULE, ktoré vo veľkej miere 
prispievajú k skvalitneniu vyu-
čovacieho procesu našich detí.  
Chceme Vás ubezpečiť, že 
všetky finančné prostriedky, 

ktoré dostaneme z 2 % dane sú 
použité výhradne na zlepšenie 
materiálno-technickej vybave-
nosti školy,  záujmové činnosti 
žiakov školy a prispievajú ku 
kvalitnejšiemu a zaujímavejšie-
mu  životu na našej škole.

Výbor rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ 

Maurerova Krompachy

Olympiády na základnej škole sú jednou  
z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti 
žiakov. Sú organizované  ako postupové 
súťaže a sú  vyhlasované  každoročne. 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád  
a postupových súťaží v SR je Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu Sloven-
skej republiky.

Cieľom je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať 
vedomosti žiakov základných škôl. Roz-
širovať záujem žiakov o sebavzdelávanie  
a samostatnú tvorivú činnosť. Žiaci ZŠ  
s MŠ Maurerova ulica sa každoročne za-
pájajú do olympiád, v ktorých dosahujú 
výborné výsledky.
Prinášame vám krátke zhrnutie úspešných 
žiakov v jednotlivých predmetoch.

Obvodné kolo olympiády zo slovenského 
jazyka a literatúry sa konalo 13.12.2013 
v Spišskej  Novej Vsi.
V kategórii  C získala  Anna Lachová   
3. miesto, vyučujúca Mgr. M. Gmucová

Olympiáda v anglickom jazyku
Olympiáda sa konala  15. 1. 2014 v Spišskej 
Novej Vsi.
V obvodnom kole boli úspešné žiačky :
Jana Lysová, v 1A kategórii obsadila 
8.miesto
Zuzana Lysová v 1B kategórii 7.miesto, 
žiačky pripravovali Mgr. A.Tomečková, 
Mgr. Z.Holečková

Olympiáda v nemeckom jazyku
Obvodné kolo sa uskutočnilo 23.1.2014  
v Spišskej Novej Vsi.
1.miesto získal Patrik Tomčík,  žiaka pri-
pravovala Mgr. K. Guzová
Patrik postúpil do krajského kola , kde sa 
umiestnil na krásnom 4.mieste.

Obvodné kolo Geografickej olympiády sa 
konalo  6. 2. 2014 v Spišskej Novej Vsi.

Školu reprezentovali výhercovia školského 
kola. Vo svojich kategóriách získali veľmi 
pekné umiestnenia.
5. ročník- 4.miesto – Adam Lach
6. ročník- 3. miesto – Jaroslav Melega
7. ročník- 2.miesto – Dorota Ferková
8. ročník - 1.miesto Vincent Ferko
9. ročník – 6. miesto –Daša Uhrinová
Žiakov pripravovala Mgr. D. Kačurová

Dejepisná olympiáda sa konala 11.2.2014 
v Spišskej Novej Vsi
V kategórii C získala 4. miesto Daša Uhri-
nová,
Kategória D- 1. miesto Vincent Ferko
Kategória E – 8. miesto Samuel Števčík,  
11. miesto Radovan Repka
Kategória F -  3.miesto Júlia Katová  
a 6. miesto Jaroslav Melega
Vyučujúce : Mgr. M. Gmucová a Mgr.  
M. Šefčíková

Výsledky  Mestského  kola  v  prednese  
prózy a poézie
Recitačné súťaže majú na škole dlhoročnú 
tradíciu. V rámci škôl mesta dosiahli žiaci 
pekné úspechy.
I.kategória – poézia
1. miesto Izabela Petrovská
Pripravovala : Mgr. M.Micherdová
I. kategória - próza
1. miesto Vanessa Čechovská
Pripravovala : Mgr. E.Tóthová
II. kategória – próza
1. miesto    Peter    Pobiecký      
Pripravovala : Mgr. M. Gmucová    
2. miesto    Adam   Lach      
Pripravovala : Mgr. E.Salugová           
 
II. kategória – poézia
1. miesto    Emma   Micherdová      
2. miesto    Denisa   Jánošová          
3. miesto    Sofia      Cmorejová    
Pripravovala: Mgr. E.Salugová  
III. kategória – próza

1. miesto    Zuzana   Lysová              
2. miesto    Anna      Lachová     
Pripravovala : Mgr. M. Gmucová       
 
III. kategória – poézia
1. miesto    Zuzana   Frankovičová     
2. miesto    Peter       Pačan         
Pripravovala : Mgr. M.Gmucová     
 
Športové úspechy

Obvodné majstrovstvá v streľbe zo zala-
movacej pušky žiakov ZŠ
v školskom roku 2013-2014
Za starších žiakov  6. miesto získalo   druž-
stvo chlapcov : 
Matúš Majstrenko, 
Šefčík Marco
a Erich Lonský
Šikovným športovcom blahoželáme.

