
Apríl je štvrtý mesiac v roku, 
má 30 dní. Je to jarný mesiac, 
kedy by už mala prebúdzajúca 
sa príroda byť v plnej svojej 
sile. Apríl je mesiacom bláz-
nov, zvlášť jeho prvý deň si ro-
bíme žartíky zo svojich priate-
ľov a známych. Túto myšlienku 
v nás naozaj evokujú bláznivé 
rozmary počasia, avšak koľkí 
z nás vedia, že od nepamäti 
je na Slovensku mesiac apríl, 
mesiacom vtáctva, mesiacom 
lesov.

1.apríl – Medzinárodný deň 
vtáctva
História tohto dňa siaha až do 
čias rakúsko-uhorskej monar-
chie, kedy po prvýkrát v roku 
1900 slovenský prírodovedec 
Oto Herman, (ktorý žil a pô-
sobil v Brezne (1835 až 1914)) 
zasvätil prvý apríl vtákom. Je 
to čas, kedy sa vracia najviac 
sťahovavých vtákov. 
Jarné prílety sledujú členovia 
Spoločnosti pre ochranu vtác-
tva (SOVS). Pri tejto príležitosti 
sa konajú mnohé akcie s cieľom 
spoznávania nášho vtáctva. 
Ornitológovia odhadujú, že 
na Slovensko priletí z Afriky  
a Ázie každoročne približne 30 
miliónov vtákov, z toho asi dve 
tretiny v apríli.

Apríl - Mesiac lesov
Lesov, ktoré sú domovom nie-
len pre stromy, ale i mnohé iné 
rastliny a samozrejme, veľké 
množstvo menších či väčších 
živočíchov. Vedeli ste, že lesy 
pokrývajú skoro polovicu 
nášho Slovenska? Áno. Máme 

ich veľa, ale aj tak by sme si ich 
mali chrániť, starať sa o ne. Áno 
lesov, tých, ktoré vidíme, keď 
sa poobzeráme naokolo, ale aj 
tých, ktoré nevidíme. Mali by 
sme si uvedomiť pri aprílových 
prechádzkach jarnou prírodou, 
ako chrániť a udržiavať naše 
lesy čisté. Prebúdza sa život. 
Na zemi i v zemi. Les je živý 
organizmus. Zrodí sa, rastie, 
dospieva a hynie. Je to najvyššie 
a najdokonalejšie rastlinné 
spoločenstvo, ktoré pre človeka 
má a bude mať veľký význam. 
Vzťah človeka k lesu sa menil 
tak, ako sa vyvíjala ľudská spo-
ločnosť a rovnako ako v minu-
losti, aj dnes plní veľa funkcií. 
Okrem toho, že poskytuje cen-
nú surovinu, drevo, má popri 
iných pozitívnych účinkoch aj 
veľkú ekologickú, zdravotnú, 
hygienickú a rekreačnú funk-
ciu. Lesy filtrujú vzduch, bránia 
erózii, akumulujú a čistia vodu. 
Sú nenahraditeľné, a preto si 
ich chráňme! Ľudia často vidia 
veľmi zjednodušene v lese len 
nekonečný zdroj dreva, zveriny 
a svojim ignorantským prístu-
pom a hľadením si len svojich 
osobných záujmov dokážu  
v priebehu niekoľkých minút 
či hodín zničiť to, čo tu rástlo 
niekoľko desaťročí. Zoberme si 
koľko potrebujeme, ale nehľa-
dajme v tom nijaký „biznis“, 
nechajme niečo aj vtáctvu  
a ostatným živočíchom, veď nie 
sme tu len my. Mali by sme sa 
spamätať, kým je čas. Tak, ako 
naši predkovia sa snažili nám 
zanechať čo najviac z tej oča-
rujúcej a ničím nenahraditeľnej 

prírody, skúsme aj my, myslieť 
na budúce generácie a na našu 
ešte živú Modrú planétu.

11. apríl - Deň narcisov 
Apríl je mesiacom boja proti 
rakovine.Deň narcisov sa stal 
nielen zbierkou s dlhou tradí-
ciou, ale zároveň dňom, ktorý 
spája ľudí v myšlienke spolu-
patričnosti a pomoci. Cieľom 
Dňa narcisov je vniesť proble-
matiku boja proti rakovine ako 
aj pravdu o súčasnom postavení 
chorých na
Slovensku. Bližšie k ľuďom - do 
ulíc, aby sa z choroby nestal 
strašiak, ale fakt, ktorý ľudí 
spája. Deň narcisov sa už tra-
dične koná v apríli každého 
roka. Jeho symbolom je žltý 
narcis - kvietok jari a nádeje, 
ktorý si ľudia pripínajú, aby 
vyjadrili solidaritu s osobami 
postihnutými rakovinou.
 Ak si práve v tento deň pripnete 
na odev narcis, vyjadríte spolu-

patričnosť s onkologickým pa-
cientmi. Ak aj prispejete, svo-
jím dobrovoľným finančným 
príspevkom, zároveň pomôžete 
mnohým, ktorí s ochorením 
bojujú..

22. apríl - Deň zeme 
vznikol ako reakcia na rozsiah-
le poškodzovanie životného 
prostredia. Iniciátorom bol 
environmentálny aktivista, 
senátor Spojených štátov  
z Wisconsinu, Gaylord Nelson. 
Tento deň sa začal oslavovať od 
roku 1970. Jeho cieľom je pri-
pomenutie si našej závislosti na 
cenných daroch poskytované 
Zemou. Je potreba si uvedomiť, 
že zemské zdroje nie sú nevy-
čerpateľné, a preto sa treba 
venovať otázkam životného 
prostredia prostredníctvom 
spoločného celosvetového úsi-
lia.

Mgr. Anna Grondželová
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Spišské exody

Predchádzajme vzniku požiarov

Zaujímavú výstavu obrazov 
slovenského výtvarníka Fran-
tiška Guldana s ústredným 
názvom Spišské exody si mohli 
návštevníci knižnice pozrieť 
od 21. marca do 4. apríla  
v priestoroch mestskej knižnice.

František Guldan sa naro-
dil v roku 1953 v Nitre, žije  
a tvorí však vo Svätom Jure pri 
Pezinku. Od 70.rokov rozvíja 
autorskú maliarsku techniku 
s pracovným názvom patino-
vaná asambláž. Venuje sa sa 
tiež kresbe, ilustrácii, mozaike 
z lámanej keramiky, objektom 
zo zváranej ocele. Vystavoval 
doma, ale aj v Prahe, Paríži, 
Antverpách, Ottawe, Viedni, 
Mníchove, Bruseli.
K téme exodov Miro Polák, 
ktorý vytvoril libreto k výstave 
hovorí: „Ak v priemere každých 
desať rokov v minulom storočí 
musí nezanedbateľná skupina 
aktívnych ľudí nedobrovoľne 
opustiť mesto, región, výsled-
kom sú pretŕhané generácie, 

rodiny, soci-
álne vzťahy 
a ochrome-
ná kultúra“. 
Č l e n o v i a 
O b č i a n -
s k e h o 
z d r u ž e n i a 
Krásny Spiš 
sa rozhodli 
usk ut o č n iť 
výstavu s úcty k ľuďom, ktorí 
museli nedobrovoľne opustiť 
Spiš a trpeli pri tom. Vytypovali 
konkrétne exody, ktoré boli za-
príčinené z rôznych politických, 
etnických, náboženských alebo 
sociálnych dôvodov. Tak naprí-
klad jedným z prvých hromad-
ných odchodov bol na začiatku 
20. storočia odchod za prácou 
do Ameriky. Ďalej napríklad po 
roku 1939 násilné odvádzanie 
ľudí na práce do nemeckých 
fabrík, samozrejme deportácie 
židov do koncentračných tá-
borov počas 2. svetovej vojny, 
ale aj likvidácia súkromných 
roľníkov v rámci kolektivizácie 

po roku 1950, či likvidácia re-
hoľných rádov a väznenie rehoľ-
níkov a kňazov. V neposlednom 
rade bol obrovským zásahom 
do životov aj rok 1968, kedy po 
vpáde vojsk Varšavskej zmluvy 
mnoho obyvateľov emigrovalo 
do zahraničia. Každému také-
muto exodu je venovaný jeden 
obraz. Na zaujimavosti výstave 
pridalo aj to, že autor pri tvorbe 
obrazov používa rôzne odpado-
vé materiály, ktorých nedostat-
ky zakomponuje do celkového 
motívu obrazu, čím dosiahne 
zaujímavý výsledný efekt. 

Žofia Síkorová

Mestská knižnica Krompachy

Vplyvom vysokých teplôt  
a nedostatku zrážok dochádza 
každoročne v jarnom období 
k zvýšeniu rizika vzniku po-
žiarov na trávnatom poraste  
a na lesných pozemkoch, ktoré 
môžu spôsobiť veľké materi-
álne a enviromentálne škody  
a ohroziť zdravie a život osôb. 
Jar k nám sotva zavítala  
a Okresné riaditeľstvo Hasič-
ského a záchranného zboru  
v Spišskej Novej Vsi vo svojom 
územnom obvode, teda v okre-
se Spišská Nová Ves a Gelnica 
zaznamenalo od začiatku 
roka k 31. 3. 2014 79 požiarov 
trávnatého porastu so škodou  
2 660 € a 15 požiarov lesného 
porastu s celkovou priamou 
škodou 15 290 €. Likvidácia 
predovšetkým lesných požia-
rov je finančne veľmi náročná  
a vyžaduje si nasadenie veľkého 
počtu hasičov a techniky. 
Krásne slnečné počasie nás láka 

vybehnúť do prírody alebo skráš-
liť si svoje okolie. Počas jarného 
upratovania v záhradkách zabú-
dame na zásady protipožiarnej 
bezpečnosti a v snahe uľahčiť si 
prácu mnohí pristúpia k vypa-
ľovaniu suchej trávy, spaľovaniu 
konárov a lístia. Oheň založený  
v prírodnom prostredí sa môže 
ľahko vymknúť kontrole a mať 
závažné následky, a to nielen 
materiálne, ale môže viesť  
k zraneniu, či dokonca k stra-
tám na ľudských životoch. 
Aby sme sa v zdraví mohli tešiť  
z nášho prekrásneho okolia, pa-
mätajte na dodržiavanie týchto 
zásad:

• Nezakladajte oheň v priesto-
roch alebo na miestach, kde 
môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
• Je zakázané zakladanie ohňa  
v čase zvýšeného nebezpečen-
stva vzniku požiaru.
• Dodržujte zákaz vypaľovania 

porastov bylín, kríkov a stro-
mov. Vyhnete sa tak porušeniu 
zákona o ochrane pred požiarmi 
a pokute až do výšky 331 € pre 
fyzické osoby a 16 596 € pre 
právnické osoby, resp. fyzické 
osoby – podnikateľov.
• Dodržiavajte vyznačené záka-
zy a príkazy, týkajúce sa ochra-
ny pred požiarmi.
• Nefajčite a nepoužívajte 
otvorený plameň na miestach 
so zvýšeným nebezpečenstvom 
vzniku požiaru.
• Každý požiar ohláste na tele-
fónnom čísle 150 alebo 112.  

Snažte sa konať zodpovedne  
a s rozvahou. Dôsledné preven-
tívne opatrenia urobené z Vašej 
strany zabezpečia naše prírod-
né bohatstvo pred požiarmi  
a ochránia Vaše zdravie a zdra-
vie Vašich detí.

mjr. Ing. Táňa Moleková

Okresné riaditeľstvo HaZZ Sp. Nová Ves

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

80 rokov 
Emanuel Kuchár
Helena Bukajová

75 rokov 
Gabriela Šarová

70 rokov 
Gizela Girgová
Terézia Zubová
Imrich Nerodolík
Margita Uhrinová

Narodenia v marci
Gožová Jazmína
Macko Patrik
Pobežalová Renée Verona
Pokutová Martina
Segľa Patrik
Šimčák Peter
Tulejová Nela

