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SNP 70 rokov po... Historické okienko

Pripomíname si 70. výročie SNP
Najdôležitejší deň  v histórii Slovenska 
29. august by mal byť sviatočným dňom  
v dejinách národa a Slováci si ho majú  pri-
pomínať, ako najdôležitejší deň vo svojej 
histórii. 

Napriek tomu pozorujeme nezáujem ob-
čanov o tento sviatok a prevláda záujem  
o vlastné starosti a potreby. Slovenské ná-
rodné povstanie (SNP) je symbol. 
Odmyslíme si, kto v SNP bojoval, aké ciele 
sledoval, a aké úspechy v ňom dosiahol. 
Odmyslíme si interpretácie, viny aj realitu, 
ktorá nasledovala. 
Najdôležitejšie je základné povedomie, kto-
ré sa zapísalo do histórie celého sveta a to, 
že tak malý slovenský národ v srdci Európy 
sa nezľakol a postavil sa v boji za slobodu 
nacizmu – predstavujúcemu brutalitu  
a tyraniu, akú svet kedy poznal. História 
zaznamenala nesúhlas Slovákov s cestou, 
akú nastúpili jej vlastní predstavitelia. Ne-
súhlas vyústil do ozbrojeného odporu voči 
cudzej aj vlastnej tyranii. Za tento nesúhlas 
umierali tisíce  Slovákov. Obyvateľstvo 
prejaveným nesúhlasom kruto trpelo za 
podporu ozbrojeného odporu. Pamätníky 
vypálených obcí Telgárt, Čierny Balog, ma-
sakre v Kremničke, Ostrom Grúni a ďalších 
ostanú navždy  živé.
Samotný  termín  SNP neraz nahrádzame 
neutrálnejším  slovom povstanie, chceme 
snáď jeho význam zmenšiť či znížiť. Ide 
predsa o slovenskú historickú udalosť, 
udalosť najvyššej hodnoty pre všetkých 
občanov štátu. Bolo to povstanie slovenské 
aj proti slovenskému fašizmu. Naši otco-
via a dedovia  nasadzovali svoje životy za 
slobodnú budúcnosť. Zabúdame, že sme 
v tomto zápase neboli sami. Boli sme sú-
časťou širokej protihitlerovskej koalície za 
účasti viacerých demokratických národov  
a štátov. Samotné SNP riadila Slovenská 
národná rada a jeho základom bola po-
vstalecká armáda a partizánske jednotky.  

V SNP po boku slovenských vojakov a parti-
zánov bojovali ruskí, rumunskí, ukrajinskí, 
českí, poľskí, bulharskí, francúzski vojaci  
a partizáni, ako aj príslušníci ďalších náro-
dov.
Skúsme si položiť otázku: Čo by som robil 
ja, 29. augusta 1944, na ktorej strane by som 
stál? A skúsme si položiť otázku, kde by sa 
ocitlo Slovensko, ak by nebolo SNP?
V archívoch sú stále ukryté fakty o SNP, 
ktoré neboli preskúmané. Sú to rozkazy, 
hlásenia, situačné správy, spravodajské 
informácie. Ale sú to aj materiály o samot-
nom partizánskom hnutí.
Zaujímavé môžu byť z pohľadu pravdy čes-
ké archívy, archívne dokumenty z Veľkej 
vlasteneckej vojny, dokumenty o povsta-
leckom hnutí na území bývalého Českoslo-
venska. Zaujímavé údaje o SNP môžu byť  
v nemeckých archívoch  aj mnohých ďalších 
archívoch v Európe, veď Slováci bojovali 

na rôznych miestach. Neraz sa dostali do 
zajatia, boli internovaní a posielali ich na 
práce. Toto všetko je úlohou historikov, aby 
údaje z archívov zosumarizovali a zhodno-
tili. Zaujímavé by bolo porovnať záznamy  
z jednotlivých archívov navzájom. Veľa 
otáznikov je o počte padlých Slovákov, kto-
rí bojovali na rôznych miestach Európy.

Preto je potrebné si pripomínať skutoč-
nosť, že Slovač sa nezmierila s tyraniou  
a vyvrcholením bolo práve Slovenské ná-
rodné povstanie. Pripomínať si ho najmä 
pre pokolenia, ktorým hrdinská epocha 
našich dejín pripomína dávnovek. Pripo-
mínať každému, kde sú hranice, za ktorými 
už  akúkoľvek totalitu nemožno akceptovať. 
V tom je odkaz Slovenského národného 
povstania nielen príležitostný, jubilejný, ale 
trvalý a stály, nadčasový i nadgeneračný. 

Stanislav Barbuš

KROMPAŠSKÝ

Vydávanie vojenskej výstroje a výzbroje počas povstania
Foto: www.muzeumsnp.sk
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Spoločenská 
rubrika 
JUBILANTI
Srdečne blahoželáme jubi-
lantom, ktorí sa v auguste 
dožívajú: 

90 rokov 
Mária Böhlkeová

75 rokov 
Ján Iľaš
Mária Kapitančíková
Zuzana Vrabelová
Ferdinand Selecký
Helena Hvizdošová

70 rokov 
Kristián Krak
Mária Žaludková
Magdaléna Hoppejová

Narodenia v júli
Borucká Mária
Čiasnoha Marko
Čonka Oliver
Dunková Kvetoslava
Girgová Juliana
Halko Jakub
Holda Matúš
Holubová Patrícia
Jurtinus Lukáš
Lacko Matúš
Perháčová Barbora
Trojanová Melisa
Vozár Michal
Všivák Sebastián
Žaludek František

Úmrtia v júli
Dunka Martin 1974 – 2014
Jánošová Eva 1950 – 2014
Pustelníková Helena 1934 – 2014

Dňa 16. júla 2014 zomrela 
vo veku 93 rokov pani uči-
teľka Gabriela Wirdzeko-
vá, rodáčka z Krompách.

Letné búrky 
Búrka je meteorologický úkaz, 
aby mohla vzniknúť musia sa 
vytvoriť typické búrkové obla-
ky cumulonimbus. 

Búrkové oblaky vznikajú až 
potom, keď sú v atmosfére 
mohutné, nestabilne zvrstvené 
vzduchové hmoty teplého a vlh-
kého vzduchu. Vzduch začne 
stúpať do horných chladných 
vrstiev, tu sa ochladí, vodná 
para kondenzuje a vznikne ko-
povitý oblak. Rýchlosť vývoja 
búrkových oblakov je nepred-
vídateľná, trvať môže od pár 
minút do hodiny. Blesky môžu 
vznikať kilometre pred alebo za 
búrkou. V takom prípade môžu 
vzniknúť aj pri jasnej oblohe.  
Začiatok a koniec búrky je preto 
najnebezpečnejší.

Búrky môžeme rozdeliť na:
Frontálne búrky, ktoré vznika-
jú na hranici dvoch rozdielnych 
vzdušných más. Frontálna 
búrka môže vzniknúť v ľubovoľ-
nú dobu počas celého roku. Je 
obyčajne sprevádzaná silným 
vetrom zo západných smerov. 
Front prináša obyčajne aj zme-
nu počasia. 
Miestne búrky  bývajú na ohra-
ničenom priestore a neprináša-
jú zmenu počasia. Po skončení 
búrky sa počasie opäť zlepší. 
Vznik miestnych búrok môže-
me predvídať pozorovaním me-
teorologických prvkov počas 
túry, hlavne vývoj oblačnosti. 
Búrka z tepla – vzniká termic-
kou konvekciou v lete počas 
slnečných dní, pri nerovnomer-
nom silnom prehriatí zemské-

ho povrchu. Teplý vzduch stúpa 
hore a je nahrádzaný chladným 
vzduchom. Tieto búrky vzni-
kajú od mája do septembra  
v poludňajších a popoludňaj-
ších hodinách, najviac ich je 
medzi 15 a 18 hodinou. Nieke-
dy je to vítane ochladenie. K ve-
čeru sa počasie opäť stabilizuje.
Blesk je optický jav, ktorý spre-
vádza náhly výboj atmosférickej 
elektriny.. Blesk môže nastať vo 
vnútri oblaku alebo medzi dvo-
mi rozdielne nabitými oblakmi, 
alebo medzi oblakom a Zemou. 
Úder blesku prebieha tak, že sa 
vytvorí elektrický výboj najprv 
z oblaku do zeme, ktorý vytvorí 
tzv. kanál blesku, nasleduje 
ihneď silnejší spätný výboj zo 
zeme do oblakov. 

pokračovanie na str. 6

Poďakovanie gyn.-pôr. a novorodeneckému oddeleniu
Chcem sa touto formou poďakovať všetkým pracovníkom gyn. - pôr. a novorodeneckého 
oddelenia v nemocnici v Krompachoch. Na tomto oddelení som bola hospitalizovaná dlhšiu 
dobu. Som milo prekvapená prístupom lekárov a sestier nielen ku mne, ale aj k iným pacient-
kam. Prístup lekárov a sestier k pacientkam bol nielen ľudský, ale aj na vysokej profesionál-
nej úrovni. Na obdobie, keď som pobudla na tomto oddelení, mi v pamäti ostali príjemné 
spomienky, kde som priviedla na svet krásne dievčatko. Moje veľké ďakujem patrí primárke 
oddelenia MUDr. Svetlane Lukáčovej a MUDr. Ivanovi Buffovi, ale aj všetkým sestrám tohto 
a novorodeneckého oddelenia.