Obvodné majstrovstvá v stolnom tenise 
žiakov a žiačok

V tejto športovej disciplíne si zmerali sily 
medzi školami okresu aj žiaci a žiačky špor-
tovej triedy.

V celkovom poradí sa družstvo žiakov  
umiestnilo na peknom 3.mieste.
Družstvo žiačok získalo 7. miesto.
Našim športovcom blahoželáme.
Žiakov trénuje Oľga Barbušová.

Za každým úspechom žiakov sa skrýva 
mnoho úsilia, cieľavedomosti a prípravy.
Postupujúcim žiakom do ďalších kôl olym-
piád a súťaží  prajeme veľa úspechov.
Veríme, že preukážu výborné znalosti  
a budú úspešne reprezentovať 
ZŠ s MŠ Maurerova ulica.

Pripravila : 

Mgr. Michaela Micherdová, koordinátorka školy
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Významní krompašskí rodáci

Pankuškové fašiangy 2014

Zeno Csáky [čáky] 
(1840 – 1905)

Narodil sa v Krompachoch  
v roku 1840. Po štúdiách na 
vysokej stavebnej škole sa od-
sťahoval z Krompách na veľko-
statok do Veľbách (terajšie Bys-
trany). Od svojej mladosti sa 
venoval stavbám ciest. V roku 

1867 sa stal cestným inšpek-
torom Spišskej župy so sídlom 
v Levoči, kde pracoval do roku 
1882. V tomto roku bol vyme-
novaný za viceprezidenta Ko-
šicko-Bohumínskej železničnej 
stavby. V roku 1896 sa stal spiš-
ským hlavným županom. Ako 
župan sa venoval výstavbe ciest 

vo Vysokých Tatrách, v čom má 
zásluhy spolu s Ing. Lorencom. 
V období účinkovania na Spiši 
boli v celej oblasti upravené 
verejné cesty. Jeho zásluhou 
bola vybudovaná vo Vysokých 
Tatrách prvá obytná osada, pri 
budovaní pomáhal tiež Ing. Lo-
renc. Od roku 1990 pôsobil na 

Ministerstve dopravy na odde-
lení ciest. Zomrel v  roku 1905 
ako 65-ročný v Budapešti, kde 
je aj pochovaný.

Zdroj: Ladislav Skrak, Krompachy – 

Osobnosti, história, 1992

Spracovala: Mária Brejková Ondová

Tohtoročné Pankuškové fa-
šiangy sa síce niesli v znamení 
takmer jarného počasia, ale to 
nič neubralo na skvelej fašiango-
vej atmosfére.  Vyše tisícpäťsto 
návštevníkov zavítalo v piatok 
28.februára a v sobotu 1.marca 
na Plejsy, aby to okúsili na vlast-
nej koži.  Okrem kultúrneho 
programu tam na nich čakali 
aj vtipné súťaže, či zabíjačkové 
dobroty, ktoré v sobotu pripra-
vovali mäsiari – dolnozemský 
Slováci, ktorí prišli až z ďaleké-
ho Nadlaku v Rumunsku. 
V piatok podujatie, ktoré sa 

konalo s finančnou podporou 
Košického samosprávneho 
kraja (KSK), otvorila primá-
torka mesta Iveta Rušinová 
spolu s Istvánom Zachariášom, 
podpredsedom KSK a Lenkou 
Vargovou Jurkovou, riaditeľkou 
Kultúrneho centra KSK.  Potom 
návštevníkov zabávali mažo-
retky Cheeky Girls a folkloristi 
z DFS Slovinočka zo Sloviniek, 
DFS Bradlanček z Kluknavy, 
FS Harihovčan z Harichoviec 
či seniori z Jednoty dôchodcov 
Slovenska  v Krompachoch, so 
svojim výborne spracovaným 

