
Keď Pán Boh na šiesty deň 
spolu so všetkým živým tvor-
stvom na Zemi stvoril človeka, 
na rozdiel od vtáctva a zveri 
dal mu do daru rozum a slo-
bodnú vôľu. Dal mu moc uží-
vať všetko, čo mu je na úžitok 
a rozhodovať o tom, čo je pre 
neho dobré, a čo zlé.

Pri sledovaní konania niekto-
rých ľudí nadobúdame pocit, 
že nie vždy vedia správne vyu-
žívať  dar rozumu a slobodnej 
vôle.  Konanie ich je často 
ovplyvnené módnymi trendmi,  
reklamou, médiami a mienko-
tvornými ľuďmi v meste, štáte, 
spoločnosti. Mnohí sa chcú 
podobať tzv. celebritám zo  
„Smotánky“, alebo pripodobniť 
svoj život, životu televíznych  
a filmových hviezd, bez ohľadu 
na to, či svojím konaním ublížia 
iným, mnohokrát aj sami sebe. 
Pritom zabúdajú na skutočné  
a pretrvávajúce hodnoty v živo-
te, ako je česť, láska a sloboda.   
Častokrát nevedia, čo vlastne 
chcú a zároveň nevedia sa roz-
hodnúť, čo je pre nich dobré,  
a čo zlé, čo je pre nich na úžitok, 
a čo na škodu. Chcú všetko 
a hneď, bez toho, aby sa za-
mysleli nad sebou, nad svojím 
správaním. Hľadajú smietku  
v oku iného a pritom vo vlast-
nom nevidia brvno. 

Vážení čitatelia, určite pri 
prečítaní týchto úvodných viet  
rozmýšľate, prečo práve takéto 
ostré  slová hneď v úvodníku 
nášho mesačníka. Nechcem ro-
zoberať celospoločenské prob-

lémy, na to sú iní, ktorí sa touto 
problematikou profesionálne 
zaoberajú, ale chcem uviesť 
niekoľko príkladov a paradoxov  
v konaní a správaní sa niekto-
rých našich spoluobčanov  
v meste. 

Príklad č.1. Občania žiadali, 
aby sa kontajnery na odpad 
uzatvorili v prekrytých prí-
streškoch, pretože niektorí 
naši „hladní spoluobčania“ 
robia neporiadok okolo smet-
ných nádob. Aj keď sa čistota 
okolo smetných nádob oproti 
minulosti podstatne zlepšila, 
ale nie však natoľko, aby sme 
boli spokojní. Niekoľkokrát 
sme  vyzvali ľudí, aby prístrešky 

za sebou zamykali a vysypá-
vali odpad z igelitových vriec 
priamo do kontajnerov, pre-
tože naši „hladoši“ sa vynašli  
a zakúpili si podobné kľúče, 
ktorými prístrešky uzamykajú 
a vynášajú celé tašky s odpa-
dom mimo smetných nádob. 

Aká je skutočnosť? Prístrešky 
sú buď zamknuté a vtedy sú 
tašky z odpadom zavesené na 
kľučke, alebo sú pred uzamknu-
tou bránou  poukladané vrecia 
s odpadom. Prípadne sú vráta 
otvorené dokorán, pretože sú 
častokrát  pokazené zámky a od-
pad, aj s taškami, alebo vrecami 
je rozsypaný po prístrešku, ale-
bo v jeho okolí. Na sídlisku Juh 

aj na streche. Nezriedka celé 
tašky s odpadom nachádzame 
v parkoch a na miestach, kde 
by to nikto neočakával. Taška 
k taške, malá kopa pýta viac  
a zrazu je tu veľká čierna sklád-
ka, ktorú mesto musí zlikvido-
vať.
Ak chceme mať čisto v meste  
a v okolí príbytkov, a prečo pre to 
neurobíme  aj to málo, čo môže-
me a je v našich silách?  

Príklad č. 2. Občania žiadajú 
odhrňovať sneh a posypávať 
všetky cesty a chodníky, poko-
siť trávu na všetkých miestach, 
ktoré nie sú ohradené vlast-
nými plotmi, na cintoríne, pri 
činžiaku, na  medziach a naj-
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Spoločenská 
rubrika 
JUBILANTI
Srdečne blahoželáme 
jubilantom, ktorí sa v júni 
dožívajú: 

90 rokov 
Jozef Hlaváč

85 rokov 
Anna Dudová

80 rokov 
Ing. Pavol Horváth

70 rokov 
Dušan Girba
Justína Hoľková

Narodenia v máji
Barteková Anna Mária
Dirdová Erika
Girga Samuel
Horváthová Sára
Kundek Sebastián
Macková Ivana
Olejník Martin
Polláková Patrícia

Úmrtia v apríli
Bandžuchová Mária 1953 – 2014 
Bukaj Jozef 1956 – 2014
Černický Peter 1965 – 2014
Saksa František 1928 – 2014 

radšej ihneď. Vravia, „chceme 
aby bolo čisto, upratané a po-
kosené jednoducho všade, veď 
platíme mestu dane“. (Určite 
všetci?) Vážení spoluobčania 
naozaj sa snažíme, aby sme čo 
najskôr pokosili všetky verejné 
priestranstvá, aby sme odhr-
nuli všetky cesty a chodníky 
od snehu v čo najkratšom čase, 
avšak finančné prostriedky, 
ktorými mesto disponuje nám 
neumožňuje nakúpiť toľko stro-
jov a zariadení, aby sme v tej is-
tej chvíli mohli byť na všetkých 
miestach. Chcem vás všetkých 
požiadať o trpezlivosť, ale naj-
mä o pomoc. Ak chceme mať 
pokosené trávniky v okolí svo-
jich príbytkov, pomôžte mestu, 
ale aj sami sebe, zoberte kosu, 
alebo kosačku a prosím, pokos-
te trávu aj okolo svojho plota  
z vonkajšej strany. Pomôžte 
starším susedom upraviť si 
trávnik pred domom, veď aj vy 
budete raz starí a budete vďační 
každému, kto vám pomôže. 
Milí spoluobčania, stačí vám, 
ak máte  upravený trávnik  len vo 
svojej záhrade? Nezaujíma vás, 
ako to vyzerá za vaším plotom, 
alebo prahom bytu?  Zaiste všetci 
chceme, aby sme mali okolie 
svojho príbytku čisté a upravené.  
Tak vás prosím, urobme spolu 
niečo pre to a nespoliehajme sa 
len na suseda, alebo na mesto.

Príklad č.3 Občania si vysadili 
stromy okolo svojich príbytkov 
a teraz, keď  podrástli už ich 
nechcú a žiadajú, aby sa dali 
vyrezať. Zavadzajú im, tienia 
im ich príbytky, padá im lístie 
zo stromov, a pod. Mesto nemá 
problém na verejnom priestran-
stve strom vyrezať, ale  predtým 
ak k tomu pristúpime je potreb-
né zvážiť všetky klady a zápory, 
ktoré nám prináša existencia  
stromu. Každý z nás vie, akú 
funkciu majú stromy a zeleň. Sú 
našou kyslíkovou zásobárňou. 
Vážení spoluobčania, ak pred-
ložíte  žiadosť o výrub stromu,  
členovia komisie výstavby  
a životného prostredia ju veľmi 
dôsledne preskúmajú a zvažu-
jú, či sa nejedná o vzácny druh 
stromu, alebo či to nie je zdravý 
strom, ktorý len trocha bráni 

nášmu výhľadu. Zaiste  zohľad-
ňuje sa, či umiestnenie stromu 
je nespôsobuje niektorým 
osobám zdravotné problémy,  
či strom svojimi konármi nepo-
škodzuje  fasádu domu, alebo 
nezapríčiňuje iné poškodenie 
domu.  Po posúdení komisiou 
životného prostredia a po sú-
hlasnom rozhodnutí Okresné-
ho úradu, odborom životného 
prostredia mesto pristúpi  
k  zrezaniu stromu, prípadne  
k prerezaniu alebo odstráneniu 
konárov. 

Vážení spoluobčania, všetci 
chceme dýchať čistý vzduch  
s dostatkom kyslíka, ktorý stro-
my produkujú, chceme aby v lete 
nám stromy  tienili, aby na nich 
hniezdili vtáky, ktoré nás svojím 
spevom potešujú. Na druhej stra-
ne nám však stromy zavadzajú, 
pretože pre ich konáre nevidíme 
dobre na ulicu, prípadne nám 
zase v zime  tienia okná v byte  
a vtedy bez ohľadu na celospolo-
čenskú úlohu stromov žiadame  
o ich výrub. 

Príklad č.4. Občanom (najmä 
občiankam) sa páčia rozkvit-
nuté záhony kvetov, kvetináče 
plné pestrofarebných kvetov, 
radi sa potešia nádherou  
a vôňou kvetín pri potulkách 
mestom. Nielen mňa, ale aj 
mnoho iných ľudí bolí, keď 
„šporovliví“ občania vytrhajú 
kvetiny  zo záhonov a kveti-
náčov umiestnených v meste  
a posadia si ich doma v záhrad-
ke. Je pre mňa nepochopiteľné, 
ako niekto môže zobrať bez 
výčitiek svedomia vysadené 
kvety aj z hrobov na cintoríne. 
Nerozumiem tomu, ako je to 
možné, že vysadené kvety vedľa 
bytových domov nemá kto po-
liať, pretože jedna kanva vody, 
ktorú by bolo potrebné použiť 
na zaliatie kvetov nás asi zrui-
nuje. Je mi naozaj veľmi ľúto, že 
niektorí ľudia si nevedia vážiť 
prácu iných, nechcú si uvedo-
miť, že tieto kvety skrášľujú 
prostredie nielen iným, ale aj 
im samotným. 

Milí spoluobčania, vieme, čo 
vlastne naozaj chceme? Chceme 

žiť v peknom, čistom a uprave-
nom meste plný kvetov a zelene? 
Alebo nám stačí, keď máme 
upratanú a upravenú len  svoju 
záhradku, svoj pozemok a za  
plotom nech je trebárs aj smetis-
ko, pretože nám sa nechce odpad 
uložiť tam, kam patrí? Nevadí 
nám sneh, alebo nepokosená 
tráva hneď za plotom, pretože je 
nám ľúto vlastnej lopaty, alebo 
kosačky? Nezaujíma nás, či vy-
trhnutím kvetov, alebo okrasných 
kríkov nezarmútite tých, ktorí 
záhradku nemajú a tešia sa len 
z vysadených kvetov pred činžia-
kom, alebo v parku?  

Vedela by  som opísať ešte  veľa 
podobných príkladov zo života 
v našom meste.  Zaiste ste  sa 
už aj vy  stretli s konaním ľudí 
vo svojom blízkom okolí, ktoré 
niekedy nevie pochopiť zdravý 
ľudský rozum, ktorý dal Boh 
človeku do daru. Aj s tou daro-
vanou slobodnou vôľou u nás  
v meste nie je všetko asi „s kos-
tolným poriadkom“. 
Vážení spoluobčania, cieľom 
tohto úvodníka nie je odsúdiť 
všetkých ľudí v meste, ale chcem 
aby sme sa aspoň na chvíľku 
zastavili a porozmýšľali, či vždy 
konáme tak, aby bolo dobre aj 
iným a nielen sebe. Poznám 
veľa ľudí z nášho mesta,  ktorí sa 
nezištne obetujú  pre druhých, 
pre  svojich susedov, priateľov 
a známych. Starajú sa o okolie 
svojich bytových domov aj na-
priek tomu, že necítia podporu 
od ostatných susedov. Veľa ľudí 
pokosí trávnik aj na opačnej 
strane ulice, prípadne pomôže   
starému človeku, ktorý už ne-
vládze sa starať o svoj dvor, prí-
padne predzáhradku. Naozaj  
v našom meste žije veľa dobrých 
a obetavých ľudí, ktorí bez náro-
ku na odmenu pomáhajú iným. 
Robia to len tak, pretože majú 
láskavé srdce, čistú dušu a zmy-
sel pre estetiku. Všetkým tým, 
čo nemyslia len na svoje dobro, 
ale myslia aj na iných, všetkým 
ktorí  svoj rozum,  talent a dobré 
srdce  nevyužívajú len  pre  bla-
ho svoje, ale aj pre dobro dru-
hých,  chcem im za nás všetkých 
z úprimného srdca poďakovať.                                                                                                                  

Vaša primátorka, Iveta Rušinová

Predáme dom so zá-
hradou v tichej lokalite 
– Krompachy Dolina. 
Dom je po čiastočnej 
rekonštrukcii. Cena do-
hodou. V prípade záujmu 
kontaktujete tel. č. 0905 
356 773 

INZERCIA
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MsÚ informuje
Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí - 1. časť
V minulom čísle KS sme Vás informovali 
o sociálnej starostlivosti, ktorú zabezpe-
čovalo Mesto Krompachy  v roku 2013.  
V nasledujúcich riadkoch prinášame ďalšie 
údaje z činnosti oddelenia v roku 2013, 
ktorá je daná Organizačným poriadkom 
Mestského  úradu  v Krompachoch.

Úsek podateľne a registratúrneho 
strediska - archív
Ich činnosť upravuje zákon o archívoch  
a registratúrach a interný predpis mesta 
Registratúrny poriadok a registratúrny plán 
MsÚ v Krompachoch.
Podateľňa - vedie centrálny registratúrny 
denník pošty. V roku 2013 bolo podateľňou 
evidovaných 7146 záznamov došlej pošty 
a 14218 záznamov odoslaných poštových 
zásielok. Mesto zamestnáva od r. 2006 
poštovú doručovateľku prostredníctvom in-
štitútu chráneného pracoviska. Na uvedené 
pracovné miesto poskytol v roku 2013 úrad 
práce príspevok vo výške 6811 €. Poštová 
doručovateľka mestského úradu doručila  
v roku 2013 na území mesta Krompachy 10 
637 poštových zásielok.
Registratúrne stredisko - archív - vykonáva 
kompletnú starostlivosť o archívne doku-
menty a to najmä: preberanie, označovanie, 
hodnotenie, vyraďovanie, vyhľadávanie, 
vypožičiavanie a vystavovanie povolených 
odpisov klientom. 