Úmrtia v marci
Hamrák Branislav 1975 – 2014 
Jánoš Rudolf 1963 – 2014
Kuchár Ivan 1938 – 2014
Milčáková Margita 1918 – 2014
Neubeller Ernest 1937 – 2014
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Prihovárajú sa Vám poslanci MsZ
Ako je to v skutočnosti s jediným investorom do HPP?
Stanú sa z občanov Krompách „pokusné králiky“?
Naše mesto je príliš malé na to, 
aby nám poniektoré veci unikli. 
Šíria sa reči, že poslanci hla-
sovali proti vstupu jediného 
investora, ktorý sa prihlásil 
do verejnej obchodnej súťaže – 
KFŠ – DELTA, s.r.o. Bardejov 
a svojím konaním tak spôsobili, 
že Krompašania nebudú mať 
obsadený novobudovaný Hne-
dý priemyselný park s kapaci-
tou 122 novovytvorených pra-
covných miest so mzdou 1.200 
eur, navyše spôsobíme zvýšenie 
zadlženosti mesta. („MY SME 
TERAZ ZA VŠETKO ZOD-
POVEDNÍ“ tak to vyznieva 
podľa vyjadrení primátorky 
mesta, preto sme požiadali na 
webe zverejniť aj náš názor na 
investora, bolo nám vyhovené ).
Opak je pravdou - žiadny  
z 12 poslancov MsZ sa nebrá-
ni vstupu investora do HPP. 
Záleží však, o akého investora 
sa jedná. Traja z nás hlasovali aj 
za vstup KFŠ-DELTA Bardejov. 
Každý poslanec sa rozhoduje 
na základe svojho vedomia  
a svedomia. Má na to právo, 
preto ich rozhodnutie o hlaso-
vaní nijako nespochybňujeme.
V súčasnej dobe sa zbierajú 
podpisy na vyhlásenie miest-
neho referenda. Ľudia o takejto 
vážnej veci majú právo rozhod-
núť. Skôr je však divné to, že 
kým v iných obciach na Slo-
vensku ľudia zbierali podpisy 
proti vstupu tejto firmy, u nás 
v Krompachoch sa zbierajú 
podpisy za jej vstup do nášho 
HPP. Občania však majú infor-
mácie iba z jednej strany.
Hlavným dôvodom odmiet-
nutia vo všetkých obciach 
(Radvaň, Stropkov, Senica, 
Čičarovce, Vojany, Lieskovec) 
bolo predovšetkým to, že sa 
jedná o neodskúšanú metódu, 
ktorá zatiaľ nie je nikde v EÚ 
prevádzkovaná. Podobná, 
nie však rovnaká a teda nie 

neodskúšaná (pozor!) je pre-
vádzka v Dunajskej Strede, kde 
spracúvajú 16000 ton/rok, ale 
s počtom zamestnancov 31, nie 
122, ako to tvrdí predstaviteľ 
firmy KFŠ-DELTA Bardejov, 
ktorý tiež mieni spracovávať to 
isté množstvo (16000 ton/rok). 
S riaditeľom firmy v Dunajskej 
Strede telefonicky i mailom 
komunikovali poslanci Kozlová 
a Probala. Takže môže sa jednať 
skôr o sľub ako realitu, že pri 
spracovaní 16000 ton/rok fir-
ma z Bardejova zamestná 122 
ľudí. Plat 1.200 eur - ten bude 
mať možno manažér, nie je však 
isté, že každý zamestnanec. 
Také platy nie sú ani v našom 
hlavnom meste, a ak, tak ich 
majú manažéri firiem. Pokiaľ 
by to však aj bola pravda, po-
berať taký plat na úkor zdravia, 
stojí prinajmenšom za zamys-
lenie. Keďže sa jedná o ťažkú 
chemickú výrobu, nie každý 
uchádzač o zamestnanie je 
chemik a takýto podnik bude 
potrebovať zamestnať odbor-
níkov. Ak si do mesta vpustíme 
takúto ťažkú chemickú výrobu, 
treba brať do úvahy dopad - 
hlavne dôsledky na zdravie  
a bezpečnosť občanov. A samo-
zrejme, to bude mať vplyv aj na 
majetok, ceny nehnuteľností 
budú klesať. Na slovenskom 
trhu aj najväčší poskytovatelia 
služieb v oblasti odpadového 
hospodárstva majú problém 
zohnať dostatočné množstvo 
pneumatík na spracovanie a to 
teda znamená, že pneumatiky 
sa tu budú dovážať zo zahra-
ničia a budeme čistiť územie 
niekomu inému. Kladieme si 
otázky: „Vyjadrili sa k tomuto 
investorovi u nás fungujúce 
podniky? Vyjadrili sa k tomu 
okolité obce? Dali sme im o tom 
vedieť?“ Lebo aj oni majú právo 
vedieť to. 

Vážení občania! Situáciu po-
važujeme za vážnu. Dovoľte 
nám, aby sme tí, ktorí sme 
hlasovali proti vstupu tohto 
investora, uviedli relevantné 
dôkazy a fakty – tzn. vyjadre-
nia odborníkov, nie dohady, na 
základe ktorých sme sa rozhod-
li hlasovať proti jeho vstupu do 
HPP.
Presne taká istá prevádzka - 
závod na produkciu tekutých 
uhľovodíkov tepelnou depoly-
merizáciou odpadných polymé-
rov sa mala vybudovať v Něm-
čiciach nad Hanou. (Na mate-
riál uvedený v češtine žiadame  
o uverejnenie linku na webovej 
stránke nášho mesta)

Vyjadrenia odborníkov
Vyjadrenie Ing. Miroslava 
Urbánka: Ovzdušie - predpo-
kladané hodnoty v štúdii záme-
ru sa nedajú brať príliš vážne 
a to preto, že sú vypočítavané 
z takmer laboratórnej pre-
vádzky a skutočné dosiahnuté 
hodnoty môžu byť značne 
rozdielne. Domnievam sa, že 
na základe riadne neodskúša-
nej technológie nie je možné 
vystaviť obyvateľstvo účinkom 
škodlivín, ktorých presný vý-
počet ani nie je známy a tie, 
ktoré v štúdii uvedené sú, majú 
poväčšine mutagénne účinky  
a v dôsledku toho sú tiež kar-
cinogénnymi látkami. Z toho 
vyplýva, že škody na zdraví 
obyvateľov už nemusia byť re-
verzibilné. Domnievam sa, že 
obyvatelia Němčíc nad Hanou 
nemôžu byť v tomto smere po-
kusnými králikmi a realizáciu 
zámeru je nutné už iba z tohto 
dôvodu odmietnuť. Chceme 
sa stať pokusnými králikmi 
MY?
Prínos z hľadiska nárastu pra-
covných miest pre obyvateľov 
Němčíc na Hanou takmer 
nulový. Prakticky tu nie sú 

pracovníci s odbornou che-
mickou kvalifikáciou, navyše 
nie takí, ktorí by mali záujem 
v rámci uvedeného zámeru 
pracovať. 

Vyjadrenie RNDr. Bohumily 
Procházkovej – nesúhlasím 
s investičným zámerom „Závod 
na produkciu kvapalných uhľo-
vodíkov tepelnou depolymeri-
záciou odpadných polymérov 
Němčice nad Hanou“ z nižšie 
uvedených dôvodov:
Pyrolytické spracovanie 
pneumatík je ťažká chémia, 
ktorá do intravilánu obce pod-
ľa územného plánu nepatrí. 
Výstavbou závodu by ceny ne-
hnuteľností v Němčiciach nad 
Hanou prudko klesli a záujem 
o novú výstavbu by bol nulový. 
Hluk – výstavbou závodu dôjde 
k ešte väčšiemu prekročeniu 
hygienického limitu pre hluk. 
Ovzdušie – i keď úniku látok 
(oxid siričitý, oxidy dusíka, 
oxid uhoľnatý, TOC, tuhé 
škodliviny a ostatné organické 
látky) majú zabraňovať tech-
nické zariadenia (napr. filtre), 
je táto prevádzka vonkoncom 
nevhodná vzhľadom k blízkosti 
obytnej zóny. Najväčšia obava 
je ale z rakovinotvorných lá-
tok, ktoré pri procese môžu 
unikať do ovzdušia a ktoré sú 
nebezpečné i pri minimálnej 
koncentrácii a ktoré nie je 
cítiť (na rozdiel od zapáchajú-
ceho sírovodíka, ktorý by pri 
výrobe vznikal). Obťažovanie 
zápachom je možné reálne 
očakávať. Alarmujúce je, že 
v dokumentácii je uvedené, že 
zariadenie pre znižovanie emi-
sií pri výstupe kogeneračných 
jednotiek nebude inštalované. 
Bude prevádzané iba odsíro-
vanie. Rozptylové podmienky 
sú na lokalite zlé v dôsledku 
častých inverzií, hlavne v zim-
nom období. Benzo(a)pyren 
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Z pohľadu poslanca

je karcinogén a aerosol s čas-
ticami PM 10 často obsahujú 
adsorbované karcinogénne 
zlúčeniny. Inhalácia PM10 
poškodzuje hlavne kardio-
vaskulárny a pľúcny systém. 
Dlhodobá expozícia znižuje 
dĺžku dožitia a zvyšuje dojčen-
skú úmrtnosť. Môže spôso-
bovať chronickú bronchitídu  
a chronické pľúcne choroby. 
V dôsledku adsorpcie orga-
nických látok s mutagénnymi 
a karcinogénnymi účinkami 
môže expozícia PM10 spôso-
bovať rakovinu pľúc. Ďalším 
preukázaným ľudským kan-
cerogénom je benzén, ktorý 
sa bude podľa dokumentácie 
rovnako dostávať do životného 
prostredia. Pyrolýzny plyn je 
podľa dokumentácie tvorený 
z 51,7 % vodíkom a 29,8 metá-
nom. Je evidentné, že hrozí 
nebezpečenstvo výbuchu. 
O výbuchu sa dokumentácia 

vôbec nezmieňuje, zmieňuje sa 
len o možnosti požiaru. Pyrolý-
za pneumatík ďalej vyprodu-
kuje dioxíny a oxidy ťažkých 
kovov ako arzén, kadmium 
a chróm. Dioxíny sú toxické 
látky, poškodzujúce predo-
všetkým hormonálny systém, 
vývoj nervovej sústavy u detí, 
a to už v stopových koncen-
tráciách v životnom prostredí.  
V dodanej dokumentácii nie je 
o dioxínoch a ani o ťažkých ko-
voch ani zmienka. Nie je mož-
né vylúčiť ani kontamináciu 
podzemných vôd. Najmä pri 
prečerpávaní pyrolýzneho oleja 
z nádrží do cisterien. Možný je 
tiež únik technologickej vody  
z prevádzky.
Neoverená technológia –  
v súčasnosti je metóda skú-
šobne overovaná iba v Bar-
dejove s likvidáciou iba 2000 
ton/rok, i keď pôvodný zámer 
bol pre Bardejov 8000 ton/

rok. V ostatných lokalitách to 
malo byť, rovnako ako v Něm-
čiciach nad Hanou, 16000 ton/
rok.
Hlavným dôvodom odmiet-
nutia vo všetkých obciach 
Slovenska (Stropkov, Seni-
ca, Čičarovce, Vojany,) bolo 
predovšetkým to, že sa jedná  
o neodskúšanú metódu, ktorá 
zatiaľ nie je nikde v EÚ pre-
vádzkovaná. Nie sú s touto 
metódou žiadne skúsenosti 
a nemôžu ich teda mať ani orgá-
ny štátnej správy. Problémom 
potom je, ktoré látky v ovzduší 
a vo vode monitorovať.
Na základe všetkých dostup-
ných informácií o podniku 
KFŠ – DELTA, s. r. o. Bardejov 
proti jeho vstupu hlasovali títo 
poslanci: Samuel Čiasnoha, 
poslanec za SDKÚ DS, MUDr. 
Marián Hojstrič, poslanec za 
SDKÚ-DS, Ing. Lívia Kozlová, 
nezávislá poslankyňa, Mgr. 

Marta Mičeková, nezávislá 
poslankyňa, Ing. Alžbeta 
Perháčová, poslankyňa za 
SMER-SD, Vladimír Probala, 
poslanec za SMER-SD. Traja 
poslanci sa zdržali hlasovania, 
traja hlasovali za vstup.
S umiestnením na webovom 
sídle mesta súhlasili poslanci: 
Ing. Lívia Kozlová, Mgr. Marta 
Mičeková, Ing. Alžbeta Perhá-
čová, Samuel Čiasnoha, MUDr. 
Marián Hojstrič, Igor Jendruch, 
Ing. Ľuboš Ontko, Vladislav 
Probala, Vladimír Puchala.

(Uvedený text bol zverejnený na 
web stránke mesta Krompachy  
7. 4. 2014)
Dňa 10. 4. 2014 sme desiati 
z dvanástich poslancov prelomi-
li veto primátorky a svojím hla-
sovaním sme potvrdili uznesenie 
MsZ v Krompachoch č. 35/I.1 zo 
dňa 26. februára 2014.

