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Zázračná sila slova „ďakujem“
Hovorí sa, že ľudské slovo má 
veľkú silu. Slovom možno člo-
veka povzbudiť, ale aj zraniť, 
pohladiť, ale aj ublížiť mu. Na 
druhej strane však ľudia má-
vajú sklon neprikladať slovu 
veľký význam, pretože je to 
koniec koncov „len slovo“, 
ktoré nemá žiadny (aspoň 
podľa nich) viditeľný účinok. 
A tak si ľudia spokojne tárajú, 
nadávajú, vedú prázdne reči.  
Avšak všetko, čo povieme, aj 
na pohľad to najnevinnejšie 
slovo má silný účinok, nie len 
na nás samotných, ale aj na 
ľudí okolo nás, ba čo viac, na 
celé naše okolie. 

V tejto hektickej a rýchlej dobe 
sa z nášho slovníka pomaly za-
čína vytrácať „zázračné slovo 
-  ĎAKUJEM“.  Mnoho krát si 
myslíme, že poďakovať sa  nie 
je potrebné, ba priam zbytoč-
né. Pre niekoho vysloviť slovo 
ĎAKUJEM je  ponižujúce, 
pretože si myslí, že urobiť niečo  
pre neho  je pre toho druhého 
len povinnosťou a pri tom si 
sám vyžaduje, aby mu iní ľudia 
ďakovali pri každej príležitosti. 
A pri tom slová: „Ďakujem ti za 
radu, za pomoc,  za tvoju prá-
cu, ďakujem,  že stojíš pri mne  
v dobrom aj zlom, ďakujem za 
tvoju lásku, cením si ťa, som ti 
zaviazaný“, môžu byť tým pra-
vým pohladením a balzamom 
pre každého. Aj napriek tomu 
toto zázračné slovo používame 
veľmi málo, ako keby sme sa 
hanbili, alebo sa báli ho vy-
sloviť. Sú chvíle, kedy by sme 
chceli to zázračné slovo pove-

dať nám drahej osobe, ale už je 
neskoro, pretože ho už nemôže 
počuť. Nápis na náhrobnom 
kameni  nemôže nahradiť to, čo 
sme nevyslovili v pravú chvíľu, 
v pravý čas, vtedy keď ho ten 
druhý túžil počuť.
Často krát verejne a s veľkou 
pompéznosťou ďakujeme len 
„mocným a významným oso-
bám“ a zabúdame poďakovať 
sa, hoci aj tichučko, tým obyčaj-
ným a predsa dôležitým ľuďom, 
bez ktorých by tí „mocní a vý-
znamní“ nemohli dosiahnuť tie 
méty, za ktoré prijímajú slová 
chvály a uznania. Rozpomeň-
me sa, či ste sa niekedy poďako-
vali pani učiteľke v škôlke, ktorá 
vás trpezlivo učila rozpoznávať 
farby, alebo prvej pani učiteľke 
v škole, ktorá vám ukázala ako 
správne otvoriť písanku? Po-
ďakovali ste niekedy kuchárke  
v školskej kuchyni, obchodníč-
ke v predajni, čašníčke v rešta-
urácii, upratovačke, sanitárke 
a sestričke v nemocnici za ich 
úsmev a milé slová? V súčas-
nosti sa len zriedkavo stretáva-
me s tým, aby sa riaditeľ firmy 
poďakoval robotníkovi pri 
vysokej peci, robotníčke pri vý-
robnom páse, vodičovi autobu-
su,  bankovej pracovníčke za ich 
dlhoročnú namáhavú  prácu,  
za to, že jeho firma prosperuje  
a dosahuje vysoké zisky. 
Takmer denne nám média 
ukazujú prípady, keď zamest-
návateľ namiesto poďakovania 
a pomoci prepustí pracovníka, 
ktorého výkon už nie je porov-
nateľný s výkonom mladého 
človeka a ktorý vo  firme odpra-

coval desiatky rokov, pri práci 
stratil zdravie a pri tom dobre 
vie, že tento človek  nemá už 
šancu pre svoj vek a zdravotný 
stav sa zamestnať. 
Zabúdame sa poďakovať svojim 
rodičom, deťom a priateľom.  
Sme nespokojní s každým a so 
všetkým, čo sa okolo nás deje. 
Slová nespokojnosti vyslovuje-

me keď prší, ale aj keď svieti sln-
ko, keď sneží, ale aj keď je zima 
bez snehu, keď nemáme prácu  
a keď ju máme, sme nespo-
kojní a frfleme na všetko a na 
všetkých. Vravíme, že nevieme, 
čo je nenávisť a šírime slová 
plné jedu všade okolo seba. 
Zastavme sa trocha a buďme 
vďační osudu za každú prežitú 

Každý jeden deň  začínam  slovom ĎAKUJEM,
vtedy viem, že žijem o tom nepochybujem.
ĎAKUJEM za svetlo aj za slnko ktoré nám ho dáva,
ĎAKUJEM, že vidím ako z blata môže vyrásť tráva.

ĎAKUJEM, že môžem objať blízku osobu,
tak neviditeľne na seba berie ľudskú podobu
a ĎAKUJEM aj za to zlé čo stalo sa, tak malo byť,
pýtal som prečo, vtedy nevedel som pochopiť.

A dnes už viem, že všetko deje sa pre niečo,
tak nechávam to plynúť a už nepýtam sa prečo.
ĎAKUJEM za hudbu, ktorá od základu zmenila ma,
ĎAKUJEM za lásku rodičov ona stvorila ma,
za dotyk, za milé slovo, podporu od okolia
za zahojené rany ktoré aj tak občas zabolia.

Skús aj ty poďakovať za to, že si teraz tu,
poďakuj za stromy, vzduch a celú našu planétu.
Každú noc keď si líham vždy mám na to dôvod,
oceniť prínos čohokoľvek čo bolo, tak vyžiarim
zo srdca to zázračné slovo: ĎAKUJEM, ĎAKUJEM, 
ĎAKUJEM!

Každé ráno keď sa prebudím je ten správny dôvod
vnímať tú krásnu jedinečnú možnosť byť,
tak vyslovím to zázračné slovo ĎAKUJEM,
ĎAKUJEM za to, že môžem ŽIŤ. 

(zdroj: internet)
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Spoločenská 
rubrika 
JUBILANTI
Srdečne blahoželáme 
jubilantom, ktorí sa v júli 
dožívajú: 

80 rokov 
Šarlota Bérešová

75 rokov 
Zita Neubellerová
Anna Grondželová

70 rokov 
Mgr. Jarmila Gontová

Narodenia v júni
Gábor Adam
Hojstrič Lukáš
Medvec Michal
Slejzáková Soňa
Tulej Sebastián
Hlaváč Tobias

Úmrtia v júni
Vaľko Pavol 1941 – 2014

Rodina ocenených darcov sa rozrastá
Svetový deň darcov krvi mal  
v sobotu 14. júna 2014 pre 
Spišiakov slávnostnú prí-
chuť. 

V spišskonovoveskej Redute 
boli popoludní ocenení bez-
príspevkoví darcovia krvi. 
Nemohli medzi nimi chýbať 
ani Krompašania. Bronzovú 
plaketu MUDr. Jana Janské-
ho získala RNDr. Eva Kop-
čanská, striebornú plaketu 
dostal Ing. Lukáš Mikula 
a zlatou plaketou sa môžu 
popýšiť Ing. Karol Benedek 
a Marián Sokolský. Vzácne 
chvíle umocnila prítomnosť 
nielen primátorky Krompách 
Ing. Ivety Rušinovej, ale aj 
prezidenta SČK doc. MUDr. 
Viliama Dobiáša, PhD., ktorí 
oceneným darcom osobne 
zablahoželali. Prezident SČK 
v príhovore vyzdvihol najmä 
dôležitosť darovanej krvi, 
keď priemerne 3-4 konzervy 
krvi môžu zachrániť jeden 
ľudský život. 
Blíži sa leto – obdobie, ktoré 
mnohí využijú na zaslúžený 
oddych a pobyt v horách či 
pri mori, ale aj obdobie, kedy 
nemocnice a transfúzne pra-

coviská pociťujú nedostatok 
zásob krvi. Pozývam preto 
našich občanov, aby prišli 
darovať krv do priestorov 
krompašskej nemocnice, 
ktorá dala vymaľovať odbe-
rovú miestnosť a spríjemnila 
tak darcom samotný proces 

darovania krvi. Najbližší ter-
mín odberu v Krompachoch 
je v piatok 18. júla 2014 od 
8 do 10 hod. Kalendár s ter-
mínmi odberov nájdete aj na 
www.krompachy.sk. 

Ing. Jana Tureková, 

predsedníčka MS SČK

POĎAKOVANIE
Touto cestou chceme vy-
sloviť úprimné poďakovanie 
domácej ošetrovateľskej 
službe „ADOS“ Mgr. Pa-
čanovej a pani Glovovej 
za príkladnú starostlivosť 
o nášho nebohého otca  
a manžela Pavla Vaľka. 
Poďakovanie patrí aj leká-
rom, ktorí ho počas dlhej  
a ťažkej choroby ošetrova-
li, zvlášť MUDr. Bláhovej  
a MUDr. Pustayovi. 
Ďakujeme aj duchovnému 
otcovi Jozefovi Palušákovi za 
duchovnú podporu počas ro-
kov otcovej ťažkej choroby.  

S úctou manželka Viera  
a dcéry Iveta a Jana

chvíľu, za každý prežitý deň, za 
každé prebudenie sa ráno.  Po-
vedzte si len tak pre seba:  „Som 
vďačný osudu, že mám rodinu,  
strechu nad hlavou, že som 
v teple. Som vďačný, že mám 
všetko, čo potrebujem, mám 
dosť jedla i ošatenia. Môžem 
si ľahnúť na pohodlnú posteľ  
a oddýchnuť si. Že môžem vi-
dieť slnko, zelenú lúku, ale aj 
zasnežené vrcholky hôr. Som 
šťastný a vďačný za to, keď oko-
lo mňa pobehujú zdravé deti...“ 
Je jedno, kde sme, ale mali 
by sme ďakovať za veci, ktoré 
máme a sú pre nás dôležité. 
Koľko ľudí nemá ani z ďaleka 
toľko čo my.  Pred časom som 
sa na túto tému bavila s jednou 
mojou bývalou kolegyňou. 
Povedala som jej: „Som vďač-
ná aj za to, že mám čo jesť, že 

nemusím byť hladná, ako niek-
torí ľudia.“ Ona ma vtedy úplne 
"odrovnala" a povedala mi jed-
noduchú pravdu. „Poďakuj sa 
aj  za to, že sa máš čím najesť. 
Koľko ľudí, nemá ruky! Pozri 
sa na svoje ruky a daj si ruku 
na srdce a priznaj sa, že ich be-
rieš  automaticky, tak ako svoje 
zdravie a veľa vecí okolo seba“.
Všetko, čo chcem týmito riad-
kami povedať je to, aby sme si 
začali vo svojom živote viac vší-
mať  ľudí okolo nás.  Poďakujme 
im kedykoľvek, keď to cítime, 
avšak nemalo by sa to stať ruti-
nou. Ďakujme im úprimne a zo 
srdca. 

Vážení a milí spoluobčania, do-
voľte mi, aby som sa vo vašom 
mene  úprimne poďakovala 
všetkým, ktorým nemal kto 

poďakovať za ich ťažkú, dlho-
ročnú  a namáhavú prácu, za 
ich podlomené zdravie. Chcem 
sa poďakovať matkám a otcom, 
ktorí vychovali čestné a usi-
lovné deti, ďakujem všetkým 
zodpovedným deťom za ich 
starostlivosť o svojich rodičov, 
ďakujem vašim a mojim  pria-
teľom, že stáli pri vás a pri mne, 
keď sme ich najviac potrebovali, 
ďakujem všetkým, ktorým nie 
je ľahostajný osud ľudí žijúcich 
v našom meste a svojou prácou 
a životom prispievali a prispie-
vajú k tomu, aby sa mesto roz-
víjalo a nám všetkým sa tu žilo 
dobre a dôstojne.
Vážení spoluobčania prajem 
vám prežitie veľa krásnych  let-
ných dní. 

S úctou Vaša primátorka   Iveta Rušinová
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MsÚ informuje
Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí - 2. časť
V nasledujúcich riadkoch prinášame  
v 2. časti ďalšie údaje z činnosti oddelenia 
v roku 2013, ktorá je daná Organizačným 
poriadkom Mestského  úradu  v Krompa-
choch.