Osvedčovanie listín a podpisov na 
listinách
V rámci výkonu samosprávy mesto vy-
konáva osvedčovanie listín a podpisov na 
listinách podľa zákona o osvedčovaní listín  
a podpisov na listinách obvodnými úradmi 
a obcami. Za osvedčenie mesto ako správny 
orgán vyberá poplatky podľa Sadzobníka 
správnych poplatkov, ktorý je prílohou 
zákona o správnych poplatkoch, ktorý je 
príjmom rozpočtu mesta. V roku 2013 bolo 
osvedčených 3157 podpisov a 1120 listín. 
Podateľňa plnila aj úlohu zastupujúcej po-
kladne.

Úsek ohlasovne a evidencie budov
Ohlasovňa - zabezpečuje prenesený výkon 
štátnej správy na úseku hlásenia pobytu 
občanov a registra obyvateľov SR podľa zá-
kona o hlásení pobytu občanov SR a registri 
obyvateľov SR. 
Na úhradu nákladov s tým súvisiacich boli 

mestu poskytnuté finančné prostriedky vo 
výške 2896 €. Ohlasovňa vykonáva a vedie 
evidenciu trvalých a prechodných pobytov 
občanov so štátnym občianstvom SR na 
území mesta, zasiela oznámenia o zmene 
trvalého a prechodného pobytu pre Regis-
ter obyvateľov SR, vykonáva aktualizáciu 
všetkých zmien osobných údajov týkajú-
cich sa občanov mesta, vydáva doklady na 
vybavenie občianskeho preukazu a jeho 
zmenu, vydáva potvrdenia o pobyte obča-
nov, poskytuje súčinnosť štátnym orgánom 
týkajúcej sa pobytu občanov, zabezpečuje 
vystavenie a aktualizáciu zoznamov voličov 
a vydávanie voličských preukazov.

V roku 2013 mesto na základe žiadosti  
o zrušenie trvalého pobytu zrušilo trvalý po-
byt 72 občanom. V tomto prípade je miestom 
trvalého pobytu občana mesto Krompachy.
• Počet vydaných potvrdení o trvalom  
 pobyte – 230
• Počet spracovaných dožiadaní o súčin- 
 nosť pre súdy, políciu a exekútorov - 402
Evidencia ulíc a budov - Mesto Krompa-

chy podľa zákona o obecnom zriadení  
a vyhlášky MV SR, ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o označovaní ulíc a iných ve-
rejných priestranstiev a o číslovaní stavieb 
vedie evidenciu ulíc a budov v meste /obytné 
domy, rodinné domy, ostatné budovy, gará-
že, rekreačné chatky, záhradkárske chatky/. 

Na tomto úseku sa pripravujú rozhodnutia 
o určení alebo zrušení súpisného a orien-
tačného čísla k zápisu budov do katastra 
nehnuteľností, zasielajú sa oznámenia  
o pridelení, zmenách, zrušení čísel budov 
pre Register obyvateľov SR a vydávajú po-
tvrdenia o pridelení alebo zmene súpisného 
alebo orientačného čísla. V roku 2013 bolo 
vydaných 20 rozhodnutí ohľadom súpisných 
a orientačných čísel. 

Matričný úrad
Matrika vykonáva svoju činnosť na zákla-
de prenesenia výkonu pôsobnosti štátnej 
správy na obce. Matričný obvod Krompachy 
tvorí mesto Krompachy a obce Slovinky, 
Kolinovce a Kaľava. Na úhradu nákladov 
preneseného výkonu štátnej správy na úse-
ku vedenia matriky boli mestu na rok 2013 
poskytnuté finančné prostriedky vo výške 
25142 €. 

ÚDAJE EVIDOVANÉ OHLASOVŇOU ZA ROK 2013

Počet obyvateľov 
k 31.12.2013

8 815

- z toho muži 4 254

- z toho  ženy 4 561

Narodenia 143

- z toho chlapci 66

- z toho  dievčatá 77

Úmrtia 75

Prisťahovaní 79

Odsťahovaní 92

Sobáše 46

Rozvody 17

PREHĽAD ČINNOSTÍ NA ÚSEKU MATRIKY ZA ROK 2013

Zápisy v 
matričných 
knihách: 

kniha narodení 681

kniha manželstiev 41

kniha úmrtí 183

Oznamovacia povinnosť 1 954

Štatistické hlásenie 12

Žiadosti o príspevok na pohrebné 187

Výpisy z matrík prvopisy 893

druhopisy 4 797

Matričné doklady do cudziny 20

Delegované sobáše 1

Maloletí snúbenci 4

Vrátenie sa k predošlému priezvisku po 
rozvode

1

Zmena mena a priezviska 8

Zápis narodení, manželstiev 
a úmrtí MV Osobitná matrika Bratislava

31

Dodatočné záznamy do matrík 213

Iné potvrdenia 930

Žiadosť o výpis a odpis z registra trestov 68

Ing. Ján Ivančo, vedúci oddelenia 

organizačno-správneho a sociálnych vecí MsÚ

Pokračovanie v budúcom čísle
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Prihovára sa vám primátorka
Vážení spoluobčania, 
Snažím sa pravidelne vás informovať  
o dianí v našom meste, preto aj tentoraz vy-
užívam príležitosť oboznámiť vás s tým, čo 
sa za posledné dni a týždne v meste udialo, 
a čo sa chystáme alebo pripravujme urobiť. 

Úprava miestnych komunikácií
Začnem  témou, ktorá zaujíma najmä obča-
nov Maurerovej ulice. Obyvatelia obytných 
domov, ktoré sú umiestnené „pod cestou“ 
sa už niekoľko desiatok rokov dožadujú rea-
lizácie vozovky so spevneným povrchom. Sú 
to jediné činžiaky v meste, kde nie je prístup 
ku vchodom po spevnenej komunikácií. 
Tieto úpravy sme plánovali už vlani, avšak 
podpísanie Memoranda Združením miest  
a obcí s Vládou SR nám zväzovalo ruky. Mu-
seli sme šetriť aj s tým málo, čo sme získali  
z podielových daní od štátu a z miestnych 
daní a poplatkov. Príjmy mesta v roku 2013 
boli na úrovni príjmov v roku 2007, avšak 
inflácia, ceny materiálov, miezd a daní išli 
od roku 2007 výrazne hore.  Preto hospodá-
renie s mestskými peniazmi bolo vlani mi-
moriadne ťažké aj napriek tomu sme v roku 
2013 šetrili  tak, že sa nám podarilo  ušetriť 
235 tisíc €. Tieto finančné prostriedky sme 
presunuli do rezervného fondu, a preto si  
v tomto roku môžeme dovoliť viac, ako  
v predchádzajúcom roku.  V tomto roku 
plánujeme na Maurerovej ulici pri uvede-
ných obytných domoch pod cestou urobiť 
asfaltovú cestu. Momentálne sa vyhodnocuje 
verejné obstarávanie a dúfam, že v najbližšej 
dobe sa budú obyvatelia  tešiť z novej cesty. 
Taktiež plánujeme opraviť niektoré chodníky  
v meste. Súťaž na výber zhotoviteľa na opravu 
chodníkov v súčasnosti ešte nie je ukončená. 
Podarilo sa nám však opraviť niektoré výtlky, 
ale čím ich viac opravujeme, tým viac sa nám 
objavujú nové. 
 
Materská škola a detské jasle pri ZŠ s MŠ 
na Maurerovej ulici.
V čase, keď budete čítať tento článok, mala 
by už byť podpísaná zmluva so zhotoviteľom 
stavby - DAG Slovakia a.s. Prešov. Celkový 
projektový rozpočtový náklad na rekon-
štrukciu pavilónu „D“ v Základnej škole  
s Materskou školou bol vo výške 307 tis. 
Eur. V súťaži o dodávateľa stavby, v tzv. 
verejnom obstarávaní (VO) sa nám poda-
rilo vysúťažiť celkovú cenu diela vo výške  
185 tis. €. Teším sa, že cena je taká nízka, len 
mám v kútiku duše obavy, či nebude problém 
za túto cenu zrekonštruovať tento stavebný 
objekt, tak ako je to v súčasnosti v staveb-

níctve bežné. Dúfam, že aj napriek tomu, že 
tento dodávateľ je v našich končinách nezná-
my, odvedie kvalitnú prácu a ukončí stavbu  
v požadovanom termíne. Do konca roka 
2014 by stavba mala byť ukončená. Verím, že 
aj napriek tomu, že stavba nebude ukončená 
do začiatku školského roka, rodičia sa po-
tešia, že budú môcť svoje detičky umiestniť 
v Krompachoch v Materskej škole a v Det-
ských jasliach. Kapacita škôlky bude 50 detí 
a kapacita detských jaslí je 10 detí. 

Zberný dvor
Od roku 2010  je povinnosťou obce  pre-
vádzkovať zberný dvor. Už niekoľkokrát sme 
sa uchádzali o dotácie z EÚ na realizáciu 
Zberného dvora, avšak úspešní sme boli 
až na sklonku roka 2013. Z Ministerstvom 
životného prostredia sme podpísali zmluvu 
na poskytnutie dotácie na výstavbu a tech-
nologické zariadenie zberného dvora dňa 
18.12.2013 s celkovým objemom finančných 
prostriedkov 2 186 808,00 €. Súťaž na výber 
zhotoviteľa je už ukončená. V súťaži bola  
s najnižšou cenou 1 746 000 € najúspešnej-
šia firma Euro – Building, s.r.o. Bratislava. 
V súčasnosti Úrad pre verejné obstarávanie 
(ÚVO) kontroluje samotný proces verejného 
obstarávania. Zberný dvor bude umiestnený 
v objekte bývalého SOUE na Hornádskej uli-
ci. Súčasťou zberného dvora budú aj štiepko-
vače a traktor. Taktiež v súčasnosti prebieha 
kontrola aj na verejné obstarávanie na dodáv-
ku strojov a zariadení pre zberný dvor.

Komunitné centrum 
Podobný stav, ako so zberným dvorom je 
aj s výstavbou Komunitného centra. Ko-
munitné centrum bude umiestnené taktiež  
v budove SOUE, na vrchnom podlaží. Tak-
tiež dodávateľ je už vybraný, avšak proces VO 
je kontrolovaný v súčasnosti na Úrade pre ve-
rejné obstarávania. Zmluva s Ministerstvom 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR na poskytnutie dotácie je podpísaná na 
čiastku 166 188,16 €. Verejné obstarávanie 
na túto stavbu opätovne vyhrala firma   DAG 
Slovakia, a.s. Prešov s predloženou najniž-
šou ponukou vo výške rozpočtového nákladu 
91 199,53 €. Tieto nízke ceny diela vo mne 
vyvolávajú z jednej strany radosť nad ušetre-
nými finančnými prostriedkami, avšak  
z druhej strany obavy o kvalitu práce a kvalite 
použitých materiálov. Avšak zákon o verej-
nom obstarávaní je tak prísny, že skutočne 
obstarávateľ, v našom prípade  mesto musí  
vybrať dodávateľa s najnižšou ponúknutou 
cenou, pri splnení všetkých kritérií, ktoré 

požadujeme predložiť v procese VO. Mesto 
sa istí zmluvami, v ktorých požadujeme, aby 
vysúťažená cena bola konečná a pevná, s kto-
rou nie je možné hýbať smerom nahor. Každý 
dodatok na akúkoľvek zmenu, aj keď nemá 
dopad na zmenu ceny, musí byť posudzovaný 
na ÚVO. 

Revitalizácia mesta po povodniach
O tomto projekte som už na stránkach 
Krompašského spravodajcu veľa popísala. 
Preto sa v tomto príspevku nebudem zaobe-
rať podrobnosťami. V súčasnosti sa vyhod-
nocuje verejná súťaž na dodávateľa stavby.  
Záujemcovia dopĺňajú potrebné doklady  
k uzatvoreniu súťaže. Rozpočtový celkový 
náklad na realizáciu tejto stavby  podľa do-
tačnej zmluvy, t.j. zmluvy s Ministerstvom 
dopravy, vstavby a regionálneho rozvoja je vo 
výške 960 tisíc €. Ponuky zhotoviteľov, ktoré 
boli v procese VO ponúkané prostredníc-
tvom elektronickej aukcie boli nižšie takmer 
o tretinu od schválenej dotácie. Ak proces 
verejného obstarávania na dodávateľa stav-
by bude odobrený riadiacim orgánom KSK 
- SORO v Košiciach, mali by sme ešte v lete 
začať s realizáciou projektu. Podrobnejšie 
o projekte Vás budem informovať, keď bude 
definitívne známy úspešný dodávateľ stavby. 

Prestavba pavilónu infekčného oddele-
nia v nemocnici na pavilón  
s ambulanciami.
Tento projekt bol vypracovaný Nemocnicou  
a Mestom Krompachy predložený na Mi-
nisterstvo zdravotníctva v rámci Lokálnej 
stratégie ešte vo februári tohto roka. Hodno-
tiaci proces ešte neprebehol, takže nám nie 
je známe, či sme boli úspešnými uchádzačmi  
a budú nám poskytnuté  dotácie na realizáciu 
stavby a zakúpenie zdravotníckych prístro-
jov. 

Prestavba rodinného domu na ul. SNP na 
triedy Základnej školy s MŠ na 
ul. SNP
- je ďalším predloženým projektom na Úrad 
splnomocnenca vlády pre rómske komunity. 
Vlani sme získali dotáciu na odkúpenie domu 
vo výške 40  tis. € a tento rok požadujeme 
maximálnu dotáciu na prestavbu tohto ob-
jektu, ktorá je vo výške 25 tis. €. Taktiež tento 
projekt ešte nebol vyhodnotený Úradom 
splnomocnenca vlády pre rómske komunity. 
V súčasnosti sme začali už proces VO na zho-
toviteľa stavby. 
Mesto Krompachy sa chce uchádzať ešte  
v tomto roku o dotácie na zateplenie pavi-
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lónov A,B,C umiestnených v ZŠ s MŠ na ul. 
Maurerovej z Envirofondu. V súčasnosti je 
spracovaný projekt a pripravujeme staveb-
né povolenie a následne výber zhotoviteľa. 
Taktiež plánujeme opätovne zapojiť sa do 
výzvy na rekonštrukciu škôl a to s projektom 
„Rekonštrukcia školy na Zemanskej ul.“  
V súčasnosti výzva ešte nie je vypísaná, avšak 
je prísľub, že môžeme očakávať jej vypísanie 
v najbližších dňoch.  