Mgr. Marta Mičeková

Vo funkcii poslankyne som od 5. marca 
2013, kedy som nastúpila namiesto Ing. 
Štefana Kleina, ktorý sa vzdal svojho man-
dátu. Napriek tomu, že v tejto funkcii som 
iba rok, rada by som vyjadrila svoj názor  
k otázke, ktorá v poslednom čase najviac 
rezonuje v našom meste, dokonca ho 
rozdelila na dva tábory - k otázke vstupu 
investora do HPP. 
Na zasadaní MsZ dňa 9. októbra 2013 
zástupca spoločnosti KFŠ – DELTA Bar-
dejov RNDr. Jaroslav Dlugoš prezentoval 
návrh na investičnú akciu – Závod na 
materiálové zhodnocovanie polymérnych 
odpadov pyrolýzou. Zámer bol plánovaný 
postaviť závod na spracovanie 16 000 t 
pneumatík ročne v areáli Kovohuty, kde sú 
haly. Na zastupiteľstve odzneli otázky zo 
strany poslancov i zúčastnených zástup-
cov mesta. Časť poslaneckého zboru sa 
bola dokonca osobne pozrieť v Bardejove 
na skúšobnú poloprevádzku; na pohľad sa 
im to aj pozdávalo, v tom čase sme však 
ešte nedisponovali dostatkom informácií.  
Z uvedeného zasadnutia bolo prijaté uzne-
senie č. 31/B.2 – kde MsZ v Krompachoch 
berie na vedomie informáciu o žiadosti 
tejto spoločnosti na predbežné schválenie 
investície na spracovanie opotrebovaných 
pneumatík. Inštitút hlasovania „vziať na 
vedomie“ však považujú niektorí odborníci 

za nezmysel hlasovacej praxe slovenského 
parlamentarizmu. Slovné spojenie „berie 
na vedomie“ totiž neznamená „za“ – ani 
„proti“. Riaditeľ dotknutej firmy z Bardejo-
va, Ing. Kolcun, prišiel s prezentáciou zno-
va na zasadnutie MsZ 26. 2. 2014. Tentoraz 
nemali záujem o vstup do Kovohút, ale do 
nášho novobudovaného HPP, pretože ako 
jediný záujemca sa prihlásili do Mestom 
Krompachy vypísanej verejnej obchodnej 
súťaže. Pani primátorka prezentovala na 
MsZ názor (rešpektujeme názor každého), 
že vstupom firmy KFŠ-DELTA sa vyrieši 
nezamestnanosť, že firma zamestná 122 
ľudí s platom 1.200 eur. Nás, poslancov, 
prekvapilo to, že na uvedenom zasadnutí 
sme mali odsúhlasiť (resp. neodsúhlasiť, čo 
sa aj stalo) nájomnú zmluvu s touto barde-
jovskou firmou ako s budúcim investorom. 
Pýtam sa: Prečo? Len preto, že nikto iný 
sa neprihlásil? My sme na februárovom 
zasadnutí MsZ mali o uvedenej firme ďalšie 
informácie, ktoré boli dôvodom za jej vstup 
nehlasovať. Na webovej stránke mesta  
v aktualitách pod názvom „Ako je to s prie-
myselným parkom v Krompachoch“ je uve-
dené, citujem: „Investor, ktorý sa prihlásil 
ako jediný v piatom kole na výzvu Mesta 
Krompachy garantoval všetky podmienky 
vyplývajúce zo schvaľovacieho procesu - 
posúdenie vplyvov na životné prostredie 

(EIA)“. Pýtam sa: ČÍM ICH GARANTO-
VAL?
Vrátim sa krátko na februárové zasadnutie 
MsZ: Na otázku p. poslanca Jendrucha – 
Prečo táto prevádzka nie je v Bardejove 
(tam je iba skúšobne), odpovedal riaditeľ 
DELTY, pán Ing. Kolcun – Lebo v Bar-
dejove nie je priemyselná zóna a mesto 
nemá financie na odkúpenie pozemkov na 
priemyselnú zónu. Pretože jeho odpoveď 
mi pripadala prinajmenšom nelogická, za-
telefonovala som do Bardejova, kde som na 
moje otázky dostala tieto odpovede:
- Dokončujú HPP o rozlohe 13,5 tis. m2  
a s jeho dokončením majú problémy
- Nie je pravda, že v meste nie je priemysel-
ná zóna – logicky sme s pracovníkom usú-
dili, že je to zóna, na území ktorej fyzicky 
pôsobia podnikatelia (vlastne aj skúšobná 
prevádzka KFŠ – DELTA Bardejov sa 
nachádza v priemyselnej zóne v severozá-
padnej časti k. ú. mesta Bardejov)
- Mesto Bardejov má v pláne dokončiť 
HPP, nevidí dôvod vykupovať nejaké po-
zemky, načo by aj...
Názor nech si vytvorí každý sám. Okrem 
toho som na internete objavila rôzne po-
nuky na prenájom, či odkúpenie pozemkov 
na podnikanie v tomto meste. Pán riaditeľ  
z Bardejova, Ing. Kolcun, nás presviedčal, 
že kým iní (mal na mysli podnikateľov  
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v oblasti odpadového hospodárstva) majú 
problém s dodávkami pneumatík, on tento 
problém nemá. Trocha pochybujem, pre-
tože aj jeho prevádzka v Bardejove mala 
v pláne spracovať 8 000 ton ročne, zatiaľ 
spracúvajú len 2 000 ton. Mzda 1200 eur by 
mohla byť reálna ako priemer. K otázke za-
mestnanosti. Podobná prevádzka existuje 
v Dunajskej Strede. Na základe telefonic-
kého rozhovoru s jej konateľom Ing. László 
Farkasom sa poslanci Kozlová a Probala 
dozvedeli, že táto firma DRON – Sklady, 
s.r.o. pri spracovaní obdobného množstva 
pneumatík zamestnáva iba 31 ľudí (nie 
120), výšku platu samozrejme neuviedol. 
Tento podnik bol v roku 2011 ocenený 
„Zlatým mravcom“ za najlepší nápad v od-
padovom hospodárstve. 
Firma FKŠ DELTA Bardejov sa so svojou 
technológiou pokúša presadiť na trhu od 
roku 2001. Je rok 2014 a ešte sa jej to ne-
podarilo. Neuspela v roku 2001 v bansko-
bystrickej mestskej časti Radvaň (miera 
nezamestnanosti 9-12%), v Stropkove 
(miera nezamestnanosti 15-20%.), Seni-
ci, Hnúšti (miera nezamestnanosti nad 
25 %), Čičarovciach, Vojanoch, ani v Lies-
kovci pri Zvolene (miera nezamestnanosti 
okolo 12 %). My poslanci sme zabránili jej 
vstupu aj do Krompách. Poslanec je povin-
ný obhajovať záujmy obce a jej obyvate-
ľov (§ 25 ods. 1 písm. d) zákona 369/1990 
o obecnom zriadení). Pokúšala sa (rozu-
mej firma) ďalej i o vstup do Čiech, no ani 
v moravských Němčiciach nad Hanou  
(o ktorých posudky a vyjadrenia odborní-
kov sme sa opierali, lebo sú najnovšie z roku 
2014), neuspela. V Českej republike nebola 
technológia pyrolýzy pre spracovanie od-
padov v priemyslovom meradle doposiaľ 
aplikovaná (citujem z materiálu web strán-
ky mesta, ktorý je uvedený v linku príspev-
ku s názvom „Ako je to s HPP v Krompa-
choch“). Som iba laik, ktorý si preštuduje 
čo najviac dostupných zdrojov, ako každý 
z nás. Nikto nevie, čo prinesie budúcnosť 
a čo bude v ďalších rokoch. Verme však, že 
sa HPP úspešne dobuduje a že to bude mať 
čo najmenší negatívny dopad po ekonomic-
kej i ekologickej stránke. Pri stále rastúcej 

miere nezamestnanosti je dobré každé no-
vovytvorené pracovné miesto. Mám však 
pocit, že vybudovať tak nákladný projekt, 
akým je HPP v Krompachoch a zamestnať 
zhruba 120 ľudí, je myslím málo. Nebude 
to predsa 120 ľudí výlučne z Krompách.  
O prácu u nás majú šancu sa uchádzať aj 
ľudia z okolia; nemôžeme ľudí diskrimino-
vať na základe trvalého pobytu (aj Krom-
pašania predsa za prácou dochádzajú). 
No hovorí sa, že risk je zisk, či odvážnemu 
šťastie praje. Ostáva teda len veriť, že sa 
HPP úspešne dobuduje, a že príde aj slušný 
investor. 

K podpisovej akcii 
V meste sa v súčasnej dobe rozbehla pod-
pisová akcia za vstup tohto investora. Som 
však presvedčená, že tejto akcii malo najprv 
predchádzať verejné zhromaždenie, kvôli 
rozdielnym názorom primátorky mesta  
a poslancov. Keby u nás fungovala plura-
lita názorov, boli by sme si všetci spoločne 
zasadli za „okrúhly stôl“ a možno by sme 
dospeli ku konsenzu. Aprílového zasada-
nia MsZ (10. 4.) sa zúčastnil Ing. Smaržík, 
generálny riaditeľ SEZ-u, aby vysvetlil, či 
objasnil svoje stanovisko k HPP. Pretože 
Mesto Krompachy (zastúpené primátor-
kou mesta) so SEZ-om, (zastúpeným jeho 
gen. riaditeľom) podpísalo v novembri 
2009 „Zmluvu o spolupráci“ pri realizácii 
tejto investičnej akcie a stálo to už nemálo 
peňazí. Je potrebné rozmýšľať, čo ďalej. Je 
potrebné spolu zasadnúť za rokovací stôl. 
Riaditeľ SEZ-u na zasadaní uviedol, že 
priestor na spoločnú diskusiu poskytne. 
Tak ho treba využiť.
Nebudem reagovať na anonymnú disku-
siu na sociálnych sieťach. Podľa zákona je 
poslanec verejný činiteľ a tak podlieha ve-
rejnej kritike. Na jeden názor, ktorý odznel 
verejne na TA3 by som predsa zareagovala. 
Že poslanci majú teplé miestečka. Pýtam 
sa: Kto a aké? Mám snáď nejaké teplé 
miestečko ja, keď som skoro päť rokov ne-
zamestnaná? Alebo je tým teplým miesteč-
kom funkcia poslanca? Každý, kto v zmysle 
zákona spĺňa podmienky a komu ľudia vo 
voľbách dajú svoju dôveru, môže byť po-

slancom. Treba však kandidovať. Poslanec 
skladá sľub, že bude pracovať podľa svojho 
vedomia a svedomia. Jedno je však isté. Te-
rajším poslancom skončí funkčné obdobie 
a odídu. Nahradia nás iní ľudia, ktorí zvíťa-
zia vo voľbách. No výsledky našich rozhod-
nutí po nás zostanú. Neradi by sme boli, 
aby po nás zostali zlé rozhodnutia. Za jeden 
z nich osobne považujem aj vstup investora 
s neoverenou technológiou. Nechcem ľudí 
citovo vydierať, čo je rakovina. Predsa však 
spomeniem, že som minulý týždeň stretla 
onkologického pacienta. Pacienta v mojom 
veku. A ten mi povedal: „Ak sme už zniči-
li svoju generáciu, nezničme naše deti.“  
A nedá mi nespomenúť aj názor ďalšieho 
občana Krompách: „Uvedomujú si ľudia, 
(mal na mysli blízkosť marginalizovaných 
skupín občanov nášho mesta k umiestne-
niu HPP) aj nebezpečenstvo požiaru skla-
dovaných pneumatík?“ (Občan ako príklad 
uviedol nedávny požiar v bratislavskom 
MATADOR-e).
Dostupné informácie, ktoré sme ako 
poslanci získali, boli zverejnené na webo-
vej stránke mesta a uverejňujeme ich aj  
v našom mesačníku Krompašský spravo-
dajca (nie každý občan má počítač). Vy, 
ako občania mesta, máte právo sa o nich 
dozvedieť a našou povinnosťou je Vám ich 
poskytnúť, aby ste sa mohli sami slobodne 
rozhodnúť. Zároveň by sme považovali za 
prínos, privítať Vás, občanov, osobne na 
verejných zasadaniach MsZ, pretože na to 
máte zákonné právo. 
Tento môj príspevok nech je odpoveďou na 
otázku „Co vlastňe tote poslanci vimišľaju, 
ket tu ňet roboty“... a zároveň na poznám-
ku „Ta Hojstričovi še dobre rečuje, ket on 
doktor a ma robotu“ ... Sociálny status kaž-
dého z poslancov v Krompachoch je predsa 
verejne známy. A nikto z 12 poslancov sa 
vstupu investora do HPP nebráni. Musí to 
však byť taký investor, o ktorého sa obce 
doslova bijú a nie investor, ktorého každá 
obec odmieta a my oň prejavíme záujem len 
preto, aby náš HPP nezíval prázdnotou, bez 
ohľadu na zdravie nás, našich detí i budú-
cich generácií.

Mgr. Marta Mičeková, nezávislá poslankyňa MsZ

Všetko dôležité o dianí vo vašom meste nájdete na stránke www.krompachy.sk
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MsÚ informuje

Prerozdelenie dotácie
Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Krompachy rozhodli na zasadaní Mestského zastupiteľstva, dňa 10.4.2014 o rozdelení finanč-
ných prostriedkov nasledovne (Uzniesenie MsZ č. 36/ D23 zo dňa 10.4.2014):

Por. číslo Organizácia Názov projektu 2014
€

1. Rímskokatolícka cirkev Oprava vnútorných priestorov kostola 500
2. Slovenský červený kríž Rozvoj dobrovolníckych aktivít 0
3. SZPFB Činnosť ZO 200
4. FK POKROK Futbal 2014 18 000
5. SZZP Činnosť ZO 400
6. Basketbalový klub Účinkovanie v bask.súťažiach 8 400
7. Matica slovenská Celospoloč.a kult.aktivity MOMS 500
8. Dobrovoľný hasičský zbor Zvýšenie povedomia ochrany,súťaže 400
9. Dobrovoľný hasičký zbor Materiálne zabezpečenie 500

10. JOHANIDES/CANTICA CHR. Činnosť Cantica Christiana 350
11. Dychová hudba Činnosť dychovej hudby 1 500
12. FS KROMPAŠAN Činnosť súboru 700
13. Jednota dôchodcov Slov. Činnosť Jednoty dôch. Slov. 300
14. MŠK Krompachy Freeride klub 200
15. MŠK POKROK STO Rozvoj mládeže MŠK STO 600
16. MŠK Krompachy Turistický prechod 200
17. MŠK Krompachy Cyklist.preteky do vrchu 150
18. MŠK Krompachy Kromp.turist.pelotón 500
19. Unia žien Slovenska Činnosť únie 400
20. Gymnázium Krompachy Medzinárodná reprezentácia 0
21. Gymnázium Krompachy Priateľstvo bez hraníc 400
22. Gymnázium Krompachy Európsky mládežnícky seminár 200
23. Robotnický spevokol Zabezpečenie kultúrnej činnosti v meste 500
24. Ľudia a perspektíva Zvyšovanie kvality života zdr.post. 200
25. Triatlon-duatlon-maratón Propagácia športu, zdravého pohybu 400
26. Klub mažoretiek Činnosť kolektívu mažoretiek 2014 500

SPOLU: 36 000
Plaváreň Prevádzka 59 000
Mestské športoviská Prevádzka 21 700
Špor. poduj. mestské 2 000
SPOLU: 118 700

Za Ivanom Kuchárom
V mesiaci, v ktorom učitelia slávia svoj 
sviatok, zároveň v mesiaci kníh, ako 
zvykneme marec nazývať, nás toho roku 
navždy opustil Ivan Kuchár. Stredoškol-
ský profesor tunajšieho gymnázia, múdry  
a vzácny človek.