Úsek podnikateľskej agendy
Mesto Krompachy v zmysle zákona o obec-
nom zriadení a podľa  VZN mesta Krompa-
chy č. 5/1997 o podmienkach podnikania 
a inej ekonomickej činnosti v meste Krom-
pachy  usmerňuje ekonomickú činnosť  
v meste, vydáva súhlas, záväzné stanovis-
ko, stanovisko alebo vyjadrenie k podni-
kateľskej a inej činnosti právnických osôb  
a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky 
na území obce, plní úlohy na úseku ochrany 
spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobo-
vanie obce; určuje nariadením pravidlá času 
predaja v obchode, času prevádzky služieb 
a spravuje trhoviská.  V rámci uvedenej 
agendy bolo vydaných 17 záväzných sta-
novísk pre nové prevádzky a 41 rozhodnutí  
o prevádzkovom čase. Mestu bolo ohlásené 
zrušenie 10 prevádzok a pozastavenie čin-
nosti 2 prevádzok.

Mesto Krompachy, ako príslušný orgán 
podľa zákona o súkromnom podnikaní 
občanov vykonáva evidenciu samostatne 
hospodáriacich roľníkov vykonávajúcich 
činnosti na úseku rastlinnej a živočíšnej vý-
roby a vydáva príslušné osvedčenie.
V roku 2013 žiadny občan nepožiadal  
o vydanie alebo zrušenie predmetného 
osvedčenia. 
Podmienky predaja výrobkov a poskytova-
nia služieb na trhových miestach upravuje 
zákon o podmienkach predaja výrobkov  
a poskytovania služieb na trhových 
miestach. Tieto podmienky na území mesta 
upravuje nariadenie č. 1/2012 o trhovom 
poriadku a podmienkach predaja výrobkov  
a poskytovania služieb na trhových 
miestach.
V roku 2013 bolo vydaných 7 povolení na 
predaj na mestskom trhovisku. V meste sa 
konali tri príležitostné trhy a to tradične 
Krompašský jarmok a Vianočné trhy, a prvý 
krát sa konal Trh kvetov a zelene.

Pri príležitosti konania Dní mesta Krom-
pách a XXII. Krompašského jarmoku 
mesto opätovne organizovalo  tombolu. Do 
tomboly bolo poskytnutých 41 vecných cien  
v celkovej hodnote 2461 €. Výťažok z preda-
ja 1037 žrebov bol poukázaný na účet Det-
skej nadácie  mesta Krompachy. 

Úsek personalistiky a miezd
Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov 
mesta sa vzťahujú ustanovenia Zákonníka 

práce a zákona o výkone práce vo verejnom 
záujme.
V roku 2013 sa dvakrát menila organizačná 
štruktúra MsÚ. Mesto uzatvorilo 23  nových 
pracovných zmlúv a ukončených bolo 10 
pracovných pomerov. 
Počty dohôd o prácach vykonávaných  mimo 
pracovného pomeru
- Dohoda o vykonaní práce 78
- Dohoda o brigádnickej práci študentov 8
- Dohoda o pracovnej činnosti 10

V danom roku mesto prijalo na vykonávanie 
absolventskej praxe jedného absolventa. 
Mesto využilo niekoľko aktívnych opatre-
ní na trhu práce podľa zákona o službách 
zamestnanosti a vytvorilo nové pracovné 
miesta na ktoré finančne prispel úrad práce:
- § 52 príspevok na aktivačnú činnosť 
formou menších obecných služieb – 2 za-
mestnanci na pozícií koordinátor aktivačnej 
činnosti,
- § 50j príspevok na podporu regionálnej  
a miestnej zamestnanosti  - 10 zamestnan-
cov, 
- § 54 projekt č. XX príspevok na zamest-
návanie v samospráve - 2 zamestnanci na 
pozícií správca multifunkčného ihriska  
a údržbár,
- § 56  - príspevok na zriadenie chráneného 
pracoviska – 4 zamestnanci na pozícií refe-
rent kamerového systému.
Podľa zákona o obecnom zriadení mesto 
uzavrelo 374  Dohôd  na vykonávanie 
menších obecných služieb s uchádzačmi 
o zamestnanie, ktorí vykonávali prácu pri 
upratovaní, udržiavaní zelene a ostaných 
pomocných prácach na území mesta.
V roku 2013 bolo mestom vydaných 261 po-
tvrdení o zdaniteľnom príjme.

Úsek právnej činnosti
Priestupky - počet prijatých oznámení  
o spáchaní priestupku:
- záškoláctvo, podľa § 37 zák. č. 596/2003 
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve – 348
- proti verejnému poriadku (znečisťovanie 
verejných priestranstiev) podľa § 48 zák.  
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch – 4
- podľa zák. č. 282/2002 Z.z. ktorým sa 
upravujú niektoré podmienky držania  
psov – 5
- podľa zák. č. 377/2004 Z.z. o ochrane ne-
fajčiarov – 0

Evidované prevádzky v roku 2013 na území 
mesta:

výrobné podniky 7
poisťovne 3
poštové a novinové služby 5
stravovacie služby 7
pohostinské služby 12
auto - moto, servis 8
ubytovacie služby 10
krajčírske služby 2
zberne kov. odpadu 4
pracovné agentúry 2
kaderníctvo 7
kozmetika    4
masáže a wellnes 6
šport a relax 8
čerpacie stanice 1
očná optika 1
potraviny 13
cukráreň a cukr. výroba 2
mäso 6
drogéria 6
kvety 5
obuv 8
domáce potreby 2
elektropredajne 5

nábytok a podlahy 6
ostatné predajne 32
nemocnica 1
nešt. zdrav. ambulancie 21
lekárne 3
veterinárne ambulancie 2
ADOS 1

Trh
Počet predávajúcich Príjem 

(€)BS O R

Krompašský 
jarmok

57 16 9 7 580,20

Vianočné 
trhy

34 10 4 4 669,60

Trh kvetov 
a zelene

7 36,80

BS = bežný sortiment • O =  občerstvenie • R = remeslá
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- správny delikt podľa zák. č. 219/1996 Z.z. 
o ochrane pred zneužívaním alkoholických 
nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protial-
koholických záchytných izieb – 2.
Na základe prijatých oznámení o spáchaní 
priestupku bolo vydaných 136 rozhodnutí 
v danej veci a vyrubene pokuty v celkovej 
výške 1700 €. 
Sťažnosti a petície - postup pri podávaní, 
prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a pí-
somnom oznámení výsledku prešetrenia 
sťažnosti alebo prekontrolovania sťažnosti 
upravuje zákon o sťažnostiach. V podmien-
kach nášho mesta je tento postup upravený 
Zásadami postupu pri vybavovaní sťažností 
v podmienkach Mesta Krompachy.
V roku 2013 bola podaná jedna sťažnosť (ne-
legálne prerábanie bytu v bytovom dome), 
11 iných podaní,  oznámení a podnetov 
od občanov (riešenie zásahov do občian-
skoprávnych vzťahov, susedské vzťahy, ru-
šenie nočného kľudu).
Mesto Krompachy ako príslušný orgán 

verejnej správy je povinný vybaviť podanú 
petíciu v zmysle zákona o petičnom práve. 
V roku 2013 mesto prijalo jednu petíciu tý-
kajúcu sa zabráneniu prejazdu motorových 
vozidiel pred bytovým domom.

Voľby
Oddelenie organizačne a administratívne 
zabezpečuje všetky druhy volieb a referend. 
Dňa 9.11.2013 sa konali voľby do orgánov 
Košického samosprávneho kraja na kto-
rých sa v Krompachoch zúčastnilo 20,18% 
oprávnených voličov. V druhom kole volieb 
predsedu Košického samosprávneho kraja, 
ktoré sa konali 23.11.2013, sa volieb zúčast-
nilo 8,62% oprávnených voličov.

Úsek organizačný:
Na tomto úseku oddelenie najmä organi-
začne zabezpečuje zasadnutia mestského 
zastupiteľstva, spracováva agendu súvisiacu 
so zasadaním mestského zastupiteľstva, 
vedie evidenciu všeobecne záväzných 

nariadení mesta  a všeobecne záväzných 
právnych predpisov, zabezpečuje nákup 
kancelárskych a čistiacich potrieb, tonerov, 
zabezpečuje tlačové periodiká a noviny. Plní 
aj ďalšie úlohy, ktoré sú dané organizačným 
poriadkom.

Iná činnosť
Pod oddelenie sú v štruktúre začlenené aj 
dve upratovačky, ktoré zabezpečujú čis-
totu a hygienu v budove mestského úradu  
a budove domu kultúry. Od roku 2009 má 
mesto zriadené pracovné miesto vrátnik 
- informátor v rámci chráneného pracovis-
ka, na ktoré prispel v roku 2013 úrad práce 
čiastkou 6740 €. Čas a skúsenosti potvrdili 
opodstatnenosť zriadenia tohto pracovného 
miesta, a to ako vo vzťahu k občanovi, tak aj 
k mestskému úradu. 

Ing. Ján Ivančo,

vedúci oddelenia organizačno-správneho 

a sociálnych vecí MsÚ

Poskytovanie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov
Cieľom poskytnutia príspevku je zabez-
pečiť nevyhnutné podmienky na uspo-
kojovanie základných životných potrieb 
dôchodcov.

Poskytnutie príspevku je dobrovoľná, ne-
nároková sociálna pomoc Mesta Krompa-
chy, vo výške schválenej v rozpočte mesta 
na príslušný kalendárny rok.
Mesto Krompachy poskytne príspevok ob-
čanovi, ktorý požiada o príspevok a spĺňa 
tieto podmienky:
• je prihlásený k trvalému pobytu na území 
mesta Krompachy, 
• nemá zabezpečené nevyhnutné pod-
mienky na uspokojovanie základných ži-
votných potrieb,
• má ťažké zdravotné postihnutie alebo 
nepriaznivý zdravotný stav, alebo
• dovŕšil dôchodkový vek.

Príspevok sa poskytuje tým poberateľom 
dôchodku, ktorých príjem a príjem spo-
ločne posudzovaných osôb je nižší alebo sa 
rovná 1,9 - násobku životného minima. 
Podmienkou na priznanie príspevku na 
stravovanie je uplatnenie si všetkých zá-
konných nárokov zo strany občana, ktoré 
mu garantuje štát a ktoré ovplyvňujú výšku 
jeho príjmu a príjmu spoločne posudzova-
ných osôb. Príspevok sa neposkytne obča-
novi, ktorý má nevyrovnané záväzky voči 
mestu.
Výška príspevku je vzhľadom k príjmu 
žiadateľa a výške životného minima nasle-
dovná:
0,40 €; ak príjem žiadateľa a spoločne posu-
dzovaných osôb nepresahuje 1,5 násobok
životného minima alebo sa mu rovná,
0,30 €; ak príjem žiadateľa a spoločne po-
sudzovaných osôb je v rozmedzí od 1,5001

násobku do 1,7 násobku životného minima 
vrátane,
0,20 €; ak príjem žiadateľa a spoločne po-
sudzovaných osôb je v rozmedzí od 1,7001
násobku do 1,9 násobku životného minima 
vrátane.

Pomôcka pre výpočet, či občan spĺňa pod-
mienky vzhľadom na výšku príjmu: 
C=A/B
priemerný mesačný príjem za kalendárny 
rok (A)
suma životného minima (B) 
pomer mesačného príjmu (C)
Životné minimum jednotlivca predstavuje 
sumu 198,09 € mesačne. 
Životné minimum dvojice bez detí predsta-
vuje sumu 336,28 € mesačne.

PhDr. Imrich Papcun, 

odborný zamestnanec MsÚ, sociálne veci

Poďakovanie gyn.-pôr. a novorodeneckému oddeleniu
Aj touto cestou sa chcem poďakovať gyn.-pôr. oddeleniu nemocnici v Krompachoch, kde 25.5.2014 prišiel na svet môj prvoro-
dený syn. Dlho som váhala, či prísť rodiť do Krompách aj keď som z okresu Levoča a nakoniec bolo moje rozhodnutie správne. 
V Krompašskej pôrodnici som stretla len veľmi milých ľudí, ktorí sa o rodičku naozaj zaujímajú, počas pôrodu sa snažia ho čo 
najviac uľahčiť, snažia sa vypočuť a splniť vaše želania. Veľká pomoc mi bola poskytnutá aj pri dojčení a starostlivosti o synčeka. 
Veľké ďakujem patrí aj personálu novorodeneckého oddelenia.  Chcem sa poďakovať aj sestričke novorodeneckého oddelenia 
Marte Bátorovej, ktorej nikdy nechýba úsmev na tvári. Krompašskú pôrodnicu odporúčam všetkým budúcim mamičkám.