Bc. Ľubomíra Rigdová
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MsÚ informuje
Oddelenie školstva, kultúry a športu
OŠKaŠ v oblasti školstva vytvára pod-
mienky pre zabezpečenie plnenia povin-
nej školskej dochádzky na základných 
školách. Vykonáva odborné a metodicko-
konzultačné činnosti pre riaditeľov škôl 
a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta.

Spracúva podklady na určovanie školských 
obvodov a spolupracuje s riaditeľmi zá-
kladných škôl pri vytváraní podmienok za 
plynulý zápis detí do prvého ročníka. 
OŠKaŠ zabezpečuje prenesený výkon 
štátnej správy na úseku škôl a školských 
zariadení a ďalšiu administratívno-správ-
nu činnosť na jednotlivých úsekoch územ-
nej samosprávy v rozsahu prenesených 
kompetencií z orgánov štátnej správy na 
orgány územnej samosprávy, koordinuje 
činnosť škôl a školských zariadení. Vedie 
evidenciu originálnych zriaďovateľských 
listín materských škôl, základných škôl, 
základných umeleckých škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta. Eviduje získané kredity riaditeľov 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti mesta, zabezpečuje prí-
pravu rozhodnutí o odpustení poplatkov 
na čiastočnú úhradu výdavkov v školách  
a školských zariadeniach pre deti a žiakov 
v hmotnej núdzi. Zabezpečuje v spolupráci 
s radami škôl organizačné zabezpečenie 
výberových konaní na vymenovanie riadi-
teľov škôl a školských zariadení,  pripravuje 
podklady pre zmeny v sieti škôl a školských 
zariadení. Vedie evidenciu detí a žiakov vo 
veku plnenia povinnej školskej dochádzky, 
vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia, 
sleduje demografický vývoj a pripravuje 
podklady na priestorové zabezpečenie 
školskej dochádzky.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krom-
pachy sú 3 základné školy, 3 materské ško-
ly, z ktorých dve sú spojené so základnými 
školami (ZŠ s MŠ Maurerova a ZŠ s MŠ 
SNP), centrum voľného času a základná 
umelecká škola. (Tabuľka č. 1)

Školská jedáleň ZŠ Zemanská pripravuje 
stravu aj pre žiakov v ZŠ s MŠ SNP aj pre 
žiakov v Špeciálnej ZŠ na ul. SNP vo forme 
obedových balíčkov, Školská jedáleň MŠ 
Hlavná pripravuje stravu aj pre detí v MŠ 
na ul. Robotníckej a v MŠ SNP.

Do školského obvodu mesta Krompachy 
patria aj obce Kolinovce, Kaľava a Hrišovce. 
OŠKaŠ zabezpečuje úlohy Spoločného 
školského úradu, ktorý je zriadený v súlade 
so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v platnom znení a so zákonom  
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v platnom znení, 
odborne zabezpečuje úlohy a činnosti  
v oblasti školstva, mládeže a telesnej kul-
túry v rámci preneseného výkonu štátnej 
správy, v ktorých obec  rozhoduje v druhom 
stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni 
rozhodol riaditeľ základnej školy, ktorej je 
zriaďovateľom orgán územnej samosprávy.  
Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväz-

Názov školy/šk. zariadenia Počet žiakov v šk. r. 2013/14 rozpočet na rok 2014 v € Riaditeľ školy/šk. zar.

ZŠ s MŠ Maurerova 369 547 832 Mgr. Slavomíra Kašická

-Školský klub detí 48 22 915

-Školská jedáleň 28 267

-MŠ na ul. Robotnícka 30 65 489

ZŠ Zemanská 259 373 287 Mgr. Tatiana Tatarková

-Školský klub detí 33 13 914

-Školská jedáleň 27 950

ZŠ s MŠ SNP 267 413 771 Mgr. Jana Bucová

-Školský klub detí 25 7 865

MŠ SNP 48 60 210

-Výdajná šk. jedáleň 2 070

MŠ Hlavná 99 180 639 PaedDr. Lýdia Medvecová

-Školská jedáleň 33 036

Centrum voľného času PRIMA 687 z Krompách, 663 ostatní 58 050 Mgr. Viera Lovasová

Základná umelecká škola 436 293 934 Jozef Salanci

Názov školy/šk. zariadenia Počet žiakov v šk. r. 2013/14 Riaditeľ školy/šk. zar.

ZŠ Slovinky 155 Mgr. Karolína Stehlíková

MŠ Slovinky 46 Eva Lučanská

ZŠ Kaľava – neplnoorganiz. 10 Lívia Vrábľová

MŠ Kaľava 10 Iveta Kandriková

Tabuľka č. 1

Tabuľka č. 2
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ných právnych predpisov v oblasti výchovy 
a vzdelávania a v oblasti školského stravo-
vania, s výnimkou kontroly vo výhradnej 
kompetencii Štátnej školskej inšpekcie. 
Pre riaditeľov riaditeľov škôl a školských 
zariadení vydáva organizačné pokyny, 
ktoré nesmú byť v rozpore s pedagogicko-
organizačnými pokynmi, ktoré vydáva pre 
príslušný školský rok Ministerstvo školstva 
SR. Poskytuje odbornú a poradenskú čin-
nosť školám a školským zariadeniam vo 
svojej pôsobnosti. Zabezpečuje činnosti 
podľa platnej legislatívy, štatistiku a výkaz-
níctvo.
Spoločný školský úrad združuje  
obce Krompachy, Kaľava a Slovinky (Ta-
buľka č. 2)

V školskom roku roku 2013/2014 oddelenie 
školstva, kultúry a športu vydalo 27 rozhod-
nutí o znižení alebo odpustení príspevkov  
v školských zariadeniach a to 25 rozhodnu-
tí o odpustení príspevku v školskom klube 
detí a 2 rozhodnutia o odpustení príspevku 
v materskej škole.
Štvrťročne sú spracované a zasielané výka-
zy o práci v školstve za školy a školské zaria-
denia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Podkladom pre financovanie základných 
škôl je Protokol o zbere údajov pre nor-
matívne financovanie – školy s právnou 
subjektivitou, pre nenormatívne financo-
vanie je spracovaný Protokol vzdelávacích 
poukazov zriaďovateľa, na základe podanej 
žiadosti sú poukázané finančné prostried-
ky na dopravné žiakom, odchodné pre 
zamestnacov základnych škôl z dôvodu 
odchodu do dôchodku.
Každoročno je spracovaný Protokol zriaďo-

vateľa - Súhrnný výkaz k súhrnnej správe  
o hospodárení (školstvo) za kalendárny 
rok.
Pre deti a žiakov v hmotnej núdzi sú zasie-
lané  žiadosti na úrad práce sociálnych vecí 
a rodiny (ÚPSVaR) o poskytnutie dotácie 
na podporu výchovy k plneniu školských 
povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym 
vylúčením a žiadosti o poskytnutie dotácie 
na podporu výchovy k stravovacím návy-
kom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúče-
ním. Každý mesiac sa zasiela na ÚPSVaR 
menný zoznam detí k žiadosi o poskytnutie 
dotácie na podporu výchovy k stravovacím 
návykom – prírastky, úbytky a aj mesačné 
vyúčtovanie dotácie.

Na základe  uzatvorených zmlúv o spolu-
financovaní nákladov na prevádzku centra 
voľného času prispelo Mestu Krompachy 
ako zriaďovateľovi Centra voľného času 
PRIMA na náklady spojené so zabezpečo-
vaním výkonu krúžkovej činnosti pre detí  
s trvalým bydliskom v iných obciach (Slo-
vinky,   Kaľava, Richnava, Hrišovce, Kluk-
nava). Mesto Krompachy prispelo Centru 
voľnéhu času Spišská Nová Ves za šesť detí 
s trvalým bydliskom Krompachy a pre jed-
no dieťa v Spišskej katolíckej charite.
OŠKaŠ v oblasti kultúry a športu zabez-
pečuje kultúrne, spoločenské a športové 
podujatia celomeststkého a aj regionál-
neho významu, keďže mesto ma za úlohu 
podporovať kultúrny život aj prostredníc-
tvom akcií, ktorých cieľ nie je komerčný, 
ale sleduje zveľaďovanie osobnosti človeka 
tým, že ponúka zaujímavú alternatívu vyu-
žívania voľného času.  OŠKaŠ v tejto oblasti 
zabezpečuje najmä prípravu a kompletnú 

realizáciu menších a väčších vlastných kul-
túrnych podujatí, ako sú divadlá, koncerty, 
prehliadky, festivaly a pod. Spolupracuje 
s kultúrnymi a spoločenskými organizá-
ciami, spolkami a záujmovými skupinami, 
občianskými združeniami a športovými 
organizáciami a klubmi.  Zabezpečuje 
propagovanie kultúrnych, spoločenských  
a športových podujatí. Prevádzkuje 
mestský rozhlas a zabezpečuje vydávanie 
mesačníka Krompašský spravodajca,  
v ktorom sa snaží informovať o diani v meste, 
problémoch občanov a aktivitách, ktoré sa  
v meste dejú.