Svoje učiteľské povolanie miloval nadovšet-
ko a zasvätil mu celý svoj život. Ukončil 
aprobáciu slovenský jazyk a dejepis, no učil 
nás i občiansku náuku a telesnú výchovu. 
No jeho srdcovou záležitosťou bol a navždy 
zostal dejepis. Ten nás naučil tak, že my, 
dnešná generácia päťdesiatnikov, historic-
ké dátumy dodnes sypeme z rukáva.
Do triedy vchádzal vždy s plnou vážnosťou 
a my, študenti, sme mali pred ním nesko-
nalý rešpekt. Bol prísny, ale spravodlivý. 
Tých, ktorí mali sklon k recitovaniu, pod-
chytil hneď na začiatku, takže v literárnych 
súťažiach boli jednoznačne víťazmi. Z ve-

domostných kvízov, na príprave ktorých sa 
podieľal, sme odchádzali všetci obohatení  
o ďalšie vedomosti. Spolu s ním a svojou 
manželkou – našou triednou pani profe-
sorkou, sme počas koncoročných výletov 
spoznávali históriu nielen doma, ale i za 
hranicami. K nezabudnuteľným historic-
kým miestam, ktoré sme spolu navštívili, 
rozhodne patrila Budapešť s jej pamiat-
kami. A všetky tie krásne okamihy nášho 
študentského života nezabudol zvečniť 
na fotografiách, ktoré sa stali súčasťou 
školských kroník. Čo môže byť po rokoch 
vzácnejšie ako fotografia, ktorá zachytáva 
jedinečný okamih života!? Svoju prácu  
v mimoškolskej činnosti vykonával s lás-
kou, preto bolo pre nás, študentov, rados-
ťou pracovať pod jeho vedením vo fotogra-
fickom, či literárnom krúžku. Bol učiteľom 
– zástupcom riaditeľa – i samotným riadi-
teľom gymnázia. No žiadna z funkcií ho 

nedokázala zmeniť. Nikdy nestratil svoju 
tvár, navždy zostal človekom s veľkým srd-
com. Bol to ON, kto bol sklamaný z našich 
neúspechov a sám nám napísal odvolania 
proti neprijatiu na vysokú školu. Bol to 
ON, kto sa neskôr tešil z každého nášho 
úspechu.
Je čas ísť, pán profesor, nuž šťastnú plavbu 
na druhý breh! Možno v cieli Vašej cesty 
na Vás čakajú zástupy iných študentov, 
hladných po Vašich vedomostiach. Vedzte 
však, že tu ste po sebe zanechali niekoľko 
generácií vzdelaných ľudí. A to je ten vý-
sledok Vašej plodnej učiteľskej práce, na 
ktorý môžete byť právom hrdý. Ďakujeme, 
že sme v živote mali to šťastie - byť Vašimi 
žiakmi. Naďalej ostávate žiť v našich krás-
nych študentských spomienkach i našich 
srdciach. Zbohom, pán profesor. 
 Marta Mičeková
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Prihovára sa vám primátorka
Vážení spoluobčania, 
dovoľte mi, aby som reagovala na rôzne in-
formácie a dezinformácie, ohľadom výstavby 
a obsadenia Hnedého priemyselného parku 
v Krompachoch (ďalej len „HPP“). Pokúsim 
sa Vám  stručne predložiť len skutočné fakty, 
ktoré si môžete overiť priamo na Mestskom 
úrade, alebo na našej webovej stránke mesta, 
prípadne na internete. 
Budem uvádzať fakty chronologicky usporia-
dané. 
18.9.2007 – Mestské zastupiteľstvo v Krom-
pachoch (ďalej len „MsZ“) schválilo „Zmluvu 
medzi Mestom Krompachy a SEZ Krompachy 
a.s.“ súvisiacu s prípravou žiadosti a projektu 
pre poskytnutie „Nenávratného finančného 
príspevku“ (ďalej len „NFP“); 
23.10.2007 – MsZ schválilo investičnú akciu 
– HPP – Rekonštrukcia a prestavba výrob-
ných hál vrátane infraštruktúry;
7.12.2009 – uzatvorená „Zmluva medzi 
Mestom Krompachy a SEZ, a.s. Krompachy 
o spolupráci pri realizácii investičnej akcie – 
HPP“;
12.2.2010 – predloženie Žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok na Ministerstvo 
hospodárstva SR na stavbu HPP v Krompa-
choch s celkovým rozpočtovým nákladom  
9 874 272,46 €;
13.7.2010 – uzatvorenie zmluvy medzi Mes-
tom Krompachy a Ministerstvom hospodár-
stva SR o poskytnutí Nenávratného finančné-
ho príspevku na výstavbu HPP (v súčasnosti 
už je podpísaný tretí dodatok k tejto zmluve);
9.11.2010 - uzatvorenie zmluvy vrátane troch 
dodatkov (tretí dodatok z dňa 25.7.2011- 
stanovené ceny nehnuteľnosti a pozemkov) 
medzi mestom Krompachy a SEZ, a.s. Krom-
pachy na odkúpenie nehnuteľností, umiestne-
ných v areáli HPP; 
22.3.2011 – začatie procesu verejného obsta-
rávania (ďalej len „VO“) na dodávateľa stavby;
22.8.2012 – ukončenie procesu VO. Následne 
zaslané kompletné dokumenty na riadiaci or-
gán za účelom posúdenia správnosti procesu 
VO;
14.12.2012 – Úrad verejného obstarávania 
svojím rozhodnutím zrušil celý proces verej-
ného obstarávania;
19.12.2012 – zaslaná žaloba na Krajský súd 
v Bratislave ohľadom odvolania sa voči pred-
metnému rozhodnutiu ÚVO;
Apríl 2013 – Krajský súd v Bratislave žalobe 
vyhovel a rozhodnutie Úradu pre verejné ob-
starávanie (ďalej len „ÚVO“) zrušil  a vrátil ho 
na nové konanie;
Jún 2013 – ÚVO vydalo nové rozhodnutie, 
ktorým potvrdilo, že proces verejného obsta-

rávania bol v súlade so zákonom;
11.09.2013 – začatie realizácie stavby HPP; 
30.12.2013 – Pozastavenie stavby dvoch 
hlavných objektov z dôvodu zmeny Sloven-
skej technickej normy a tým následne zmeny 
projektu a zaslanie tejto zmeny na posúdenie 
na ÚVO. V súčasnosti čakáme na rozhodnutie 
ÚVO, aby sme mohli pokračovať v prácach na 
objektoch Výrobná hala a Montážna hala. 
V priebehu roka 2013 mesto v súlade s ust. 
§9a, bod 9 zákona 138/1991 Zb. o  majetku 
obcí  v platnom znení, na základe rozhodnutia 
poslancov Mestského zastupiteľstva vypísalo 
súťaž na nájom budúcich priestorov v HPP 
celkovo päťkrát. 
Dva krát sa do súťaže žiaden záujemca ne-
prihlásil. Následne mesto vyhlásilo súťaž 
opätovne dva krát, kde sa opakovane prihlásil 
do súťaže SEZ, a.s. Krompachy, avšak z dô-
vodu niektorých nepresných údajov v texte 
súťažných podmienok mesto muselo súťaž 
zrušiť. Piaty krát prejavila záujem o prená-
jom priestorov len firma, KFŠ - Delta, s. r. o.  
Bardejov. Keďže uvedená firma splnila všetky 
podmienky súťaže, ktoré schválilo Mestské 
zastupiteľstvo pristúpili sme s uvedenou 
firmou k rokovaniam  a spracovaniu návrhu  
zmluvy na prenájom budúcich priestorov  
v HPP. 
A tu sme pri „kameni úrazu“. Viac ako mesiac 
sme rokovali o texte návrhu zmluvy, právnici 
z obidvoch strán ju niekoľko krát upravovali, 
opravovali, viedli sa nekonečné rokovania pre-
to, aby mesto splnilo a  naplnilo všetky uka-
zovatele dané Ministerstvom hospodárstva.  
V predposlednom odseku po vzájomnej do-
hode sme ukotvili podmienku, citujem zo 
zmluvy:

„Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej pod-
písania a účinnosť dňom vydania súhlasného 
stanoviska MŽP SR k investičnému projektu 
(EIA), ktorý sa bude realizovať v predmete náj-
mu, alebo deň nasledujúci po jeho zverejnení na 
webovom sídle prenajímateľa, podľa toho, ktorá 
skutočnosť nastane neskôr.“

Ako bývalá investičáčka a pracovníčka sta-
vebného úradu veľmi dobre poznám proces 
posudzovania vplyvov stavieb na životné 
prostredie, najmä stavieb, v ktorých je 
umiestnená technológia na báze chemických 
procesov a následne zložitý proces  vydania 
kolaudačného rozhodnutia. V súčasnosti platí 
zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie  a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, ktorý nadobudol účin-
nosť 1. februára 2006. Tento zákon, ktorý 

Slovensko muselo schváliť z príkazu Eu-
rópskej Únie, upravuje posudzovanie vply-
vov na životné prostredie, posudzovanie 
strategických dokumentov a posudzovanie 
vplyvov stavieb, zariadení a iných činností 
na životné prostredie komplexne. K zákonu 
je vydaná vyhláška MŽP SR č. 113/2006 Z. z., 
ktorou sa upravujú podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov 
na životné prostredie.
Kto tento proces nepozná, nech si predstaví, 
ako sa vybavuje stavebné povolenie na ro-
dinný dom, avšak tento proces je  minimálne  
o 100%  náročnejší. Do procesu posudzovania 
vstupujú všetky zložky životného prostre-
dia, počnúc Ministerstvom ŽP, Slovenská 
inšpekcia životného prostredia, Okresné 
úrady, Slovenský vodohospodársky podnik, 
Úrad verejného zdravotníctva, Hasičský  
a záchranný zbor, všetky dotknuté orgány  
a organizácie, mesto, ako účastník konania  
a na záver sa koná verejné prerokovanie štúdie  
tzv. EIA (Environmental Impact Asses-
sment). Získať súhlasné stanovisko, ktoré 
vydáva Ministerstvo životného prostredia 
pod prísnym dozorom príslušných orgánov 
Európskej Únie, môže jedine tá stavba, 
prípadne prevádzka, ktorá nemá negatívny 
vplyv na životné prostredie. Z vyššie uvede-
ného je zrejmé, že pokiaľ by prípadný investor 
nepredložil súhlasné stanovisko posudzo-
vania vplyvov na životné prostredie (EIA) 
tak, ako to bolo ukotvené v návrhu nájomnej 
zmluvy na budúce priestory v HPP, nebola by  
zmluva účinná, t.j. nevykonateľná. 
Vrátim sa trocha do nedávnej minulosti. KFŠ - 
Delta, s. r. o.  Bardejov  prejavila záujem vybu-
dovať v meste, v priemyselnej zóne  prevádzku 
spracovania opotrebovaných pneumatík  py-
rolýzou už minulý rok. V októbri 2013 osobne 
navštívili štyria poslanci s jedným pracovní-
kom Mestského úradu prevádzku KFŠ - Delta, 
s.r.o.  Bardejov. Predmetnú prevádzku pred-
stavili zástupcovia firmy poslancom na roko-
vaní Mestského zastupiteľstva. (Pozri zápisni-
cu na www. krompachy.sk, prístup: postupne 
Mestské zastupiteľstvo; zápisnice MsZ; otvor 
zápisnice z roku 2013; zápisnica z 31. Roko-
vania MsZ) Nikto z prítomných poslancov 
nemal výhrady, aby uvedená prevádzka bola 
umiestnená v meste a uvedenú informáciu zo-
brali poslanci na vedomie. Preto, keď sa firma 
prihlásila do súťaže na prenájom priestorov  
v priemyselnom parku, nepredpokladala som, 
že umiestnenie už predstavenej výroby sa 
stretne s takým negatívnym stanoviskom zo 
strany poslancov. Ďalej podotýkam, že k tejto 
prevádzke sa komisia výstavy a životného 
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Jarné upratovanie
Ani nevieme, ako prišla jar. Tohto roku, 
ako keby zima nebola. Milovníci zimných 
športov a majitelia lyžiarskych stredísk pla-
kali nad nedostatkom prírodného snehu.  
V mnohých lyžiarskych strediskách nestih-
li, alebo pre tepelnú inverziu nedokázali 
nastriekať umelý sneh. Na Plejsoch technici 
dokázali nastriekať sneh len do polovice 
svahu, keďže teploty nad bodom mrazu vo 
väčších výškach zabránili zasnežovať celý 
svah. Aj tak to bol úspech, pretože veľa 
lyžiarskych stredísk bolo úplne bez snehu. 