zábavným pásmom.   K dobrej 
nálade určite prispela aj rozprá-
vačka Araňa a skvelí muzikanti 
Hvizdošovci. 
V sobotu do Krompách zavíta-
la aj Jana Kovácsová, vedúca 
odboru kultúry a cestovného 
ruchu KSK. O zábavu sa starali 
folkloristi z FS Slovinka zo Slo-
viniek, DFS Jadlovček z Marge-
cian, DFS Krompašanček a FS 
Krompašan, FS Kalina z Kolino-
viec, FS Borovničak z Vojkoviec 
a Ľudová hudba Gregovci.  Celý 
program Pankuškových fašian-
gov vtipne a pohotovo modero-

vala naozaj vynikajúca moderá-
torka Zuzana Bobríková. 
Veľké poďakovanie patrí nielen 
všetkým účinkujúcim, ale aj 
vedeniu Hotela Plejsy a ich per-
sonálu a taktiež organizátorom 
z radov pracovníkov Mestského 
úradu v Krompachoch a mest-
ským podnikom, všetkým, 
bez ktorých by toto podujatie 
nebolo.  V neposlednom rade si 
pochvalu zaslúžia aj členky Únie 
žien Slovenska v Krompachoch, 
ktorých vynikajúce pankušky 
jednoducho nemohli  chýbať. 

Mária Brejková Ondová

HISTORICKÉ OKIENKO

Jubileá významných krompašských osobností
Narodeniny v mesiaci marec

Alexander Bánaty (18.3.1913 - ?) – významný duchovný, katolícky farár
Juraj Barčovský (24.3.1902 - ?) – vojak sovietskej armády v II. sv. vojne, robotník, politický pracovník
Ing. Juraj Bernáth, (13.3.1899 – 21.12.1976) – banský odborník, banský historik, verejný činiteľ, pracovník baní v Slovinkách. Ako 
historik zmapoval dejiny baníctva v Hnileckej a Hornádskej doline, ale aj stredoslovenskej banskej oblasti. 
Zeno Csáky [čáky] (8.3.1840 - 1905) – šľachtic, dôstojník, verejný činiteľ
Ing. Anton Hudík (31.3.1864 - ?) – strojnícky odborník, cirkevný hodnostár, náboženský spisovateľ
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Únia žien Slovenska v Krompachoch bilancuje rok 2013
Rok 2013 je dávno za nami  
a my, členky Únie žien Sloven-
ska v Krompachoch, sme sa 
vo februári stretli na výročnej 
schôdzi, aby sme ho zbilanco-
vali. Po schôdzi sa konalo už 
tradičné posedenie pri „pan-
kuškách“ spojené s tombolou, 
ktorá by sa nemohla konať bez 
štedrých sponzorských prí-
spevkov miestnych organizácií 
a podnikateľov. Týmto spon-
zorom chceme vyjadriť touto 
cestou svoju vďaku. Ďakuje-
me, urobili ste radosť všetkým 
47 členkám našej organizácie!
     
Bilancia roku 2013
Členky ÚŽS sa počas roka sa 
pravidelne stretávajú pri rôz-
nych kultúrnych a spoločen-
ských podujatiach podľa plánu 
práce. Zúčastňujú aj na podu-
jatiach usporadúvaných mes-
tom Krompachy a ostatnými 
spoločenskými organizáciami, 
starajú sa o hroby dr. Litma-
novcov a o hrob J.B.Ivana.  S 
predstaviteľmi mesta sa stretá-
vajú v besiedke J.B.Ivana a zú-
častňujú sa pietnych aktov pri 
príležitosti Oslobodenia Krom-
pách, Krompašskej vzbury, 
či výročia SNP. Inak to nebolo 
ani v roku 2013.
V dňoch 8. - 10. 2. 2013 sa člen-
ky ÚŽS zapojili do projektu 
- Pankuškové fašiangy „Hoduj 
za Euro - Plesaj za dukát“, kto-
ré sa konalo v Krompachoch 
- Plejsy. Projekt bol realizovaný 
s finančnou podporou KSK  
z programu Terra incognita, 