V meste sú vytvorené podmienky pre aktív-
ne ako aj rekreačné športovanie a využitie 
voľného času pre všetky vekové kategórie.
Z poskytnutých finančných prostriedkov 
Úradu vlády SR boli vybudované multi-
funkčné ihriská, a to v areáli základnej 
školy v Krompachoch na Maurerovej ulici 
a multifunkčné športové zariadenie na 
Kúpeľnej ulici. Počas školského roka sú 
využívané žiakmi škôl, mimo školského 
vyučovania slúži  širokej verejnosti na špor-
tové aktivity: futbal, tenis, volejbal, nohej-
bal a basketbal a taktiež na  organizovanie 
športových, kultúrnych a spoločenských 
podujatí. V zimnom období je pre verejnosť 
na multifunkčnom športovom zariadení na 
Kúpeľnej ulici pripravená prírodná ľadová 
plocha o rozmeroch 20x40m na verejné 
korčuľovanie a hokej.

Ing. Ján Znanec vedúci OŠKaŠ

Čo už máme za sebou....
Divadelné predstavenie Ryba v trojke
Konalo sa koncom januára v Dome kultú-
ry v Krompachoch a potešilo obyvateľov 
nášho mesta i blízkeho okolia skvelým hu-
morom a vynikajúcim hereckým obsade-
ním. Zárukou skvelých hereckých výkonov 
boli herci z činohry SND v Bratislave - Jozef 
Vajda, Zdena Studenková, Mária Kráľovi-
čová a Zuzana Kocúriková.  
Pankuškové fašiangy
Tohtoročné Pankuškové fašiangy sa síce 
niesli v znamení takmer jarného počasia, 
ale to nič neubralo na skvelej fašiangovej 
atmosfére.  Vyše tisícpäťsto návštevníkov 
zavítalo v piatok 28.februára a v sobotu 
1.marca na Plejsy, aby to okúsili na vlastnej 
koži.  Okrem kultúrneho programu, na nich 
čakali aj vtipné súťaže, sladké pankušky, či 

zabíjačkové dobroty. 
Stavanie mája
Aj my sme si pripomenuli milú tradíciu 
stavania májov. Statnú jedľu ozdobenú 
farebnými stužkami vztýčili na námestí pri 
kostole chlapci z FS Krompašan, ktorí nám 
potom spolu s dievčatami predviedli zau-
jímavú ukážku ľudových tancov a piesní, 
ktoré v minulosti stavanie májov sprevá-
dzali.
Prvomájové posedenie
Pri príležitosti sviatku práce sme zorgani-
zovali prvomájove posedenie na chate Vá-
penec na Čarde. Do tanca aj do spevu hrala 
Ľudová hudba Hvizdošovci.  
Deň matiek
Plná sála domu kultúry v Krompachoch 
patrila 11. mája popoludní mamičkám, 
babičkám i prababičkám, ktoré prišli pri-

praveným programom potešiť ich deti, 
vnúčatá a pravnúčatá – deti materských 
a základných škôl. Lásku k najbližším tak 
svojím umením prejavila viac než stovka 
mladých Krompašanov.
Deň detí
Tohtoročný deň detí sme oslávili prvú júno-
vú nedeľu v lone prírody pri Hotely Plejsy. 
Svoj sviatok tu prišlo osláviť množstvo detí 
z nášho mesta ale i blízkeho okolia. Čakalo 
tu na nich množstvo rôznych atrakcií, na-
fukovadlá, trampolíny, či vodné bubliny. 
Deti sa mohli povoziť na koníkoch, zabaviť 
sa na kultúrnom programe a zapojiť sa do 
rôznych súťaži.   
Zober loptu, nie drogy 
Mesto Krompachy v spolupráci s občian-
skym združením „Zober loptu, nie drogy“ 
zorganizovalo začiatkom júna športové 

Kultúrne podujatia v roku 2014
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Slovenské národné povstanie  70 rokov po...

dni. Zúčastnilo sa nich 170 detí materských 
a základných škôl v Krompachoch, ktoré 
súťažili v rôznych športových disciplínach. 
Cieľom tohto projektu je získať čo najviac 
detí pre loptové športy a presvedčiť ich, že 
je lepšie vziať do rúk loptu ako drogy.
Festival tanca 
Od roku 2008 mesto Krompachy s finanč-
nou podporou Košického samosprávneho 
kraja usporadúva festival tanca, nesúťažnú 
prehliadku tanečného umenia amatér-
skych skupín.  Tohtoročný už 7. ročník 
ponúkol pestrú paletu tanečných štýlov, 
vystúpení a výkonov od najmenších až 
po dospelých tanečníkov.  Divákom sa  
v krásnom prírodnom prostredí  na Plej-
soch predstavilo niekoľko zoskupení a me-
dzi nimi aj deti a mládež zo ZŠ Zemanská, 
ZUŠ Krompachy a DFS Krompašanček. 
Na festivale nechýbali ani známe mená, 
zlatým klincom programu bola tanečná 
skupina The Pastels.    

Čo nás ešte čaká...
23.8.2014 sa v areáli hotela Plejsy bude 

konať hudobný festival DONEBA Fest, 
na ktorom sa predstaví niekoľko skvelých 
hudobných formácii – Slobodná Európa, 
DJ Rudlock &Improsax, Človek Milión, Al-
ternatiwe, Cookies, Crea Cage, Komajota
18. – 20. september 2014 sa už tradič-
ne budú konať Dni mesta Krompachy 
a XXIII. Krompašský jarmok. V bohatom 
kultúrnom programe uvidíte okrem domá-
cich účinkujúcich aj vynikajúcich bubení-
kov Campana Batucada, tanečnice Bella 
Arabia a ich ohňovú show, country kapelu 
Weterani, Andera z Košíc,  Adama Ďuricu 
s kapelou a mnoho ďalších.  
V mesiaci október bude pripravený kultúr-
ny program pre našich seniorov, ktorých si 
chceme takto uctiť pri príležitosti Mesiaca 
úcty k starším.
Druhá októbrová nedeľa patrí v Krompa-
choch už tradične kráľovnej športu – ľahkej 
atletike. Konať sa bude už 49. ročník zná-
meho cestného behu – Beh ulicami mesta 
Krompachy, organizovaného mestom 
Krompachy a komisiou kultúry, vzdeláva-
nia a športu pri Mestskom zastupiteľstve  

v Krompachoch. 
Ako každý rok aj tentokrát plánujeme Mi-
kulášske predstavenie spojené s rozdá-
vaním balíčkov. Na námestí sa bude sláv-
nostne rozsvecovať  vianočná výzdoba. 

Okrem kultúrnych podujatí mesto pravi-
delne organizuje za účastí robotníckeho 
spevokolu a dychovej hudby pietne spo-
mienkové slávnosti pri príležitosti význam-
ných výročí ako sú výročia Oslobodenia 
Krompách, Krompašskej vzbury, Deň 
víťazstva nad fašizmom, výročie konca  
I. a II. svetovej vojny, a pod. 

Pri organizovaní všetkých kultúrnych 
podujatí sa snažíme ich urobiť čo najlepšie. 
Často však pracujeme s veľmi obmedzeným 
rozpočtom, do ktorého sa z celej sily snaží-
me vtesnať kvalitných účinkujúcich. Sna-
žíme sa, aby každé podujatie ľudí oslovilo  
a o to viac nás mrzí nízka návštevnosť, kto-
rá je pomerne častým javom.

Ing. Mária Brejková Ondová, referent OŠKaŠ 

Slovenské národné povstanie bolo ne-
oddeliteľnou súčasťou európskej protifa-
šistickej rezistencie. Na pozadí dnešných 
integračných snáh v Európe je inšpirujúca 
účasť 32 národov a národností v SNP.