Veronika Baranová
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Nemocnica v Krompachoch
Nemocnica Krompachy pomohla na svet „valibukovi“

Sestra Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Nemocnice Krompachy 
má Biele srdce

Začiatkom júla presne o 13 hodine a 20 
minúte lekári gynekologicko – pôrodníc-
keho oddelenia Nemocnice Krompachy, 
ktorá je členom skupiny AGEL, pomohli 
na svet „valibukovi“. 

Malý veľký Martin T. sa so svojimi mierami, 
váhou 5900 gramov a dĺžkou 57 centimet-
rov, stal najväčším a najťažším novoroden-
com v Krompachoch. Mamička aj bábätko 
sa tešia zdraviu i keď sú ešte hospitalizova-
ní.
K 30. júlu 2014 sa v krompašskej nemocnici 
narodilo 294 bábätiek z čoho je 163 chlap-
cov a 131 dievčat. „Najčastejšími menami, 
ktorými pomenúvajú mamičky a oteckovia 
svoje ratolesti v tomto roku sú Jasmína, 
Nela a Eliška pre dievčatká a z chlapčen-
ských mien prevládajú mená ako Samuel, 
Martin a Patrik,“ uviedla vrchná sestra 

novorodeneckého oddelenia Bc. Klaudia 
Tatarková s tým, že mamičkám, ktoré sa 
rozhodnú priviesť na svet svoje vytúžené 
dieťatko v prítomnosti partnera alebo 
inej sprevádzajúcej osoby, môžeme 
poskytnúť nadštandardnú izbu s vlast-
ným sociálnym zariadením, TV, alebo 
takzvanú roomingovú izbu, čo znamená, 
že bábätko zostáva po narodení s mamič-
kou 12 hodín denne.

Nemocnica Krompachy sa neustále 
snaží zvyšovať profesionalitu personálu, 
komfort mamičkám a ich ratolestiam 
a tiež vylepšovať kvalitu poskytovanej 
zdravotnej starostlivosti. Izby na pôrod-
níckom oddelení sú maximálne trojlôž-
kové, bunkového systému so sociálnym 
zariadením. 

Mgr. Marta Csergeová, tlačová hovorkyňa AGEL SK

Sestra Nemocnice Krompachy, ktorá 
je členom skupiny AGEL, prevzala od 
Slovenskej komory sestier a pôrodných 
asistentiek (SK SaPA)  prestížne ocenenie 
BIELE SRDCE. Pani Mária Babiková, ktorá 
pracuje na gynekologicko-pôrodníckom 
oddelení už 32 rokov, získala ocenenie 
na republikovej úrovni v kategórii: sestra  
a pôrodná asistentka v praxi.

Včera 10.júla 2014 pani Babikovej prišla za-
gratulovať aj Mgr. Martina Chovancová zo 
zdravotnej poisťovne Dôvera, a.s.  Blahože-
lanie Márii Babikovej zaznelo aj od vedenia 
Nemocnice Krompachy.  „V mene vedenia 
nemocnice a aj v mene kolegov pani Márii 
Babikovej úprimne gratulujeme k tomuto 
prestížnemu oceneniu  a sme na ňu všetci 
hrdí,“ povedal konateľ MUDr. Miroslav 
Kraus.
Na slávnostnom podujatí koncom júna 
2014 ocenenie odovzdal generálny riadi-
teľ Sekcie zdravia MZ SR  MUDr. Mário 
Mikloši a prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta 
Lazorová, dipl. p. a. 31 najlepším zdravot-
níckym pracovníkom, ktorí boli nominova-
ní v  kategóriách: sestra/pôrodná asistent-
ka – manažér, sestra/pôrodná asistentka  
v praxi, sestra/pôrodná asistentka -pe-

dagóg a mimoriadne 
ocenenie. Záštitu nad 
slávnostným podu-
jatím prevzala JUDr. 
Zuzana Zvolenská, mi-
nisterka zdravotníctva 
Slovenskej republiky. 
„Cena BIELE SRDCE 
je ocenením vyjadru-
júcim charakter sta-
rostlivosti, vedomostí  
a humanitu, ktorá 
napĺňa prácu a ducha 
ošetrovateľstva,“ uvie-
dol PhDr. Milan Lau-
rinc, riaditeľ kancelárie 
Slovenskej komory 
sestier a pôrodných 
asistentiek. 
Gynekologicko – pô-
rodnícke oddelenie 
je umiestnené v sa-
mostatnej budove, na 
prízemí ktorej 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 
štandardných izieb oddelenie poskytuje aj 
nadštandardnú izbu s vlastným sociálnym 
zariadením, TV a rooming-in. 

Mgr. Marta Csergeová, tlačová hovorkyňa AGEL SK
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Z aktivít našich škôl
Vedomostné úspechy žiakov

Exkurzia do Londýna

Deň otcov

Dňa 24. 6.2014 sa v Spišskej Novej Vsi  
v budove Reduty konala slávnostná aka-
démia pri príležitosti udeľovania cien. 
Ocenení boli žiaci, ktorí počas školského 
roka 2013 / 2014 získali významné umiest-
nenie v olympiádach. Prinášame vám 
výsledky žiakov, ktorý úspešne reprezen-
tovali ZŠ s MŠ Maurerova ulica.

Úspechy v obvodnom kole
Anna Lachová 9.A 
Olympiáda zo slovenského jazyka a litera-
túry – kategória C – 3.miesto
Patrik Tomčík 5.B 
Olympiáda v nemeckom jazyku – kat. 1A- 
1. miesto

Jaroslav Melega 6.A 
Geografická olympiáda  - kat. H – 3. miesto
Dorota Ferková 7.A 
Geografická olympiáda  - kat. G – 2. miesto
Vincent Ferko 8.A 
Geografická olympiáda  - kat. F – 1. miesto
Dejepisná  olympiáda  - kat. G – 1. miesto
Pytagoriáda – kat. P6. – 1. miesto
Júlia Katová 6.A  
Dejepisná  olympiáda  - kat. F – 3. miesto
Tomáš Ontko 8.A 
Matematická olympiáda –kat. Z8 – 2. 
miesto

Úspechy v krajskom  kole
Vincent Ferko 8.A 

Geografická olympiáda  - kat. F – 2. miesto
Patrik Tomčík 5.B 
Olympiáda v nemeckom jazyku – kat. 1A- 
4. miesto

Úspechy v celoštátnom kole
Vincent Ferko 8.A 
Geografická olympiáda  - kat. F – 7. Miesto

Za každým úspechom sa skrýva veľa vedo-
mostí,  práce a času. 
Svojimi znalosťami a šikovnosťou  žiaci do-
kázali úspešne reprezentovať svoju školu .
Blahoželáme.

PaedDr. Dana Kačurová, Mgr. Michaela Micherdová, 

ZŠ s MŠ Maurerova ulica

Žiaci 7. - 9.  ročníka sa v dňoch 5. - 10. júna 
2014 pod vedením Mgr. A. Tomečkovej 
zúčastnili exkurzie do Londýna a Canter-
bury.

Po 1900 kilometroch  cez Česko, Nemecko,  
Belgicko a Francúzsko sa v meste Calais 
nalodili na trajekt cez Lamanšský prieplav. 
Anglicko ich privítalo bielymi útesmi 
Doveru. Prehliadku Londýna začali v Gre-
enwichi, ktoré je známe  námornou aka-
démiou, námorným múzeom,  observató-
riom,  miestom kade vedie nultý poludník. 
Po rieke Temži, ktorá je chrbtovou kosťou 
Londýna sa preplavili do Westminsteru. 
Počas plavby videli Tower Bridge, HMS 
Belfast, Shard, London Bridge, Gherkin, 
Monument. Žiaci obdivovali Parlianment, 

Big Ben, Westminster Abbey, Trafalgar 
Square. Svojimi prírodovednými zbier-
kami všetkých očarilo Natural History 
Museum, kde hlavnou atrakciou pre žiakov 
boli dinosauri. Vedecké výdobytky si pre-
zreli v Science museum a odevy, úžitkové 
predmety z celého sveta vo Victoria and 
Albert Museum. Najočakávanejšími  atrak-
ciami  boli Museum Madame Tussaud ś  
s voskovými figúrami a 4D filmovým pred-
stavením a 150 metrov vysoké London Eye 
s vtáčou perspektívou na mesto. Žiakov 
zaujali Piccadilly Circus, Tower, St. Paul ś 
Cathedral,  Shakespeare ś Globe, Mille-
nium Bridge, Tate Modern,  Horse Guard ś 
Parade, Museum of London, ...
Po ceste domov sa zastavili v  meste Can-
terbury, kde si prezreli historické centrum 

mesta a Canterbury Cathedral. 
Zážitkové učenie je jednou z najefektív-
nejších foriem učenia a  žiaci sa mnohému 
naučili. Orientovali sa v cudzom prostredí, 
prepočítavali hotovosť v inej mene. Prešli 
niekoľkými štátmi,  takže si oprášili   ve-
domosti z geografie. Videli mnoho his-
torických pamiatok, ktoré boli spojené  
s konkrétnymi udalosťami z dejín. V nepo-
slednom rade zúžitkovali svoje vedomosti  
z cudzieho jazyka priamo v praxi komu-
nikáciou v angličtine, ktorú sa učia od 
druhého ročníka. Naplánovať a zrealizovať 
exkurziu za hranicami Slovenska je nároč-
né. Exkurziu organizovala  zástupkyňa 
riaditeľky školy Mgr. Antónia Tomečková, 
za čo jej patrí veľké poďakovanie.

Mgr. Michaela Micherdová, ZŠ s MŠ Maurerova ulica

Deň otcov je sviatok oslavujúci všetkých 
otcov, otcovstvo a vplyv otcov na spoloč-
nosť.
Tretia júnová nedeľa sa pomaly, ale iste, 
začína udomácňovať v našich mysliach ako 
sviatok venovaný všetkým otcom.
Tradícia Dňa otcov vznikla v meste Spo-
kane v štáte Washington, už v roku 1910. 
Američanka Sonora Smart Doddová si 
chcela uctiť všetkých otcov ako bol ten jej. 
Veterán občianskej vojny William  Jackson 
Smart po smrti manželky sám musel vy-
chovávať šesť detí.
Sonora vnímala svojho otca ako hrdinu 

a hneď ako sa dozvedela, že matky majú 
svoj sviatok navrhla, aby podobný mali aj 
všetci otcovia. Prvá neoficiálna oslava sa 
konala v deň narodenín Sonorinho otca 19. 
júna 1910. Popularita sviatku rástla a tretia 
júnová nedeľa sa postupne stala sviatkom 
všetkých otcov. V roku 1966 prezident 
Lyndon Johnson podpísal prezidentské 
vyhlásenie, v ktorom stanovil tretiu nedeľu  
v júni ako oficiálny sviatok Dňa otcov.  
Z USA prišiel potom tento sviatok aj do 
Európy.
Aj žiaci III.B triedy si pripomenuli tento 
sviatok. Oteckovia, tatikovia dostali po-

zvanie a na chvíľu sa prišli pozrieť medzi 
svoje deťúrence. Deti im pripravili pekný 
program, piesne, milé slová a tiež sme čítali 
pre otecka.
V peknom príbehu ,,Otcovská rada“ sa  žiaci 
oteckom poďakovali  za ich starostlivosť.
Deti  vyrobili pekné darčeky a tešili sa, že 
oteckov môžu obdarovať.
Veď nezáleží na tom,  či je práve deň otcov, 
alebo deň matiek, každý deň nám prináša 
príležitosť na poďakovanie za to, čo pre nás  
naša rodina znamená.

Mgr. Michaela Micherdová a žiaci III.B triedy  

ZŠ s MŠ Maurerova ulica
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Minulosť a prítomnosť

Politika vo fotografii

Tieto dve podstatné mená sa neustále 
skloňujú v živote každého človeka. 