Všetkým patrí veľké ďakujem aj za to málo 
vyrobeného snehu, ktoré na Plejsoch bolo 
a lyžiari si aspoň trocha mohli vychutnať 
zimné športy. 
Na druhej strane tí, ktorí zimu a sneh ne-
majú v láske sa tešili, že chodníky a cesty 
neboli klzké, nemuseli upratovať sneh  
a posypávať chodníky. Aj my na Mestskom 
úrade sme sa potešili, pretože v tomto roku 
sme na zimnú údržbu neminuli veľa peňazí. 
Následne po uplynutí zimného obdobia 
nemuseli sme tak, ako vlani čistiť a zametať 

cesty a chodníky od soli a štrkových posy-
pov. Napriek tomu denne vychádzajú naše 
„upratovacie čaty“ do ulíc a intenzívnejšie 
upratujú ulice mesta ako počas celého roka. 
Tento rok budeme mať asi vyššie náklady na 
kosenie, pretože naše trávniky už teraz by 
potrebovali pokosiť. 
Zastavaná časť mesta je vcelku čistá, až na 
čierne skládky, ktoré sa pravidelne vytvá-
rajú za garážami, na medziach, za cinto-
rínom a v rôznych zákutiach mesta. Sna-
žíme sa ich likvidovať, avšak vytvárajú sa  

prostredia vyjadrovala dva krát so súhlasným 
stanoviskom, avšak ako sme to uviedli v zmlu-
ve, komisia požadovala predloženie kladného 
stanovisko k posudzovaniu vplyvov na životné 
prostredie. 
Na rokovaní Mestského zastupiteľstva, kde 
sme predložili návrh nájomnej zmluvy na 
schválenie sa zúčastnili aj konateľ vyššie  
uvedenej spoločnosti. Poslanci namietali, že 
nepoznajú výrobu a ani jej dopad na životné 
prostredie. Preto som požiadala konateľa 
spoločnosti, či vie zabezpečiť exkurziu v po-
dobnej prevádzke, napríklad v Ostrave, kde 
táto prevádzka už funguje a  navrhla som, 
že schválenie  nájomnej zmluvy stiahneme 
z rokovania, aby sa poslanci oboznámili  
s podobnou prevádzkou.  Poslanci sa po 
krátkej prestávke rozhodli, že  budú hlasovať 
o schválení nájomnej zmluvy. Ako to dopadlo 
už je verejnosti známe. (pozri zápisnicu z 35. 
Rokovania MsZ, ktorá  je zverejnená na webo-
vej stránke mesta). 

Vážení spoluobčania, 
názor poslancov na predmetnú prevádzku, 
ktorý  je zverejnený v článku pod názvom „Po-
slanci reagujú - Ako je to s priemyselným par-
kom“ na našej webovej stránke, je založený len 
na vybratých statiach z rôznych stanovísk pri 
hodnotení EIA. V príspevku nie je uvedené 
záverečné stanovisko Ministerstva životné-
ho prostredia. V jednom prípade bolo stano-
visko zo zisťovacieho konania z dňa 7.2.2014 
(jeho cieľom bolo zistiť, podľa akého zákona 
bude zámer posudzovaný (Němčice nad Ha-
nou)), prezentované ako zamietavé rozhodnu-
tie. Nie je to však pravda, stačí si dokument 
prečítať celý. Pýtam sa, prečo sme nedali 
potencionálnemu investorovi  možnosť spra-
covať EIA a presvedčiť nás, že prevádzka je 
vhodná, alebo nevhodná pre naše mesto. Viete 
si predstaviť,  aby v súčasnosti Ministerstvo ŽP 
odsúhlasilo prevádzku, v ktorej sú negatívne 
dopady na ľudský organizmus taký, aký je po-
písaný poslancami. Taktiež konštatovanie, 
že takáto prevádzka sa nenachádza nikde  

v Európskej únii je mylné, pretože na Slo-
vensku spracúvajú pneumatiky pyrolýzou 
v Mliečanoch na Žitnom ostrove.  Podobné 
prevádzky sú aj v Čechách, Ostrave, Poľsku,  
Nemecku, Dánsku, Rakúsku, Taliansku do-
konca aj v Japonsku, Kanade a inde. Myslíte si, 
že všade v týchto štátoch si dovolia umiestniť 
výrobu, ktorá je tak škodlivá, ako je to popísa-
né v uvedenom článku?  
Chcem vám položiť ďalšiu otázku.  Učili ste sa 
na strednej škole čo je pyrolýza? Ja áno, na ho-
dinách chémie na Krompašskom gymnáziu, 
na hodinách pána prof. Smika. (Pán profesor 
ďakujem). Proces pyrolýzy je tepelne roz-
loženie organických látok bez prítomnosti 
kyslíka. Ide o chemický rozklad organických 
látok pôsobením tepla za vzniku pyrolýznych 
produktov. Presnejšiu definíciu napísal už 
pán zástupca Stanislav Barbuš v predchádza-
júcom čísle KS. 
Celá prevádzka je bezkomínová, preto mi nie 
je jasné, odkiaľ  môže dôjsť k úniku škodlivých 
látok do ovzdušia, tak ako je to uvedené v prí-
spevku poslancov keďže je to uzatvorený pro-
ces, bez prístupu vzduchu? Nie som odborník 
na chemickú výrobu, preto nemôžem hodno-
tiť po odbornej stránke stanovisko poslancov, 
ale taktiež som si na internete prečítala rôzne 
odborné stanoviská k danej problematike. 
Stačí do vyhľadávača uviesť slovo „pyrolýza“ 
a otvorí sa vám celý rad stanovísk, článkov  
a komentárov k uvedenému procesu. Upo-
zorňujem čitateľov, že  pri zaujatí vlastného 
názoru je potrebné prečítať si celé materiály, 
nie len vybrané state.  
Preto sme v zmluve  zakotvili jasnú pod-
mienku, tak ako som v úvode uviedla, a to, že 
investor musí doložiť kladné stanovisko posu-
dzovania vplyvov výroby na životné prostre-
die, kde výrobu a jej vplyv hodnotia odborníci 
z rôznych inštitúcií. Ak by bolo stanovisko 
Ministerstva životného prostredia na posu-
dzovanie vplyvov na životné prostredie tzv. 
EIA záporné, teda nesúhlasné,  tak by zmluva 
bola  neúčinná.

Vážení spoluobčania!
V našom meste som sa narodila a žijem tu 
už 55 rokov. V tomto meste, predtým v obci 
Krompachy, sa narodili už moji prarodičia. 
Chcem tu žiť aj naďalej a vychovávať tu svoje 
vnúčatá. Poznám tu každý kameň. Denne sa 
tu stretávam s ľuďmi, ktorých poznám a mám 
rada. Teším sa z každého úspechu, ktorí do-
siahnu a trápi ma spolu s nimi, ak stratia oni, 
alebo ich blízky prácu, alebo ich postihne ne-
šťastie. Myslíte si, že by som dopustila, aby sa  
z nášho mesta stala mesačná krajina? Za žiad-
nu cenu, pre nikoho a pre nič! 
Možno sa to raz stane, ale nie z dôvodu ne-
gatívnych vplyvov výroby, ale z dôvodov ne-
riešenia dlhodobého a pálčivého problému,  
o ktorom každý hovorí, len nikto nevie, alebo 
nechce ho riešiť. 
Vážení spoluobčania, 
ďakujem, že ste svojím podpisom podporili 
petíciu, avšak do rokovania MsZ sme ju ešte 
nemali od petičného výboru predloženú, pre-
tože viem, že v tom čase sa zapájali do podpi-
sovania aj iní občania.  Petíciu vyhodnotíme a 
predložíme poslancom nech zvážia, ako s ňou 
naložia ďalej. 
Keďže návrh nájomnej zmluvy nebol dva krát 
schválený poslancami mestského zastupiteľ-
stva, v súlade so zákonom o obecnom zriadení 
musím rozhodnutie poslancov akceptovať. 
Vážení spoluobčania, 
chcem Vás ubezpečiť, že sa nevzdá-
vame, rokujeme už aj s inými poten-
cionálnymi investormi v HPP, avšak  
v tejto dobe je ťažké zabezpečiť investora s tým, 
aby boli naplnené ukazovatele dané v zmluve  
s Ministerstvom hospodárstva. Sme otvorení 
a prístupní aj na rokovanie s miestnymi pod-
nikateľmi. Verím, že sa nám podarí zabezpečiť 
investora, aby sme vám mohli ponúknuť prá-
cu, ktorá sa v našom meste  pomaly vytráca  
a zároveň, aby sme pre nesplnenie podmienok 
nemuseli celý príspevok vracať štátu. 
Držte nám palce, prosím. 

 Iveta Rušinová,

primátorka mesta
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Spisovateľka Jana Pronská v Mestskej knižnici v Krompachoch
Príjemné popoludnie strávili naše čita-
teľky, aj my, v spoločnosti slovenskej 
autorky Jany Pronskej. Keďže je jedinou 
autorkou na Slovensku, ktorá píše histo-
rické romance, je považovaná za kráľovnú 
slovenskej romantickej literatúry. 

Vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ jej 
čoskoro vyjde už ôsma kniha. Povedala 
nám, že so svojím vydavateľom je veľmi 
spokojná a nemá dôvod ho meniť. Hovorila 
o tom, ako jej knihy vznikali. Niektoré do-
stali konečnú podobu aj po vyše roku, no 
napríklad kniha Kliatba bola hotová v prie-
behu troch týždňov. Keďže sú to historické 
romance, predpokladali by sme, že príbeh 
aj postavy sú vymyslené, no dozvedeli 
sme sa, že vydavateľ trvá na určitej auten-
ticite. Týka sa to historických postáv - ich 
rodových mien, oblečenia, jedla v danom 
období. Ak sa v príbehu spomína historic-
ká budova, jej existencia v danom období 
musí byť historicky doložená. Pani Pron-
ská porozprávala aj o tom, akým spôsobom 
dostane kniha svoj obal, ktorý je z marke-
tingového hľadiska veľmi dôležitý. Nechala 
nás nazrieť aj do jej súkromia, dozvedeli 
sme sa, že jej prvým čitateľom aj kritikom 
je jej mamina a čoskoro bude aj jej dcéra 
Veronika, podľa ktorej pomenovala hlav-
nú hrdinku už spomínanej knihy Kliatba. 
Ani sme si neuvedomili, že ubehli takmer 
dve hodiny v spoločnosti veľmi príjemnej 
dámy, takže sme sa na záver poďakovali  

a popriali jej veľa úspechov pri písaní no-
vých príbehov, ktoré čitateľkám vyplnia 
chvíle oddychu. Ako povedala pani Pron-
ská: Nečakám, že raz budem „maturitnou 
otázkou“, ale ak svojimi knihami prispejem 
k tomu, aby si čitatelia pri nich oddýchli, 

dozvedeli sa čo to o našej histórii, o hradoch 
a rodoch, prežili pohnuté osudy hrdinov  
a s potešením zatvorili poslednú stránku, 
budem ako autorka spokojná.

Žofia Síkorová

Mestská knižnica

s akousi pravidelnosťou. Chcem upozorniť 
tých, ktorí vynášajú odpad mimo smetných 
nádob, že sme nastražili na nich fotopasce. 
Tieto snímky sú zasielané na Mestskú polí-
ciu a tá už bude konať v zmysle Všeobecné-
ho záväzného nariadenia mesta.
Najhoršie a najšpinavšie sú naše lesy. Ne-
viem pochopiť, ak niekto, kto vynesie do 
hory plnú fľašu, nemôže alebo nevládze 
zniesť dole prázdnu fľašu. Nebyť našich 
detí a študentov, ktorí na jar pravidelne, 
už niekoľko rokov čistia naše lesy, asi by 
sme sa veľmi zle cítili pri jarnej prechádzke 
prírodou. Touto cestou sa chcem poďako-
vať všetkým školám, ktoré sa zúčastnili na 
čistení našich lesov. Ďakujem riaditeľkám  
a riaditeľovi, profesorkám a profesorom, 
učiteľkám a učiteľom, študentkám a štu-
dentom, žiačkam a žiakom, ktorí aspoň 
sčasti vyčistili naše lesy. 
Vážení spoluobčania, chcem vás požia-
dať, aby ste si aj vy upratali okolo svojich 
obydlí a prevádzok. Vlani sme vyhlásili 
týždeň upratovania, lenže tohoročná jar je 

netypická a nevieme odhadnúť ten správny 
čas, aby sme vyhlásili „týždeň upratovania  
v meste“. Veľké upratovanie sme už zahájili 
postupným rozmiestňovaním veľkokapa-
citných kontajnerov po meste. 
K jarnému upratovaniu patrí nielen upratať 
si vo svojom okolí a príbytku, ale upratať by 
sme si mali aj vo svojej duši, vo svojom srdci. 
Zastavme sa na chvíľu a porozmýšľajme, či 
sme niekedy úmyselnými klamstvami, oho-
váraním alebo krivými obvineniami neublí-
žili iným ľuďom. Tak, ako mi niekedy povedal 
môj bývalý kolega, slová, ktoré vypustíme 
z úst, sú ako páperie vysypané z kostolnej 
veže. Aj keď sa potom snažíme ich všetky 
pozbierať, ostanú niektoré, ktoré nevieme 
už nájsť. Prečo je medzi nami toľko nenávisti 
a závisti? Zázračné slová „ďakujem, prosím  
a prepáč“, akoby z nášho slovníka vymizli. 
Naši starí rodičia a prarodičia mali určite 
väčšie starosti ako zabezpečiť obživu pre 
svoje deti ako my teraz, ale určite si váži-
li viac jeden druhého. Ani vtedy nebolo 
dostatok práce, ako je to aj teraz. Naši 

dedovia putovali do ďalekej Ameriky za 
prácou na „šife“ a tisíce z nich sa nikdy 
nevrátili, pretože našli smrť buď ihneď na 
lodi, alebo neskôr v bani, kde pracovali  
v neľudských podmienkach, ktoré si my ne-
vieme ani len predstaviť. A predsa ten život 
bol súdržnejší a krajší. Susedia a rodina si 
pomáhali, nenechali vdovu s deťmi samu  
a o hlade. Žobráka neodohnali od dverí 
hladného. Dokázali sa podeliť aj s tým 
málom, čo mali. Pamätám sa, ako vravela 
moja babička, žijúca v malom domčeku 
na Doline. „Pri pohľade na toho úbohého 
džada stále myslím na to, ako by to padlo 
môjmu synovi, keby sa ocitol v takejto situ-
ácii ako ten chudák a nikto mu nepomohol“.  
A my teraz, keď vidíme, že sa mnohým žije 
veľmi zle nedokážeme im podať pomocnú 
ruku, ba niekedy ani vlastnému bratovi, 
sestre.
Ľudia zastavme sa. Vychutnajme si prí-
chod jari, pretože stromy kvitnú len raz  
v roku.