Vojenské úspechy spojeneckých mocností v 
rokoch 1943 - 1944 znamenali strategický 
prelom vo vojne. To pozitívne ovplyvnilo 
domáci odboj a decembri 1943 vznikla 
Slovenská národná rada , ktorá spájala an-
tifašistické sily na Slovensku. SNR prijala 
programový dokument nazvaný Vianočná 
dohoda, v ktorom sa zakotvili ciele odbo-
jovej činnosti na Slovensku. Do centra po-
zornosti sa automaticky dostala slovenská 
armáda, s ktorou kalkulovala aj exilová vlá-
da v Londýne. Napriek tomu, že Slovenský 
štát bol prakticky považovaný za nemecký 
satelit, v roku 1944 už armáda ako celok 
prestávala byť oporou režimu a rozpraco-
vávali sa predstavy využitia slovenského 
priestoru v boji proti nemeckému fašizmu. 
Aktuálnou sa stala aj otázka umožnenia 
rýchleho postupu sovietskych jednotiek 
cez naše územie. Urýchlene prebiehajúce 
rokovania s predstaviteľmi ilegálnych vo-
jenských zoskupení umožnili vytvorenie 
Vojenského ústredia na čele s podplukov-
níkom Jánom Golianom. Prvou úlohou vo-
jenského ústredia bolo vypracovanie plánu 
ozbrojeného vystúpenia vojska za podpory 

civilných zložiek a obyvateľstva.
Od jari 1944 do spoločenského hnutia na 
Slovensku zasiahli aj dôsledky rozvoja 
partizánskeho hnutia. Do činnosti par-
tizánskych jednotiek sa aktívne zapájali 
dezertéri z armády, rasovo prenasledo-
vaní a sovietski vojnoví zajatci. Rozmach 
partizánskeho hnutia znepokojenú vládu 
donútil vyhlásiť stanné právo. Na nátlak 

nemeckého veľvyslanca prezident Dr. Tiso 
súhlasil s príchodom okupačných jednotiek 
na Slovensko. Stalo sa tak 29. augusta 1944 
v doobedňajších hodinách. Veliteľ ilegál-
neho vojenského ústredia vydal rozkaz na 
branný odpor armády. Začalo sa Slovenské 
národné povstanie. Východoslovenské di-
vízie boli okamžitým zásahom Wehrmach-
tu odzbrojené a porazené. Fašistické vojská 
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obsadili hlavné mesto a značné priestory 
na západnom a východnom Slovensku. 
Ráno 30. augusta 1944 povstalecké jed-
notky prišli do Banskej Bystrice, ktorá sa 
stala politickým a ekonomickým centrom 
povstania. Prvé boje sa uskutočnili v Streč-
nianskej tiesňave. Po poslednej mobilizácii 
počet povstalcov vzrástol na 60 000.
Povstalecké vojská bojovali pod názvom  
1. československá armáda na Slovensku. 
Do 7. októbra 1944 bol veliteľom tejto 
armády generál Ján Golian, neskôr ho 
na tomto poste vystriedal generál Rudolf 
Viest. Prvá etapa obrany povstaleckého 
teritória trvala od začiatku povstania do 
10. septembra 1944. V tejto etape dosiahli 
povstalci stabilizáciu frontu. V druhej eta-
pe, ktorá trvala od 10. septembra 1944 do 
18. októbra 1944, prichádza na slovenské 
územie zo Sovietskeho zväzu 1. čs. letecký 
stíhací pluk a 2. čs. paradesantná brigáda. 
Tretia etapa trvala od 18. októbra 1944 do 
obsadenia Banskej Bystrice okupačnými 
jednotkami, kedy prebehla generálna 
nemecká ofenzíva na povstalecké územie  

z Maďarska.
V septembri 1944 prebrala správu povsta-
leckého územia Slovenská národná rada. 
Stala sa vrcholným politickým, zákono-
darným a výkonným orgánom. V obciach 
a mestách sa začali formovať revolučné 
národné výbory. Počas povstania pri Veli-
teľstve 1. čs. armády na Slovensku pôsobili 
aj vojenské misie spojeneckých mocností: 
sovietska misia 1. UF pod velením mjr. 
Ivana Ivanoviča Skripku-Studenského, 
americká vojenská misia s por. Jamesom 
Holtom Greenom a britská misia s mjr. Se-
hmmerom. Veliteľom oddielu francúzskych 
partizánov bol Georgez Barazer de Lannu-
rien. V povstaní sa zúčastnili príslušníci 32 
národov a národností.
Východokarpatskou operáciou 1. A 4. UF 
(8.9.1944 - 20.10.1944) sa začalo priame 
oslobodzovanie nášho územia. Jej súčasťou 
bola Karpatsko-duklianska operácia, ktorá 
predstavovala hlavnú pomoc SNP. Vojaci  
1. čs. armádneho zboru sa vyznamenali v 
bojoch o mesto Dukla a Dukliansky prie-
smyk a 6.10. 1944 prekročili čs. štátnu 

hranicu.
Na konci októbra 1944 SNR, Rada na 
obranu Slovenska a Veliteľstvo 1. čs. ar-
mády rozhodli o ústupe do hôr a prechode 
povstalcov na partizánsky spôsob boja. 
Dňa 27.10. 1944 jednotky SS vstúpili do 
Banskej Bystrice. Po ústupe do hôr sa 
začalo obdobie krutého teroru a krvavých 
represálií proti účastníkom SNP, ich ro-
dinným príslušníkom, ale aj nevinnému 
civilnému obyvateľstvu. Fašisti na území 
Slovenska vypálili 93 obcí a po vojne sa  
v 211 masových hroboch našlo 5 304 obetí. 
Dňa 3. novembra 1944 boli v Pohronskom 
Bukovci zajatí povstaleckí generáli Golian 
a Viest, neskôr boli vypočúvaní v Banskej 
Bystrici, Bratislave a Berlíne. Boli poprave-
ní na neznámom mieste.
Na oslobodzovaní Československa sa 
podieľali jednotky Červenej armády,  
1. čs. armádneho zboru v ZSSR, armády 
Rumunska, Poľska a USA. Oslobodením 
Prahy 9.5. 1945 skončila 2. svetová vojna  
v Európe.

Zdroj: internet

Kanál blesku sa môže vetviť a zasiahnuť 
niekoľko miest súčasne. 
Hrom je zvukový efekt blesku. 

Guľový blesk je vzácnym javom vyskytujú-
cim sa počas búrky. Máva tvar gule prieme-
ru od niekoľko cm po niekoľko m, prejavuje 
sa svetielkovaním v rôznych farbách, voľne 
sa vznáša vo vzduchu alebo klesá nadol. 
Niekedy mizne výbuchom, inokedy sa ticho 
rozplynie. Jeho pôvod nie je dosiaľ celkom 
objasnený.
Dráhu blesku nedokážeme odhadnúť. 
Blesk si hľadá cestu s najmenším elektric-
kým odporom, preto najčastejšie zasiahne 
najvyššie a najvodivejšie objekty. Vyčnie-
vajúce body nad okolím sú preto za búrky 
zvlášť nebezpečné a nemali by sme byť 
najvyšším bodom v teréne. Nebezpečné 
sú predovšetkým vyvýšené objekty ako sú  
vrcholy a horské hrebene,  osamelé stromy, 
ojedinelé skalné bloky či ojedinelé stavby 
bez bleskozvodu.

Rady ako sa chrániť pred búrkou:
• Počas búrky zbytočne nevychádzajte 
von.
• Ak sa počas búrky nachádzate vonku, 
schovajte sa. Bezpečný úkryt pred bleskom 
poskytujú budovy, hlavne veľké budovy 
s oceľovou, alebo železobetónovou kon-
štrukciou, vo všeobecnosti však všetky 

budovy chránené hromozvodom. V prírode 
sa môžete bezpečne schovať v hustom lese 
s nižším porastom, alebo v úzkom údolí.
• Naopak sa rozhodne neschovávajte pod 
osamelými stromami, na okraji lesa, pod 
prevismi nízkych skál, ani v menších stav-
bách bez hromozvodu.
• Najväčšie nebezpečenstvo zásahu 
bleskom hrozí pri pobyte v otvorenom 
teréne a na vyvýšených miestach, v bez-
prostrednej blízkosti železných konštrukcií 
(stĺpy el. vedenia), vysokých osamotených 
stromov, alebo vodných plôch. Nikdy sa 
počas búrky neopierajte o stenu, či skaly.
• Počas búrky nezostávajte na kopcoch  
a holých lúkach. Ak vás búrka prekvapí na 
rozľahlej lúke, rozhodne nepokračujte ďalej 
v chôdzi a nezostávajte v skupine. Najbez-
pečnejším riešením je prečkať búrku v dre-
pe so spojenými nohami.
• Rozhodne na zemi neležte
• Blesk je silný elektrický výboj atmosfé-
rického pôvodu, veľké nebezpečenstvo 
hrozí pri kúpaní, windsurfingu, plavbe na 
loďke, príliš bezpečné nie je ani telefono-
vanie, či práca s elektrickými a plynovými 
spotrebičmi.
• Nezdržujte sa v blízkosti potokov. Vhod-
ný úkryt nepredstavuje ani stan, či malá 
jaskyňa v skale. Sedenie na izolačnej pod-
ložke (karimatka, batoh) vás pred priamym 
zásahom blesku neuchráni.