My na našej škole ZŠ s MŠ na Maurerovej 
ulici v Krompachoch sme si pripomenuli 
v ročníkovom projekte minulosť a prítom-
nosť v odievaní. Žiaci deviateho ročníka  
si pripravili módnu šou pre žiakov nižších 
ročníkov. Inšpiroval ich nový školský doda-
tok, ktorý práve vyzdvihuje slušné obleče-
nie.
Už naše staré a prastaré mamy vedeli ako 
sa pekne obliecť. Jednoduché kroje si zdo-
bili náročnými výšivkami - čím bola príle-
žitosť významnejšia ako napríklad svadba, 
krstiny, tým bola výšivka náročnejšia. Naše 
mamky a otcovia už nenosili kroje, ale časť 
ich detstva patrila pionierskemu oblečeniu. 
Ako si iste mnohí spomíname najprv sme 
žiarili ako iskričky a neskôr sme sa stali 
pioniermi. Mládež chodila oblečená vo zvä-
záckom odeve. Aj toto oblečenie malo svoje 
čaro. Všetci boli oblečení rovnako a riadili 
sa heslom: „ROVNOSŤ, BRATSTVO, 
SLOBODA!“ 

Škola je verejná inštitúcia a preto by sme 
mali chodiť slušne oblečení. Jar, leto, jeseň 
a zima sú ročné obdobia cez ktoré navšte-
vujú žiaci školu. Práve letné oblečenie býva 
najviac vyzývavé a preto sme ukázali, že  
v každom ročnom období môžeme nájsť 
slušné oblečenie.  Veru, veru, je jedna prav-
da, ktorá platí už stáročia, že: „ŠATY, robia 
človeka a  móda je túžbou nosiť to, čo nosia 
všetci ostaní a zároveň to, čo nemá nikto 
iný!“ Aj v piesni  speváčky Mariky Gombi-
tovej sa spieva o šatách...... Ročníkový pro-

jekt sa deviatakom  veľmi podaril, spievali 
ľudové piesne, zatancovali na ľudovú nôtu 
a vysvetlili žiakom, z ktorých častí sa skla-
dá kroj. Predviedli aj pionierske oblečenie  
a tak trochu zaspomínali na nedávnu minu-
losť. Prítomnosť je ešte krajšia a rozmani-
tejšia, lebo dnes je moderné takmer všetko. 
No nesmieme zabúdať na to najdôležitejšie 
- Elegancia je viac otázkou osobnosti, než 
otázkou oblečenia. 

Mgr. Silvia Mazúrová

Sedem študentov z krompašského a dvaja  
z humenského gymnázia sa 9.6.2014 vy-
bralo za sprievodu Mgr. Adely Cukerovej 
na vandrovku. Konkrétne na týždňový 
seminár do BadMarienbergu, kde sa po-
schádzali delegácie z Česka, Maďarska, 
Nemecka, Poľska, Slovenska, Švédska  
a Talianska.
 Cesta bola zaujímavá. Nočným vlakom 
sme sa dopravili do Prahy, odkiaľ sme pri-
sadli k Čechom do mini-busu. Síce majú 
Nemci kvalitné cesty, ale čas tam plynie 
presne tak isto ako všade. Sedem a pol 
hodiny v autobuse a naša púť sa blížila ku 
koncu. Po vyložení nás čakalo prekvapenie. 
Toho roku si pre nás vymysleli experiment, 
zatiaľ čo minuloročné delegácie sa mohli 
podeliť do izieb, ako chceli a s kým chceli, 
my sme boli podelení do multikultúrnych 
izieb. 
 Hneď po ubytovaní sme sa zišli v se-
minárnej miestnosti. Na začiatku dostal 
každý účastník škatuľu. Multifunkčnú 
škatuľu, na ktorú sme napísali svoje meno 
a zo začiatku sme ju používali ako vec, na 
ktorej sa dalo sedieť. Po zoznamovacích 
hrách, pokynoch a pravidlách sme vypĺňali 
dotazník zameraný na komunikáciu.
 Náš program sa začínal po raňajkách,  
o deviatej. Po krátkej rozcvičke sme dostali 
úlohy na vzájomnú spoluprácu. Po obede 

sme boli rozdelení do siedmich skupín. 
Každá skupina dostala jeden iPad. Úlohou 
na celé dopoludnie bolo prejsť podľa zada-
nia v iPade celý BadMarienberg, vyhľadať 
určité miesta, pofotiť sa pri nich, nazbierať 
čo najviac bodov a vrátiť sa naspäť do Eu-
ropaHouseu. Po trojhodinovej prechádzke 
sme sa navečerali a nastal čas na „Country 
Market“. Jednotlivým delegáciám boli pri-
delené stoly, na ktoré si mohli poukladať 

národné špeciality, ktoré si museli priniesť 
so sebou. Slovenský stôl bol plný slaniny, 
údeného syra, chleba s horčicou a klobá-
sou, jablkovo-orechových koláčov, medov-
níkov, škvarkových pagáčov, makovníkov, 
tvarohovníkov a ako dekoráciu sme použili 
vybíjané zvonce, kapsu a našu vlajku. Po 
„krátkych“ prezentáciách plných tanca  
a spevu sme sa mohli pustiť do lahôdok eu-
rópskych krajín. Švédi nás dostali kaviárom 
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Športové  triedy
Družstvo mladších žiačok – žiačky VII.A  zo 
športovej triedy hralo v tejto sezóne krajskú 
súťaž spolu s družstvami Young Angels(-
KE), Poprad, Rožňava, Union KE, Abovia 
KE, Spišská Nová Ves. Družstvo Krompách 
skončilo na 7.mieste a tvorili ho žiačky 7.A 
triedy (športová trieda) na Maurerovej ulici 
– Jana Lysová, Bianka Ontková,  Dorota Fer-
ková, Patrícia Krigovská, Kristína Kakalejčí-
ková, Timea Tobiášová, Timea Wintzlerová, 
Beáta Figľárová, Viktória Hojstričová, Vik-
tória Pavolová, Klára Pustelníková, Miriam 
Kukurová, Sophie Kandríkova, Sofia Figľá-
rová, Natália Kudelková a družstvo doplnili 
aj dievčatá zo 6.ročníka-StelLa Mazúrová  
a Júlia Katová. Trénerkou družstva bola Mgr. 
Silvia Ontková.  

DRUŽSTVO STARŠÍCH ŽIAČOK
Družstvo st. žiačok bolo túto sezónu zapoje-

né do dvoch súťaží. Prvá súťaž bola spojená 
súťaž s družstvami kadetiek.  Štartovalo tu  
6 družstiev: CBK Jugo KE (kadetky), Len-
dak, Stará Ľubovňa (kadetky), Michalovce, 
Kovohuty Krompachy, Stará Ľubovňa (st. 
žiačky). V tejto súťaži sme skončili na 4 mies-
te. Po skončení tejto súťaže sme pokračovali 
do nadstavbovej časti súťaže st. žiačok, kde 
našimi súperkami boli dievčatá z Rožňavy, 
Cassovie KE, Lendaku, Michaloviec,  Unio-
nu KE a naše družstvo. V tejto súťaži sme po 
vzájomných zápasoch dva doma, dva vonku 
skončili na 4 mieste. Základ tohto družstva 
tvorili hráčky športovej triedy deviateho 
ročníka na Maurerovej ul.: Brezovská Iveta, 
Lysová Zuzana, Danišová Nicol, Thanová 
Nikoleta, Lachová Anna, Almášiová Tama-
ra, Krompašská Lucia, Petrovská Tereza. 
Družstvo doplnili: Kočišová Ema, Ontková 
Martina, a mladšie dievčatá zo siedmeho 

ročníka. Lysová Jana, Ferková Dorota, Ont-
ková Bianka, a Krigovská Patrícia. Družstvo 
trénuje Mgr. Vladimíra Petrovská a manažé-
rom je p. Jendruch Igor.
Naša škola disponuje vynikajúcimi materiál-
nymi podmienkami na športovú basketbalo-
vú prípravu, ktoré sú jedným zo základných 
činiteľov ovplyvňujúcich jej kvalitu, preto 
chceme otvoriť žiakom možnosti v oblas-
ti športu, aby sa rozvíjali, zdokonaľovali  
a účelne využívali svoj voľný čas. Žiaci majú 
možnosť získavať veľa nádherných zážitkov 
z turnajov, nadviazať nové priateľstvá doma 
i v zahraničí, prežiť naozaj krásne detstvo  
a mladosť. 
 Okrem športových úspechov žiaci zo špor-
tových tried dosiahli veľmi dobré  výchovno-
vzdelávacie výsledky .

Mgr. Vladimíra Petrovská, ZŠ s MŠ Maurerova ulica

a slanými cukríkmi. Maďari sa nezapreli 
svojou čípoš-klobásou. Česi sa pochválili 
Olomouckými syrečkami a pivom. Nemci 
nás ponúkli praclíkmi a Haribo cukríkmi. 
Poľský stôl bol pokrytý sladkosťami. 
Po krátkom spánku sme mali pred sebou 
nový deň a nové úlohy. Bar Camp. To bolo 
náplňou celého dňa. Nešli sme do baru, ani 
kempovať. Bar Camp znamená  byť kreatív-
ny v pravú chvíľu a hlavne, byť sám sebou. 
Zase si nás rozdelili do medzinárodných 
skupín a dostali sme prednášku o tom, 
ako efektívne prezentovať, ako správne  
a kvalitne fotiť, o tom koľko pravdy je  
v citáte   „Kto ovláda prítomnosť, ovláda 
minulosť - kto ovláda minulosť, ovláda 
budúcnosť.“, a tom ,ako sa pozerať na foto-
grafiu z pravého uhla. Po obede nasledovali 
naše prednášky. 10 – 15 študentov sa zišlo  
v jednej miestnosti a diskutovali na témy 
ako „Práva homosexuálov“ „Tretia svetová 
vojna“ „Potraty – prečo áno, prečo nie“ 
„Pre a proti EU“ „Prepisovanie histórie“ 
„Čo je to sloboda“. Ale nedebatovalo sa iba 
o kontroverzných témach, niektorí neboli 
takí odvážni a zvolili zábavnejšiu možnosť 
Bar Campu. Napríklad sme sa pol hodi-
ny venovali téme „Ako urobiť dokonalú 
selfie“, čo s politikou nemá nič spoločné. 
Každopádne to bolo niečo úplne iné ako 
konferencia, či bežná prednáška – mali 
sme priestor vyjadriť svoj názor a hlavne, 
nič nebolo naplánované, iba téma, všetko 
ostatné bolo spontánne. 
Po debatnom štvrtku nasledoval oddycho-
vý piatok. Do obeda sme robili všetko ohľa-
dom politiky, ale z tej viac kreatívnej strany. 
Naši teameri si nás rozdelili do skupín. 