Iveta Rušinová, primáorka mesta
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Z aktivít našich škôl

Deň počatého dieťaťa

Deň vody

Kniha predškoláka

Prichádza čas, aby sme sa opäť 
zamysleli nad darom života, nad 
krásou tohto daru a pomohli 
zamyslieť sa aj tým, ktorí o po-
čatom živote zatiaľ pochybujú. 
Pripájame sa ku kampani Fóra 
života Deň počatého dieťaťa.
Kampaň je možné podporiť 
nosením bielej stužky na ode-
ve, najmä v týždni, v ktorom je  
25. marec. Biela stužka je sym-
bol rešpektovania práva na 
život od počatia. Kto nosí bielu 
stužku, vyjadruje sa za ochranu 
každého počatého dieťaťa!
V tento deň si tiež pripomíname 
Deň zápasu za ľudské práva, 
ktoré sú často odopierané práve 
ešte nenarodeným deťom. Žiaľ, 
nie každý počatý život dostane 
možnosť narodiť sa a žiť!   Nie 

každé počaté dieťatko má to 
šťastie spočinúť v matkinom 
náručí! 
Často mu v tom zabránia rôzne 
okolnosti, hlavne zdravotné, 
nie príliš naklonený osud  
a umierajú ešte pred narodením 
– potratom. Býva tak aj samot-
ným rozhodnutím matky, ktorá 
sa sama rozhodne nepriviesť na 
svet svoje dieťa. 
Myslíme a spomeňme si teda 
práve dnes na malých anjelikov, 
ktorým nebolo dopriate to naj-
drahšie – život! O to dôležitejšie 
je si uvedomiť a podporiť ochra-
nu všetkých nenarodených detí 
a ponúknuť pomoc budúcim 
matkám v núdzi. 
Aj my, žiaci našej školy sme 
sa do tejto kampane zapojili  

a vyjadrili podporu v tento deň 
tým, že sme si zhotovili a pripli 
bielu stužku, ktorá je symbolom 
ochrany života ako pripomenu-

tie si čistoty a nevinnosti malých 
dietok. 

Triedy: 3. B, 5. B

Mgr. Martina Záhradníková, ŠZŠ Krompachy

V rámci enviromentálnych 
aktivít si každoročne na škole 
pripomíname Deň vody.
Svetový deň vody bol určený Or-
ganizáciou Spojených národov 
na 22.marca už od roku 1993.
Koordinátorka enviromentálnej 
výchovy Mgr. Agáta Kukurová 
pripravila pre žiakov zaujímavé 
podujatie. Spolu so žiačkami 
deviatej triedy prichystali pre 
žiakov prvého stupňa pútavé 
chemické pokusy. V učebni 
chémie si mohli žiaci pozrieť 
chemické experimenty s vodou. 

Samozrejme nechýbali ani hry  
a súťaže. Cieľom bolo poukázať 
na dôležitosť vody v každoden-
nom živote.
Tento vzácny deň si pripome-
nuli aj predškoláci. Spoločne 
sa obliekli do modrých tričiek, 
prezerali si detské encyklopédie 
a vyhľadávali informácie o tom 
odkiaľ voda prichádza, načo 
nám slúži, aká voda sa nachádza 
v riekach a jazerách, či moriach 
a oceánoch. Pozorovaním ob-
rázkov na interaktívnej tabuli 
deti poznávali potrebu konzu-

mácie pitnej a minerálnej vody 
vzhľadom k nášmu zdraviu. 
Zároveň spoznávali a pomeno-
vávali príčiny znečistenia vody 
a jej nepriaznivé účinky nielen 
na naše zdravie ale aj zdravie 
iných. Veď čistú a pitnú vodu 
potrebujeme nielen my, ale 
aj všetky živočíchy a príroda 
okolo nás.

Mgr. Michaela Micherdová,

PaedDr. Slávka Šmidová, 

ZŠ s MŠ Maurerova ulica

Už tradične sa mesiac marec 
spája nielen s príchodom jari, 
ale aj s mesiacom knihy. Kni-
ha je najväčší priateľ človeka, 
ukrýva mnoho právd, čara 
a múdrosti. Miesto, kde sa  
s knihami stretávame sú kníh-
kupectvá, alebo vlastné zbier-
ky, ktoré máme doma. Avšak 
najčastejšie navštevovaným 
miestom je knižnica, ktorú sme 

aj s 2. triedou predškolákov 
dňa: 19.3.2014 navštívili. Za za-
ujímavé a náučné rozprávanie, 
starostlivosť o knihy a všetkých 
nás čitateľov sme sa pani kni-
hovníčkam poďakovali nami 
vytvorenou Knihou predškolá-
ka, ktorú sme s láskou a vďakou 
venovali. Kniha tvorí niekoľko 
obrázkov zo života detí v ma-
terskej škole a samozrejme je 

odrazom ich šikovnosti a tvo-
rivosti. Ak si ju chcete pozrieť, 
tak neváhajte. Nájdete ju v kniž-
nici. Hoci súčasná doba nám 
ponúka množstvo informácií 
prostredníctvom internetov, 
pekné a zaujímavé rozprávanie 
je vždy tým najcennejším, čo 
môžeme deťom ponúknuť.

PaedDr. Slávka Šmidová, 

ZŠ s MŠ Maurerova ulica
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Slovo o slove
Každoročne sa koná v ŠZŠ Gelnica okres-
ná súťaž v prednese poézie a prózy. Záro-
veň prebieha aj výtvarná súťaž pre tieto 
postihnuté deti.

Na začiatku súťaže je príhovor pani riadi-
teľky školy, ktorá všetkých privíta a deťom 
popraje odvahu pri svojom recitovaní. Stále 
zdôrazňuje, že každý v tejto súťaži je už ví-
ťazom.
Pred samotnou súťažou je krátky kultúrny 
program, ktorý predvedú žiaci školy. Vy-
stupujúci sú ocenení silným potleskom.
Našu školu v okresnej súťaži reprezentovali 
šiesti žiaci. 
Domov sme si odniesli tri miesta, ktoré boli 
odmenené vecnými cenami a diplomom. 
Jedno prvé miesto a dve tretie. Pre našu 
školu je to pekný úspech.
 Mgr. Kandrová

ŠZŠ, Krompachy 

Deň ľudovej rozprávky
Pri príležitosti Dňa ľudovej rozpráv-
ky 16.3., ktorý je dňom narodenia 
významného folkloristu a zberateľa 
ľudovej slovesnosti Pavla Dobšinské-
ho (16.3.1828-22.10.1885), sme sa 
rozhodli zo žiakmi stráviť vyučovaciu 
hodinu slovenského jazyka a litera-
túry v prostredí Mestskej knižnice 
v Krompachoch. Privítala nás pani 
Jurečková a naše spoznávanie ľudo-
vých rozprávok sa mohlo začať. Pani 
knihovníčka nám pripravila výstavku 
všetkých kníh Pavla Dobšinského, 
ktoré v knižnici nájdete. Žiaci si knihy 
mohli prelistovať a poprezerať ilustrá-
cie. Pritom sa dozvedeli zaujímavé  
a pútavé informácie o vzniku ľudových 
rozprávok , o ich tradovaní sa z gene-
rácie na generáciu až po ich zápis do 
kníh. Rozprávanie pani knihovníčky 
žiakov veľmi zaujalo. Druháci už veľa 
ľudových rozprávok poznali, počuli 
ich z rozprávania svojich rodičov či 
starých rodičov, a niektoré z rozprá-
vok už aj sami prečítali. Najviac im 
v pamäti utkvela rozprávka Janko 
Hraško v podaní P. Dobšinského, ktorú 
nedávno čítali v čítanke. Žiaci plynule 
a pútavo zreprodukovali rozprávku  
o veselom zelenom chlápätku, ktorý bol 
najväčším potešením pre svoju mam-
ku a ňaňka, podľa literárnej osnovy 
pripravenej vo svojich zošitoch. Pani 
Jurečková rozprávanie žiakov oboha-

tila prstovými maňuškami postavičiek  
z rozprávky. Za odmenu žiakom pú-
tavo prečítala ďalšiu z rozprávok  
v podaní Pavla Dobšinského O me-
dovníkovej chalúpke. Žiakom sa veľmi 
páčila a prednes pani knihovníčky im 
učaril, o čom svedčila aj veselá nála-
da a smiech počas čítania. Preto sa 
žiaci s nadšením a radosťou pustili do 
vytvárania ilustrácií rozprávok Pavla 
Dobšinského. Vyučovacia hodina sa 
druhákom veľmi páčila, obohatila ich 

a čaro ľudových rozprávok ich očarilo 
natoľ ko, že si vypožičali rozprávkové 
knihy aj domov. Naše vyučovanie sa 
tak obohatilo o poznanie, že „rozpráv-
ka je aj dnes našou kultúrnou pýchou 
a v literatúre pre deti priam rodinným 
striebrom.“ A ako povedal prof. PhDr. 
Ondrej Sliacky, CSc: „Boli to deti, kto-
ré zachránili rozprávku.“

Mgr. Lucia Mikulová a žiaci 2.B, 

ZŠ s MŠ Maurerova ul.
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Na Gymnáziu v Krompachoch sa pedago-
gickí zamestnanci a žiaci od februára 2014 
zapojili do realizácie projektu Moderné 
vzdelávanie – najlepšia investícia, ktorý 
bude trvať 18 mesiacov. 

Projekt je financovaný z Európskeho 
sociálneho fondu (85%), štátneho roz-
počtu (10 %) a Košickým samosprávnym 
krajom (5%). Celková suma projektu je  
186 683,16 €.
Operačný program: Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom: Európsky soci-
álny fond
Prioritná os: 1 Reforma systému vzdeláva-
nia a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na 
modernú
Cieľovou skupinou sú žiaci štvorročného  
a osemročného štúdia a pedagogickí za-
mestnanci školy.
Hlavný cieľ projektu je zameraný na ob-
sahovú prestavbu vzdelávania s využitím 
inovatívnych foriem a metód a na prípravu 
žiakov pre potreby vedomostnej spoločnos-
ti. 
Špecifické ciele projektu sú:
- zvýšenie kľúčových kompetencií a kva-
lifikačnej spôsobilosti pedagogických 
pracovníkov v oblasti využívania IKT  
a v oblasti cudzojazyčnej zručnosti;
- vypracovanie školských vzdelávacích 
programov pre ďalšie ročníky gymnázia, 

ich overenie a štandardizácia;
- inovovanie didaktických materiálov roz-
víjajúcich kľúčové kompetencie žiakov.
V priebehu 18 mesiacov budú na škole reali-
zované štyri aktivity. 
Cieľom aktivity 1.1. je inovácia učebných 
textov, metodických príručiek, didaktic-
kých prostriedkov, ktoré skvalitnia prí-
pravu žiakov. V druhej etape aktivity budú 
učitelia overovať inovovanú pedagogickú 
dokumentáciu za podpory interaktívnych 
technológií a didaktických prostriedkov za-
kúpených z projektu. Učitelia budú vytvárať 
interaktívne vyučovacie hodiny a budú tak 
meniť netradičné formy vzdelávania na mo-
derné. Výstupom aktivity bude 800 interak-
tívnych testov, ktoré vnesú do vyučovania 
nový rozmer a interaktivitu.
  Cieľom aktivity 1.2. je vytvoriť systém 
sebahodnotenia kvality vzdelávania  
a dosiahnutých zručností žiakov v relácii  
s potrebami trhu práce. Budú vypracované 
interné smernice riadenia kvality vzdeláva-
nia, ktoré poskytnú možnosti porovnania 
s potrebami a požiadavkami MŠVVŠ SR  
a vedomostnej spoločnosti.
Aktivita 2.1. je zameraná na doplnenie 
fyzikálneho, chemického a biologického 
laboratória o nové inovované laboratórne 
zariadenie, pomôcky a prostriedky IKT 
a zavedenie počítačom podporovaného 
vyučovacieho procesu v laboratóriách. 
Pre každé z laboratórií bude zakúpených 

6 kusov notebookov pre žiakov a zároveň 
budú zakúpené didaktické prostriedky pre 
„ Integrovaný školský merací, modelovací  
a riadiaci systém COACH“.
  Cieľom aktivity 3.1. je motivovať žiakov pre 
profesionálnu orientáciu v prírodovedných 
odboroch a technických smeroch z dôvodu 
lepšej perspektívy uplatnenia na trhu práce. 
Bude vypracovaná inovatívna metodika 
pre realizáciu kariérneho poradenstva. 
Žiaci sa naučia, ako pracovať pri hľadaní 
svojej profesionálnej orientácie s podporou 
prostriedkov IKT.
  Aktivita 4.1. je zameraná na zvýšenie 
odborných kvalifikačných kompetencií 
pedagogických zamestnancov ďalším vzde-
lávaním. Po absolvovaní troch vzdelávacích 
programov učitelia získajú potrebné zruč-
nosti v práci so súčasnými informačno-ko-
munikačnými technológiami.
Gymnázium Krompachy v rámci projektu 
Moderné vzdelávanie – najlepšia investícia 
zmodernizuje školské laboratóriá a učeb-
ne. Rekonštrukcia laboratórií prinesie 23 
notebookov, 6 interaktívnych tabúľ, 6 vizu-
alizérov, 6 dataprojektorov, systém COACH 
– meracie panely, sondy a softvéry. Projekt 
skvalitní pracovné prostredie, umožní uči-
teľom uplatňovať moderné metódy a formy 
práce a zmení tradičné formy vzdelávania 
na moderné.