• Počas búrky vonku neprenášajte kovové 
predmety - fungujú totiž ako hromozvod. 
Pri pobyte v prírode počas búrky neutekaj-
te, blesk by vás mohol zasiahnuť.
• Pri hľadaní úkrytu pred búrkou pamätaj-
te na to, že ju sprevádzajú nielen blesky, ale 
často aj silný vietor, ktorý tiež predstavuje 
riziko.
• Búrka je najnebezpečnejšia do vzdiale-
nosti 3 km, t.j. asi 9 sekúnd medzi hrmením 
a bleskom, ale v bezpečnom úkryte radšej 
zostaňte až do doby, kým bude búrka vzdia-
lená aspoň 10 km, t.j. približne 30 sekúnd 
medzi hrmením a bleskom.
• Ak vás búrka zastihne v aute, nemusíte 
sa blesku príliš obávať. Ak necháte okná  
a dvere zatvorené, plechová karoséria vám 
poskytne ochranu.
• Ak ste v budove, počas búrky sa rad-
šej zdržujte na suchom mieste a ďalej od 
vodovodov, elektrospotrebičov, zásuviek  
a telefónu. Nezabudnite zavrieť okná a od-
pojiť z elektriny televízor a ďalšie prístroje, 
ktorých súčasťou je obrazovka.
• Počas búrky dávajte pozor na vodu  
a všetky látky, ktoré vedú elektrinu.
• Ak však predsa len dôjde k nehode, prvá 
pomoc pri úrazoch bleskom je rovnaká ako 
pri úrazoch spôsobených elektrickým prú-
dom.

Zdroj: internet
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Medzinárodné dni v mesiaci  august
6. august 
Svetový deň boja za zákaz jadrových zbra-
ní
Svetový deň boja za zákaz jadrových zbra-
ní alebo Deň Hirošimy. V tento deň roku 
1945 došlo k obrovskej ľudskej tragédii, 
keď americké bombardéry zvrhli atómo-
vú bombu na japonské mesto Hirošima. 
Tento deň vyhlásila Medzinárodná konfe-
rencia za zákaz atómových a vodíkových 
zbraní. Cieľom je zabezpečenie jadrovej 
bezpečnosti, kontroly rovnováhy jadrovej 
technológie, nešírenie jadrových zbraní, 
ich zredukovanie a odstránenie.

9. august  
Medzinárodný deň pôvodného obyvateľ-
stva sveta 
Medzinárodný deň pôvodného obyvateľ-
stva sveta bol vyhlásený v roku 1994 Or-
ganizáciou OSN a pripomína sa od roku 
1995. Cieľom je podpora a ochrana práv 
pôvodných obyvateľov na celom svete, 
posilnenie medzinárodnej spolupráce pre 
riešenie problémov, ktorým čelia domoro-
dí ľudia v oblastiach ako sú ľudské práva, 
životné prostredie, vzdelávanie a zdravot-
níctvo.

Deň Nagasaki 
 V tento deň roku 1945, počas druhej sve-
tovej vojny, sa mesto Nagasaki v Japonsku 
stalo terčom útoku druhej atómovej bom-
by. Zahynulo okolo 40 000 ľudí a severná 
časť mesta bola zničená. 15.  augusta 1945 

Japonsko stratilo odhodlanie pokračovať  
v boji a pristúpilo na bezpodmienečnú 
kapituláciu. Tento deň sa tak stal varov-
ným mementom v boji proti jadrovým 
zbraniam.
Medzinárodný deň solidarity s bojom žien  
v Juhoafrickej republike a Namíbii 
 Medzinárodný deň solidarity s bojom žien 
v Juhoafrickej republike a Namíbii vznikol 
pod záštitou Úradu vysokého komisára 
OSN pre ľudské práva (UNHCHR) a pri-
pomína sa od roku 1982. Je oslavou odva-
hy, hrdinstva a statočnosti utláčaných žien  
z oboch krajín, ktoré bojujú proti raso-
vej politike a riskujú všetko, aby získali 
dôstojné miesto v spoločnosti, slobodu  
a spravodlivosť bez ohľadu na ich rasu, 
pohlavie, jazyk alebo náboženstvo

12. august  
Medzinárodný deň mládeže (Internatio-
nal Youth Day) bol založený Organizáciou 
Spojených národov v roku 1999. Tento 
deň znamenal príležitosť pre vládu, ako 
upozorniť mládež na globálne problémy. 
V tento deň sa mládežnícke organizácie 
stretávajú na koncertoch, workshopoch  
a rôznych kultúrnych podujatiach.

13. august 
Medzinárodný deň ľavákov vyhlásila or-
ganizácia Lefthanders International (LI)  
a pripomína sa od roku 1976. Ľaváci tvoria 
približne desať percent svetovej populácie. 
V minulosti boli často zatracovaní a spájaní 
s hriechom a nečistotou. Cieľom tohto dňa 
je zvýšiť povedomie verejnosti o výhodách  
a nevýhodách bytia ľavák. Ľaváci sú 
vo svete pravákov vystavení nástrojom  
a pomôckam, ktoré sú pre nich na pohľad 
nemotorné a ťažkopádne. Sú to napríklad 
sporáky, drezy, počítačové myši, klávesni-
ce alebo dvere.

19. august  
Svetový humanitárny deň bol vyhlásený 
OSN v decembri roku 200 august V tento 
deň roku 2003 bol zbombardovaný úrad 
OSN v Bagdade, počas ktorého zomrel 
Sergio Vieira de Mello, vysoký komisár 
pre ľudské práva a špeciálny zástupca 
generálneho sekretára pre Irak, spolu  
s ďalšími 21 humanitárnymi pracov-
níkmi. Tento deň je venovaný všetkým 
humanitárnym pracovníkom, ktorí prišli 
o život pri záchrane životov a ochrane 
zdravia ľudí postihnutých mimoriadnymi 
udalosťami ako je vojna alebo prírodná 
katastrofa.

23. august 
Medzinárodný deň spomienky na obchod 
s otrokmi a jeho zrušenie (UNESCO) - Ge-
nerálne konferencia UNESCO vyhlásila  
v roku 1997Medzinárodný deň spomien-
ky na obchod s otrokmi a jeho zrušenie  
a stanovila jeho slávenie na 23.  august 
ako spomienku na postavenie otrokov na 
Haiti v roku 1791.
Európsky deň obetí stalinizmu a nacizmu 
- Európsky deň obetí stalinizmu a nacizmu 
vyhlásil Európsky parlament a pripomína 
sa od roku 200 august Tento deň je výročím 
podpísania zmluvy tzv. paktu Molotov – 
Ribbentrop z roku 1939, ktorá obsahovala 
protokoly rozdeľujúce východnú Európu 
na nemeckú a ruskú časť. Deň je venovaný 
pamiatke obetí totalitných ideológií sta-
linizmu a nacizmu. Cieľom je prehĺbenie 
demokracie, podpora mieru a stability  
v Európe, ochrana ľudských práv a zá-
kladných slobôd.

1.- 8. august – Svetový týždeň dojčenia
Oslavuje sa od roku 1992 a je organi-
zovaný Svetovou alianciou na podporu 
dojčenia (WABA), Svetovou zdravotníc-
kou organizáciou (WHO) a organizáciou 
UNICEFF. Je podporovaný vo viac ako 
120 krajinách sveta.

Zaujímavé fakty o dojčení:
- Ak dieťa nie je dojčené je jeho detská 
žľaza – tymus (žľaza s vnútorným vylučo-
vaním, ktorá zohráva kritickú úlohu pre 
imunitu dieťaťa a ochranu pred choroba-
mi) o polovicu menšia ako u dojčeného 
dieťaťa.
- Jedna z hlavných bielkovín, ktorú ob-
sahuje materské mlieko, β-laktoglobulín, 
nadobúda v žalúdku schopnosť napádať  
a zabíjať rakovinotvorné bunky.
- V materskom mlieku sa nachádza aj 
bielkovina laktoferín, ktorá zabíja bak-
térie a plesne a znižuje zápal. V umelom 
mlieku sa nenachádza.
- IgG sú protilátky, ktoré chránia dieťa 
proti mnohým špecifickým infekciám, 
najmä tým, ktorým bola vystavená matka. 
Tieto protilátky sú obsiahnuté v mater-
skom mlieku.
- Materské mlieko obsahuje probiotiká, 
ktoré dokážu prebiť pôsobenie potencio-
nálnej patogénnej mikroflóry.
- Jedna malá lyžička materského mlieka 
obsahuje 10 000 živých buniek.

zdroj: internet
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Budete mať doma prváka?
Pre dieťa je nástup do školy významným  
a nezabudnuteľným zážitkom, ktorý môže 
do vysokej miery ovplyvniť aj rodič. Veľmi 
dôležitý je pozitívny prístup k prechodu  
z materskej do základnej školy. 