Niektorí sa „hrali“ s prerábaním stránok, 
iní sa „hrali“ s dlhým expozičným časom, 
pomocou ktorého vytvárali zaujímavé 
fotografie, niektorí sa „pohrali“ s kolážou 
nálad, a iní zasa v garáži sprejovali krabice.  
Po obede sme vyrazili do lezeckého parku. 
Po 1,5 kilometrovej prechádzke sme dosta-
li inštrukcie, bezpečnostné pokyny a po-
tom hor sa do lesa. Lezecký park je spleť lán  
a prekážok rôznych úrovní. Počasie nám 
vyšlo, slniečko svietilo a tri hodiny strávené 
lezením zbehli ako voda. 
V sobotu sme sa po raňajkách vybrali do 
Kolína. Prezreli sme si to, čo je na Kolíne 
iné – legálne grafity. Každoročne sa uspo-
radúva v Kolíne festival zvaný „CityLeaks“, 
kedy sa do mesta schádzajú umelci z celého 
sveta a vyjadrujú svoje umelecko-politické 
cítenie na stenách budov. Po hodinovej pre-
chádzke sme mali voľno. Slováci si vyšľa-
pali 533 schodov až na vrchol Kolínskeho 
dómu, kde sme mali Kolín ako na dlani. Po 
vyhliadke nasledovali nákupy, a po náku-
poch smer EuropaHouse.
 V nedeľu nám po raňajkách boli odobraté 
škatule. V seminárnej miestnosti nás ča-
kalo prekvapenie. Naše škatule boli pouk-
ladané na seba a vytvárali stenu. Na jednej 
strane bola nakreslená Európa a nápis „Keď 
Európa prosperuje“ a na opačnej strane 
bola tiež nakreslená Európa, ale s nápisom 
„Keď Európa upadá“. Hodinu sme disku-
tovali o všetkých možných aj nemožných 
problémoch, ktoré by mohli ohrozovať Eu-
rópu, ale aj o riešeniach a optimistických 
vyhliadkach do budúcnosti pre Európu. 
Rozdelili nás do medzinárodných skupín. 
Každá skupina dostala šesť škatúľ s jednou 

pozitívnou stranou a druhou negatívnou. 
Našou úlohou bolo do večera vymaľovať  
a dokresliť všetko, čo vystihuje prosperu-
júcu a upadajúcu časť Európy na našich 
škatuliach. Do večera sme sprejovali, ma-
ľovali, kreslili, písali a večer sme celú stenu 
nanovo poskladali. 
V pondelok sme sa pustili do diskusie  
o tom, čo všetko sme nakreslili.  Disku-
tovalo sa o nacistoch, o homosexuáloch,  
o tom, ako málo sa mládež zaujíma o politi-
ku a prečo. Po obede sme mali voľby. Naši 
teameri nám dali na výber tri možnosti – 
prvá – voľno, druhá – pokračovať v disku-
sii, a tretia – nasprejovať na poslednú bielu 
stranu škatule spoločný obrázok. Rozdelili 
sme sa v pomere 35:15:12. Ľudia, ktorí mali 
voľno, asi pravdepodobne dospávali spán-
kový deficit, tí ktorí išli sprejovať, si vybrali 
motív z rozprávky bratov Grimmovcov,  
a my, čo sme ostali diskutovať, sme deba-
tovali na témy náboženstvo, dane, platy, 
dôchodky. Pred večerou sme všetci dostali 
certifikáty, urobili si spoločnú fotku aj so 
stenou zo škatúľ. V utorok sme si privstali 
na raňajky a o ôsmej sme vyrazili na cestu 
do Prahy, kde  sme prišli niečo po piatej 
večer. Kufre sme si odložili na stanici a pre-
chádzali sme cez Václavák, po Karlovom  
moste až na hrad. V nočnom vlaku sme 
mohli oficiálne povedať zbohom celému 
výletu.
Chcem sa poďakovať pani učiteľke Mgr. 
Adele  Cukerovej, že to s nami vydržala,  
a že sme mohli byť súčasťou niečoho, čo 
diametrálne zmenilo (aspoň môj) pohľad 
na politiku.

Dorota Šusterová, Gymnázium Krompachy
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Stolný tenis

Výlet, na ktorý budeme dlho spomínať 

Žiaci športovej triedy ZŠ s MŠ na Maurero-
vej ulici so zameraním na basketbal a stolný 
tenis získali v školskom roku 2013 / 2014 
pekné úspechy. Pod vedením trénerky Oľgy 
Barbušovej dosiahli na Majstrovstvách 
Spiša v stolnom tenise  medailové umiest-
nenia. Súťažili žiaci siedmeho ročníka, 
žiaci športovej triedy, ale aj žiaci a žiačky 
tretieho ročníka, ktorí sa v kategórii naj-
mladší žiaci,  ukázali  ako šikovní športovci. 

Majstrovstvá Spiša-  starší žiaci
jednotlivci
3. miesto Boris Gmuca
štvorhry  
1. miesto Boris Gmuca - Martin Mitrík

2. miesto Dominik Mirek - Samuel Števčik 
štvorhra mladšie žiačky
3. miesto Nikola Mitríková
 
Majstrovstvá Spiša - mladší žiaci 
jednotlivci
1. miesto Martin Mitrík
2. miesto Martin Lonský
3. miesto Samuel Števčik
štvorhry 
1. miesto Martin Mitrík - Dominik Mirek
3. miesto Samuel Števčik - Martin Lonský
2. miesto Mitríková Nikola 
jednotlivci mladšie žiačky 
3. miesto Nikola Mitríková
 

Majstrovstvá Spiša najmladších žiakov
jednotlivci 
3. miesto Adam Števčik
2. miesto Nikola Mitríková
štvorhry 
1. miesto Tamara Kováčová - Nikola 
Mitríková 
3 . miesto Kukurová Natália - Kopancová 
Martina
2. miesto Buc Andrej - Števčik Adam
3. miesto Adrian Ďorko - Matej Kandrik

Martin Mitrík a Boris Gmuca sa nominova-
li aj na Majstrovstvá kraja - tam ostali žiaľ 
bez medaily. Našim šikovným športovcom 
blahoželáme a želáme veľa úspešných špor-
tových podujatí.

Dni, keď sme sa nazývali ešte prvákmi, 
boli pomaly, ale isto spočítané a našich 
školských povinnosti bolo čoraz menej. 
Školský rok 2013/2014 sa schyľoval ku 
koncu.

Knihy a zošity sme s veľkou radosťou po-
slali na dvojmesačnú dovolenku do skrine 
a tešili sa, kedy už skončí posledný týždeň 
v škole. Čakali sme na naše vytúžené  letné 
prázdniny plné zábavy.   
V prvý deň posledného týždňa v škole sme 
sa teda vybrali na zaujímavý výlet  priamo 
do srdca stredného Slovenska – do Čier-
neho Balogu. Členovia Amavet klubu pri 
Gymnáziu v Krompachoch sa stretli ráno  
o 7:30 na zastávke a v počte 38  nastúpili do 
autobusu. Naše prvé kroky viedli do Múzea 
liptovskej dediny v Pribyline, kde sme si 
obzerali skanzeny chudobných, ale aj bo-
hatších rodín. Naša prehliadka sa začala  
v kaštieli. Všetci sme si tam prišli na svoje, 
jedni obdivovali sedacie súpravy, poľovníc-
ke trofeje, nábytok, iní zas boli zaujatí hu-
dobným salónikom či obrazmi. Všetkým sa 
azda najviac páčil kostol, ktorý uprostred 
drevených domčekov vytváral atmosféru 
pravej slovenskej dediny. 
Z Pribyliny sme opäť cestovali autobusom 
do Čierneho Balogu, kde sme chvíľu čakali 
až príde vláčik, ktorý bol pre všetkých tou 
najzaujímavejšou časťou výletu. Naša jazda 
sa začala a my sme sa nevedeli vynadívať. 
Počasie nám vyšlo krásne. Slnko svietilo 
tak silno, že vánok pomedzi otvorené va-
góny železničky bol veľmi príjemný. Tajne 
sme dúfali, že sa jazda takto zaujímavou 
mašinkou neskončí rýchlo. Prvá zastávka 
bola pri Múzeu čiernohorskej železnice. 
Jazda sa však ani zďaleka nekončila a my 

sme pokračovali k Lesníckemu skanzenu, 
kde sa znova bolo na čo pozerať. V bufe-
te neďaleko Lesníckeho skanzenu sme  
ochutnali hranolky, vyprážaný syr, nanuky  
a sladkosti. Nabrali sme dostatok energie. 
Obdivovali sme chodníčky a informačné 
tabule blízko pri nich.  Dokonca aj chlapci 
mali čo obdivovať, pretože lesné stroje, kto-
ré parkovali pozdĺž cesty, boli fascinujúce. 
Najfotografovanejšími tvormi sa stali dve 
divé svinky, ktoré si partiu amaveťákov 
obzerali za svojou ohradou v lesníckom 
skanzene. 
Približne o štvrtej nám prišiel ten istý vlá-
čik, ktorý nás odviezol k nášmu autobusu. 
Cestou späť sme zasa obdivovali krásnu 

prírodu, ktorej svieža vôňa sa k nám do-
stávala cez otvorené okná vagóna. Napriek 
tomu, že sme šli po tej istej trati, cesta sme-
rom späť sa nám už zdala kratšia.

Náš výlet sa chýlil ku koncu. Unavení sme 
nastúpili do autobusu a v príjemnej at-
mosfére cestou domov sme sa rozprávali, 
spievali, čítali, jedli alebo počúvali piesne. 
Všetci sme šťastne bez jediného úrazu do-
razili domov. Z výletu sme si doniesli pekné 
zážitky zo skanzenov, no najmä zo želez-
nice. Na takýto zaujímavý výlet budeme 
dozaista ešte dlho spomínať. 

Katarína Richnavská

Amavet klub 727 pri Gymnáziu v Krompachoch
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Fyzikálne hračky

Intel ISEF 2014

Koncom mája tohto roka AMAVET klub 
727 pri Gymnáziu v Krompachoch rozbe-
hol nový projekt. Členovia klubu získali  
s podporou interného grantového systé-
mu  AMAVET-u hračky, pomocou ktorých 
sa zmenil ich pohľad na fyziku. 

No keďže s hračkami sa najlepšie hrá, keď 
sa človek  s nimi podelí, rozhodli sme sa  
i my, že sa budeme hrať  aj so spolužiakmi 
zo základných škôl a zároveň im ukážeme 
trošku vedy, ktorá je v hračkách  ukrytá.
Vytvorili sme  šesť tematických častí. Me-
dzi najočarujúcejšie skupiny patrila optika, 
kde si žiaci mohli vyskúšať, ako vidí mucha, 
alebo si taktiež mohli pozrieť 3D obrázky  
z Marsu. Pri mechanike objavili kúzlo ťa-
žiska a triky pružín, zatiaľ čo pri akustike 

rozkmit vzduchového stĺpca, vodnú trúbku  
a špeciálnu vzdušnú zbraň. Mohli sa ne-
chať uzavrieť do bubliny, naučili sa vyrábať 
vlastný domáci sliz a zistili, ako slnečné 
svetlo dokáže roztočiť veternú turbínu. 
 Počas troch týždňov nás navštívilo mno-
ho detí zo základných škôl z Maurerovej  
a Zemanskej ulice v Krompachoch, ako aj 
zo Sloviniek. A rovnako, ako ich oči ešte 
len zisťovali, čo všetko fyzika je, sme sa my 
po všetkých tých hodinách strávených nad 
zošitmi a grafmi so závislosťami veličín 
presvedčili, že fyzika nie je len nudným 
predmetom, že  je aj kúzlom, mágiou a tri-
kom, ktorý vzbudzuje nadšenie a úžas.                                       

Antónia Mikulová, 

AMAVET klub 727 pri Gymnáziu v Krompachoch

Neuveríte, ale ešte stále počujem svoje 
kroky, ako v nepohodlných topánkach  
s nízkym opätkom šprintujem dole schod-
mi auly Prírodovedeckej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave počas jedného, 
navonok celkom obyčajného novembro-
vého popoludnia. Zreteľne cítim svoj 
zrýchľujúci sa tep pri pohľade na prezen-
tačné plátno: na ňom totiž stojí moje meno  
a názov práce (ktorý bol o trošku dlhší, 
ako som pôvodne plánovala...). Hneď pod 
nadpisom: Postupujúci na Intel ISEF. Spo-
lu s mojimi tromi kamarátmi sme teda ako 
víťazi Festivalu Vedy a Techniky  AMAVET 
2013 dostali možnosť prezentovať svoje 
výskumy z oblasti fyziky, astronómie, 
biochémie a medicíny na najväčšej medzi-
národnej prehliadke vedeckých stredoškol-
ských projektov na svete – Intel ISEF. Že to 
znie cool? Nuž bodaj by nie, o zážitky veru 
nebola núdza; veď čítajte ďalej...
Mierny jetlag a prichádzajúcu nervozitu  
z nasledujúcich dní vystriedala radosť 
a nadšenie, keď sme si po nekonečnom, 
temer 12-hodinovom lete mohli konečne 
vystrieť nohy na kalifornskej pôde. Veru tak 
– súťaž sa konala počas siedmich májových 
dní v jednej z najznámejších metropol celej 
Ameriky, v slávnom Los Angeles. Ustatí po 
dlhej ceste sme sa rozišli na izby luxusného 
hotela v samotnom centre L.A. načerpať 
silu na ďalšie dni – a bolo sa skutočne na čo 
pripraviť!
Po extraveľkej porcii typických amerických 
raňajok sme sa v nedeľu pomedzi palmy 
preštrikovali na miestne výstavisko a fé-
rovo si rozdelili úlohy – dievčatá neváhali, 