ktorý bol súčasťou projektu 
Košice - Európske hlavné 
mesto kultúry 2013. Ďakuje-
me všetkým členkám, ktoré sa 
podujatia zúčastnili a z 30 kg 
múky napiekli a za dukáty pre-
dávali výborné pankušky. Toto 
podujatie malo veľký úspech.
11. marca naša sympatizantka 
Mgr. Michaela Micherdová re-
prezentovala našu organizáciu 
na podujatí Vansovej Lomnická 
2013 v kategórii nad 25 rokov.
22. mája sa konalo posedenie 
pri príležitosti Dňa matiek. 
Posedenie sme si spríjemnili 
občerstvením a žiaci ZUŠ 
nám pripravili pekný kultúrny 
program.
11. júna sa v Dennom centre 
seniorov konalo posedenie pri 
guľáši. Akcia dopadla veľmi 
dobre, bolo príjemné počasie  
a nálada.
27. júla sme navštívili Spišskú 
kapitulu v Spišskom Podhradí. 
Krásne prostredie, katedrála 
a rajská záhrada prispeli k prí-
jemnému posedeniu pri káve.
18. - 20. septembra sa konali 
oslavy Dní mesta Krompachy 
a XXII. Krompašský jarmok. 
Členky ÚŽS už tradične na-
piekli domáce koláče, ktorými 
boli pohostení hostia zo zahra-
ničných delegácii. 
Pri príležitosti osláv Dni mesta 
boli členky Terézia Griegerová, 
Helena Cehlárová a Rozália 
Kopancová ocenené Čestným 
uznaním primátorky mesta za 
aktívnu prácu v našej organi-
zácii.

V dňoch 7. - 10. 10. 2013 sme 
pod názvom „Hľadáme ta-
lenty“ zorganizovali výstavu 
obrazov Jozefa Maňovského 
a ručných prác, vyrobených 
technikov „quilling“, Ladislava 
Kiseľa.
10. októbra sme pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším pripra-
vili posedenie s občerstvením. 
Pozdraviť nás prišli aj naši škôl-
kari z MŠ na ul. Robotníckej 
pod vedením učiteľky Slávky 
Šmidovej. Bolo to veľmi milé, 
ďakujeme menovanej pani uči-
teľke, že nám s deťmi pripravila 
pekný program. 
V decembri členky ÚŽS už 
tradične vyzdobili vlastnoruč-
ne vyrobenými háčkovanými 
ozdobami vianočný strom-
ček na MsÚ. Tešíme sa, že sa 
stromček návštevníkom MsÚ 
páčil.

Keď sa v dňoch 12.12. - 14.12. 
konali vianočné trhy, my sme 
nemohli chýbať. Napečené 
domáce koláče sme ponúkali 
spolu s primátorským punčom. 
Výťažok z predaja koláčov, 
ktorý predstavoval 82 Eur, sme 
venovali školským jedálňam 
pri školách v meste. Aby sme 
pozdvihli vianočnú atmosféru, 
tak sme pri tejto príležitosti pri-
pravili výstavku ručných prác  
s vianočnou tematikou. Pri 
otvorení boli naši škôlkari. 
Svojimi piesňami, tancom  
a vianočným i pozdravmi nás 
veľmi potešili a vianočné nala-
dili.

Ďakujeme sponzorom
1. Mestský úrad Krompachy
2. HZ Metal - p. Horváth
3. Termokomplex - p. Bohlke
4. Promix - p. Probala
5. Drogéria - p. Puchala
6. Domáce potreby Sklo 
 - p. Kolarik
7. Kvety - p. Dzurová
8. Elektro - lng. Uhrín
9. Zahy - lng. Hahuranec
10. Elektronic - p. Čiasnoha
11. Kvety Luada  - p. Smiková
12. Drogéria - p. Gmucová
13. Klenoty - p. Jurkovský
14. Oriflame - p. Brosmanová
15. Avon - p. Dzimková
16. Masážny salón 
  - p. Mrosková
17. Kozmetika Elly 
  - p. Banžuchová
18. Mária Darvašiová
19. Daniela Tomečková
20. Sigma - p. Pribičko
21. Hasma - p. Mikula
22. Elektro - p. Mikulová
23. Papiernictvo - p. Kunová
24. Mestské lesy Krompachy
25. X-shop - p. Danajka
26. Kaderníctvo Noemi 
  - p. Uličná
ďalej ďakujeme aj všetkým ne-
menovaným súkromným oso-
bám, primátorke mesta Ivete 
Rušinovej a poslancom MsZ, 
vďaka ktorým sme mohli naše 
bohaté aktivity realizovať. 
Chcela by som sa ospravedlniť, 
ak našou vinou prišlo k neja-
kým nedorozumeniam. Sme 
len ľudia a mýliť sa je ľudské.