Hnedý priemyselný park. 
K obsadeniu hnedého priemyselného parku 
(HPP) sa na stránkach Krompašského spra-
vodajcu popísalo viac ako dosť, preto sa touto 
problematikou nebudem zaoberať. Chcem 
len uviesť, že som absolvovala niekoľko ro-
kovaní s rôznymi potencionálnymi investor-
mi, rozposlali a rozniesli sme propagačné 
materiály, avšak je to veľmi ťažká úloha nájsť 
vhodného investora a najmä takého, aby spĺ-
ňal požiadavky, ktoré sú zakotvené v zmluve 
o poskytnutí nenávratného fin. príspevku 
medzi mestom Krompachy a Ministerstvom 
hospodárstva a riadiacim orgánom SIEA. 
Nevylučujeme možnosť prenájmu HPP aj  
firmou SEZ, a.s. Krompachy, avšak  za pred-
pokladu, že budú splnené ukazovatele, ktoré 
sú zakotvené v zmluve o poskytnutí nená-
vratného finančného príspevku. 
V súčasnosti sa na stavbe pracuje. Dodávateľ 
realizuje  inžinierske siete a montáž skeletu 
„Výrobnej a Montážnej haly“. Predpokladaný 
termín ukončenia celej stavby je v decembri 
tohto roku. Na stavbe sú zrealizované práce 
v hodnote 1 491 210,67 €. Z toho mesto už  
z vlastných prostriedkov, ako 5 % spoluúčasť  
uhradilo 22 308,32 €. Zároveň sme museli 
vynaložiť ďalšie výdavky a to na znalecké 
posudky, záložné zmluvy, poistenie stavby,  
a iné vo výške 13 616,63 €.
A tu sme pri tom, o čom som písala v úvode 
článku. Pokiaľ by mesto vlani nešetrilo, asi 
ťažko by sme vedeli doteraz uhradiť tieto fi-
nančné prostriedky bez úveru. Úver budeme 
tak, či tak potrebovať, pretože celú 5% spolu-
účasť na výstavbu HPP, tak ako nám ukladajú 
pravidlá na poskytnutie Euro fondov,  bez 
úveru nezvládneme. Ibaže by došlo k dohode 
s budúcim možným investorom tak, ako sme 
to požadovali v predchádzajúcich vypísaných 
súťažiach a mestu pomohol vopred zaplate-
ním časti nájomného za budovy v HPP. 

Vážení spoluobčania, 
dovoľte mi, aby som Vás informovala aj  
o situácii, ktorá taktiež už bola niekoľkokrát 
medializovaná, naposledy v Korzári dňa 
9.6.2014. Jedná sa o novopostavené bytové 
domy A1, A2 na Maurerovej ulici. Výstavba 
týchto bytov sa rodila veľmi ťažko. Tak, ako 
som už niekoľkokrát uviedla, najprv bolo 

potrebné pripraviť územie, kde sme predpo-
kladali, že bude umiestnená stavba. V tomto 
mieste viedli vysokonapäťové rozvody elek-
triny. Preloženie týchto rozvodov  sa nám po-
darilo zabezpečiť tak, že Elektrárne ich pre-
ložili na vlastné náklady, bez finančnej účasti 
mesta. Bolo nutné vybaviť výhodný  úver zo 
ŠFRB a zároveň dotácie na výstavbu bytov  
a technickej infraštruktúry. Stálo nás to ne-
málo úsilia. Stavba bola ukončená koncom 
roka 2011. Byty boli obsadzované žrebova-
ním. Aj keď ešte neboli ani užívania schopné,  
už sa spustila mediálna vojna. A táto mediál-
na prestrelka pokračuje ďalej. Nemám žiad-
ne výhrady, ak média  informujú verejnosť, 
len by som si priala, aby informácie neboli 
zavádzajúce, prípadne aby sa v nich neuvá-
dzali nepravdivé skutočnosti. Pre spresnenie 
uvádzam, že mesto na realizáciu stavieb „42 
bytových jednotiek A1, A2 na Maurerovej uli-
ci“ na základe verejného obstarávania stavby 
uzatvorila zmluvu  s firmou Uranpres, s.r.o. 
v Spišskej Novej Vsi. Firma prešla reštruk-
turalizáciou a v súčasnosti má firma sídlo 
v Prešove. Realizáciu samotných bytových 
domov uvedená firma  poverila svojich sub-
dodávateľom. Bytový dom č. 61 realizovala 
firma zo Spišskej Novej Vsi a bytový dom 
s.č. 60 firma zo Svätého Jura. Takže bytovka, 
ktorá je zrealizovaná chybne bola v subdo-
dávke postavená firmou zo Sv. Jura a nie zo 
Sp. Novej Vsi, ako bolo napísané v uvedenom 
článku. Avšak zodpovednosť za nekvalitný 
stav, za to, že sa neodstránili  poruchy stavby  
v rámci záruky, ba ani na základe výziev 
mesto zastupujúcej  právnej kancelárie musí 
znášať firma, s ktorou mesto uzatvorilo zmlu-
vu. Takže informácie, ktoré boli zverejnené  
v denníku Korzár neboli správne. Ďalej 
chcem ubezpečiť všetkých nájomníkov, ale 
aj občanov mesta, že pracovníci mestského 
úradu v tejto veci konajú nepretržite. Opravy 
na tomto bytovom dome mesto už stáli  ne-
málo finančných prostriedkov. Ubezpečujem 
vás, že podnikneme všetky kroky, aby sme 
odstránili nežiaduci stav na uvedenom by-
tovom dome a náklady si budeme od dodá-
vateľa stavby vymáhať všetkými dostupnými 
prostriedkami. 
Vážení čitatelia, chcem upriamiť vašu po-
zornosť na článok Ing. Štefana Ondáša a Bc. 
Stanislava Kurtu, ktorí chronologicky uvá-
dzajú práce, ktoré boli na uvedenom objekte 
postupne vykonávané pracovníkmi mest-
ského úradu. Osobne ma veľmi mrzí, v akom 
technickom  stave je uvedený objekt, pretože 
sme vynaložili veľa úsilia, aby tieto bytové 
domy boli vôbec postavené a slúžili našim 
občanom. Chcem ešte uviesť, že uvedené by-
tové domy boli ocenené odbornou komisiou 
v rámci Slovenska ako stavba, ktorá získala 
tretie miesto medzi stavbami bytových do-

mov, zrealizovaných v roku 2011 v súťaži 
„Progresívne cenovo dostupné bývanie“.

Vážení spoluobčania, 
za posledné obdobie sa podarilo mestu za-
bezpečiť formou dotácií veľa zákaziek, ktoré 
pre obmedzený priestor v našom mesačníku 
neuvádzam všetky. Nie sú to len stavby, na 
ktoré mesto získalo dotácie, a ktoré vyššie 
uvádzam, ale sú to aj dotácie  na projekty, 
knihy a iné kultúrne činnosti. Každé zadáva-
nie zákaziek musí prejsť procesom verejného 
obstarávania, pretože mesto je obstaráva-
teľom zo zákona. To znamená, že na všetky  
práce, tovary a služby od určitej cenovej 
relácie musí byť mestom, ako obstarávate-
ľom zo zákona vypísaná verejná súťaž.  Aj na 
zákazky s nízkou hodnotou má mesto prijatú 
vlastnú smernicu, ktorú musí dodržiavať,  
a podľa ktorej musí postupovať pri výbere 
dodávateľa. 
Dôrazne chcem dementovať všetky šumy  
a klamlivé reči, že mesto nezadáva zákazky 
domácim podnikateľom, a tak ich obme-
dzuje v podnikaní. Ak sa do súťaže zapojí  
miestny dodávateľ a ponúkne najnižšiu cenu, 
mesto s ním uzatvorí zmluvu preto, že mu 
bola ponúknutá cena najnižšia a pre mesto 
najvýhodnejšia a nie preto, že je podnikate-
ľom  z Krompách. Určite všetci si prajeme, 
aby bol najviac podporovaný domáci trh  
a miestni podnikatelia, avšak platné zákony, 
ktoré nemôžeme porušovať nám nedovoľujú 
uprednostňovať žiadnych dodávateľov na 
regionálnom princípe. Ešte stále platí, že ví-
ťazom verejného obstarávania je ten, kto po-
núkne najnižšiu cenu. To, že vedia aj miestni 
podnikatelia ponúknuť najnižšiu cenu za 
tovary a služby svedčia podpísané zmluvy  
s miestnymi podnikateľmi, ktoré sú zverejne-
né na našej internetovej stránke. Zákon nám 
ukladá zverejňovať všetky zmluvy, objednáv-
ky a faktúry na našej webovej stránke, takže 
ak máte záujem môžete sa presvedčiť aj vy, že 
to, čo tvrdím, je pravdou. 

Vážení a milí spoluobčania, 
Keďže sa blíži čas dovoleniek, prázdnin  
a oddychu, dovoľte mi, aby som našim žiakom 
a študentom popriala úžasné prázdniny plné 
zážitkov a radosti, aby nabrali dostatok síl 
na ďalšie vzdelávanie. Všetkým, čo majú to 
šťastie a pracujú, chcem popriať ničím neru-
šenú a pokojnú dovolenku a tým, čo nemajú 
prácu, aby sa im počas letnej sezóny podarilo 
zamestnať.  Našim seniorom, ktorí si užívajú 
zaslúžený dôchodok chcem popriať veľa zdra-
via, optimizmu a veľa radosti zo svojich detí 
a vnúčat. Všetkým vám prajem krásne leto, 
užite si každý prežitý deň v zdraví a radosti.

Vaša primátorka Iveta Rušinová
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Postup zabezpečovania sanačných prác na bytovom dome A1 – Maurerova 60 
a zveľaďovanie okolia bytových domov A1,A2 Maurerova 60, 61
Trochu z histórie vzniku stavby:
Projekt realizovala firma STAVOPROJEKT 
s.r.o. Prešov (v súčasnosti už neexistuje), 
ktorá bola vybraná na základe verejného 
obstarávania (VO).
Na základe VO bola komisiou, v zlože-
ní MUDr. Hojstrič, Ing. Čupajová, Ing. 
Hraběta, Ing. Krak, Ing. Bajužiková, po 
zhodnotení ponúk, vybraná firma URAN-
PRES s.r.o Spišská Nová Ves. Zmluva  
s úspešným uchádzačom bola uzavretá dňa 
9.2.2008.
Po odovzdaní bytov boli zistené rôzne záva-
dy, od drobných - ako nedoliehajúce dvier-
ka alebo pokazený vypínač, až po opravy 
kotlov, balkónov, a pod.
V období trvania záruky bol súpis závad 
zaslaný realizátorom a závady postupne 
odstraňované.         

Po zistení problémov s vlhkosťou na by-
tovom dome A1 boli urobené nasledovné 
opatrenia:
- realizátor stavby URANPRES s.r.o  bol 
vyzvaný na odstránenie závady – následne 
boli zasielané urgencie na odstraňovanie 
(viď korešpondencia z 2.4.2013 a 1.7.2013)
- po poslednej urgencii prestala firma, 
ktorá je momentálne v reštrukturalizácií,   
s mestom komunikovať 
- bol vypracovaný odborný posudok   prof.  
Ing. Katunským, CSc.

- následne bola právnickou kanceláriou 
spracovaný návrh –  výzva dodávateľovi  
a žaloba
- mesto, nakoľko aj podľa posudku sa prav-
depodobne jedná o spodnú tlakovú vlhkosť, 
zabezpečilo automatické vyčerpávanie 
záchytnej studne nad bytovým domom
- mesto zabezpečilo automatické odčerpá-
vanie vody zo záchytnej studne, aby sa mi-
nimalizoval vplyv spodnej vody na stavbu
- taktiež bolo realizované odkrytie zákla-
dov do hĺbky cca 2m, čo už bolo na hranici 
bezpečnosti pracovníkov, lebo aj napriek 
paženiu sa zosúvala zemina z násypu za 
domom do výkopu
- nakúpené boli nopové fólie, drenážna 
rúra, gumoasfalt i drť z Olcnavy na realizá-
ciu novej izolácie a odvodnenia  obvodové-
ho múra – materiál za 718,29 €
- postupne sa situácia zlepšovala, avšak 
po výdatných dažďoch, cca pred troma týž-
dňami, začali múry opätovne navĺhať
- mesto opäť zabezpečilo znalca – firma 
SANEX s.r.o – Ing. Sekera, ktorý zhodou 
okolností bol na obhliadku v deň výjazdu 
poslancov MsZ
- zaslané mu boli podklady z realizácie 
stavby i výkresová dokumentácia, nakoľ-
ko sú dôvodné obavy, že izolácia spodnej 
betónovej platne je nedostatočná alebo na 
viacerých miestach narušená 
- momentálne sa pracuje na posudku  

a spracovávaní variantov riešenia odstrá-
nenia závady a odhadu nákladov –  pred-
bežne cca 40 tis €
Okrem vlhnutia múrov boli v poslednom 
období avizované:
- Nezabezpečené podkrovie proti vtákom 
a odpadávajúci vonkajší podhľad: v priebe-
hu 5/2014  bol vybraný dodávateľ a pripra-
vená realizácia
- Detské ihriská: prebehol výber v mesia-
coch 3-4/2014 – podľa objednávky mali byť 
dodané do konca 5/2014 – firma prisľúbila 
montáž na 05.06.2014
- Parozábrany sú súčasťou stropu vrchné-
ho podlažia 
- Vchodové dvere osadené podľa projektu, 
pravdepodobne z hľadiska bezpečnosti
- Nefungujúce zvončeky – opravené
- U p. Veseleňákovej na prívode pri vodo-
meri vody priesaky – opravoval p. Kandrik
Posledné riešené opravy:
- Opravovaná kanalizácia u p. Medveco-
vej, cca 800€ za vysekanie a ostatné práce
- p. Kandra – oprava radiátora
- Opravovaná dlažba na chodbe v A1

Pripravované a sčasti už aj realizované 
opravy a úpravy:
- Dodané a osadené detské ihrisko
- Opravy vonkajších podhľadov a zabezpe-
čenie podkrovia proti holubom

Novinky v DFS Krompašanček
Detský folklórny súbor 
Krompašanček  pod ve-
dením Terézie Ondášo-
vej, sa zapojil do projektu 
„Moderné vzdelávanie pre 
vedomostnú spoločnosť/ 

Projekt je spolufinancovaný 
zo zdrojov EÚ“. Pomocou 
tohto projektu mohli zakúpiť 
materiál na ušitie nových 
krojov, ktoré boli pre detský 
súbor veľmi potrebné. Súbor 

má v súčasnosti 25 členov vo 
veku od 3 do 13 rokov. Deti a 
mládež majú z nových krojov 
radosť a tešia sa na hromadu 
ďalších vystúpení.