schytili modrú, červenú a bielu farbu a za 
pár chvíľ bol poster s národnou tématikou 
na svete, zatiaľ čo sa mládenci postavili 
pred kameru a natočili originálnu sloven-
skú znelku na otvárací ceremoniál. Výrazy 
tváre nám trošku zvážneli, keď sme po 
inštalácii našich posterov a 3D exponátov 
(aspoň v mojom prípade) so zatajeným 
dychom čakali na oficiálne schválenie od 
vedeckej komisie – ale že sme mali pravidlá 
súťaže vopred naštudované od A po Z, vyhli 
sme sa akýmkoľvek problémom, a tak sme 
si mohli začať slobodne vychutnávať 2 dni 
voľna, ktoré nám precízne tvorený program 
veľtrhu štedro doprial... 
Z dlhého zoznamu atrakcií, ktoré v blízkom 
okolí L.A. stáli za zhliadnutie, sme si jedno-
hlasne zvolili jazdu metrom do preľudnené-
ho Hollywoodu. Celoročné úspory minuté 
v suveníršope sme doplnili zadarmo fotka-
mi s Oskarom, hviezdami slávneho Walta 
Disneyho, Micheala Jacksona a mnohých 
ďalších. Pocitovú teplotu 60°C ihneď 
schladili studené vlny Pacifiku, do ktorého 
sme, trošku smelo a nerozvážne, vbehli na 
čarovnej pláži Venice Beach na predmestí 
Santa Monica. V našom pomyselnom reb-
ríčku ju však ale predbehlo známe Malibu, 
na ktorom sme počas prechádzky pomedzi 
vyplavené mušle, kamienky (a chaluhy...) 
chytili poriadny bronz – a hlad! Predtým, 
ako sme sa rozhodli vrátiť späť do mra-
kodrapového centra mesta a dať si niečo 
pod zub, zaparkovali sme ešte na chvíľku 
v horách pred bránami slávneho Griffith 
Observatory. Estetický zážitok a úchvatný 
výhľad na temer celé mesto znásobil presne 

vystihnutý západ slnka – asi teda rozumie-
te, že sa nám ísť tancovať  na ISEF disko-
téku veľmi nechcelo. Tak či onak, onedlho 
sme sa už napchávali cestovinami a chlípali 
džús do rytmu hudby najväčšieho party 
klubu celého L.A...
Dovolenkové chvíľky vystriedalo stredajšie 
niekoľkohodinové prezentovanie projek-
tov a hodnotenie odbornou porotou. Hoci 
to možno znie menej lákavo ako náplň 
predošlých dní, opak je pravdou. O naše 
práce javili nefalšovaný záujem uznávaní 
vedci a odborníci svetovej kvality, profesori  
a lídri najlepšie hodnotených amerických 
univerzít, ba dokonca laureáti na zisk No-
belovej ceny, s ktorými sme sa mali česť 
stretnúť a diskutovať nie len o doterajšom, 
ale aj o budúcom smerovaní našich výsku-
mov. Konštruktívna kritika, nové výzvy  
a vzájomné zdieľanie nadšenia pre vedu 
boli viac než povzbudzujúce, a tak sme sa 
síce dosť vyčerpaní, ale pozitívne a vo veľ-
kom inšpirovaní večer vybrali druhýkrát 
do Hollywoodu. Tento raz nás však auto-
bus odviezol na pôdu Studios Universal. 
Priestormi rezervovanými iba pre nás, 
finalistov „ajsefákov“, sa onedlho začali 
ozývať naše adrenalínové výkriky z jazdy  
s Transformermi, Múmiami či Simpsonov-
cami. Skutočne sa nám ráno prebúdzalo 
dosť ťažko, pripravované raňajky s média-
mi nás však veľmi rýchlo vzpružili... Blesky 
fotoaparátov spolu s verejnosťou a štu-
dentmi zo všakovakých kútov sveta zrazu 
zaplnili celú výstavnú halu, odvšadiaľ bolo 
počuť otázky a mnohokrát aj vyslovený 
obdiv na adresu nás - finalistov. Suverénne 
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Modelovanie  kariéry

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

Na Gymnáziu v Krompachoch sa od 
februára 2014 realizuje  projekt   Moderné 
vzdelávanie – najlepšia investícia, ktorý je 
spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. V rámci 
projektu sa uskutočňuje aj aktivita 3.1 – 
Modelovanie kariéry. Špecifickým cieľom 
aktivity je realizácia  inovatívneho pora-
denstva o povolaniach a zamestnaniach. 
Hlavným cieľom je motivácia žiakov pre 
profesionálnu orientáciu v prírodovedných 
odboroch a technických smeroch z dôvodu 
lepšej perspektívy uplatnenia sa na trhu 
práce. 
Aktivita 3.1 bude realizovaná v 2.- 4.roč-
níku 4-ročného vzdelávacieho programu  
a v septime 8-ročného vzdelávacieho 
programu. Poradenstvo  o povolaniach 
a zamestnaniach bude prebiehať na  48 
triednických hodinách. Výchovná porad-
kyňa Mgr. Amália Krausová vypracuje 
Inovatívnu metodiku pre realizáciu kariér-
neho poradenstva, ktorá sa bude skladať 

z piatich častí: Kariérne poradenstvo ako 
súčasť výchovného poradenstva;   Kariérna 
výchova a kariérne poradenstvo v školstve; 
Kroky kariérneho poradenstva; Aktivity  
v rámci kariérneho poradenstva v školách; 
Pracovné listy pre plánovanie svojej budú-
cej kariéry. Podľa vypracovanej príručky 
bude prebiehať poradenstvo pre žiakov. 
Za účelom osvojenia si nových poznatkov 
budú zakúpené odborné publikácie, ktoré 
budú využívané v kariérnom poradenstve. 
Na realizáciu kariérneho poradenstva vý-
chovná poradkyňa zostaví pracovné listy. 
Žiaci sa naučia, ako pracovať pri hľadaní 
svojej profesionálnej orientácie s podporou 
prostriedkov IKT a zároveň sa naučia, ako 
majú vyzerať rôzne písomnosti, s ktorými 
sa môžu stretnúť pri kariérnej orientácii  
a postupe.

Pre žiakov budú v školskom roku 
2014/2015 organizované štyri exkurzie: 
Veľtrh vzdelávania AKADEMIA a VAPAC 
v Bratislave, Týždeň vedy a techniky na 
Technickej univerzite v Košiciach, návšteva 
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach  
a Týždeň vedy a techniky v SAV v Koši-
ciach.  Prostredníctvom exkurzií sa žiaci 
prakticky zoznámia s možnosťami štúdia 
na vysokých školách a univerzitách so 
zameraním na prírodovedné a technické 
smery.
Aktivita 3.1 Modelovanie kariéry chce pre-
lomiť tradičné formy vedenia poradenstva 
a súčasne zaviesť nové spôsoby usmerňo-
vania žiakov v kariérnej orientácii.

Marcela Hojstričová

manažér publicity

Knižnica v Krompachoch
Prázdniny sú najlepšie na čítanie

Novinky v Knižnici KrompachyDieťa by si malo čítať aj cez prázdniny. Vytvo-
rí si návyk a čítanie sa stane obľúbenou čin-
nosťou. Cez prázdniny trávi väčšina rodičov 
svoje dovolenky spolu s deťmi. Je to najlepšia 
možnosť, ako podporiť čitateľské návyky detí 
a zblížiť sa s nimi formou spoločného čítania 
i diskusie o prečítanom. Prázdniny sú už  
v plnom prúde. Príďte a pomôžte svojmu die-
ťaťu prežiť dobrodružstvá ukryté v knihách.  
V tomto roku sme ich pre vás a pre vaše deti 
nakúpili už takmer 300. Aké knihy sa v mest-
skej nachádzajú si môžete pozrieť aj doma 
cez náš online katalóg, do ktorého sa dosta-

nete cez webovú stránku mestskej knižnice: 
kniznicakrompachy.webnode.sk
Prostredníctvom riadeného vyhľadávania 
si môžete informácie hľadať podľa autora, 
názvu knihy, kľúčových slov, vydavateľstva, 
roku vydania... Pomôže to hlavne študen-
tom, ktorí si takto sami môžu pripraviť rešerš 
a v knižnici vyhľadať už konkrétne knihy, či 
články na danú tému. 
Knižnica je počas prázdnin otvorená v pon-
delok – piatok: 8,00 – 12,00  13,00 – 16,00 
hod.

Žofia Síkorová, Mestská knižnica Krompachy

prezentovanie pre médiá malo tiež svoje 
čaro, a tí úspešnejší z nás sa prakticky 
spod mikrofónov novinárov a reportérov 
nevymanili až do záverečnej – práve vtedy 
už slovenská delegácia začínala pomaly 
tušiť, že naša malá veľká krajina neostane 
počas konečného vyhlasovania víťazov bez 
povšimnutia...
Prvá cena v kategórii Fyzika a Astronómia 
– skutočne sme sa nemýlili! Hoci zábavu 
a nadnesenú atmosféru otváracieho cere-

moniálu vystriedala dynamika a vzrušenie 
toho záverečného, oplatilo sa vydržať hmý-
renie motýľov v bruchu. Vďaka fascinujú-
cemu výskumu úžasnej Mišky Brchnelovej 
zaznelo meno našej krajiny hneď trikrát. 
Verím, že všetci ste na ňu rovnako pyšní 
ako my, ostatní finalisti. Miška totiž do-
kázala veľkú vec – okúzlila tých najlepších 
odborníkov z astronomickej branže, pora-
zila niekoľko desiatok projektov v obrovskej 
konkurencii svojej kategórie a v neposled-

nom rade potvrdila, že za úspechom ne-
musí vždy stáť vyblýskané laboratórium za 
miliardy eur – niekedy stačí dobrý nápad, 
neutíchajúca motivácia a kopa úsilia. Dú-
fam len, že sa Slovensku a samotnej Miške 
podarí  dosiahnuť podobný úspech aj po 
iné roky. A takisto, že my štyria sme sa so 
súťažou Intel ISEF ani samotným slnečným 
L.A. ešte definitívne nerozlúčili...

Kristína Uličná,

AMAVET klub 727 pri Gymnáziu v Krompachoch
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Mesto Krompachy s finančnou podporou 
Košického samosprávneho kraja každo-
ročne usporadúva festival tanca – nesú-
ťažnú prehliadku tanečného umenia ama-
térskych aj profesionálnych tanečných 
súborov a skupín. Mnohé pôsobia ako 
občianske združenia alebo pri centrách 
voľného času, základných umeleckých 
školách, ale aj ako záujmové organizácie.

7. ročník festivalu sa konal v sobotu, 
14.6.2014 pri Hoteli Plejsy v Krompachoch 
pod názvom „Festival tanca Krompachy 
2014“. Počas takmer štvorhodinového ta-
nečného maratónu sa divákom predstavilo 
niekoľko zoskupení z celého regiónu. Podu-
jatie otvorili domáce mažoretky – dievčatá 
z mažoretkového klubu pri ZŠ Zemanska  
v Krompachoch, ktoré pracujú pod zášti-
tou mažoretiek ASK Cheeky Girls. Búrlivý 
potlesk si po každom vystúpení vyslúžili 
deti a mládež zo ZUŠ v Krompachoch, 
ktorí sa predstavili vo viacerých hip hopo-
vých tanečných formáciách, pod vedením 
Mareka Hojstriča. Veľký úspech mali aj 
deti z detského folklórneho súboru Krom-
pašanček, hip hopové tanečné skupiny 
BDK Krew z tanečného centra v Spišskej 
Novej Vsi a Denzz Industry zo záujmového 
útvaru CVČ Adam v Spišskej Novej Vsi, 
ale aj orientálne tanečnice Bella Arabia  
z Popradu a tanečníci zo Salsa Caliente Ko-
šice, ktorí predviedli ukážku rytmických 
brazílskych tancov.  Svojimi výkonmi za-

ujali a potešili aj hostia z tanečného klubu 
UNO Star Dance Studio Košice, ktorí sú 
minuloroční Majstri Slovenska v show cho-
reografiách.    Očakávaným finále festivalu 
bolo vystúpenie  tanečnej skupiny The Pas-
tels. Vystúpenie vynikajúcich tanečníkov 
spôsobilo v radoch divákov nadšenie a bolo 
odmenené búrlivým potleskom.  

Mária Brejková Ondová

Festival tanca Krompachy 2014

Bezpečné a zdravé prázdniny
Dňa 18.6.2014 členovia komisie sociálnej, 
zdravotnej, bytovej a pre rómsku komuni-
tu zorganizovali na Základnej škole SNP  
v Krompachoch akciu – Bezpečné a zdra-
vé prázdniny.  