Izabela Slobodníková 

za Výbor ZO ÚŽS č. 6 v Krompachoch

P O Ď A K O V A N I E
Touto cestou, by som sa chcela čo najúprimnejšie poďakovať všetkým dobrým ľuďom, ktorí mi pomohli pri získavaní finančných 
prostriedkov potrebných pre môjho zdravotne ťažko postihnutého brata.
S vďakou a úctou           
                                                                       Oľga Dzimková

Predám pozemok na výstavbu - v celku 
alebo po parcelách, v lokalite Kúpeľná 
(bývala detská ozdravovňa), 10 min od 

centra.  Kontakt: 0918 999 510

Cukrárenská výroba • Kúpeľná č. 3, Krompachy
Ponúkame zákusky, drobné sladké i slané pečivo, atypické torty na rôzne 

príležitosti. Pečieme podľa starých tradičných receptúr.
Tel. kontakt: 0915 319 375 

INZERCIA
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Jablone: 
Prezimujúci  škodcovia: méra jabloňová - 
pri rašení (štádium myšieho uška v štádiu 
zeleného puku proti kvetovke jabloňovej)  
- Calypso 480 SC + Vektafid A 
Chrastavitosť - preventívne tesne pred 
kvitnutím, potom hneď po odkvitnutí a v 
2 týždňových intervaloch do konca júna 
- Dithane DG NEO TEČ, Syllit 400, WG, 
Clarinet 20 SC Discus ,Score 250 EC, To-
pás 100 EC a iné.
Sadzovitosť -  koniec augusta až začiatok 
septembra - Novozir MN 80, Dithane DG 
Pehovitosť - od júla každé 2 týždne - Wuxal 
Kalcium, Kalkosan
Hnednutie jadernika - nedostatok horčíka 
v pôde.

Slivky, marhule, višne: 
Monilióza kvetov a výhonkov - na začiatku 
a na konci kvitnutia – Sporgon 50WP,Ho-
rizon 250EW
Piliarka slivková, jablčná - hneď po odkvit-
nutí - Calypso 480SC
Škvrnitosť listov višni a čerešní - apríl, jún 
za daždivého počasia (tienisté polohy, za-
hustené koruny) - Kuprikol 50,Dithane DG 
Neo Teč - na jar po vypúčaní. Potom v 7-10 
dňových intervaloch niekoľkokrát - Syllit 
65

Egreše: 
Múčnatka americká - prvý postrek pred 
kvitnutím - Discus, po odkvitnutí aj v prie-
behu mája, ak je suché a teplé počasie. 

Ríbezle: 
Roztoč - Omite 30W - pred kvitnutím
Antraknoza_- žlté až hnedé škvrny na lis-
toch - Dithane DG NEO-TEC 
Hrdza ríbezľová - oranžové výtrusy - Ditha-
ne DG NEO-TEC pred kvitnutím a po zbere 

Jahody:
Kvetovka - Decis Mega,Kárate Zeon 5CS 
pred kvitnutím. 
Pieseň sivá - Botrytida - Kuprikol 50 - na 
začiatku kvitnutia a o 7 dní neskôr.

Cibuľa, cesnak: 
Fúzavka cesnaková - Kárate Zeon 5CS,Rel-
dan 40EC + zmáčadlo 14 dní po prvom 
oteplení nad 10°C porast zimného cesnaku 
a póru, tak isto cibuľa 14 dní po výsadbe 
(zálievka). 
Minerka párová - Kárate ZEON 5CS po 
zistení vpichov v listoch cibule. O 2 týždne 
zopakovať, alebo chrániť porast netkanou 
textíliou. 
Pieseň cibuľová - Dithane DG Neo Teč,-
Kuprikol 50, Ridomil Gold MZ 68 WG, 
Champion 50 WP, Bravo 500 v poslednej 
dekáde mája, ďalej v 7-14 dňových interva-
loch. Použiť zmáčadlo. 

Hlúboviny:
Kvetárka kapustová - Decis 50 EV, Kárate 
Zeon 5CS ,14 dní po výsadbe zálievka. 
Vošky - žihľavový macerát, Pirimor 50WG,-
Bi58 EC Nové + zmáčadlo.
Plodomor kapustový - Kárate Zeon 

5CS+zmáčadlo - každý týždeň od výsadby 
po rozvitie hlávok. Mlynárik kapustový,-
mora kapustová - Decis EW 50, Kárate 
Zeon 5CS 

Paprika:
Vošky - Kárate Zeon 5 CS, Pirimor 50 WG.
Roztočce - Omite 30W,Vektafid A 

Rajčiaky:
Fytoftora (pieseň) - Kuprikol 50,Champion 
50 P, Ridomil Gold Plus 42,5 WP - prvý 
postrek, keď sú plody veľkosti lieskovca, 
potom každých 7 dní.
Alternáriová škvrnitosť - Ortiva, Rovra-
laquaflo, CURZATE GOLD (42dní), po-
strek po zistení prvých príznakov.