Poďakovanie Gyn.-pôrodníckemu oddeleniu Deň matiek 2014
Dňa 18.5.2014 som priviedla na 
svet môjho syna Marka. Moje 
rozhodnutie porodiť ho v Krom-
pachoch bolo správne. Starost-
livosť personálu gyn.-pôrodníc-
keho oddelenia je na perfektnej 
úrovni. Chcem sa poďakovať 

pani primárke MUDr. Lukáčo-
vej za to, že mi pomohla šťastne 
priviesť na svet syna. Taktiež 
poďakovanie patrí pôrodným 
asistentkám, sestričkám na 
novorodeneckom oddelení  
a sestričkám, ktoré sa o mňa 

starali po pôrode. Každá ma-
mička, ktorá má nejakú obavu, 
sa v Krompachoch rodiť báť ne-
musí. Krompašskú pôrodnicu 
môžem len odporučiť. Ešte raz 
veľké ďakujem.

Rodička z Gelnice

Dňa 21.05.2014 sme pre naše 
členky pripravili  posedenie 
pri príležitosti Dňa matiek. 
Posedenie sa konalo v reštau-
rácii Melódia, kde nám žiak zo 
ZŠ Maurerova 14 a žiaci ZUŠ  
v Krompachoch pripravili veľ-
mi pekný a dojemný kultúrny 
program, za čo im srdečne ďa-
kujeme. Našimi hosťami boli 
aj p. primátorka Ing. Rušinová  
a p. zástupca Barbuš. Nezabudli 
sme ani na členky, ktoré už nie sú 
medzi nami a uctili sme ich 
pamiatku položením kvietkov na 
hrob.
Za toto príjemne strávené popo-
ludnie ďakujeme všetkým zúčast-
neným ako aj sponzorom: HZ ME-
TAL s.r.o., MsÚ v Krompachoch.

Výbor ZO ÚŽS č. 6 v Krompachoch
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Nemocnica v Krompachoch
Pacientky Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia 
čaká príjemná zmena

Nemocnica  Krompachy prevzala humanitárny dar 
v hodnote 84 tisíc eur

Pacientky gynekologicko- pôrodníckeho 
oddelenia Nemocnice Krompachy, ktorá 
je členom skupiny AGEL, čaká príjemná 
zmena. 

V týchto dňoch sa začali maľovať priestory 
na gynekológii a budúci týždeň sa vyma-
ľovaných priestorov dočkajú aj pacientky 
a zamestnanci pôrodnice. V priebehu prác 
nebude zdravotná starostlivosť na oddelení 
žiadnym spôsobom obmedzená. 

Nemocnica Krompachy začiatkom tohto 
roku vymenila na gynekologicko – pôrod-
níckom oddelení vchodové dvere do budo-
vy  a teraz pokračuje v ďalšom zveľaďovaní 
prostredia ako pre pacientky, tak aj pre per-
sonál. „Steny chodieb aj izby na gynekológii 
sú už  vymaľované. Tiež  sme zakúpili nový 
sprchovací kút, ktorý bude umiestnený do 
jednej z izieb,“ uviedol konateľ nemocnice 
MUDr. Miroslav Kraus s tým, že pacientky 
sa okrem krajšieho prostredia môžu tešiť aj 
na nové vyšetrovacie lôžko, nový nábytok  
a detské postieľky.

Počet pôrodov v krompašskej nemocnici 
stúpa. V minulom roku sa narodilo celkom 
675 detí, čím počet pôrodov oproti roku 
2012 stúpol o 7 bábätiek. „Som veľmi rád, 
že sa nám podarilo vyčleniť ďalšie finančné 
prostriedky a spríjemniť tak prostredie 

hospitalizovaných pacientok,“ uviedol ko-
nateľ nemocnice Mgr. Miroslav Jaška.

Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie 
je umiestnené v samostatnej budove, na 
ktorej prízemí sa nachádza ambulancia  
s čakárňou. Na prvom poschodí je pôrod-
nícke oddelenie s pôrodnou sálou a novo-
rodeneckým oddelením, ktoré má 12 lôžok  
a dve pôrodné postele. 
„Izby na pôrodníckom oddelení sú maxi-

málne trojlôžkové, bunkového systému so 
sociálnym zariadením. Okrem týchto štan-
dardných izieb poskytujeme aj jednu jed-
nolôžkovú nadštandardnú izbu s vlastným 
sociálnym zariadením, TV a rooming-in,“ 
uzavrel konateľ nemocnice MUDr. Miro-
slav Kraus s tým, že na druhom poschodí 
sa nachádza gynekologické oddelenie  
s operačnými sálami. 

Mgr. Marta Csergeová

Rád Maltézskych rytierov venoval Nemoc-
nici Krompachy, ktorá je členom skupiny 
AGEL, ďalší humanitárny dar v hodnote 
84 tisíc eur. Celkom 70 kusov polohovateľ-
ných lôžok od dnes, 23. mája, slúži a zvy-
šuje pohodlie našim hospitalizovaným 
pacientom na oddeleniach.

Neoceniteľný prínos nielen pre pacien-
ta, ale aj sestry a zdravotnícky personál 
majú elektricky  polohovateľné lôžka, 
vďaka ktorým sa zvýši pohodlie pacientov  
a zároveň sa zníži fyzická námaha zdravot-
níckeho personálu pri obsluhe. „Výhodou 
polohovateľných postelí je predovšetkým 

elektrická polohovateľnosť nôh, hlavy, 
chrbta pacienta a výšková nastaviteľnosť,“ 
uviedol konateľ MUDr. Miroslav Kraus  
s tým, že lôžka budú umiestnené na gyne-
kologicko-pôrodníckom oddelení a inter-
nom oddelení.
Nemocnica Krompachy dostala už dru-
hú dodávku polohovateľných lôžok zo 
Švajčiarska a aj naďalej v tejto spolupráci 
plánuje pokračovať. „Verím, že aj vďaka 
spolupráci s Rádom Maltézskych rytierov 
sa nám podarí okrem kvalitnej zdravotnej 
starostlivosti poskytnúť našim pacientom 
aj čo najpríjemnejšie a najpohodlnejšie 
prostredie,“ uzavrel MUDr. Miroslav 

Kraus s tým, že v prvej dodávke sme pre-
vzali 20 elektricky polohovateľných lôžok  
v hodnote 30 tisíc eur.

Nemocnica zabezpečuje zdravotnú sta-
rostlivosť pre spádovú oblasť s 50.000 oby-
vateľmi. Jej cieľom je kvalitne poskytovať 
zdravotnú starostlivosť a uspokojovať tak 
potreby a želania pacientov vytváraním prí-
jemného prostredia pomocou hodnotných 
zamestnancov, modernizáciou prístrojo-
vého vybavenia, poskytovať a rozširovať 
služby s dôrazom na individuálny prístup 
k človeku.

Mgr. Marta Csergeová
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Stanovisko poslancov k petícii a najnovšie 
informácie o HPP

Z rokovania mestského zastupiteľstva

Dňa 5. júna 2014 sa na základe písomnej 
požiadavky poslancov v zmysle Zákona 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení kona-
lo zasadnutie Mestského zastupiteľstva.  
K hlavným bodom programu patrilo roko-
vanie o aktuálnej situácii v HPP v Krom-
pachoch a zaujatie stanoviska k „PETÍCII 
na podporu umiestnenia prevádzky na 
spracovanie použitých pneumatík pyro-
lýzou do Hnedého priemyselného parku  
v Krompachoch“. 
K bodu aktuálna situácia v HPP v Krom-
pachoch bola poslancom MsZ  predložená 
správa o realizácii aktivít na projekte HPP 
podrobne vypracovaná Ing. Erikou Balá-
žovou, vedúcou oddelenia majetku a regi-
onálneho rozvoja. V správe sa uvádza, že 
celkový rozpočtový náklad projektu HPP 
v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP (nená-
vratných finančných prostriedkov) v znení 
Dodatkov č. 1-10 je vo výške 7.041.268,10 
eur (100 %). Z toho dotácia vo výške 95%  
= 6.689.204,69 eur a spoluúčasť Mesta 
vo výške 5% = 352.063,41 eur. Správa 
obsahuje podrobný rozpis 4 plánovaných 
aktivít – nákup pozemkov, nákup budov, 
asanácia existujúcich stavieb a realizácia 
stavby a jej zhodnotenia. Ďalej obsahuje 
rozpis vlastných finančných zdrojov – HPP 
k 31. 5. 2014, rozpis stavebných objek-
tov HPP podľa projektu s uvedením ceny  
s DPH v eurách, popis realizácie stavby 
HPP od 10/2013 do 05/2014. Na zabez-
pečenie všetkých pohľadávok má Mesto 
v prospech MH SR 5 záložných zmlúv na 
nehnuteľnosti v meste. Doposiaľ prebehlo 5 
kôl obchodných verejných súťaží na prená-
jom budúceho HPP, z ktorých prvé dve kolá 
boli neúspešné – nikto sa neprihlásil, 3., 4. 
a 5. kolo bolo zrušené.
Na zasadnutí MsZ dňa 10. 4. 2014 po-
žiadal o vystúpenie Ing. Imrich Smaržík, 
predseda Predstavenstva a generálny 
riaditeľ SEZ Krompachy, a.s.. Mesto má  
s touto spoločnosťou podpísanú Zmluvu  
o spolupráci pri realizácii investičnej akcie – 
Hnedý priemyselný park SEZ Krompachy. 
Na uvedenom zasadnutí podal stanovisko 
spoločnosti SEZ k situácii v HPP, pričom 
uviedol, že vedenie spoločnosti SEZ je s 
Mestom pripravené ďalej rokovať. Poslan-
cov zaujímalo, či s potenciálnym investo-
rom – Predstavenstvom SEZ Krompa-
chy, a.s. Mesto rokovalo. Na našu otázku 

sme nedostali konkrétnu odpoveď.
K „Petícii na podporu umiestnenia 
prevádzky na spracovanie použitých 
pneumatík pyrolýzou do HPP v Krom-
pachoch“, ktorá bola adresovaná poslan-
com, sme zaujali nasledovné stanovisko: 
Overením podanej petície boli zistené tieto 
skutočnosti: Petíciu podpísali aj občania 
iných miest, nielen Krompách. Po odpo-
čítaní 121 podpisov (trvalý pobyt mimo 
Krompách) poslanci zistili, že celkový počet 
zozbieraných podpisov občanov Krompách 
je 891. Od uvedeného počtu 891 podpisov 
je nutné ešte odpočítať podpisy, ktoré sú v 
rozpore so zistenými skutočnosťami: Podľa 
§ 4 ods. 1 Zákona 85/1990 Zb. o petičnom 
práve v z. n. p. fyzická osoba čitateľne 
uvedie svoje meno, priezvisko, adresu tr-
valého pobytu a k týmto údajom pripojí 
svoj podpis, čo niektoré poradové čísla 
na hárkoch nespĺňali – šlo o nečitateľné 
priezviská, nečitateľnú adresu, chýbajúci 
podpis. Poslanci overením petície zistili, 
že niektoré hárky sú písané jednou rukou  
a jedným písmom sú aj podpísaní občania, 
ďalej na hárkoch sa nachádzajú ľudia, ktorí 
sú na nej podpísaní, ale v skutočnosti sú 
negramotní a na niektorých hárkoch sú 
uvedení občania, ktorí sa dlhodobo zdržia-
vajú v Nemecku a Anglicku. Je na zvážení 
poslancov, či nepodajú podnet na trestné 
stíhanie na neznámeho páchateľa, ktorý sa 
dopustil podvodu.
O tom, prečo sme so vstupom potenciál-
neho investora nesúhlasili, sa už popísalo 
veľa. Dôvod odmietnutia zhrnieme do troch 
bodov:
1. Za dôležité považujeme tvrdenia odbor-
níkov z odboru toxikológie Výskumného 
ústavu Veterinárneho lekárstva v Brne,  
o stanoviská a vyjadrenia ktorých sme sa pri 
hlasovaní opierali, a podľa ktorých vybu-
dovanie závodu na produkciu kvapalných 
uhľovodíkov tepelnou depolymerizáciou 
odpadných polymérov, predovšetkým ojaz-
dených pneumatík v sebe nesie významné 
toxikologické riziká. Ich vyjadrenia sú pre 
nás dostatočným dôkazom, aby sme so 
vstupom takého investora vyjadrili nesú-
hlas. 
http://w w w.nemcicenh.cz/file.php?ni-
d=2088&oid=3645772
2. Pretože sa jedná o technológiu, ktorá  
okrem nášho mesta bola odmietnutá  