Obrovskou chybou je, ak rodičia deti strašia  
a vyhrážajú sa im: Veď počkaj, v škole 
ťa naučia poriadku! a podobne. Ak to 
rodičia zažili na vlastnej koži, nemusia 
chybu ich rodičov opakovať, veď ich dieťa 
si nezaslúži, aby išlo do školy so stresom 
a obavami o svoju budúcnosť.“ Rodič by 
mal najmä v prvých rokoch venovať zvý-
šenú pozornosť domácej príprave dieťaťa  
a mal by sa intenzívne zaujímať o dianie 
v škole. Len tak sa mu podarí vzbudiť  
u dieťaťa skutočný záujem o učenie a o pri-
jímanie nových informácií. Bez toho, aby  
s dieťaťom doma písal domáce úlohy, sa 
dieťa nenaučí samostatnosti a nebude 
schopné samo sa učiť veľmi dlho. Pre 
dieťa je navyše, najmä na prvom stupni 
pedagóg skutočnou autoritou, ktorá ho 
veľa naučí. Preto by rodič nemal zneva-
žovať prácu pedagóga a podrývať jeho 
autoritu kritizovaním jeho práce doma 
pri prvej nevyjasnenej situácii, prípad-
ne pri sťažnosti dieťaťa. Napriek snahe 
rodičov a učiteľov sa však môže stať, že 
dieťa adaptáciu na školské prostredie 
nezvláda. Upozorniť na to môžu zmeny  
v jeho správaní, nočné mory, bolesť 
hlavy, brucha, zvracanie, a podobne.  
V takých prípadoch je dobré obrátiť sa 
na školského psychológa. Niekedy môže 
problém vzniknúť aj preto, lebo rodi-
čia pošlú do školy ešte nevyzreté dieťa. 
Dieťa, ktoré je pripravené na školskú 
dochádzku, by malo pri hre vydržať pri-
bližne 20 minút, začatú prácu alebo hru 
vždy dokončí, na nové prostredie si zvyká 
bez väčších problémov, hrá sa s deťmi,  
v jeho správaní sa neprejavujú zlozvyky, 
ako napríklad cmúľanie si prstov, žmur-
kanie, obhrýzanie nechtov a podobne. Ak 
to nedokáže, je lepšie školskú dochádzku  
o rok odložiť. Zbytočným problémom sa 
tak vyhnú rodičia, ale najmä deti.
 
Čo čaká prváka:
- zmena prostredia, strach z nepoznané-
ho (či sa môže prihlásiť, vzdialiť na toale-
tu, vysloviť svoj názor, posťažovať sa, ak 
mu bolo ublížené, či zvládne dané úlohy, či 
si nájde priateľov, aká bude pani učiteľka, 
či sa bude môcť ešte hrať a pod.),stra-
ta kamarátov, ktorí nemusia spolu  
s ním nastúpiť do tej istej školy, nové ná-

ročnejšie povinnosti (písanie domácich 
úloh), zmena denného režimu, prispôso-
benie sa školským pravidlám, systému 
a požiadavkám (hlásenie sa, čakanie na 
vyvolanie, systém aktívnej pozornosti po-
čas hodiny a čas oddychu počas prestávky 
a pod.), zmena sústredenia pozornosti 
(dieťa musí byť disciplinovanejšie, musí 
pozornosť sústrediť na učiteľa, reagovať 
na otázky, ktoré sú mu kladené, spoznávať 
a učiť sa nové poznatky…), hodnotenie 
jeho výkonov, na ktoré nemuselo byť zvyk-
nuté, dieťa sa musí naučiť byť sebestačné, 
organizovať si samo čas (zjesť desiatu cez 
prestávku, pripraviť si pomôcky a pod.).

Čo by mal urobiť rodič:
- Vysvetliť dieťaťu, čo sa od neho v škole 
bude očakávať, aké budú jeho povinnos-
ti.
• Povzbudzovať dieťa, poukázať na jeho 
klady, na to, čo už zvládlo a dokáza-
lo. Byť trpezlivým. Dieťaťu môžu ísť 
prvé dni domáce úlohy ťažko, nedoká-
že sústredene sedieť. Celý deň sedelo  
v škole a muselo byť pozorné a môže byť 

nervózne z toho, že to isté musí robiť  
i doma. Pozitívne motivovať, vyzdvihnúť 
dobré veci, napríklad, čo všetko sa v škole 
naučí, že spozná nových priateľov, bude 
mať určité výhody a pod. Rozprávať sa  
s dieťaťom, ako sa mu v škole páčilo, 
prípadne nepáčilo. Je dôležité, aby cítilo  
v rodičoch oporu, aby vedelo, že nech by 
malo akýkoľvek problém, môže sa na nich 
obrátiť a že na nové povinnosti nie je úplne 
samo. Ak sa začne chodenia do školy obá-
vať, je potrebné zistiť hneď, v čom je prob-
lém a čoho sa bojí. Nemusí totiž zákonite ísť  
o závažný problém, ako je napríklad ši-
kanovanie, ale môže ísť o nedorozumenie 
alebo iný menší problém, ktorý možno vy-
riešiť rozhovorom s dieťaťom alebo tried-
nym učiteľom. Nástup do školy je zmenou 
i pre samotných rodičov, dieťa má nové 
povinnosti, ktoré menia režim a voľný čas 
i v rodine. Rodič by nemal nahlas hovoriť  
o svojich obavách a negatívnych skúsenos-
tiach so školou. Nestrašiť dieťa príliš ťaž-
kými a nezvládnuteľnými úlohami, ktoré-
ho ho čakajú. Rodič by mal dieťaťu dopriať  
i čas na hru a oddych. Dieťa môže mať 



KROMPAŠSKÝ
spravodajca 9august 2014

strach i z pocitu, že už sa nikdy nebude 
môcť hrať, preto je dôležité vysvetliť mu, 
že i napriek tomu, že má už určité povin-
nosti, čas na hru bude mať vždy, keď si 
úlohy splní. Nie je vhodné, aby dieťa, kto-
rému úlohy zaberú veľa času, bolo hneď po 
ich napísaní poslané do postele a nemalo 
tak čas na vlastné aktivity, fantáziu, od-
reagovanie. Rodič by si mal nájsť čas na 
spoločnú aktivitu s dieťaťom (vychádzky, 
šport a pod.). Nebáť sa prípadného psy-
chologického vyšetrenia, môže dieťaťu len 
pomôcť a včas zistiť, či je dieťa na školu 
pripravené. Pomôcť mu v prvých dňoch  
v príprave na vyučovanie. Naučiť ho písať 
správne. Rodič by mal kontrolovať dieťaťu 
domáce úlohy, nemal by sa spoliehať na to, 
že keď dieťa príde zo školy a povie, že ich 
nedostali, tak to tak aj naozaj je. Nezna-
mená to však, že nemá dieťaťu dôverovať, 
ale vhodné je veci si overiť, netreba zabú-
dať na denné kontroly žiackej knižky a zr-
kadielka. Rodič by mal dieťaťu zabezpečiť i 
mimoškolskú aktivitu, aby sa dokázalo od 
svojich povinností odpútať a rozptýliť. Je 
dobré, ak si dieťa samo povie, čo ho zaují-
ma a čomu by sa chcelo venovať.

Kedy je dieťa pripravené na školu  
Spoločenské predpoklady
• je obľúbené, prijímané deťmi, ak sa stret-
ne s ťažkosťami, nemá agresívne či trpiteľ-
ské postoje
• má schopnosť podeliť sa s ostatnými
• je ochotné doma pomáhať a plniť jedno-
duché úlohy
• je spokojné, ak sa hrá v malej skupine 
kamarátov
• vie sa postarať o svoje osobné potreby, 
vie si umyť a utrieť ruky
• ak mu ponúknu novú činnosť, je ochotné 
sa pridať
• je pripravené akceptovať pokyny, ktoré 
dostane

Telesné predpoklady
• vie si zapnúť zips, gombičky, zašnurovať 
topánky
• vie strihať nožnicami, šiť tupou ihlou  
s niťou, navliekať korále, ovláda činnosti, 
pri ktorých sa vyžaduje manuálna zruč-
nosť
• vie chytiť a hodiť veľkú loptu
• udrží dobre rovnováhu pri chodení po 
múre
• vie skákať na jednej nohe
• nie je bezdôvodne nepokojné alebo apa-
tické
• dosiahne ponad hlavu pravé ucho ľavou 
rukou a opačne

Psychické predpoklady

• vie hovoriť o nedávnych udalostiach 
alebo skúsenostiach rozumne a relatívne 
plynulo
• rado počúva rozprávanie a je schopné 
počúvať bez prejavov nepokoja
• pozná farby a vie ich pomenovať
• vie svoje meno a priezvisko, adresu, prí-
padne číslo telefónu domov
• vie si zapamätať o čo ide v jeho obľúbe-
ných príhodách
• má dobrú výslovnosť a vety tvorí plynulo
• vie naspamäť niekoľko piesní a riekaniek
• rado spieva, aj keď falošne
• má túžbu čítať, zaujíma sa o všetko, čo sa 
dá čítať