Mgr. Marcela Hojstričová, manažér publicity

Gymnázium Krompachy

Švajčiarsko – tri dni poznávania histórie, krásy a elegancie
My, členovia AMAVET klubu 
pri Gymnáziu v Krompachoch, 
sme sa pred časom vybrali 
na jeden z najočakávanejších 
výletov tohto školského roka. 
Precestovali sme pekných pár 
tisíc kilometrov, aby sme vi-
deli čosi nové , aby sme zažili 
čosi unikátne a aby sme mohli  
v budúcnosti rozprávať príbehy 
o našich potulkách. Potulkách  
v krajine helvétskeho kríža.
Celé to začalo dňa 8. marca, keď 
sme nasadli do autobusu a vy-
dali sa na vzrušujúcu 24-hodi-
novú cestu naprieč štyrmi kra-
jinami strednej Európy. Prešli 
sme cez Slovensko, Rakúsko, 
Nemecko, až sme sa ráno  
o desiatej ocitli tesne za švajčiar-
skymi hranicami, a to pred brá-

nami Technoramy – našej prvej 
zastávky. Tam sme počas troch 
hodín mali možnosť pohrať 
sa s fyzikálnymi hračkami od 
výmyslu sveta. Len pre ilustrá-
ciu, v tejto obrovskej budove sa 
nachádzali vodné bubny, malé 
generované tornádo, magnety 
tancujúce na rôzne melódie, 
všelijaké optické kúzla, aj his-
torické vláčiky a modely lodí. 
Bolo v nej skrátka všetko, čo 
má čo i len trošičku spoločného 
s fyzikou, optikou, chémiou 
alebo biológiou. Navyše sme sa 
v Technorame zúčastnili aj špe-
ciálneho predstavenia, kde sme 
boli priamymi svedkami tvorby 
bleskov, čo bolo, ako celá náv-
števa tejto fascinujúcej výsta-
vy, veľkým zážitkom. Viacero  

z nás sa dokonca vyjadrilo, že 
by v Technorame radi zotrvali 
aj dlhšie, pretože ani tri hodiny 
strávené v nej neboli dosť na to, 
aby sme si vyskúšali všetky ex-
ponáty. No museli sme ísť ďalej. 
A tak sme aj šli. 
Popri hrebeňoch alpských veľ-
hôr sme precestovali zvyšok 
prvého dňa výletu, a tak sme sa 
o siedmej dostali až za hranice 
Francúzska, kde sme sa ubyto-
vali. Ani sme sa nenazdali, a už 
sme však znova sedeli v auto-
buse, tešiac sa na návštevu Že-
nevy. Tam sme dorazili presne  
o 10:00 hod. a za krásneho slneč-
ného počasia sme si užili najprv 
zapnutie 140-metrového gejzí-
ru prýštiaceho zo Ženevského 
jazera a potom prechádzku 

popri pobreží. Prešli sme okolo 
slávneho hotela BeauRivage, 
parku, kde bola zavraždená 
Sissi, Wilsonovom paláci, až 
sme došli k ústrediu najväčších 
medzinárodných rokovaní - 
Palácu OSN. Pred ním sme 
sa odfotili s veľkou stoličkou, 
ktorá sa stala hlavnou atrak-
ciou návštevníkov, no my sme 
predsa videli viac, ako ostatní. 
My sme totižto mali objednanú 
prehliadku vnútra tohto dych 
berúceho miesta. Po dôkladnej 
prehliadke, cez ktorú musel  
v paláci prejsť každý, sme vstú-
pili do Nového paláca. Videli 
sme tri najväčšie rokovacie sály, 
dokonca sme sa chvíľu mohli 
cez sklenené dvere pozerať na 
rokovanie, ktoré práve pre-

Moderné vzdelávanie – najlepšia investícia
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biehalo. V Starom paláci sme navštívili 
najstaršiu sálu, v ktorej prebiehali už ro-
kovania z obdobia po prvej svetovej vojne. 
Po hodinovej prehliadke sme tak obohatení 
nasadli znova do autobusu a vybrali sme sa 
navštíviť ďalšiu medzinárodnú organizá-
ciu, ktorú sme mali v programe. Tak sme sa 
vybrali do samotného epicentra svetového 
vedeckého výskumu – do CERNu. 
V CERNe sme sa zúčastnili prednášky 
pána Erica Brackeho, ktorý nám odpovedal 
na dlho kladené otázky ohľadom CERNu. 
Zistili sme, na čo CERN slúži, čo je jeho 
podstata a taktiež, čo všetko nám od svojho 
vzniku priniesol. Pán Eric Bracke nás po-
tom vzal k dvom urýchľovačom, ktoré boli 
najbližšie od Ženevy. To, že boli najbližšie, 
spomínam preto, lebo kvôli tomu, aby sme 
sa dostali k prvému z nich, sme prekročili 
hranice a vstúpili sme na územie Francúz-
ska. Navštívili sme Large Hadron Collider 
(LHCb), pri ktorom nám bolo vysvetlené, 
na akom princípe funguje. Potom sme 
cestovali aj za druhým bodom, v ktorom 
prebiehali experimenty, za ústredím AT-
LAS, kde sme si vypočuli ďalšiu zaujímavú 
prednášku o stavbe takéhoto urýchľovača. 
Pravdupovediac, nás tam pán Bracke do-
slova zasvätil do tajomstiev tohto medzi-
národného vedeckého ústavu, aj keď nám 
predtým prízvukoval, že CERN žiadne 
tajomstvá neskrýva. No som si istá, že nie 
veľa ľudí v ten deň videlo to, čo my, preto sa 
chcem aj v mene mojich spolužiakov poďa-
kovať ako organizátorom AMAVETu, tak aj 
ľuďom, ktorí nás CERNom previedli.
Po menšej zastávke v McDonalde sme pre-
šli späť na švajčiarske územie a pod plášti-
kom tmy sme preskúmali krásy a dominan-
ty Ženevy. Šli sme po brehu rieky Rhône, 
ktorá týmto očarujúcim mestom preteká, 
zatiaľ čo nám náš sprievodca odhaľoval jej 
históriu. Videli sme najstarší dom v Žene-
ve, reštauráciu, v ktorej raňajkoval sám Bill 
Clinton, v parku sme si zahrali obrí šach,  
a takisto sme zaspomínali na pár známych 

osobností, ktoré si Ženeva uctila krásnymi 
pamätníkmi. A až sme od únavy nevládali 
chodiť, sadli sme si všetci na najdlhšiu 
lavičku na svete. Takto vyzeral výlet do 
okolia Ženevy, ktorý sme ten deň ukončili 
hodinovou prechádzkou jej historickým 
centrom. Neboli sme veľmi nadšení, že  
z nej musíme odísť, no keď sme si sadli do 
autobusu, boli sme takí radi, že už nemu-
síme viac chodiť, že sme ani veľmi nepro-
testovali a nechali sme sa odviezť späť do 
hotela v eufórii, že sme dnes videli čosi 
úplne nové. A v ešte väčšej eufórii sme boli, 
keď sme si uvedomili, že výlet nekončí. Ba 
naopak – pokračuje najkrajšou zastávkou, 
akú sme si mohli priať. 
Na druhý deň sme sa o jedenástej pred-
poludním našli stáť pred čokoládovňou 
Cailler. Vošli sme dnu, a teda, mysleli sme, 
že už nikdy nebudeme chcieť vyjsť von. Cí-
tila som sa tam ako v perníkovej chalúpke. 
Steny boli založené čokoládou od spodku 
až po samotný vrch. No to nebolo jediné, čo 
tam na nás čakalo. Prešli sme najprv pre-
hliadkou, v ktorej nám bolo vysvetlené, ako 
čokoláda vznikla, a ako sa postupne dostala 
až do Švajčiarska. Celá prehliadka bola plne 
automatizovaná, čo nám poskytlo skvelý, 
ničím nerušený zážitok. Mohli sme ochut-
nať kakaové bôby, sledovať proces tvorenia 
čokoládok, až kým sa neobjavili pred nami 
na striebornom podnose. Ochutnali sme 
všetky možné druhy dezertov, aké firma 
Cailler ponúka, a behom tejto ochutnávky 
sme sa cítili... Nuž, ako v siedmom nebi. 
Potom sme zablúdili naspäť do obchodu  
a bez zbytočných dilem sme kúpili toľko 
čokolád, koľko nám len do košíka vošlo.  
A že sme konali správne, o tom sa ešte aj 
teraz presviedčame každý raz, keď doma  
v obývačke otvárame novú čokoládku.
No ani to ešte nebol koniec. Ostávala stále 
jedna zastávka a tou bolo hlavné mesto 
Bern. V ňom sme dokonca dostali aj bojovú 
úlohu – nájsť cestu naspäť k nášmu auto-
busu. Najprv sme si mysleli, že táto úloha 

sa nám stane osudnou, no hneď, ako sme 
vkročili do historického centra, sme pocho-
pili, aká je v podstate ľahká. Historické cen-
trum bolo totiž tvorené troma paralelnými 
ulicami. Myslím, že práve jednoduchosť 
stavby historického centra je najkrajším 
klenotom, ktorý ho zdobí. No zďaleka nie 
jediným. Kým sme sa dostali na štartovú 
pásku, prešli sme celé mesto a počúvali 
nášho sprievodcu rozprávať o všetkých pa-
miatkach, okolo ktorých sme šli. Boli sme 
pri radnici, bernských fontánach, bazilike, 
ktorej vnútro sme si mohli aj prehliadnuť 
a nakoniec sme počuli odbíjať slávny 
bernský orloj. Trasou naspäť sme ešte za-
blúdili do parku, ktorý ponúka nádherný 
180-stupňový výhľad na mesto a rieku 
Aare, ktorá Bernom preteká. Videli sme 
bernský výbeh s medveďmi, ktorí sú oddáv-
na symbolmi mesta. A taktiež sme si neza-
budli v obchodíku kúpiť krásne suveníry, 
ktorými sme sa potom pýšili a obdarúvali 
doma na Slovensku. 
Nuž, a to je celý náš výlet. Samozrejme, ne-
mohla som vám povedať všetko. Ak by som 
mala byť detailná, nedopísala by som sa. Tie 
zážitky a spomienky, ktoré sme v krajine 
helvétskeho kríža spolu zažili, by zapísali aj 
celú kroniku. No dúfam, že takto som vám 
aspoň trošku priblížila, ako úžasne sme sa 
vo Švajčiarsku mali. Preto chcem poďako-
vať pani profesorkám Mgr. Jane Legartovej 
a Mgr. Daniele Waresovej, ktoré celý tento 
výlet umožnili, a ktoré sa o nás po dobu 
tých troch dní tak skvele starali. Veľká vďa-
ka patrí takisto AMAVETu a nášmu skve-
lému sprievodcovi, ktorý nás povodil po 
neprebádaných cestičkách švajčiarskych 
miest. Na záver by som Švajčiarsko defi-
novala troma slovami – je to história, krása  
a elegancia. Preto som rada, že som tieto tri 
živly mohla vidieť v tak skvelej harmónii.  
A že som ich mohla spoznať s tak super 
ľuďmi, s akými som Švajčiarsko navštívila.

Antónia Mikulová

Amavet klub pri Gymnáziu v Krompachoch
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Významní krompašskí rodáci

Preto alebo Pokračovanie „Prečo?“ z novembra 2013 

Záujem o výtvarné umenie sa 
u neho prejavil už v útlom det-
stve, avšak rodičia mu vybrali 
vojenské povolanie, ku ktorému 
nemal vzťah.
Po dovŕšení plnoletosti študoval 
rok na Rahlovej škole vo Viedni. 
Biederraeierovský štýl kreslenia 
mu nevyhovoval, a tak prešiel na 
duseldorfskú akadémiu. Tu sa 
stal žiakom Karia F. Lessinga, 

ktorý sa venoval romantickej 
krajinomaľbe, a ktorý naňho 
hlboko zapôsobil. Toto obdobie 
je v jeho živote veľmi dôležité. 
Tu namaľoval svoje prvé zna-
menité diela. Jeho umenie úzko 
súvisí so vzťahom k rodnému 
kraju, osobitne k oblasti Spiša 
a Šariša. Väčšina jeho diel odzr-
kadľuje krásu tejto krajiny. V ob-
razoch sa často objavuje námet 

spišského hradu, ako i kaštiele 
nachádzajúce sa v oblasti šariš-
ských vrchov.
Gundelfingerovu predstavivosť 
dráždili spočiatku hlavne zrúca-
niny hradov, rozpadávajúce sa 
kurie a neskôr aj podvečerné ná-
lady v riečnych údoliach a Tatry.
V posledných rokoch života ho 
zaujímali iba skice a štúdie stro-
mov a javov na oblohe. Vábili ho 

najmä súboje dravých oblakov  
a chmár, ktoré sa tlačia na seba.
Pri maľovaní jednej takejto štú-
die za búrky prechladol, dostal 
zápal pľúc, ktorému podľahol.
Gundelfinger namaľoval vyše 
100 obrazov. Predpokladá sa, že 
väčšina jeho životného diela sa 
zničila, alebo nenašla.