v ďalších mestách na Slovensku: v roku 
2001 občanmi banskobystrickej mestskej 
časti Radvaň (miera nezamestnanosti 
9 - 12%), v roku 2006 v Hnúšti (miera 
nezamestnanosti 31 %), v roku 2009  
v Stropkove (miera nezamestnanosti 15 – 
20 %), v roku 2010 Senici (miera nezamest-
nanosti 9 - 12%), v roku 2012 v Čičarov-
ciach (miera nezamestnanosti 15 - 20 %),  
v roku 2013 vo Vojanoch (miera nezamest-
nanosti 15 - 20 %), v roku 2014 v Lieseku pri 
Zvolene (miera nezamestnanosti 9 -  12 %) 
a v Krompachoch (miera nezamestnanosti 
v rámci okresu 15 - 20 %). 
Zo všetkých uvedených  miest sa najviac 
stotožňujeme s  vyjadrením primátora 
Senice, ktorý postoj vedenia radnice zdô-
vodnil tým, že Senica nechce byť miestom 
testovania neodskúšaných technológií  
a po skúsenostiach s chemickou výrobou  
v meste nechce ohrozovať zdravie obyvate-
ľov. Vychádzal pritom zo záverečného sta-
noviska Ministerstva životného prostredia 
SR, ktoré  bolo na Mestský úrad doručené  
4. júna 2010, v ktorom sa píše, že  ide  
o dosiaľ neodskúšanú technológiu, hoci 
riešenie je porovnateľné s technológiami 
patentovanými vo svete. Uvádzame zdroj: 
http://www.senica.sk/index.php/mesto-
s e n i c a - m a i n m e nu - 458/314 - a k t u a l i -
ty/2370-jednomysene-nie-investinemu-za-
meru-firmy-kf-delta-bardejov
3. Na Technickej inšpekcii v Košiciach sme 
písomne overovali platnosť Certifikátu  
č. 2464/3/2005-STR, ktorým sa potenciál-
ny investor preukazoval na webovej stránke 
mesta Krompachy. Technická inšpekcia v 
Košiciach nám na našu žiadosť dňa 29. 5. 
2014 písomne oznámila,  že uvedený certi-
fikát je neplatný. 
Napriek tomu, že zasadnutia MsZ sú verej-
né, organizátorov petície sme považovali za 
potrebné pozvať na zasadnutie aj telefonic-
ky, aby sme ich mohli osobne informovať  
o výsledkoch overenia petície. Svoju neúčasť 
na zasadnutí však ospravedlnili. Naším cie-
ľom bolo vyvrátiť ich tvrdenie, že „poslanci 
nedopriali ľuďom, aby mohli pracovať tu 
doma“. Aj nás - poslancov, predsa mrzí, že 
okrem jediného záujemcu, ktorý neprešiel, 
sa do „zatiaľ posledného“ 5. kola verejnej 
obchodnej súťaže do nášho novobudova-
ného HPP nikto iný  neprihlásil. Situáciu 
neberieme na ľahkú váhu, pretože miera 
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Knižnica v Krompachoch

nezamestnanosti v našom meste je vysoká, 
no zároveň sme presvedčení, že by nebolo 
správne ohroziť zdravie občanov vstupom 
investora s rizikovou výrobou. Je preto 
potrebné dať hlavy dokopy a všetko úsilie 
vynaložiť na hľadanie nového investora. 
Spoločnými silami sa nám to určite podarí.
Na záver chceme ešte raz zdôrazniť, že 
zasadnutia MsZ sú verejné a môže sa ich 

zúčastniť každý občan, ktorý má záujem 
o dianie v meste. Preto sa tešíme  na Vašu 
osobnú účasť na rokovaniach!
Poslanci: Samuel Čiasnoha, poslanec za 
SDKÚ-DS, Oľga Dzimková, poslankyňa 
za SMER-SD, Igor Jendruch, poslanec 
za SMER-SD, MUDr. Marián Hojstrič, 
poslanec za SDKÚ-DS, Ing. Lívia Koz-
lová, nezávislá poslankyňa, Mgr. Marta 

Mičeková, nezávislá poslankyňa, Ing. 
Ľuboš Ontko, poslanec za SDKÚ DS,, 
Ing. Alžbeta Perháčová, poslankyňa za 
SMER-SD, Vladislav Probala, poslanec 
za SMER-SD, Vladimír Puchala, nezá-
vislý poslanec. Uvedení poslanci záro-
veň súhlasíme s uverejnením tohto textu  
v Krompašskom spravodajcovi.

„Čítajme si ...2014“  - vytvorili sme rekord v počte čítajúcich detí v Mestskej knižnici
Čo je projekt „Čítajme si“?
Projekt vznikol pred siedmimi rokmi  
s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí  
a zároveň poukázať na význam literatúry 
pre detského čitateľa. Realizuje sa 6-hodi-
novým čitateľským maratónom, do ktoré-
ho sú zapojené deti z viacerých miest Slo-
venska. Číta sa v knižniciach a každé dieťa 
má prečítať jednu stránku z vybranej knihy. 
V uplynulých rokoch sa do čítania zapojilo 
od 2912 detí v roku 2008, až po 37 064 detí 
v tomto roku. 

Mestská knižnica v Krompachoch sa do 
projektu zapojila v roku 2009 a čítalo 
vtedy 113 detí. Dnes sme prekonali náš 
rekord, v počte 136 detí, z roku 2010  
a vytvorili nový. Vo štvrtok 5. júna 2014 
v našej knižnici čítalo celkom 182 detí. 
Čítali sme knihy pani Marty Hlušíko-
vej  „Môj dedko rýchly šíp“ a knihu „Čo 
baby nedokážu“. Knihy sa deťom páčili  
a snáď ich motivujú k tomu, aby si príbehy 
neskôr dočítali doma.
Tešíme sa, že základné školy v našom meste 

sa do projektu zapojili aj tento rok a pod-
porili tak snahu zapojiť čo najväčší počet 
detí do aktivity, ktorú v posledných rokoch 
vytláčajú moderné technické zariadenia,  
a tým čítanie rozhodne je. Čítanie, ktoré 
poskytuje deťom činnosť vo chvíľach voľna 
a podporuje ich fantáziu a prehlbuje cíte-
nie. Preto je cieľom projektu, v spolupráci  
s knižnicami a školami po celom Sloven-
sku, motivovať deti k čítaniu kníh a k pravi-
delným návštevám knižníc.

Žofia Síkorová, Mestská knižnica Krompachy

Z aktivít našich škôl
Výstava výtvarných a priestorových prác detí a žiakov nášho mesta
V dňoch od 5.5. - 9.5.2014 sa uskutočnila 
výstava výtvarných a priestorových prác 
detí a žiakov zo ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 
Krompachy. 

Nádhernými prácami  sa zaplnila miest-
nosť Mestského kultúrneho domu. Výstava 
prezentovala výtvarné nadanie a manuálnu 
zručnosť detí a žiakov pod vedením nie 
menej kreatívnych pedagógov. Prostred-
níctvom využitia  rôznych zaujímavých 
techník dokázali malí umelci  individuálne 
i spoločne vytvoriť dielka v podobe kresby, 
maľby, koláže a iných techník. Vznikli aj 
práce predstavujúce plošnú, priestorovú 
i figurálnu kompozíciu.  Na svoju tvorbu 
žiaci využili drobný aj odpadový materi-
ál, papier, sklo, plasty a prírodniny. Na 
výstave nechýbali ani typické jarné mo-
tívy, zdobené vajíčka, zvieratká. Avšak 
výnimočnosťou je možné charakterizovať 
realizované projekty, ktoré boli vystavené  
formou priestorových prác. Výstavu otvo-
rila primátorka mesta Krompachy Ing. I. 
Rušinová. Milým programom sa predstavi-

li  žiaci zo ZUŠ. Uvedená 
výstava talentov nášho 
mesta sa realizovala  
v spolupráci s ZO ÚŽS 
pod vedením predsed-
níčky p. I. Slobodníkovej, 
Školského Úradu pod 
vedením Ing. J. Znanca,  
riaditeľky Mgr. S. Kašic-
kej za čo im patrí veľké 
poďakovanie. Úprimné 
ďakujem patrí aj pedagó-
gom Mgr. L. Mikulovej  
a Mgr. S. Mazúrovej, pred-
sedníčke I. Slobodníkovej  
a V. Repašskej s ktorými 
sme spoločne uvedenú výstavu pripravili. 
Zároveň by som v mene všetkých chcela zo 
srdca poďakovať  šikovným deťom, žiakom 
a ich pedagógom, ktorí sú určite hrdí na to, 
čo počas roka s deťmi vytvorili. Tak sa deti 
a žiaci predstavili verejnosti svojou zruč-
nosťou, šikovnosťou a kreativitou, ktorú si 
mohla prísť pozrieť široká verejnosť. Podľa 
slov predsedníčky ZO ÚŽS I. Slobodníko-

vej výťažok vo výške 50 eur, ktoré sa získali 
touto výstavou s láskou darujú na výtvarné 
a pracovné prostriedky žiakom ZŠ s MŠ  na 
Maurerovej ulici v Krompachoch.
Je však potrebné si uvedomiť, že za každou 
prácou je vidieť individuálne osobitosti detí 
a ich prejav je výpoveďou a dosť podstatnou 
správou o tom, čo všetko dokážu.

PaedDr. Slávka Šmidová, ZŠ s MŠ Maurerova ul.
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MDD – exkurzia na ranči Hodkovce , Dreveník, Spišský hrad
29.5.2014 pri príležitosti MDD sa redakčný 
krúžok a piataci vydal na poznávaciu ex-
kurziu do Hodkoviec. O 9:00 sme sa stretli 
v škole, kde nám rozdali balíčky so sladkos-
ťami. Spolužiaci zatiaľ boli na multifunkč-
nom ihrisku, kde mali pripravený program. 
O 9:45 nám išiel autobus. V Hodkovciach 
sme vystúpili pri ranči a vybrali sme sa  
k Dreveníku. Po náročnej ceste sme sa dosta-
li k vrcholom skál, kde sme sa mohli odfotiť  
s priateľmi a zachytiť  krásny výhľad na kaštieľ 
v Hodkovciach, ranč a Spišský hrad.  Zišli sme 
dole po cestičke až sme sa dostali ku kamen-
nému mestu, kde sa kedysi ťažil travertín. My 
sme si to však nazvali Machu Pichu Slovakia. 
Potom sme zišli k ranču a chceli sme ísť cez 
ohradu , kde boli kone ,ktoré sa k nám blížili 
a my sme nevedeli, čo môžeme od nich čakať, 
preto sme obišli ohradu, pasúce sa kravy  
s teliatkami a bezpečne sme prišli na ranč.
Pán Hadušovský nám ukázal  kone, kravy, 
daniele ,psy, kačky, husi, morčatá, zajace, 
osla a ovcu. Posedeli sme si v reštaurácii  

a potom sme sa vybrali cez ohradu pre kone 
s Lenkou k Spišskému Podhradiu. Kone 
sa však rozbehli za nami. Spravili sme si  
s nimi pár fotiek a zistili sme , že sú prítulne 
ako psíčatá, len trochu väčšie. Cestou okolo 
Spišského hradu sme si kúpili suveníry.  
V Spišskom Podhradí nás zastavil  ujo soko-

liar a ukázal nám dravé vtáky ktoré sme si 
tiež odfotili. Len tak, tak sme dobehli k auto-
busovej zástavke . Nastúpili sme do autobusu 
a vrátili sme sa unavení, ale s plným vrecom  
zážitkov z príjemného MDD. Dúfame, že si to 
ešte niekedy zopakujeme.

Michaela Stanislavová, Emma Tomašová, 6.B, ZŠ Zemanská

Odborný seminár 

Zober loptu, nie drogy

Reforma školstva k nám priniesla možnosť 
zavádzať inovácie vo výchovno - vzdeláva-
com procese, tvorivo plánovať a realizovať 
vzdelávací proces tak, aby dieťa získalo po-
znatky, ktoré bude vo svojom ďalšom vzde-
lávaní a v živote využívať.  V nemalej miere 
sa dotkla aj hudobnej výchovy, ktorá je spo-
ločensky riadeným procesom hudobného 
rozvoja dieťaťa od útleho veku. Avšak pri 
osvojovaní si  nových poznatkov je najdôle-
žitejším činiteľom osobnosť učiteľa, od kto-
rého sa v súčasnej dobe očakáva, že bude 

aktívne zapojený do rozvíjania pedagogic-
kého sebapoznania a ďalšieho vzdelávania 
v akejkoľvek oblasti. Práve to bolo podne-
tom realizácie odborného seminára, ktorý 
bol zameraný na oblasť hudobnej výchovy. 
Pod vedením lektorky, odborníčky v tejto 
oblasti,  PaedDr. A. Dervajníkovej, PhD., 
autorky  novej metodiky Hudobnej výcho-
vy v predprimárnej edukácii sa prítomní 
pedagógovia oboznámili s problematikou 
hudobnej pedagogiky z pohľadu teórie  
a praxe. Príjemnú a tvorivú atmosféru 

vytvorila nielen osobnosť  lektorky a peda-
gogičky tohto seminára, ale aj prítomní pe-
dagógovia.  Touto cestou by som chcela sr-
dečne poďakovať za podporu pri realizácii 
tohto skvelého odborného seminára pani 
riaditeľke ZŠ s MŠ, Mgr. S. Kašickej, Ing. 
J. Znancovi a v nemalej miere aj všetkým 
kolegyniam, ktoré mi ochotne v príprave 
tohto podujatia pomohli. Bez šikovných  
a ochotných ľudí pomôcť by sa tento odbor-
ný seminár určite nezrealizoval. 

PaedDr. Slávka Šmidová, ZŠ s MŠ Maurerova ul.