Tak ako každý rok, aj tento sa blíži koniec 
školského roka a s ním krásne dva mesiace 
nič nerobenia. Aby sa všetci školáci vrátili 
po prázdninách zdraví do školských lavíc, 
rozhodli sme sa zorganizovať túto akciu. 
Bola zameraná na poskytovanie prvej po-
moci pri rôznych poraneniach, ale aj pri 
život ohrozujúcich stavoch a na dopravnú 
výchovu. Keďže nám počasie prialo, táto 
akcia sa uskutočnila na školskom dvore 
základnej školy .  
 Zdravotnícku tému nám predviedli naši 
skúsení záchranári Marcela Marasová  
a Štefan Papcún, spolu s predsedníčkou ko-
misie Oľgou Dzimkovou. Títo záchranári 

nám predviedli, čo máme robiť, ak nájdeme 
človeka, ktorý je v bezvedomí. Ako podať 
umelé dýchanie, masáž srdca, ako zavo-
lať záchranku. Tí, ktorí boli odvážnejší si 
mohli skúsiť umelé dýchanie a masáž srdca 
na figuríne. Ďalej sa malí zvedavci dozve-
deli ako postupovať pri popáleninách, pri 
poraneniach, ktoré vzniknú pádom, pri 
rezných poraneniach, pri zlomeninách. Aj 
tu si mohli tí najodvážnejší skúsiť obviazať 
kamarátovi hlavu, ruku alebo akože zlome-
nú nohu, ruku. Naši záchranári odpovedali 
aj na zvedavé otázky detí.  
Keď sme vyčerpali zdravotnícku tému, pri-
šla na rad dopravná výchova. K tejto téme 
nám prišiel porozprávať člen Mestskej polí-
cie v Krompachoch Ondrej Porada.  
Vysvetlil deťom, ako sa chodí po ceste, kde 
chýba chodník, čím musí byť vybavený 
bicykel, čo musíme mať na hlave pri jazde 
na bicykli, aké poznáme dopravné značky, 

ako prechádzame cez cestu a pod. Taktiež 
odpovedal na zvedavé detské otázky. Tí od-
vážnejší sa mohli previesť po prekážkovej 
dráhe zloženej z kužeľov.  
Touto cestou sa chceme poďakovať pani ria-
diteľke Mgr. Janke Bucovej, že nám umož-
nila zorganizovať túto akciu, ako aj celému 
pedagogickému zboru, ktorí dohliadali 
na svojich žiakov. Moje poďakovanie patrí 
ešte raz záchranárom Marcele Marasovej, 
Štefanovi Papcúnovi, Ondrejovi Poradovi 
a  členom komisie sociálnej, zdravotnej, 
bytovej a pre rómsku komunitu –  Izabele 
Slobodníkovej, Viere Repaskej, Mgr. Anne 
Mosinovej za pomoc pri uskutočnení tejto 
akcie.  
Prajeme deťom a pedagógom príjemné 
prázdniny.   

Oľga Dzimková  

predsedníčka komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej a pre 

rómsku komunitu pri MsZ v  Krompachoch
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Vieme, čo robia naše deti? Sme pre ne vzorom?

Rekondično – liečebné pobyty s dotácoiu od MPSUR pre členov JDS 

K základným detským právam a potrebám 
patrí od útleho veku hra. Prostredníctvom 
nej spoznávajú deti svet, získavajú nové 
zručnosti a rozvíjajú svoju osobnosť.

Deti objavujú svet hrou – behajú, lezú, 
smejú sa, chodia hore - dole... Nielenže sa 
z toho tešia, ale takisto to napomáha ich 
rozvoju. Veľkú úlohu vo svete detí, pri na-
pĺňaní ich voľnočasových aktivít zohrávajú 
práve detské ihriská. Sú miestom, kde sa 
deti môžu hrať a ich rodičia oddýchnuť. 
Detské ihriska svojou pestrofarebnosťou, 
variabilitou, eleganciou a atraktívnosťou 
pôsobia ako funkčné  aj estetické doplnky 
prostredia, do ktorého sú nainštalované.
Aj detské ihrisko (podotýkame, že nie 
pieskovisko) na Lorencovej ulici č. 10 je 
atraktívne, kvalitné a bezpečné. Poskytuje 
hodnotnú, kreatívnu a bezpečnú zábavu 
pre naše deti.
„Deti sú kvety života, chcú sa zabávať, chcú 
sa hrať, chcú dokázať, čo v nich je.“
„Zariadenia detského ihriska na Lorenco-
vej ulici môžu používať deti od 2 do 7 rokov. 
Deti do 6 rokov v doprovode dospelej oso-
by.“   – citujeme z prevádzkového poriad-
ku detského ihriska. Ten je vyvesený na 

viditeľnom mieste, len si ho treba prečítať  
a spokojnosť bude obojstranná. 
Tak sa aj deje. Lenže...
Iste je pohodlnejšie sadnúť si na lavičku  
a rozoberať so susedkami a kamarátkami, 
čo je nové v meste, než to, ako usmerniť svo-
je dieťa, čo sa smie a čo sa nesmie.
Žiaľ, naše mladé mamičky (česť výnimkám) 
nečinne sedia na lavičkách, debatujú, fajčia 
a o svoje ratolesti akoby nejavili záujem. 
Deti opúšťajú priestory detského ihriska  
a hrajú sa pred panelákom s vedierkami, lo-
patkami v zemi, pri kvetinových záhonoch, 
ktoré skrášľuje prostredie nám všetkým. 
Deti vytrhávajú kvety aj s koreňmi, odtr-
hávajú lupene ruží, púčiky z kvetín, ba aj 
celé kvety. Odpadky – papiere z cukríkov, 
keksov, šupky z banánov sú porozhadzo-
vané po okolí detského ihriska a aj pred 
panelákom, hoci v okolí sú odpadkové koše. 
Vrcholom všetkého je, že niektoré mamičky 
si na detskom ihrisku na trávnatej ploche  
a aj pod balkónmi urobili „verejné WC“. 
Často sa tu nachádzajú aj ohorky z cigariet. 
Je to možné???  Zamyslite sa nad tým. 
Vaše deti chcú v prvom rade Váš čas a Vašu 
pozornosť, Vaše usmernenie a Váš príklad 
– buďte pre nich vzorom, zaslúžia si to  

a vy budete spokojnejší. A preto venujte ich 
hrám dostatok času, k rozšíreniu ich obzo-
rov môžeme vo veľkej miere prispieť práve 
my – dospelí. 
Upozorňujeme, že detské ihrisko na Loren-
covej č. 10 bude monitorované kamerovým 
systémom a nedodržiavanie prevádzkové-
ho poriadku bude sankciované.

Vlastníci bytov Lorencova č.10  

Napriek tomu, že sú naši členovia o mož-
nosti využitia rekondično – liečebných 
pobytov s dotáciou oboznámení, rozhodol 
sa výbor MO JDS v Krompachoch uverejniť 
túto informáciu.  Dôvodom sú rôzne šumy 
a dohady okolo prideľovania poukazov na 
tieto pobyty.

Výbor MO JDS v Krompachoch má každo-
ročne problém s rozdaním poukazov hlavne 
preto, že v minulých rokoch nám boli tieto 
poukazy doručené neskoro. Osobne alebo 
telefonicky sme kontaktovali záujemcov  
a nastal ďalší problém. Buď im nevyhovoval 
termín, miesto pobytu alebo krátkosť času 
na prípravu. V takom prípade boli poukazy 
pridelené členom výboru, aby poukazy ne-
prepadli, pretože len plne vyčerpaná dotácia 
MPSUR v konkrétnom roku zabezpečuje 
poskytnutie dotácie v roku nasledujúcom.
V roku 2014 bolo našej organizácii pridele-
ných 10 poukazov – 6x Turčianské Teplice  
a 4x Trenčianské Teplice v rôznych termí-

noch. S „odretými ušami“ sa nám podarilo 
obsadiť aj posledné štyri pobyty s termí-
nom nástupu v mesiaci november do Tur-
čianských Teplíc. Pre lepšiu priehľadnosť  
a spokojnosť prosíme našich členov, aby sa 
už teraz zapísali do zoznamu záujemcov  
o rekondično – liečebné pobyty v roku 2015, 
kde uvedú miesto pobytu, o ktorý majú 
záujem, termín, ktorý im vyhovuje a svoje 
telefónne číslo. Miesto pobytu a počet pre-
ukazov nevieme zaručiť, ale vychádzajúc 
z tohtoročného zoznamu poskytovateľov 
uvádzame aspoň týchto:
- BARDEJOVKÉ KÚPELE, a.s
- Hotel Prameň Dudince, s.r.o.
- Kúpele Nimnica, a.s.
- Vojenské zdravotnícke zariadenia, a.s.,  
 Hotel Tatranské Zruby (dnes HOREZ- 
 ZA, a.s., Hotel Granit Tatranské Zruby)
- Kúpele Trenčianské Teplice, a.s.
- SLK Turčianské Teplice, a.s.
- Prírodné kúpele Čiž, a.s.
- KÚPELE LÚČKY, a.s.

Zapísať sa do zoznamu záujemcov a získať 
bližšie informácie o pobytoch môžu naši čle-
novia v kancelárii MO JDS Krompachy na 
2. poschodí DK a to každý pondelok v čase 
od 10:00 do 11:00 hod. Službukonajúci člen 
výboru im tam poskytne časopis Tretí vek, 
kde sú uvedené liečebné služby, ubytovanie 
a stravovanie u jednotlivých poskytovateľov. 
Na záver upozorňujeme, že pobyty môžu vy-
užiť len členovia JDS, ktorí sú poberateľmi 
starobného, predčasného starobného alebo 
výsluhového dôchodku, nevykonávajúci 
činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo 
závislej činnosti alebo na príjem z podnika-
nia a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. 
Prosíme tiež o porozumenie a trpezlivosť, 
pretože aktuálny stav členskej základne MO 
JDS v Krompachoch je 211 členov a počet 
pridelených poukazov je podstatne nižší. 

 Za výbor MO JDS Krompachy

Zdena Stettnerová

Jednota dôchodcov Slovenska
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Broszman, Eugen *28. júla 1844, Krompachy
Banský inžinier, významný odborník banskej techniky, konštruk-
tér ban. strojov, člen Uhorskej geologickej spoločnosti

Burunyi (č. Buruňy), László *7. júla 1918, Krompachy
Maďarský vzpierač, účastník LOH v r. 1948 a 1952.

Barlai, Ervin + 4. júla 1967, Budapešť (*1899, Krompachy)
Významný maďarský lesnícky odborník, hospodársky pracovník, 
publicista.

Labanc, Ján *20. júla 1907, Krompachy
Železničiar – výpravca, účastník Slov. národného povstania.

Schmidt, František *22. júla 1894, Spišská Nová Ves (+ 1962, 
Krompachy)
Robotník, politický a verejný pracovník, predseda Revolučného 
národného výboru v Krompachoch počas SNP, v r. 1948 – 1957 
predseda Miestneho národného výboru mv Krompachoch,   
v r. 1957 – 1962 správca Detskej ozdravovne  v Krompachoch.

Tetmajer, Ľudovít *14. júla 1850, Krompachy
Stavebný inžinier, pedagóg, odborný publicista. Svetoznámy od-
borník na skúmanie stavebných konštrukčných materiálov (dote-
raz platí jeho, „Tetmajerov vzorec vzpernosti prúta”).

Zostavil: Ľudovít Dulai

Keď si prezrieme zoznam význačných ro-
dákov nášho mesta zistíme, že bezmála 
v každej oblasti vedy a techniky, ako aj  
v umeniach máme zástupcov. 