Čo má dieťa vedieť, keď ide prvýkrát 
do školy.
Kresliť pevné, neroztrasené línie, vystri-
hovať podľa predkreslených čiar, poznať 
základné farby, vysloviť krátke slovo sa-
mostatne po hláskach, porozprávať obsah 
vypočutého príbehu, vyjadrovať sa ply-
nulo aj v zložitejších vetách, orientovať sa  
v priestore vpravo –vľavo, vpredu – vzadu, 
hore – dole, vydržať pri nenáročnej čin-
nosti 15 – 20 minút, dokončiť začatú prá-
cu alebo hru. V sociálnej oblasti by malo 
dokázať ko-
m u n i k o v a ť  
s novými 
ľuďmi, vy-
jadriť slovne 
p o ž i a d a v k y  
a spolupraco-
vať s ostatnými 
deťmi. Väčšina 
detí síce na-
vštevuje mater-
skú školu, kde 
sa ich príprave 
pre vstup do 
základnej školy 
venuje pozor-
nosť, no predsa 
aj rodičia sa 
majú otázkou 
pr ipravenosti 
dieťaťa na ško-
lu zaoberať. 
Sú deti, ktoré 
vedia pri vstu-
pe do školy už 
čítať a písať.
Táto skutoč-
nosť má svoje 
výhody aj nevý-
hody. Dieťaťu 
uľahčí adaptá-
ciu na školu, 
lebo bude  
v tejto činnosti 

úspešné, je tu však aj riziko, že dieťa sa 
na hodine čítania bude nudiť, vyrušovať  
a nevytvorí si návyk sústredene dávať po-
zor na výklad učiteľa a intenzívne pracovať 
cez hodinu, ktorý je dôležitý vo vyšších 
ročníkoch. Ak deti samé vyvíjajú inicia-
tívu a pýtajú sa dospelých na jednotlivé 
písmenká, netreba im v tom brániť. Lepšie 
je však učiť dieťa takým zručnostiam, na 
ktoré v škole nebude toľko času. Dieťa by 
malo vedieť (a pri vstupe do školy zvlášť), 
že ste tu pre neho, že ste mu ochotní po-
môcť kedykoľvek to bude potrebovať, 
že ho vždy vypočujete, že ho ľúbite ne-
zištne aké je, lebo je pre vás jedinečné  
a nie preto, že v škole dosahuje dobré vý-
sledky. Keď nie ste s výsledkami v škole 
spokojní, nehovorte mu, že je nešikovné, 
neschopné – vyvolávate v ňom tak pocity 
menejcennosti a nechuť k činnosti. Prebe-
rajte učivo s ním a uistite ho, že to spolu 
dokážete zmeniť. Nie každé dieťa dokáže  
v škole dosahovať vynikajúce výsledky, 
avšak v živote sa môže dobre uplatniť.
Preto, milí rodičia budúcich prváčikov, 
tešte sa na školu ako vaše ratolesti , spolu 
to určite zvládnete na výbornú.

Mgr. Anna Grondželová
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Jozef Hodorovský 
*18. august 1921, Krompachy
+25.3.2005, Krompachy
Herec, pedagóg a režisér

Janko Slovenský 
*11. november 1856, Krompachy
+10. august 1900, Los Angeles, California, USA
Vydavateľ prvého slovenského časopisu v Amerike.

Ľudovít Trangous
*27. november 1786. Spišská Nová Ves
+17. august 1855, Krompachy
Vedúci banského oddelenia ministerstva financií, vládny povere-
nec k Spišským Hámrom, na jeho podmet bola v roku 1841 založe-
ná Krompašsko-hornádska železospracujúca spoločnosť

Narodil sa v Krompachoch, študoval na 
Štátnom učiteľskom ústave v Prešove.  
V rokoch 1944 – 45 sa začal venovať he-
reckému umeniu – ako kmeňový interprét 
a člen slovenskej divadelnej scény Jonáša 
Záborského v Prešove. Na jeseň v roku 
1945 prešiel do hereckého súboru štátneho 

divadla v Košiciach. 
Herecky zvládal predovšetkým hry sloven-
ských, českých a ruských klasikov. Ako tie 
nezabudnuteľné možno uviesť roly a skvelé 
výkony v Tajovského Ženskom zákone,  
v Tylovom Strakonickom dudákovi, v Čap-
kovej Bielej nemoci, aj v Dürrematovej 

Návšteve starej dámy. Popularitu si získal  
v detskom publiku, v známej postavičke 
Uja Bonifáca a v ďalších. Pôsobil aj ako 
režisér, so zameraním na oblasť divadla, 
a rovnako aj ako prekladateľ dramatickej 
spisby, najmä divadelných hier českých  
a poľských autorov. 

V rokoch 1863 - 69 navštevoval nemeckú 
ľudovú školu v Krompachoch. Potom 
študoval na reálke v Levoči a na maďar-
skej učiteľskej preparandii v Kláštore pod 
Znievom. V roku 1879 emigroval so svojim 
bratrancom Jánom Júliusom Wolfom do 
USA.
Prešiel najrozmanitejšími zamestnaniami 
(kurič, hutník, tesár), až sa stal úradní-
kom Rakúsko - Uhorského konzulátu  
v Pittsburgu. Tu prichádzali vysťahovalci so 
svojimi problémami. Denne sa tu stretával s 
tým, ako zneužívali a okrádali slovenských 
robotníkov. Podnietený týmito pomermi 
rozhodol sa vydávať prvý slovenský časopis  

v Amerike - Bulletin. V roku 1885 vyšlo 
prvé číslo. Úspechy Bulletinu podnietili 
Janka Slovenského spolu s Júliusom Wol-
fom vydávať prvý tlačený časopis Ameri-
kánsko-slovenské noviny. Prvé číslo vyšlo  
v novembri 1886. Bol to historický medzník 
v živote našich rodákov v Amerike. Časopi-
som dali Slováci americkej verejnosti vedieť 
o sebe, začali sa uvedomelé zoskupovať, 
spoločensky a kultúrne žiť.
Pamiatku Janka Slovenského si uctili rodné 
Krompachy odhalením pamätnej tabule na 
jeho rodnom dome. 
Zdroj: Ladislav Skrak, Krompachy – Osobnosti, história, 1992

Žofia Síkorová, Mestská knižnica Krompachy - Osobnosti Krompách, 1993

HISTORICKÉ OKIENKO

Výročia krompašských osobností

Jozef Hodorovský 

Janko Slovenský 

V tomto roku oblasť Spiša postihlo hu-
bovité ochorenie jabloní - chrastavitosť. 
Toto ochorenie jabloní súvisí s nadmer-
nou vlhkosťou vzduchu spôsobená častý-
mi zrážkami hlavne v mesiaci apríl a máj.

Pôvodcom chrastavitosti jabĺk je huba 
chrastavník jabloňový. Postihuje iba jab-
lone. Huba spôsobuje na listoch a plodoch 
spočiatku málo nápadné, zvyčajne okrúhle 
alebo nepravidelné zamatové hnedo-ze-

lené škvrny. Je to podhubie s výtrusmi. 
Napadnutá časť listu pomaly odumiera  
a nadobúda sivohnedé sfarbenie. Na plo-
doch sa škvrny menia na chrasty. Tieto 
zostávajú na šupke a neprenikajú hlbšie 
do dužiny. Ak je chrasta veľká, často pri 
raste plodu praská, otvorená prasklina je 
napadnutá hnilobou a plod odpadne. Čím 
skôr je ovocie napadnuté infekciou, tým je 
škoda väčšia. Na vyvinutých jablkách už 
nenastáva praskanie plodov, avšak škvrny 

na jablkách zhoršujú ich trhovú hodnotu  
a aj skladovú trvácnosť.
Chrastavitosť prezimuje na chorých opa-
daných listoch z minulej sezóny. Počas 
zimy sa na týchto chorých listoch vyvinú 
plodničky huby, v ktorých od začiatku 
postupne dozrievajú výtrusy. Pri vlhkom 
počasí plodničky praskajú a vyletujú z nich 
spóry (zárodky huby), ktoré vystreľujú do 
koruny a sú zanášané vetrom a vzdušnými 
prúdmi na vypučané lístočky alebo kvetné 

ZÁHRADKÁRSKA PORADŇA

Chrastavitosť jabloní
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puky a neskôr na plody. Ak je spóra ovlh-
čená vyklíči a prenikne do pletiva listu  
a šupky plodu.
Po niekoľkodňovom inkubačnom období 
sa huba rozrastá v pletive a objavuje sa 
hnedozelená škvrna. Zvyčajne si ju zá-
hradkári nevšimnú, pretože list vyzerá 
vcelku zdravý. Po 4-6 týždňoch po infekcii 
sú na listoch sivohnedé škvrny, list chrad-
ne, žltne a často odumiera. Pri silnom 
napadnutí strom zhadzuje plody a silne na-
padnuté listy. Pretože sa to stáva často už 
koncom augusta, takto postihnutý strom 
nemá dosť listov na tvorbu asimilačných 
látok, vytvára málo, alebo žiadne kvetné 
puky na budúci rok.
Sú značné rozdiely medzi náchylnosťou 
jednotlivých kultivarov. Medzi najviac 
náchylné kultivary patria Golden Delicio-
us, James Grieve,Mac Intosh, Spartan, 
Jonathan, Idared a iné.
K rezistentným (plne odolným) kultivarom 
patria Angold, Florina,Jolana, Jonalord, 
karmína, Melódie,Prima, Rosana, Selena, 