Občianske združenie Zober loptu, nie 
drogy (www.zoberloptu.sk) v spolupráci  
s mestom Krompachy už druhýkrát orga-
nizovalo  športové  dni pre deti základných  
a materských škôl. Akcia sa konala  
5. a 6. júna a zúčastnilo sa na nej 170 detí zo 
všetkých krompašských základných škôl – 
ZŠ SNP, ZŠ Maurerova, ZŠ Zemanská a tiež 
deti z MŠ na Robotníckej ulici. Súťažilo sa  
v minifutbale, vybíjanej, streetbale, vo-
lejbale, ale aj stolnom tenise. Občianske 
združenie zabezpečilo pre súťažiacich tričká  
s logom združenia a každá zúčastnená škola 
dostala ako odmenu za účasť loptu.
Občianske združenie Zober loptu, nie 
drogy, ktoré je priamym pokračovateľom 
činnosti basketbalového klubu ŠŠK Slávia 
Juniorbasket Košice, chce organizovaním 

športových aktivít spojiť športovanie a dob-
ré pocity z neho, s posilňovaním zdravia 
mládeže a odstrániť tak potrebu umelých 
zážitkov prostredníctvom drog. Cieľom pro-
jektu je získať čo najviac detí základných škôl  
a osemročných gymnázií pre loptové športy 

a to najmä basketbal, futbal, florbal, há-
dzanú, volejbal, vybíjanú, ale i iné druhy 
obľúbených hier žiakov na oboch stupňoch 
základných škôl. Presvedčiť ich o tom, že je 
lepšie vziať do rúk loptu ako drogy.

Mária Brejková Ondová
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Inovácia metód a foriem vzdelávania  a ich  implementácia vo vyučovacom procese

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť 
- Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Klíma v našej triede
Školská klíma má eminentný význam  
v živote školy. Významne ovplyvňuje nielen 
školský a mimoškolský život, ale aj jeho 
kvalitu. Paradoxom dnešnej doby je, že  
v edukácii sa väčší dôraz kladie na vzde-
lávacie výsledky žiakov. Téme „sociálna 
klíma“ sa pozornosť venuje len okrajovo. 
Dôsledkom toho na školách dochádza  
k situáciám, kedy je potrebné bezodkladne 
riešiť denne sa objavujúce krízy a výchovné 
problémy v školskom prostredí (agresivita 
u žiakov, vandalizmus, šikana v triednom 
kolektíve, zámerné provokovanie pedagó-
gov).
Edukácia žiakov s takýmto správaním nie 
je jednoduchá, nakoľko mnohí z nich majú 
osvojené správanie, ktoré nie je v súlade so 
spoločenskými normami a školskými pra-
vidlami.
V rámci hľadania vhodnej alternatívy vzni-
kol v školskom roku 2013/2014 celoročný 
projekt V našej triede je dobre, ktorý som 
ako koordinátorka projektu a zároveň 
výchovná poradkyňa zrealizovala v 4. roč-
níku špeciálnej triedy ZŠ s MŠ, SNP 47, 
Krompachy. 
Hlavným cieľom projektu bolo zlepšiť in-
terpersonálne vzťahy v triede, skvalitniť  
v triede klímu a eliminovať negatívne pre-
javy správania počas vyučovania. Projekt 
mal vypracovaný plán s aktivitami, do 
ktorého sme implementovali inovatívne 
metódy. Využili sme žiacky potenciál, „hru 
na rolu“, situačné metódy, kooperatívne 
učenie. Zážitkovým učením si žiaci rozví-
jali sociálne zručnosti a tie uplatňovali pri 

práci v kolektíve.
V projekte sme vytvorili modelovú situáciu 
typu: „Trieda otvorená dokorán.“ Do tried-
neho života sme tým zapojili odborníkov 
pre dané oblasti (psychológov, policajných 
špecialistov pre prácu s rómskymi komuni-
tami, koordinátorov našej školy, výchovnú 
poradkyňu – koordinátorku projektu)  
a rodičov. Negatívom projektu a naším 
sklamaním bola nízka účasť rodičov na 
školskom dianí počas realizácie aktivít. 
Projekt bol pilotný. Do budúcna je tu 

priestor na hľadanie nových alternatív, 
ako vzbudiť záujem zákonných zástupcov  
o školský život a vzdelávacie výsledky svo-
jich detí.
Projekt žiakov zaujal. Tešili sa na tieto 
hodiny. Mali možnosť sa lepšie spoznať, 
zblížiť a osvojiť si kompetencie vymedzené 
projektom, ktoré neskôr uplatňovali počas 
edukácie, a tým prispeli k zlepšeniu klímy.

Vypracovala výchovná poradkyňa a autorka projektu

Mgr. Hudáková, ZŠ s MŠ SNP

Na Gymnáziu v Krompachoch učitelia 
v rámci projektu Moderné vzdelávanie 
– najlepšia investícia realizujú aktivitu  
1.1 – Inovácia metód a foriem vzdelávania 
a ich implementácia vo vyučovacom pro-
cese.  Cieľom aktivity 1.1 je inovovať učeb-
né texty, materiály, metodické príručky  
a skvalitniť prípravu žiakov s dôrazom na 
oblasť prírodných vied. Projekt je zamera-
ný hlavne na podporu vzdelávania žiakov  
v prírodovedných predmetoch , avšak tým, 
že sa zlepší vybavenosť školy v interaktív-
nych technológiách, inovácia vzdelávania 
bude prebiehať vo všetkých predmetoch.
Od februára 2014 prebieha prvá fáza 
aktivity 1.1 ako príprava na školský rok 

2014/2015. Realizujú ju pedagogickí za-
mestnanci v pracovných skupinách podľa 
vzdelávacích oblastí. Učitelia inovujú 
tematické výchovno-vzdelávacie plány jed-
notlivých vyučovacích predmetoch. Vyhľa-
dávajú zdroje pre inováciu metód a foriem 
vo vyučovaní. Zároveň inovatívne metódy 
vyberajú, posudzujú, špecifikujú a posu-
dzujú ich prínos vo vyučovacom procese.
     V druhej etape v školskom roku 2014/2015 
budú pedagógovia overovať inovovanú pe-

dagogickú dokumentáciu tým spôsobom, 
že budú priebežne vypracovávať prezentá-
cie svojich predmetov a viesť vzdelávanie 
žiakov za podpory interaktívnych techno-
lógií a didaktických prostriedkov zakúpe-
ných z projektu. Postupne v priebehu 10 
mesiacov učitelia tým, že budú tvoriť inte-
raktívne vyučovacie hodiny, budú meniť 
tradičné formy vzdelávania na moderné .

Mgr. MarcelaHojstričová

manažér publicity
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Implantovaný názor či „chladná“ vypočítavosť?
V našom mestečku som nielen vyrástol, ale 
žijem v ňom doteraz a plánujem tu raz vycho-
vávať aj svoje deti. Preto sa dlhodobo zaují-
mam o dianie v našom meste. Patrím medzi 
tých, ktorí dosiaľ síce ticho, ale zato pozorne 
sledovali spor ohľadom príchodu firmy KFŠ-
Delta do HPP.
Veľmi rád by som reagoval na príspevok 
krompašského rodáka profesora PhDr. Jána 
Kvasničku, DrSc., ktorý v tomto meste už 
síce, ako som pochopil z článku nežije pár 
desaťročí, predsa však využil možnosť zapo-
jiť sa do diskusie. Mimochodom si myslím, 
že autor tento článok písal pre akademickú 
pôdu, ako je zrejme zvyknutý. 
Celý príspevok by vyznieval oveľa lepšie, keby 
zostal v úrovni podpory súčasnej pani primá-
torky a jej rozhodnutí. To, že výsledkom bol 
iba útok na poslankyňu Mestského zastupi-
teľstva v Krompachoch, ktorá si „dovolila“ 
spolu s ďalšími poslancami odmietnuť vstup 
investora KFŠ-Delta do HPP, ma nemilo pre-
kvapil. Súdiac podľa reakcií môjho okolia nie 
som sám, koho spomínaný článok doslova 
pobúril, nehovoriac o tom, že to pánovi pro-
fesorovi ani nesvedčí... 
Poslankyňa Mgr. Marta Mičeková uverejnila 
článok, kde ponúkla svoj pohľad na celý prob-

lém. Bola zvolená nami „Krompašanmi“, do-
stala dôveru od nás a teda sme to my, komu 
bude skladať účty, keď príde čas.
Pán profesor PhDr. Ján Kvasnička, DrSc. – 
krompaššký rodák, mohol rovnako uverejniť 
svoj názor ako každý, avšak bez toho, aby na-
pádal a kritizoval bez zrejmých argumentov. 
Ako sám uviedol, plne rešpektuje zákonom 
zaručenú slobodu každého občana na vyjad-
renie a to aj v prípade, že s ním osobne nesú-
hlasí. Teda bude vhodné, aby sa toho čo napí-
sal aj držal, pretože nikto z nás nepotrebuje, 
aby nám tu ktokoľvek prilieval olej do ohňa.
Ak sa len troška rozpamätáme, aká situácia 
v meste kvôli HPP vznikla, a ako sa mesto 
rozdelilo na dve strany, nemyslím si, že sa 
potrebujeme navzájom napádať a zhadzovať.
Jedna strana možnosť vyjadriť sa v médiách 
využila, dokonca sa na sociálnych sieťach 
zdieľalo video z televízie. Na základe tohto 
videa vznikali rôzne, mnohokrát až veľmi 
búrlivé diskusie. 
Strana druhá túto možnosť nemala, teda 
poslanci vydali svoje prehlásenie v článku 
„poslanci reagujú“, ktoré bolo zverejnené na 
internetovej stránke mesta Krompachy. Ne-
skôr vyšlo i v Krompašskom spravodajcovi.
Keďže sa nachádzame v dobe parlamentnej 

demokracie a nie v časoch tvrdého komu-
nizmu, tak sa logicky očakáva, že každý má 
možnosť prezentovať svoj názor. 
Presne tak, ako to spravila pani poslankyňa 
Mgr. Marta Mičeková a ďalší poslanci, ktorí 
sa pod príspevok aj podpísali. Poslanci nám 
ponúkli svoje argumenty, o ktoré sa opierali 
pri rozhodovaní a následnom hlasovaní proti 
tomuto zámeru. 
Pripadá mi to tak, akoby iní investori neexis-
tovali, iba tento jediný. Prečo???
Energiu vynaloženú na tento spor a následné 
reakcie by bolo možno vhodné venovať hľa-
daniu viacerých, možno výhodnejších riešení 
pre nás všetkých, pre naše Krompachy. 
Okolo zíva prázdnotou množstvo priemysel-
ných parkov. Nielen my trpíme nedostatkom 
pracovných miest a nízkej životnej úrovne. 
Nemyslím si však, že tu chceme hocikoho  
a za hocijakých podmienok.
My, Krompašania, nie sme lacná pracovná 
sila, s ktorou si možno robiť čokoľvek. Pro-
sím nevyužívajte naše zúfalé situácie v práci 
a rodine na politické manipulovanie. Tvrdo 
sme sa mnohí poučili, že nie vždy je všetko 
zlato, čo sa ligoce...

Mgr. Martin Chovanec

Policajti v materskej škole

Oslava sviatku detí

Ďalšou vydarenou akciou v rámci spolu-
práce našej materskej školy na Hlavnej 
ulici a Obvodným oddelením policajného 
zboru v Krompachoch bola dňa 3.júna 2014 
návšteva policajtov v areáli materskej školy. 
Hoci v utorkové dopoludnie slniečko svieti-
lo veľmi skromne, zato  oči našich detí žia-
rili radosťou a to najviac vtedy , keď z auta 
policajtov vystúpili ich  štvornohí pomoc-
níci. Cieľom tejto akcie bolo ukázať deťom 

prácu psovoda priamo v teréne. Ukážky 
boli deťom primeranou formou opísané 
sprievodným slovom. Hra na policajtov je  
u našich detí veľmi obľúbenou, najmä 
medzi chlapcami. Deti získali ucelenejšiu 
predstavu o tejto práci, ktorá je pre nich 
zatiaľ  len atraktívnou, nakoľko ešte nechá-
pu jej náročnosť a zodpovednosť. Chceme 
poďakovať kpt. JUDr. Františkovi Pušká-
rovi za sprostredkovanie tohto stretnutia  

a jeho kolegom z Krompách a Sp. Novej Vsi 
z oddelenia kynológie za to, že popri pra-
covných povinnostiach si našli čas aj pre 
tých najmenších. Veď  ktovie, či sa na nich 
z radu detí neusmieval aj ich budúci kolega.
Milí policajti, ďakujeme Vám za krásne 
zážitky a poučné slová, prajeme  veľa úspe-
chov v práci a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Za deti a kolektív 

PaedDr. Lýdia Medvecová, riaditeľka MŠ Hlavná.

Medzinárodný deň detí (skr. MDD) je sviatok 
detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách 
sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne (ale 
nie všade) oslavuje každoročne 1. júna. Na 
Slovensku sa slávi od roku 1952. Myšlienka 
Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej 
konferencii pre blaho detí (World Conferen-
ce for the Wellbeing of Children) v Ženeve,  
v Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto konferen-
cii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, 
ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prá-
cou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi 
sa detí na celom svete. Po konferencii viacero 
vlád zaviedlo v svojich krajinách takýto deň, 
s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň pou-

kázať na problémy týkajúce sa detí vo svete. 
Nie je úplne jasné, prečo práve 1. jún bol 
vybraný ako MDD. Avšak tento dátum je na 
svete najobľúbenejší, oslavuje sa vo viac ako 
21 krajinách.
Aj toho roku si naše mesto pripravilo 
program pre deti. Nedeľa poobede, hotel Plej-
sy, 14.00 hod. sa to začalo. Skvelý program 
začínala skupina Cheeky Girls. Príhovor p. 
primátorky Ivety Rušinovej milo prekvapil 
a potešil. Detský folklórny súbor Krompa-
šanček vystúpil s krásnou scénkou. Neskôr 
sme sa mohli tešiť na tri vstupy sokoliarov. 
Orly a sokoly boli nádherné, ale tiež aj nepo-
sedné, pretože nejako neposlúchali, ale je to 

jasné , veď bolo MDD. Určite sa po každej 
stránke chceli podobať deťom., Bábkové 
divadlo vyvolalo na tvárach divákov smiech, 
dobrú náladu a tiež aj napätie. Počas pre-
stávok sa mohli deti zabávať pri súťažiach, 
atrakciách alebo obdivovať malé terárium  
s hadmi, slimákmi, jašteričkami alebo švábmi 
.Dobrá nálada a tiež aj dobré počasie trvalo 
celé popoludnie až do večera.  No a maľovanie 
na tvár bolo súčasťou programu. Pani primá-
torka to všetko pekne ukončila milým slovom 
a detičky spokojné sa pobrali domov, kde ich 
už čakalo určite milé prekvapenie od rodičov.