Zemiaky: 
Fytoftora(pieseň) - Kuprikol 50,Champion 
50 WP, Curzate Gold, Ridomil Gold MZ 68 
WG a WP a iné.

Uhorky:
Pleseň - Champion 50 WP,Kuprikol 50,Ri-
domil Gold Plus 42,5WP,Míkal M,  Korzár 
podľa signalizácie každých 5-7 dní. 

Mrkva, petržlen:
Voška mrkvová, méra mrkvová - BÍ58EC 
Nové, Pirimor 50WG po zistení kučerave-
nia listov. 
Múčnatka - Sulikol K, Thiovit Jet - po ziste-
ní prvých príznakov ochorenia.

Ján Milo

ZÁHRADKÁRSKA PORADŇA

Chemická ochrana počas vegetácie
Aktuálny zoznam chemických prípravkov na rok 2014

Na základe vyhlásenej výzvy č. I ÚSVRK 2013 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
 v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky bola Mestu Krompachy poskytnutá dotácia vo výške 40 000 Eur na podporu 

sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity  pre projekt:

„Kúpa nehnuteľnosti na ulici SNP 56, Krompachy“

Cieľom projektu je nákup nehnuteľnosti na ulici SNP, kde sa plánuje vytvoriť  3 triedy pre žiakov z MRK, ktoré budú zabezpečovať vzde-
lávacie, výchovné a mimoškolské aktivity pre žiakov z MRK.

„Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Úradu splnomocnenca vlády Sloven-
skej republiky pre rómske komunity““

OZNáMENIE
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Ak vieš, odpovieš

KUPÓN č. 3

Krompašský spravodajca 
je v predaji po 20. dni 
v príslušnom mesiaci. 

Uzávierka príspevkov je 
do 10. dňa daného mesiaca.

Vydáva mesto Krompachy, vydávanie povolené OÚ v Spišskej Novej Vsi, reg. č. 3/91. 
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   SUDOKU
Sudoku je hlavolam, ktorého názov vznikol z japonského "Súdži wa 
dokušin ni kagiru," ale jeho pôvod nie je japonský, je európskeho pô-
vodu. 
Cieľom je doplniť chýbajúce číslice od 1 do 9 tak, aby sa v každej 
podoblasti (štvorec 3x3, vyznačený hrubou čiarou), v každom riad-
ku a v každom stĺpci každá číslica vyskytovala práve raz.

1. Kto je trénerom štvrtoligových futbalových seniorov 
Pokroku SZZ Krompachy?
a) Emil Košč
b) Miroslav Dunčko
c) Jaroslav Richnavský

2. V ktorej liptovskej obci sa každoročne koná v júli folklór-
ny festival?
a) Dovalovo
b) Pribylina
c) Východná

3. V ktorom východoslovenskom meste bol nakrútený film 
Obchod na korze?
a) Prešov
b) Sabinov
c) Bardejov

4. Ako sa v minulosti volalo mesto Partizánske?
a) Baťovany
b) Zlín
c) Chynorany

5. Kto bol v rokoch 1994 – 1998 primátorom mesta Krompachy?
a) Ing. Belo Varga
b) Ing. Jozef Fajgel
c) Ing. Ladislav Mikloš

Správne odpovede nám posielajte na adresu: Redakčná rada Krompašského spravodajcu, 
MsÚ Krompachy, Nám. slobody 1, 053 42 Krompachy. Správne odpovede 

z čísla 2/2014 sú 1c, 2b, 3c, 4a, 5b. Šťastným výhercom je pán Ján Tomašov.

   POZVáNKA

Autor: Dušan Girba

Mesto Krompachy 

VÁS POZÝVA 
na divadelné predstavenie 
hry krompašského rodáka 

Júliusa Barča-Ivana

MASTNÝ HRNIEC,
ktoré sa bude konať 

27.marca 2014 o 17:00 hod. 
v divadelnej sále Domu kultúry v Krompa-

choch.  
Účinkujú herci Spišského divadla.

Vstupné je 2,50 Eur 
Predpredaj vstupeniek

informátorka MsÚ Krompachy