Zdroj: Žofia Síkorová: Osobnosti 

Krompách – Personálna bibliografia,1993

Študoval na štvorročnej“ ob-
chodnej“ akadémii v Košiciach 
a po ukončení prešiel na štúdia 
jednoročného náukobehu no-
társkeho - rovnako v Košiciach. 
V roku 1901 nastúpil ako prak-
tikant v Krompachoch. V marci 
1903 ho zvolili za vedúceho 
notára Krompách. Počas svojho 
krompašského pôsobenia mno-
ho vykonal v prospech prospe-
rity svojho rodiska po stránke 
hospodárskej, kultúrnej, soci-
álnej, venoval sa všestrannému 
rozvoju obce.
V začiatkoch likvidácie že-
leziarní podnikal všemožné 
kroky, aby ich ponechali  
v Krompachoch. Rimamurán-

ska spoločnosť ako vlastník 
trvala však na ich likvidácii.  
V čase hospodárskeho úpadku 
Krompách, v čase nezamest-
nanosti intervenciami hľadal 
možnosti zachrániť, pomôcť 
obyvateľom obce. Zo získaných 
podpôr z okresu a kraja zakúpili 
vtedy pozemky bývalej železiar-
ne. Tam zriaďovali náhradné 
menšie podniky.
Vybudovali pílu na elektric-
ký pohon a tá bola už v roku 
1926 v prevádzke. V roku 1931 
zriadili dielne pre slovenský 
kameňopriemysel. V roku 1925, 
Martinidesovou zásluhou, obec 
odkúpila budovu nemocnice, 
ktorú majitelia železiarní mienili 

oddisponovať do Handlovej.
V roku 1931 obec financova-
la výstavbu hydroelektrárne  
a v ďalšom roku začali so stavbou 
Jubilejného domu - s modernou 
kinosálou, divadlom, reštaurá-
ciou a obchodmi. Vďaka Martini-
desovi sa našli aj finančné zdroje 
na zregulovanie Slovinského 
potoka, v celej obci až po vtok do 
Hornádu, s viacerými mostami. 
Po regulačných prácach stavebne  
a krajinársky dotvorili park na 
námestí a v roku 1939 odhali-
li - vítajúc agresora - pamätník 
občanom Krompách padlým  
v prvej svetovej vojne.
V čase nezamestnanosti Martini-
desovou zásluhou zriadili útulok 

pre mladých. Uhrádzali ho zo 
ziskov z premietania filmov. 
Kino patrilo Os. Červenému 
krížu, ktorému predsedoval  
R. Martinides. Z tých istých 
zdrojov financovali mliečne 
akcie pre chudobnejších žiakov 
aj ošacovacie akcie pred Viano-
cami.
Na znak úcty a uznania mu obec 
i nadriadené úrady udelili v čase 
dôchodku Cestné uznanie, dip-
lom a poďakovanie za obetavú, 
dlhoročnú prácu verejného či-
niteľa. Zomrel 19. januára 1954. 
Pochovaný je na miestnom cin-
toríne Krompách.

Zdroj: Ladislav Skrak: Krompachy 

– Osobnosti a história, 1992

HISTORICKÉ OKIENKO

Jubileá významných krompašských osobností
Narodeniny v mesiaci apríl

Július Gundelfinger (28.4.1833 – 1894) – akademický maliar
Róbert Martinides (2.4.1880 – 19.1.1954) – vedúci notár Krompách

Július GUNDELFINGER – akademický maliar (28.4.1833 Krompachy – 1894 Šarišské Michaľany)

Róbert MARTINIDES, vedúci notár Krompách (2.4.1880 Krompachy – 19.1.1954 Krompachy)

Sú situácie, o ktorých je potrebné ve-
rejne hovoriť. Posúvajú, nachádzajú 
východiská. Lámu známe – Mlčať je 
zlato. Hrob Želmíry Hurbanky, Vikto-
ra Lorenca a ich synov má svoje IČO 
späť.
Som presvedčená, že znovutvorca 
pamätníka dal Krompašanom tú naj-

prirodzenejšiu hodinu vlasteneckej 
výchovy - chrániť si a vážiť si minulosť. 
Možno je to výzva pre školy, MO MS či 
iné organizácie a jednotlivcov...
Už niekoľ ko dní poznám krstnú mamu 
tohto pietneho miesta. V tichosti, bez 
publicistiky jednoznačne potvrdila 
lásku ku Krompachom. K svojim prí-

stavkom za podstatným menom ŽENA 
pridala ďalšiu apozíciu.
Vďaka vám, pani primátorka.
Chráňme si svoje! Nedopusťme, aby 
nedostatok času bol naším tradičným 
ospravedlnením.

Anna Pustayová
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Rez ovocných stromov je jedným z najú-
činnejších a najdôležitejších pestovateľ-
ských opatrení. Je súčasťou tvarovania 
koruny a významne ovplyvňuje rodivosť. 

Vyznačuje sa vysokou účinnosťou zása-
hov, pri ktorých redukujeme reprodukčné 
organy (kvetné puky) a aktivizujeme 
rastové procesy. Skorý jarný rez sa veľmi 
výrazne prejaví v bujnom raste stromu 
počas krátkeho obdobia na začiatku vege-
tácie. Rezom konárov, rodivého obrastu, 
alebo jednoročných výhonkov, prípadne 
ich časti v podstate odstraňujeme kvetné 
puky. Redukciou kvetných pukov šetríme 
sily stromu a zabraňujeme mu dostať sa do 
vyčerpanosti.
Prevísajúce konáre na jadrovinách signa-
lizujú rodenie drobného brakového ovocia 
a je potrebné ich skrátiť až po výhonky, 
ktoré smerujú šikmo hore. Tým dosiahne-
me čiastočné zmladenie koruny a úrodu 
kvalitného ovocia. Hrubé staré konáre pri 
zmladzovaní neodstraňujeme naraz, ale 
postupne v priebehu niekoľkých rokov. Po 
reze hrubé rany začistime ostrým nožom 
(žabkou) hlavne okrajovú kôru a zatrieme 
latexom alebo stromovým balzamom.
Rez v období vegetačného pokoja (zimný, 
predjarný a na začiatku vegetácie) podpo-
ruje stromy v procese rastu. Naproti tomu 
rez v období vegetácie podporuje rodivosť 
(tvorbu kvetných pukov). Toto predurčuje 
predjarný a jarný rez hlavne pre staršie 
stromy. Rez ovplyvňuje rodivosť, ale tá je 
podmienená celým radom ďalších činiteľov 
ako je hnojenie postreky proti chrastavitos-
ti, škodcom a pod. U starších stromov sa 

jarným rezom snažíme otvoriť korunu, aby 
sme ju presvetlili, čím zabránime aj šíreniu 
hubových ochorení a škodcov.
Hlavnou úlohou rezu mladých stromčekov 
je tvarovanie plánovaného tvaru koruny 
ovocného stromu. Súčasne sa snažíme do-
viesť strom čím skôr do rodivosti. K tomu 
je potrebné dodržať určité zásady. Stromky 
by mali byť vysadené na vzdialenosť podľa 
typu podpníka a naštepeného kultivaru. 
Neprehnojujeme dusíkom. Až do začiatku 
rodivosti režeme menej, alebo vôbec, aby 
sme dosiahli čím skoršiu a bohatšiu rodi-
vosť. V maximálnej miere šetríme termi-
nálne púčiky. Uprednostňujeme letný rez 
na úkor rezu v období vegetačného pokoja. 
V korune nezapestovávame nadmerný po-
čet kostrových konárov. Stromy s hustou 
korunou majú málo slnka vo vnútri koruny 
a trpia hubovými chorobami. Vzdialenosť 
medzi bočnými kostrovými konármi na 
stredniku vo vertikálnom smere nechá-

vame 15-20 cm. Na urýchlenie rodivosti 
môžeme použiť nakláňanie, ohýbanie ko-
nárov, zárezy, škrtenie, a pod. Rez vrcholo-
vého terminálu využívame, ak potrebujeme 
udržať strom v určitých hraniciach, čo do 
výšky a šírky. Zmladením rodivého obrastu 
dosahujeme vyššiu kvalitu ovocia a jeho 
redukciu. Pamätajme, že hlboký rez podpo-
ruje rast a mierny rez podporuje rodivosť. 
Ošetrenie po reze je dôležité, pretože otvo-
rené rajsy často napádajú drevokazné huby.
Kôstkoviny v predjarnom a jarnom období 
nerežeme, aby sme zabránili tvorbe glejo-
toku. Rez si ponecháme na čas vegetácie, 
alebo hneď po zbere.
S rezom egrešov a ríbezlí môžeme začať už 
vo februári, ak nám to počasie dovolí. Od-
straňujeme konáre staršie ako 5 rokov, pre-
svetľujeme koruny a odstraňujeme krátke 
koreňové výhonky. U egrešov skracujeme 
jednoročné výhonky asi o jednu tretinu, 
slabšie na jedno až dve očka. Zlepší sa nám 
kvalita plodov, podporí rast nových výhon-
kov a obmedzí šírenie múčnatky americkej, 
ktorej spóry prezimujú väčšinou na konco-
vých očkách letorastov. Ríbezle TITANIE 
nerežeme, ani neskracujeme letorasty, pre-
tože sa tým pripravujeme o úrodu. Zmla-
dzujeme až po 5-tich rokoch len v prípade 
prestarnutých konároch. Pamätajme už 
teraz na zakúpenie ochranných postrekov 
na múčnatku, chrastavitosť, proti piliarke 
slivkovej, aby sme ich v prípade potreby 
mali poruke. Pri červených ríbezliach sa 
obmedzíme len na odstránenie prestárlych 
a suchých konárov a odstránime slabé pre-
bytočné mladé výhonky.

Ján Milo

ZÁHRADKÁRSKA PORADŇA

Jarný rez ovocných stromov a kríkov

MESTO KROMPACHY VáS SRDEČNE POZýVA
Dňa 30.4.2014 (streda) o 17:30 hod. – Stavanie mája, pri kostole na Námestí slobody

Príďte si pripomenúť túto milú tradíciu s folklórnym súborom Krompašan. 

Dňa 1.5.2014 (štvrtok) od 15:00 hod. – Prvomájové posedenie, chata Vápenec na Čarde
Sviatok práce môžete osláviť pri chytľavých tónoch ľudovej hudby v podaní skvelých muzikantov Hvizdošovcov. Vstup voľný.

Dňa 22.5.2014 (štvrtok) o 19:00 hod. – divadelné predstavenie Ženský zákon v podaní hercov Spišského divadla. 
Divadelná sála Domu kultúry v Krompachoch. Vstupné 6 Eur. Príďte si pozrieť slovenskú klasiku v spišskom nárečí. 

OZ TERAPEUTIKA VáS SRDEČNE POZýVA 
na besedu na tému „Starostlivosť v rodine o človeka s Alzheimerovou chorobou“.

Kedy? Dňa 30.4.2014 o 15:00 hod. • Kde? v Obradnej sieni MsÚ Krompachy • Vstup voľný

PozVáNKy
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Ak vieš, odpovieš

KUPÓN č. 4

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

Uzávierka príspevkov je 
do 10. dňa daného mesiaca.
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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. Najlepší strelec štvrtoligových futbalistov seniorov Pokroku SEz Krom-
pachy zaznamenal v 17 zápasoch jesennej časti súťaže 8 gólov. Kto ním bol?
a)  Tomáš Biľ
b)  Ivan Košč
c)  Róbert Hagara

2. Čo znamená slovo rekognoskácia?
a)  prieskum, obhliadka
b)  obdobie po prekonanej chorobe
c)  mierové riešenie politických sporov

3. Kúpele Sivá brada neďaleko Spišského Podhradia už dlhšie nie sú 
funkčné. Viete, aké choroby sa tam liečili?
a)  kožné a reumatické choroby
b)  žalúdočné a nervové choroby
c)  ženské choroby

4. 1. apríla tohto roku si pripomína 205. výročie nedožitých narodenín 
ruského spisovateľa a dramatika Nikolaja Vasilieviča Gogoľa. Ktorého 
z troch citovaných románov je autor práve N.V. Gogoľ?
a)  Anna Kareninová
b)  Zločin a trest
c)  Mŕtve duše

5. Hlavným mestom juhoamerického štátu Kolumbia je:
a)  Lima
b)  Bogota
c)  Caracas 

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

z čísla 3/2014 sú 1b, 2c, 3b, 4a, 5c. Šťastnou výherkyňou je Mária Smetanová. Blahoželáme!

  PozVáNKA

Autor: Dušan Girba

Mesto Krompachy 

VáS POZýVA 
na divadelné predstavenie 

hry Jozefa Gregora Tajovského

žENSKý ZáKON,
ktoré sa uskutoční

22. mája 2014 o 17:00 hod. 
v divadelnej sále Domu kultúry 

v Krompachoch. 
Účinkujú herci Spišského divadla.

Vstupné je 6 Eur 
Predpredaj vstupeniek

u informátorky MsÚ Krompachy