                                                      Silvia Pavlíková,  Zemanská ul. 

9.A, ZŠ Zemanska
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Otvorený list prof. PhDr. Jánovi Kvasničkovi, DrSc.
Vážený pán profesor,
som rada, že príspevky uverejnené v marco-
vom a aprílovom čísle Krompašského spra-
vodajcu ohľadne vstupu investora do HPP  
v Krompachoch otvorili v našom mesačníku 
diskusiu. Obávam sa však, že Vaša vysoko 
sofistikovaná analýza môjho príspevku sa 
minula účinku.
 Po prečítaní Vášho príspevku som mala 
dojem, že som žiačka, ktorej školskú úlohu 
opravil učiteľ. V úvode svojho príspevku 
síce pripúšťate, že plne rešpektujete záko-
nom zaručenú slobodu každého občana na 
vyjadrenie jeho názoru, no vzápätí akoby 
ste to, čo na začiatku tvrdíte, hneď popreli, 
pretože Vám na mojom príspevku prekáža 
všetko. V duchu si kladiem otázku, prečo 
ste tak podrobne "nerozpitvali" aj iné prí-
spevky, písané ohľadne tejto problematiky. 
Veď ako prvá reagovala na situáciu v HPP 
primátorka mesta a jej zástupca. Odpoveď 
poznám: Na vytvorenie vlastného názoru 
Vám stačí poznať názor z jednej strany. 
Druhú stranu si nepotrebujete vypočuť. Ne-
beriem Vám to, ja mám však, na rozdiel od 
Vás, odlišný názor. Prirovnajúc to k minci, 
ktorá má rub i líce, občan (KS je mesačník 
občanov) má právo poznať názory, či stano-
viská  viacerých strán, aby nebol odkázaný 
vytvoriť si vlastný názor iba na základe 
stanoviska  jednej strany, je jedno ktorej. 
Za unfair, ako to Vy, pán profesor, píšete, 
považujem situáciu, keď sa v meste rozbehla 
podpisová akcia. Ľudia totiž podpisovali 
petíciu na základe jednostranného názoru. 
Zjednodušene povedané - poznali A, no 
nepoznali B. Názor iniciátorov podpisovej 
akcie, nazvime ho "A"  bol: 122 novovy-
tvorených pracovných miest, mzda 1.200 
eur, taká istá výroba už beží na Slovensku 
na Žitnom ostrove. S ústnym dodatkom, 
že niet tu práce, ale „poslanci to nechcú“. 
Nikto z podpisujúcich však nepoznal dôvod, 
prečo to poslanci „nechcú“. Teda názor 
poslancov, nazvime ho "B": že sa jedná o in-
vestora s neodskúšanou technológiou, kto-
rý neuspel na žiadnom trhu (ani v Čechách) 
od roku 2001. Niet divu, že z  celkového 
počtu dvanásť poslancov tohto investora 
napokon nepodporili desiati. Aj preto sme 
považovali za potrebné písomne reagovať 
a odôvodniť naše rozhodnutie - prečo sme 
sa napokon rozhodli hlasovať tak, ako sme 
hlasovali. Mali sme na to dôvod a ten dô-
vod bol vážny – neodskúšaná technológia 
výroby. Reakcia na seba nenechala dlho 
čakať. Primátorka mesta na naše stanovis-
ko reagovala okamžite, rovno v tom istom 
čísle nášho mesačníka. Takéto konanie 

kohokoľvek považujem osobne za neetické. 
Reagovať na príspevky by sa malo vždy až  
v nasledujúcom čísle. Krompašský spra-
vodajca je mesačník občanov Krompách  
a právo doň má prispievať každý – samotný 
občan, primátorka i poslanci. Podľa môjho 
názoru môžeme považovať náš mesačník za 
„spoľahlivý informačný zdroj“ (ako ho vo 
svojej reakcii na môj príspevok označujete) 
vtedy, ak v ňom budú uverejnené rozličné 
názory, podložené argumentmi a faktami, 
nie iba jeden názor (nech už je číkoľvek).
 Naďalej si  stojím za svojím tvrdením, 
pán profesor, že tejto narýchlo rozbehnutej 
podpisovej akcii malo predchádzať verejné 
zhromaždenie občanov, na ktorom by boli 
občania oboznámení s celkovou situáciou. 
Preto som na mestskom zastupiteľstve po-
ložila otázku, prečo a z akého dôvodu sme 
neboli my - poslanci, najprv prizvaní na spo-
ločné rokovanie s primátorkou za okrúhlym 
stolom ešte predtým, než sa rozbehla samot-
ná petícia (nechápem Vaše slová o rokovaní 
postojačky,  zaváňajú sarkazmom, nevadí!). 
Na tomto rokovaní sme sa totiž mohli spo-
ločne  - poslanci i primátorka dohodnúť na 
ďalšom postupe. Len bolo treba chcieť.
 Dovoľte mi, aby som vyvrátila  Vaše 
tvrdenie o tom, že bezdôvodne kopem do 
parlamentarizmu, lebo to považujem nielen 
za vážne obvinenie z Vašej strany, ale aj za 
doslova urážajúce. Som  jednoduchý človek, 
ktorý si ctí a rešpektuje zákon. Tak som bola 
vychovaná a som na to hrdá. Slová česť, 
poctivosť a spravodlivosť sú vo mne zakore-
nené hlboko. Tým ľuďom, ktorí ma poznajú, 
to nemusím vysvetľovať a tých, ktorí ma 
nepoznajú, môžem o tom presvedčiť svojím 
každodenným životom. Vo svojom článku 
som nepovažovala za potrebné  inštitút 
hlasovania "vziať na vedomie" rozoberať, 
či vysvetľovať obšírnejšie, ako som uviedla. 
Samotných ľudí to v uvedenom prípade 
rozhodne nezaujímalo, trápia ich iné veci. 
No nemohla som to ani úplne obísť - z dôvo-
du, že primátorka mesta nám (poslancom) 
po hlasovaní vyčítala, že najprv sme s tým 
investorom súhlasili a teraz nesúhlasíme. 
A tu je kameň úrazu. Pri prvom hlasovaní 
sme totiž nevyjadrovali súhlas, či nesúhlas 
– ale bod rokovania sme  "vzali na vedomie". 
Priznám sa, že slovné spojenie - "nezmysel 
hlasovacej praxe slovenského parlamenta-
rizmu" som nevymyslela ja. Citované vy-
jadrenie patrí vyštudovanému politológovi, 
teda odborníkovi (ako to uvádzam v pôvod-
nom aprílovom texte) - Ivanovi Kuhnovi, 
poslancovi rožňavského zastupiteľstva. 
Podľa jeho slov si túto anomáliu uvedomil, 

keď pracoval so skupinou zahraničných 
expertov na problematike reformy verejnej 
správy; dovoľte mi citovať ho: “Vláda vtedy 
‘vzala na vedomie’ istý materiál týkajúci sa 
reformy verejnej správy, na ktorého schvá-
lenie čakali experti, aby mohli pokračovať  
v realizácii projektu. Keď sme sa im s kolega-
mi snažili preložiť do angličtiny výraz ‘vláda 
vzala na vedomie’, nechápavo sa opakovane 
pýtali: tak schválila to vláda alebo nie?” A to 
je presne to isté, čo sa odohralo na zasadnutí 
MsZ v Krompachoch - tiež sme prijali uzne-
senie, že sme prerokovaný bod "vzali na 
vedomie". Aj my (poslanci) si teda môžeme 
položiť presne tú istú otázku ako zahraniční 
experti na verejnú správu - tak schválili sme 
to alebo nie? Samozrejme, že pri „vzatí ma-
teriálu na vedomie“ existujú výnimky, napr. 
pri vzatí na vedomie uznesenia, ktoré ob-
sahujú ukladaciu časť, zaväzujúcu zamest-
nancov mesta plnením určitých úloh, tvrdia 
ďalej odborníci. Tentoraz už naozaj považu-
jem vysvetlenie pojmu inštitútu hlasovania 
"vziať na vedomie" za dostatočne a obšírne 
zdôvodnené. Na doplnenie uvádzam, že Bc. 
Ivan Kuhn M.A. je politológ, bývalý novinár 
a analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. 
Štefánika. Vyštudoval odbor politológia na 
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave (1991-1995) a medzinárodné 
vzťahy na University of Kent v Canterbury 
vo Veľkej Británii (1996-1997). V profe-
sionálnej kariére bol v rokoch 1995-1997 
zahranično-politický redaktor Denníka 
SME,  1998-2000 projektový manažér  
v projektoch reformy verejnej správy, od 
2002 konzultant v oblasti fondov EÚ, atď... 
 Naozaj neviem, pán profesor, čo Vás  
v závere Vášho príspevku primälo písať  
"o dezinformáciách, nenávisti s podpásový-
mi údermi a mystifikácii verejnej mienky s 
použitím účelového podvedomého strachu". 
Pod pojmom "dezinformácie" máte na mysli 
fakty a argumenty odborníkov z  oddelenia 
toxikológie Veterinárneho ústavu z Brna, 
o ktoré sa ako poslanci - reprezentanti za-
stupiteľskej demokracie, opierame? Alebo 
ste naozaj vnútorne presvedčený o tom, 
že napísať názor, či stanovisko na základe 
vyjadrení týchto odborníkov o možných 
škodlivých vplyvoch na ľudský organizmus 
je "mystifikácia verejnej mienky s použitím 
strachu"? Je mi naozaj úprimne ľúto, ak si to 
myslíte.
 Dovoľte mi, aby som Vám vyvrátila i ďalšie 
Vaše tvrdenie, ktoré ste o mne napísali - že 
hoci som laik, jednak si trúfam na poučenie 
z oblasti právnych vied, politológie, či so-
ciológie. Veta som laik... je totiž vytrhnutá  
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Alexy, Július * 19. júna 1926 v Krompachoch
Ekonóm, vysokoškolský pedagóg.
Barlai, Ervin* 19. júna 1899 v Krompachoch
Maďarský lesnícky odborník, výskumník, ekonóm, hospodársky 
pracovník.
Kukura, Jozef + 2. júna 1990 v Bratislave
Lekár – epidemiológ, vysokoškolský pedagóg, odborný publicista
(*v Krompachoch)
Lipták, Anton * 11. júna 1911 v Krompachoch
Katolícky duchovný
Matuščák, Teodor * 15. júna 1872 v Prešove + 19. júna 1942 
v Krompachoch
Železničný pracovník – prednosta stanice, komunistický funk-
cionár, parlamentný senátor (1920 – 1925), zástupca starostu 
Krompách (1931 – 1932)
Maurer, Július * 19. júna 1896 v Krompachoch
Robotník, novinár, komunistický politik a štátnik.
Pažout, Milan * 8. júna 1948  v Krompachoch
Strojársky odborník, lyžiar – olympionik
Répászky, Michal + 8. júna 1909 v Košiciach (*v Krompachoch)
Staviteľ (napr. 1897-99 Štátne divadlo Košice, 1897-1901 Výcho-
doslovenské múzeum Košice, 1899 Andrássyho palác Košice,  
1903 Súdna tabula t. Rektorát Univerzity P. J, Šafárika Košice)
Skrak, Ján * 28. júna 1902 v Krompachoch
Katolícky duchovný

Skurka, Koloman + 18. júna 1999  v Krompachoch
Obchodník, kynológ (vyšľachtil plemeno „slovenský kopov”)
(* v Krompachoch)
Vician, František * 30. júna 1912 v Krompachoch
Archivár v Poprade, protifašistický bojovník
Zahatňanský, Ladislav + 16. júna 1995 v Spišskej Novej Vsi
Ekonóm, rozhlasový moderátor, ochotnícky divadelník.
(* v Krompachoch)

Osoby so vzťahom ku Krompachom
* 26. júna 1835 v Brezne Ottó Herman (maďarský prírodovedec, 
etnograf, polyhistor, politik) V r. 1853 pracoval v strojárni krom-
pašských železiarni.
+ 8. júna v Budapešti Károly Láng (strojný inžinier, univerzitný 
profesor, konštruktér polostabilných lokomobilov, dieselových 
motorov a vzduchových kompresorov) V r. 1905 – 1912 vedúci 
dielne krompašských železiarni a oceliarni.
* 13. júna 1884 v Leviciach Jenő Mercader (hutnícky inžinier, 
konštruktér)Od r. 1921 vedúci valcovne krompašských železiarni 
a oceliarni.
+ 10. júna 1984 v Bratislave Štefan Štamm (učiteľ, školský pra-
covník, účastník SNP) V r. 1932 – 1942 riaditeľ Meštianskej školy 
v Krompachoch.

Zostavil Ludovit Dulai

HISTORICKÉ OKIENKO

Výročia krompašských osobností

z kontextu a patrí výlučne k odseku, v kto-
rom píšem o chémii.  A to je veľký rozdiel, 
pán profesor, viete predsa, že veta vytrh-
nutá z kontextu nadobúda iný význam. 
Neviem ani, ako ste dospeli k záveru,  že 
si trúfam na poučenie z oblasti právnych 
vied, politológie, či sociológie – ale to je Váš 
názor. I keď, možno ste predsa trafili klinec 
po hlavičke, keďže v uvedených disciplínach 
mám patričné vzdelanie (Fakultu verejnej 
správy UPJŠ Košice, odbor "verejná politika 
a verejná správa") a 30 ročnú prax výlučne  
v oblasti verejnej správy. Nepasujem sa však 
za odborníka, ako to píšete Vy, len  týmto 
veciam rozumiem o niečo viac, ako bežný 
človek.
Verte, že mojím cieľom ani zďaleka nebolo 
ľudí strašiť, mojím cieľom bolo podeliť sa 
s občanmi mesta o informácie, ktoré som 
získala preštudovaním materiálov o prí-
slušnom investorovi. A tomu som venovala 
skutočne veľa času i energie. Podľa mňa by 
totiž bolo naozaj príliš jednoduché a naj-
menej komplikované, ak aby sme „chňapli 
do pazúrov“ prvého investora, ktorý sa  
o vstup do HPP pokúsi a ktorý doposiaľ 
nikde neprerazil. Nemajte mi preto za zlé, 
ak napíšem, že ďalšie roky života tu budeme 
s ním a s jeho neoverenou technológiou spo-

lunažívať MY -  KROMPAŠANIA, žijúci na 
území mesta, nie rodáci, žijúci mimo neho. 
A v tomto smere mi možno viacerí – mladí, 
alebo aj skôr narodení občania mesta - dajú 
za pravdu, že za tie roky sme si toho znečis-
teného životného prostredia v meste užili 
naozaj viac ako dosť. 