Six Prize,Vanda a dalšie.
Podmienkou vzniku nákazy sú zrelé výtru-
sy v ovzduší a mokré zelené časti jabloni. 
Je potrebná aj určitá teplota vzduchu, od 
ktorej závisí rýchlosť klíčenia a možnosť 
vzniku infekcie. V našej oblasti najväčšie 
nebezpečenstvo infekcie jabloní býva asi 
od polovice apríla do polovice až konca 
júna. Najviac sú ohrozené jablone, ktoré 
rastú v príliš chránených polohách, kde je 
slabé prúdenie vzduchu a v ktorých dážď 
alebo rosa len pomaly uschýnajú. Pretože 
táto huba spôsobuje veľké škody, bojujeme 
proti nej ako mechanicky, tak aj chemicky.
Mechanická ochrana spočíva v dôkladnom 
zhrabaní a spálení alebo skompostovaní 
opadaných listov už pred začiatkom zimy. 
Spóry sa prenášajú vetrom až do vzdiale-
nosti niekoľko sto metrov, je dôležité, aby 
bolo odstránené lístie v celej záhradkárskej 
osade.
Prvý postrek robíme po vypúčaní pred 
kvitnutím, ďalší hneď po odkvete a ďalšie 
ošetrenie asi v 10-dňových intervaloch do 

polovice až konca júna, alebo podľa stup-
ňa infekcie. Na ošetrenie môžeme použiť 
niektorý z prípravkov: Dithane DG NEO 
TEČ,Syllit400,Clarinet 20 SC,Discus,Sco-
re 250 Sc Topás 100 ECA a iné.
Veľkopestovatelia v Európe, ak chcú za-
bezpečiť trhovú kvalitu jabĺk, používajú 
okrem ošetrenia proti chrastavitosti, aj po-
streky proti ďalším chorobám a škodcom. 
Jablone sú v priebehu vegetácie ošetrené 
25-30 postrekmi a zákonite sa to odráža aj 
na cene jabĺk na trhu.

Ján Miľo

FK Pokrok SEZ Krompachy
Po krátkom futbalovom lete, ktoré trvalo od 
15. júna (ukončenie ročníka 2013/2014) do  
3. augusta (začiatok ročníka 2014/2015) sa 
naplno rozbehol futbalový kolotoč, do ktorého 
naskočili aj naši futbalisti. O tom, čo sa za ten 
čas v krompašskom futbale udialo, informuje 
manažér FK Ing. František Jochman:
Cieľ, ktorý sme v minulom ročníku mali,  
a tým bolo zabezpečiť si postup do najvyššej 
regionálnej súťaže – III. Ligy východ, sa splniť 
nepodarilo. Umiestnenie na dvanástej priečke 
dávalo nádej do stredy 18.6.2014, kedy sa  
v priamom súboji o postup do druhej ligy 
stretli v Poprade mužstvá Humenného  
a Liptovského Milukáša. Potrebovali sme aby 
vyhralo Humenné, lenže v hektickom penal-
tovom rozstrele boli nakoniec úspešnejší hráči  
z Mikuláša. 
V nasledujúcich dňoch a týždňoch sa síce 
objavovali rôzne zaručené informácie o prob-
lémoch v Moldave, Humennom, Stropkove, 
ktoré ešte živili akú takú nádej, žiadna z nich 
sa však nenaplnila, a tak sme začali nový 
ročník v nedeľu 3.8.2014 v tej istej súťaži ako  
v minulom ročníku - v IV. Lige.
Z mužstva odišiel na vlastnú žiadosť tréner 
Miro Dunčko a spolu s ním aj Robo Hagara  

a Braňo Minďaš, ktorým u nás skončilo hos-
ťovanie. Dunčko sa stal tretí raz trénerom 
Smižian a v jeho novom kádri ostal aj Robo 
Hagara. Braňo Minďáš sa stal hrajúcim tréne-
rom Levoče.
Na trénerskú lavičku sa vrátil po 18 mesiacoch 
Martin Urban z Košíc a do kádra sa podarilo 
doplniť či udržať  nasledovných hráčov:
- Štefan Burkuš na hosťovanie do 30.6.2015  
- jeho kolegom v bráne bude Martin Jurík  
z Valalík, (hosťovanie do 31.12.2014)
- Juraj Kamenický na hosťovanie do 30.6.2015
- Dušan Peták (ukončené hosťovanie v Loko-
motíve Košice)
- František Uhrín (ukončené hosťovanie  
v SNV)
Okrem nich sa s mužstvom pripravujú aj do-
rastenci Marek Vojtek a Erik Cmorej.
Ostatný káder je v podstate bez zmeny, chýba-
jú v ňom zatiaľ dlhodobo zranení Jojo Kmeťko  
a Pavol Karpinský, ku ktorým sa na turnaji  
v Hranovnici bohužiaľ pridal aj Miloš Ontko.
Chlapci absolvovali intenzívnu prípravu (tré-
novalo sa 5x v týždni) a niekoľko prípravných 
zápasov. Ich výsledky si môžete pozrieť na na-
šej vebovej stránke fkpokrok.kromsat.sk
V zákulisí je všetko takpovediac bez zmeny. 

Hospodárom je Vlado Mazur a o čistotu 
priestorov a športových odevov sa stará Emília 
Kubovčíková.
Trénermi  mužov sú Martin Urban s Emilom 
Koščom,  dorastu Jaro Rychnavský, starších 
žiakov Roman Župa, mladších žiakov Ján 
Šmida, staršej prípravky Števo Goláb a mlad-
šej prípravky Marika Jochmanová. ISSF ma-
nažérmi sú Tomáš Biľ a Radka Jochmanová, 
ktorá je zároveň aj videotechnikom.
Tak ako to už býva, dúfam že dobrým zvykom, 
bude súčasťou domácich stretnutí mužov 
informačný buletín a tombola. Sponzorom 
tomboly sa môže stať ktokoľvek, či už ako fir-
ma alebo súkromná osoba. Záujemcovia nech 
ma kontaktujú osobne, alebo na tel. čísle 0905 
033954, kde dohodneme ďalšie podrobnosti.
Občerstvenie hráčov a fanúšikov zabezpečuje 
v tomto ročníku SEZ, a.s. – stravovacie služby, 
ktoré má na starosti Hanka Cicoňová. 
Prekrásne plagáty, dizajn a tlač buletínov za-
bezpečuje reklamno – propagačná agentúra 
Trik design Martina Piatka. 
Mládežnícke kategórie nám vďaka futbalovým 
krúžkom zastrešuje CVČ – Prima pod vedením 
riaditeľky Viery Lovásovej. 

Ing. František Jochman

Športový deň
Výbor ZO-SZPB pripravil vo štvrtok 
17.7.2014 pre svojich členov športový deň )
v Dennom centre seniorov v Krompachoch. 
Naši odbojári tak zažili pohodový deň spo-
jený so športom a zábavou. Súčasťou špor-

tového dňa bola aj tombola, v ktorej vyhral 
každý. Na príjemnom posedení, na ktorom 
sa podávalo aj občerstvenie sa zúčastnila aj 
naša členka, primátorka mesta, Iveta Ruši-
nová. 

Srdečne chceme poďakovať aj našim spon-
zorom – Ing. Smaržikovi a Anne Cicoňovej, 
Ing. Varechovej z Drogérie Zuzka a Miriam 
Kolárikovej z  domácich potrieb.
Ďakujeme. Výbor ZO-SZPB 
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  SUDOKU

Pozvánka

1. 13.júla 2014 sa skončili 20. majstrovstvá sveta vo futbale v Brazílii.  
 Pamätáte sa, koľko európskych družstiev sa neprebojovalo do   
 osemfinále?
 a)  päť
 b)  sedem
 c)  osem

2. 13.júna 2014 sa dôchodcovia nášho mesta združení v MO JDS Krompa 
 chy zúčastnili na 8.ročníku Okresných športových hier seniorov v Odorí 
 ne. Viete koľko získali medailí?
 a)  dve
 b)  štyri
 c)  šesť

3. Hubárska sezóna nám klope na dvere. Pre hubárov je najvzácnejším  
 artiklom hríb dubový. Viete jeho latinský názov?
 a)  Boletus recitulatus
 b)  Boletus edulis
 c)  Boletus luridus

4. Ako sa volá starogécka bohyňa krásy a lásky?
 a)  Penelopa
 b)  Minerva
 c)  Afrodita

5. Klasik slovenskej literatúry, spisovateľ Martin Kukučin pôsobil aj v   
 bývalej Juhoslávii a to na ostrove:
 a)  Brač
 b)  Madeira
 c)  Hvar

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

Nám. slobody 1, 053 42 Krompachy. Správne odpovede 
z čísla 7/2014 sú 1c, 2b, 3b, 4a, 5a.

Šťastnou výherkyňou je pani Helena Mosinová.

Autor: Dušan Girba

Všetky dôležité informácie
o dianí vo vašom meste nájdete

na stránke

www.krompachy.sk