Tohto roku je tomu 31 rokov, čo zomrel 
významný slovenský hudobný skladateľ  
a dirigent, krompašský rodák Bartolomej 
Urbanec.
Narodil sa 12. novembra 1918. Pochádzal  
z robotníckej rodiny, mal ešte troch súro-
dencov. V r. 1926 – 1930 bol žiakom ľudovej 
školy v Krompachoch a v Poprade – Veľkej. 
Od  r. 1930 bol študentom gymnázia, po-
tom Učiteľského ústavu v Spišskej Novej 
Vsi. Na Štátnom konzervatóriu v Bratislave 
(1942-1946) študoval skladbu u velikánov 

slovenskej hudby: E. Suchoňa a A. Moyze-
sa, dirigovanie u K. Schimpla. Potom bol 
súkromným žiakom svetoznámeho české-
ho dirigenta Václava Talicha v Prahe. Po 
skončení svojich hudobných štúdií stal sa 
dirigentom Lúčnice (1949 – 1950) a potom 
SĽUK – u (1950 – 1952). Bol aj riaditeľom 
Novej scény. V r. 1954 – 1956 dirigoval 
Symfonický orchester Čs. rozhlasu v Brati-
slave, potom bol v slobodnom povolaní. Od 
r. 1957 býval v Nitre. 
Svoju prvú operetu (Študenti) napísal  
v r. 1937 ako študent učiteľského ústavu  
a účinkovali v ňom jeho spolužiaci.
Spočiatku sa venoval najmä dirigovaniu.  
V druhej polovici 50. rokov začal sa venovať 
výlučne skladaniu. Zasiahol do niekoľkých 

hudobných žánrov: politické piesne (Hej, 
slnko vychodí – 1952), úprava ľudových 
piesní (vyše 400) najmä zo Spiša, Ponitria 
a stredného Slovenska pre folklórne súbory 
(Lúčnica, SĽUK) a pre rozhlas (napr. Sva-
dobná hudba – 1959), balet (Rieka – 1981), 
vokálne skladby (napr. Staroslovienska 
omša nitrianska pre sóla, zbor a orches-
ter – 1975), piesňové cykly (napr. Piesne  
o víne,  na slová G. Hupku – 1976), komor-
né skladby (napr. Dychové kvinteto Jarné 
nálady – 1963),  koncertné diela, (napr. 
Koncert pre klavír a orchester – 1962), 
spevohry, kompozície pre deti (napr. Pri 
potôčku – 1976) a zábavná hudba (napr. 
Večerná hudba – 1964). Okrem prírodných 
motívov vychádzal z domácich hudobných 

Stručný výňatok z reglementu ľahkej atletiky, týkajúci sa športo-
vej disciplíny – vrhu guľou: Guľa je zo železa, mosadze alebo iné-
ho materiálu, ktorý nie je mäkší ako mosadz a má hladký povrch. 
Hmotnosť gule pre kategóriu mužov je 7,257 kg a pre ženy 4 kg.

Prečo ten netradičný úvod?
V tohoročný druhý júnový piatok bolo trinásteho, čo pre činnosť 
poverčivých znamená v tento deň nezdar či nešťastie. A práve  
v tento deň sa na futbalovom štadióne TJ Družstevník v Odoríne 
uskutočnil v poradí 8. ročník Športových hier seniorov okresu 
Spišská Nová Ves.
Tohor tradičného a populárneho športového podujatia sa zúčast-
nili aj devätnásti súťažiaci členovia MO JDS Krompachy. No a pre 
nich bol piatok trinásteho pomerne úspešný. 
Práve v úvode spomínané športové náčinie – guľa, bolo výkon-
nostnou doménou športovcov tretieho veku z Krompách. Triumf 
vo vrhu guľou znamenal pre Krompašanov radosť z trojnásobnej 

medailovej kolekcie.
Za prvenstvo vo vrhu guľou v kategórii žien nad 65 rokov získala 
zlatú medailu Božena Zahornacká. Striebornú medailu v rovnakej 
disciplíne získal Ing. Jozef Lenárt v kategórii mužov do 70 rokov.  
V kategórii žien do 65 rokov si vybojovala bronzovú medailu za 
tretie miesto vo vrhu guľou Mgr. Jana Kolářová.
Medailovú zbierku ešte prikrášlil Imrich Neupauer, ktorý bol za  
2. miesto v behu na 300 metrov  kategórii mužov do 70 rokov deko-
rovaný medailou striebornej hodnoty. 
Tohtoročná medailová bilancia je v porovnaní s vlaňajším účin-
kovaním našich zástupcov  na podobnej akcii v Markušovciach 
úspešnejšia o zisk dvoch medailí naviac.
Pre športovcov MO JDS Krompachy je táto skutočnosť výzvou  
a záväzkom, pretože budúci 9.ročník Športových hier seniorov sa 
uskutoční v roku 2015 v Krompachoch. 

Dušan Girba

člen výboru MO JDS Krompachy

HISTORICKÉ OKIENKO

Výročia krompašských osobností

Jeden z mnohých ...

Štyri medaily z Odorína do Krompách
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Význam závlahy záhradkárovi netreba vy-
svetľovať, ani zvlášť zdôrazňovať. Predsa 
sa však mnoho záhradkárov dopúšťa pri 
závlahe chýb, ktoré majú nemalý dopad 
na výšku a kvalitu úrody. 

Niektorí záhradkári dokážu v priebehu nie-
koľkých minút, prípadne polhodiny, zavla-
žiť celú záhradu. Kvalita takejto závlahy je 
diskutabilná a skôr nedostačujúca. Platí zá-
sada, že jeden liter závlahy na jeden meter 
štvorcový, čo je l mm, nám zavlaží pôdu do 
hĺbky l cm, čo je pre všetky plodiny absolút-
ne nedostačujúce. Argumentovanie, že sa 
zavlažuje každý deň neobstojí, pretože vla-
hu nikdy nedostaneme hlbšie do pôdy v do-
statočnom množstve. Plytké zavlažovanie 
navyše spôsobuje, že korienky rastlín rastú 
a sú rozložené hlavne v povrchovej vrstve 
pôdy. Po niekoľkodennom vynechaní zá-
vlahy povrchová vrstva pôdy vysychá spolu 
s korienkami, ktoré sa v nej nachádzajú. 
Rastlina viditeľne trpí suchom. Význam 
závlahy na výšku úrody dokázal aj pokus 
Výskumného ústavu závlahového hospo-
dárstva. Osemročnými pokusmi sa dospelo 
k zaujímavým poznatkom. Prírastok úrody 
v dôsledku dodávania priemyselných hno-
jív bez umelého zavlažovania predstavuje 
7% prírastok v dôsledku závlah, ale bez 
priemyselných hnojív 32 - 36% a prírastok 
v dôsledku závlah i dodávky priemyselných 
hnojív 57 - 60%. Tieto čísla hovoria jasnou 
rečou v prospech závlah. Po daždi, prípad-
ne iba po spŕchnutí, záhradkár málokedy 
zalieva, pritom kontrolu o zrážkach máme 
v televízii iba pre jednotlivé oblasti.
Zálievka, aby sa neminula účinku, by mala 
byť raz týždenne, pripadne raz za 2 týždne 
v množstve 10-20 l na meter štvorcový, t.j. 

10-20 mm závlahy, pri ktorej nám závlaha 
prenikne do hĺbky 10-20 cm. Závlahu apli-
kujeme podľa potreby tej ktorej rastliny. 
Samozrejme nemôžeme naliať jednu krhlu 
na štvorcový meter v priebehu 1-2 minút. 
Pôda by sa nám zliala a nebola by v stave 
vlahu prijať. Ideálne je zavlažovať postreko-
vačom drobnými kvapkami. Aby sme mali 
kontrolu, koľko vlahy sme dodali, netreba 
na to nijaký drahý vodomer. Stačí prázdna 
plechovka od konzervy, ktorú umiestnime 
na záhone v mieste priemerného postreku. 
Dbáme na to, aby do nej nestekala voda  
z rastlín. Po skončení závlahy metrom ale-
bo lineárom zistíme výšku vody v plechov-
ke. Milimetre nám udávajú počet litrov na 
štvorcový meter vlahy, ktorú sme dodali 

a do koľkých cm prenikla vlaha do pôdy. 
Nezabúdajme preto v horúcich letných 
dňoch, že závlaha je jedným z limitujúcich 
faktorov úrody. Závlahu aplikujeme ráno, 
alebo v podvečer tak, aby rastliny stihli vy-
schnúť a neostávali mokré na noc, pretože 
vlhkosť napomáha rozširovaniu hubových 
ochorení rastlín. Je škodlivý názor, že po 
horúcom dni sa rastliny navečer osviežia 
studenou vodou. Čím je teplejšia voda na 
zálievku, tým je bohatší a bujnejší rast rast-
lín. Teplota by ale nemala prekročiť 35°C. 
Ak budeme dodržiavať tieto jednoduché 
zásady, úroda na záhradke bude vyššia  
a ovocie a zelenina kvalitnejšie.

Ján Milo

ZÁHRADKÁRSKA PORADŇA

Závlaha - dôležitý faktor výšky úrody

prameňov a pamiatok.
Alexander Móri označil Bartolomeja Ur-
banca za jedného zo zakladateľov tvorby 
pre amatérske a profesionálne folklórne 
súbory na Slovensku po II. svetovej vojne.
Jeho druhá opereta Ľúbosť (1947) sa na 
javisko nedostala kvôli povojnovej situácii. 
O to úspešnejšia bola jeho tretia opereta 
Máje (1953). Známe sú ešte jeho ďalšie ope-
rety: Pani úsvitu (1973), Tanec nad plačom 
(1976-1977), Majster Pavol (1978-1979)  
a Velúrové sako (1979-1980).
V Slovenskom biografickom slovníku VI 

(Martin 1994) sa píše: „Výberom predlohy, 
citom pre dramatickosť a funkčným využí-
vaním imitácií a štylizácií hudobnej maté-
rie (folklór, hist. štýlové obdobia, dobová 
zábavná hudba) obohatil vývoj slov. hudob-
no-scénickej tvorby. Skladateľsky nadvia-
zal na tradičnú orientáciu línie tvorcov ná-
rodnej hudby a ich odkaz rozvíjal v nových 
podmienkach po druhej svetovej vojne. 
Hoci sa v jednotlivých etapách tvorby veno-
val širokému rozptylu hudobných žánrov, 
spája ich spoločné estetické východisko. 
Autor kultivovanej hudby, ktorá vychádzala  

z poslucháčskej skúsenosti širšieho publi-
ka.”
V r. 1990 autor podpísaný skratkou –dov– 
ukončil svoj článok s názvom „Bartolomej 
Urbanec – tvorca slovenskej ľudovej spe-
vohry” (v týždenníku Rozhlas č.15) vetami: 
„Prial si, aby ľudia rozumeli jeho hudobnej 
reči. Urbancovým umeleckým krédom bolo 
– hovoriť k ľudu  jeho rečou“.
Bartolomej Urbanec zomrel 2. júla 1983  
v Bratislave.

Ludovit Dulai
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Ak vieš, odpovieš

KUPÓN č. 7

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. Akej národnosti bol svetoznámy autor rozprávok Hans Christian Andersen? 
 a)  švédskej
 b)  nórskej
 c)  dánskej
2. Ktorý spisovateľ je autorom románu Bedári?
 a)  Alexander Dumas
 b)  Viktor Hugo
 c)  Emil Zola
3. Koľko zubov má mačka?
 a)  28
 b)  30
 c)  32
4. Medzi najväčšie ozbrojené konflikty v dejinách ľudstva patrila prvá  
 svetová vojna. Viete, kedy začala?
 a)  28. júla 1914
 b)  7. novembra 1917
 c)  25. februára 1939
5. Hypertenzia v lekárskej terminológii znamená po slovensky:
 a)  zvýšený krvný tlak
 b)  ochorenie kĺbov
 c)  choroba močových ciest 

 
Správne odpovede nám posielajte na adresu: Redakčná rada Krompašského spravodajcu, 

MsÚ Krompachy, Nám. slobody 1, 053 42 Krompachy. Správne odpovede 
z čísla 6/2014 sú 1b, 2b, 3a, 4c, 5c. Šťastnou výherkyňou je Viera Kukurová. Blahoželáme!

Precvičte sa!

Autor: Dušan Girba

Cvičenie č. 1 Cvičenie č. 2Milí priatelia,
v tomto čísle Krom-
pašského spravodaj-
cu vám prinášame 
niečo na precvičenie 
mozgových závitov.

Cvičenie č. 1
Zostavte čo najviac 
slov z písmen, ktoré 
sú v kruhu. Písmená 
sa v jednom slove 
nesmú opakovať. V 
jednom slove nemu-
sia byť použité všetky 
písmená. Príklad: 
NOS
Cvičenie č. 2
Prekreslite objekty do 
prázdneho rámčeka 
bez toho, aby ste otá-
čali papierom.

Mgr. Katarína Kiseľáková