Vážený pán profesor! 
V závere svojho príspevku ste vo svojom 
texte použili slovo nenávisť. Ubezpečujem 
Vás, že toto slovo je mi cudzie. Nesúhlasiť 
s niekým, resp. mať iný názor, podľa mňa 
neznamená niekoho nenávidieť. Vo svojom 
príspevku som predsa nepoužívala osobné 
invektívy. Rešpektujúc názory iných - na 
nikoho som verbálne neútočila. Iba som 
napísala svoj vlastný názor. Ten som si vy-
tvorila po preštudovaní závažných faktov  
a argumentov odborníkov. A naša ústava 
nám to zaručuje, ako sám pripúšťate na 
začiatku. Dnes som považovala za potrebné 
a nevyhnutné na Vaše slová písomne reago-
vať. V budúcnosti však reagovať nebudem, 
pretože môj čas je vzácny a  viem ho využiť aj 
inak. Neviem, čo je za tým, pán profesor, že 
je vo Vás toľko nevraživosti voči mne. Nie je 
to tak dávno, čo mi bývalá redaktorka nášho 
mesačníka (Mgr. Adriána Kočanová) tlmo-

čila z Vašej strany len slová chvály na moje 
články - že mám talent písať. Nepoznám 
pozadie, prečo ste svoj názor zmenili. Nikdy 
v živote ste ma predsa nestretli a nikdy ste sa 
so mnou osobne nerozprávali. Považujem 
sa za slušného človeka, ktorého charakte-
ristickou a zároveň dominantnou črtou je 
otvorenosť. Takže naozaj neviem, aké pod-
pásové údery máte na mysli. Nemám prob-
lém hovoriť s každým a o všetkom otvorene. 
Ale otvorenosť dnes nie je v móde. Možno 
práve kvôli nej si teraz "budujem nepria-
teľov". Verím však, že ich bude iba zlomok  
a že na druhej strane si skôr rozširujem 
okruh priateľov. A vieme dobre, kto sú 
priatelia. Sú to ľudia bez falše, bez pretvár-
ky, bez intríg. Sú to ľudia, ktorí chcú počuť 
pravdu i za cenu, že to zabolí. Sú to ľudia, 
ktorí Vás poznajú v bohatstve i v chudobe. 
Toto sú moji priatelia, pán profesor, a ja 
naozaj každému úprimne želám, aby bol  
v živote obklopený takými ľuďmi. Ľuďmi, 
ktorým sa v dnešnom svete dá veriť. Viete, 
dnes sa všetci radi  oháňame vetou, že žije-
me v demokracii, kde si každý môže povedať 
svoj názor. Ja si však nenechám vziať ten 
svoj.
S úctou        

Marta Mičeková, nezávislá poslankyňa MsZ
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Jeden z mnohých
Boli dvaja bratia Kukurovci, lekári, krom-
pašskí rodáci, na ktorých zostavovatelia 
Slovenského biografického slovníka (1989) 
zabudli. Neprávom. 

Starší Andrej (*1912) bol chirurgom. Po 
pôsobení v rôznych nemocniciach pracoval 
na Lekárskej fakul-te UK v Martine. 
Ale tohto mesiaca má výročie smrti mladší 
z nich, Jozef (*1919, zomrel 2. júna 1990  
v Bratislave). Lekársku fakultu UK v Brati-
slave absolvoval v r. 1944.  Najprv pracoval 

ako epidemiológ Št. zdravotníckeho ústavu 
v Košiciach (1945 – 1946), v r. 1946 – 1948 
bol prednostom košickej pobočky toho 
istého ústavu. Od r. 1948 bol pracovníkom 
Ústavy hygieny LF UK v Bratislave. Od  
r. 1953 docent, od r. 1961 profesor. Vo 
svojich vedeckovýskumných a pedago-
gických prácach sa zameral na hygienu 
detí a dorastu, hlavne na zabezpečovanie 
sociálnych stavieb mládeže (hygienická  
a preventívno-liečebná stránka), na zabezpe-
čenie mikrobiologickej čistoty aseptických 

oddelení zdravotníckych zariadení, detských 
jaslí, a pod., bol autorom vysokoškolskej 
učebnice, spoluautorom ďalšej publikácie  
V domácich a zahraničných odborných časo-
pisoch publikoval vyše 130 odborných prác.  
V r. 1963 – 69  bol dekanom LF UK v Brati-
slave, od r. 1970 vedúci katedry hygieny. Bol 
viacnásobným predsedom Slov. hygienickej 
spoločnosti. Bol členom rady Ministerstva 
zdravotníctva SSR. Bol nositeľom domácich 
a zahraničných vyznamenaní.

Ludovit Dulai

Pokosená tráva, burina, či iná zelená or-
ganická hmota je zdrojom cenných živín, 
ak ju vieme správne použiť a zužitkovať. 
Zvlášť cenná je pre záhradkára. 

Zelená organická hmota obsahuje základ-
né živiny ako dusík, draslík a fosfor, v skoro 
optimálnom pomere na ďalšie použitie. 
Zelenú organickú hmotu môžeme využiť 
niekoľkými spôsobmi na našej záhradke  
k vlastnému prospechu. Je až poľutova-
niahodné, ak sa taká cenná surovina od-
kladá za ploty, alebo hádže na cestu, kde 
sa rozkladá a zahníva. Ak si na záhradke 
vymedzíme po jednom m2 na niekoľkých 
miestach, môžeme na pokosenej tráve  
a burine pestovať tekvice, patizóny, cukiny, 
uhorky, a iné tekvicovité rastliny.
Čerstvú pokosenú trávu uskladníme na 
vyhradené miesto na kopu do výšky 1/2 až  
l metra. Je dobré, ak je tráva mokrá, prípad-
ne ju polejeme. Po niekoľkých dňoch kopa 
sadne, vtedy môžeme pridať ďalšiu dávku, 
alebo začať s pestovaním. V strede kopy 
urobíme dieru, takú veľkú, že do nej vojde 
asi jedno 5 l vedro záhradnej zeminy, ktorú 
tam vysypeme. Predpestovanú priesadu 
tekvicovitej plodiny posadíme do zeminy  
v strede kopy trávy. Sadíme len l maximál-
ne 2 rastlinky do jednej kopy. Potom už 
stačí len pravidelne zalievať a zberať úrodu, 
ktorou budete príjemne prekvapení. Počas 
vegetácie môžeme zelenú hmotu postupne 
prikladať k rastline, ale tak, aby nedošlo  
k jej rozkladu v tesnej blízkosti byle tekvice, 
lebo hrozí jej odumretie.
Osvedčilo sa mi pestovanie uhoriek na 
hrobli dlhej 3 metre {na dĺžke nezáleží) 
z čerstvo pokosenej trávy podobne ako 

tekvice alebo patizóny. Výška hroble z na-
vŕšenej trávy musí byť aspoň 60 cm, čím 
vyššia, tým lepšie. Sadíme predpestované 
uhorky v kelímkoch, keď je tráva v hrobli 
zohriatá. Sadíme do jamiek vysýpaných 
čistou zeminou a zasypeme taktiež zemi-
nou, aby sme zabránili tepelnému šoku  
z horúcej trávy. Na začiatku môžeme sa-
denice chrániť tunelom z netkanej textílie. 
Záhon môžeme založiť aj priamo na tráv-
niku bez zrýľovania. Pestujeme systémom 
VERTIKO čiže na silonovej sieti z bežné-
ho predaja. Počas pestovania nemusíme 
hnojiť, zalievame opatrne, pretože hnijúca 
tráva je dostatočne mokrá a uhorky, ako 
vieme, neznášajú premokrenú pôdu. Úro-
da je vynikajúca, koncom augusta môže-
me prihnojiť so síranom draselným (2 dkg 
na 10 l vody), aby sme na konci sezóny ne-
zberali hruškovité plody. Počas celého leta 
prikladáme na hrobľu čerstvú trávu tak, 
aby byľ a povrchové korene sadeníc zostali 
voľné. Na záhon sadíme vo vzdialenosti cca 
60 cm po 2-3 rastlinky. Uhorky pestujeme 
na slnečnom stanovišti.
Ďalšie využitie pokosenej trávy a buriny 
je v príprave hnojivého zákvasu. Do suda 
nasypeme trávu aj burinu, zalejeme vodou, 
zakryjeme a necháme prekvasiť. Raz za nie-
koľko dni premiešame  a po 2-3 týždňoch 
môžeme zákvas po zriedení vodou 1:5 
použiť priamo na hnojenie všetkých rastlín 
okrem listovej zeleniny určenej na priamy 
konzum. Zálievku robíme večer, pretože 
zákvas dosť intenzívne zapácha, aby sme 
si, ako aj susedom neznepríjemňovali 
pobyt na záhradke. Do suda môžeme celé 
leto pridávať novú burinu, dolievať vodu  
a odoberať hnojivo. Zákvas sa mi osvedčil 

aj na vypudenie hryzca vodného zo zá-
hradky. Po odkrytí diery do nej nalejeme  
l konvu zákvasu a dieru uzavrieme. Pretože 
hryzec neznáša zápach na určitú dobu sa 
odsťahuje. Tak ho postupne môžeme vy-
pudiť zo záhradky. Zákvas nepoškodzuje 
ani rastliny ani stromy. Pokosená tráva je 
aj vhodná nastielka pod pestovanú zele-
ninu ako sú rajčiaky, hlúboviny, zemiaky, 
pod kríky egrešov a ríbezlí. Pod nastielkou 
ostáva pôda vlhká, šetrí sa vlaha, nevytvára 
sa po daždi prísušok, nerastie burina, nie je 
potrebné kyprenie a pri postupnom rozkla-
de sa do pôdy dostávajú živiny a čiastočne 
aj kompost.
Uvedené rady by mali zmeniť náš pohľad 
na zelenú organickú hmotu ako na odpad, 
ktorý nám zavadzia a hyzdí záhradku. Je 
to cenná surovina, ktorá obsahuje živiny  
v optimálnom pomere pre výživu rastlín!

Ján Miľo

ZÁHRADKÁRSKA PORADŇA

Uhorky pestované na pokosenej tráve
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KUPÓN č. 6

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

Uzávierka príspevkov je 
do 10. dňa daného mesiaca.
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  SUDOKU
1. 17. júna pred 105.rokmi sa narodil český divadelný, filmový a televízny  
 herec. Kto je to?
 a)  František Filipovský
 b)  Karel Höger
 c)  Vlastnimil Burian
2. Najvyššou kostolnou vežou na Slovensku sa pýši naše okresné sídlo  
 Spišská Nová Ves. Viete, akú má výšku?
 a)  80 metrov
 b)  87 metrov
 c)  90 metrov
3. Súčasťou ktorého európskeho štátu je Andalúzia?
 a)  Španielsko
 b)  Portugalsko
 c)  Škótsko
4. Ako dlho trvá milénium?
 a)  100 rokov
 b)  500 rokov
 c)  1000 rokov
5. Ako sa nazýva artista ležiaci pri výkone svojej činnosti na chrbte? 
 a)  Akrobat
 b)  Žonglér
 c)  Ikarijec
 

Redakčná rada Krompašského spravodajcu sa ospravedlňuje čitateľom za nesprávne formu-
lovanú otázku v kvíze Ak vieš, odpovieš, uverejnenom v poslednom vydaní. Z dôvodu chybnej 

formulácie otázky č. 3 neboli správne odpovede žrebované. Ďakujeme za pochopenie.

Dovezené bez cla

Autor: Dušan Girba

Milí čitatela,
život je mnohokrát plný paradoxov a situácií, s ktorými sa nedá 
bojovať inak, ako humorom. Prinášame vám niekoľko výrokov  
a aforizmov, ktoré pre vás pozbieral a preložil L. Dulai.

Ak by si mohol nakopať do zadku človeka, ktorý je zodpovedný za 
všetky tvoje problémy, potom by si si mesiac nemohol sadnúť.

Analyzovať humor je také, ako pitvať žabu: len málo ľudí to zaujíma 
a nakoniec žaba zhynie.

Jediná vec mi bráni v tom, aby som žil v šťastnom a vyrovnanom 
manželstve: moja manželka.

Málo žien priznáva svoj vek, ale ešte menej mužov sa chová prime-
rane k svojmu veku.

Minule ma vykopli z kúpaliska:  vraj opaľovať sa na bruchu je dovo-
lené, ale iba na vlastnom.

Muž, ktorý si práve odvykol od fajčenia, sa cíti presne tak ako nu-
dista – začiatočník počas prvého dňa: nevie čo si počať s rukami.

Nehádaj sa s človekom, ktorý krížovky lúšti guličkovým perom.

Sex je ako bridž: keď nemáš dobrého partnera, musíš mať šikovné 
ruky.
Telocvik je veľmi škaredé slovo! Koľkokrát to vyslovím, musím si 
ústa vypláchnuť kúskom čokolády.

V autobuse nikdy neprepúšťajte svoje miesto starším: tak som pri-
šiel o miesto vodiča u MHD.

Večerné správy sa začínajú s tým, že „Dobrý večer !” a potom nám 
povedia prečo nemôže byť večer dobrý.

Vraví sa, že ženy v manželstve hľadajú muža podobného svojim  
otcom. Potom je pochopiteľné, prečo ich matky plačú na sobáš-
nych obradoch.

Vždy letím prvou triedou. Nie celou cestou, iba kým ma odtiaľ ne-
vykopnú.

Životná poistka je taká zmluva, ktorá na celý život ma odsudzuje 
na chudobu, aby si stal bohatým po svojej smrti.


