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Škola naša každodenná...
Po dvoch mesiacoch oddychu sa veru
každému z nás ťažko vracalo do školských
lavíc. Ale tu na nás čakali nové prekvapenia,
objavy, kamarátstva. S odstupom času by sa
každý z nás veľmi rád vrátil do školy, ale už
je neskoro...
Škola života je omnoho ťažšia ako tá obyčajná. Tu nemáme rodičov, ktorí by zachránili
situáciu. Ani sa nemôžeme vyhovárať na
spolužiakov. Každý si platíme za svoje
chyby sami. Je čarovná, krutá a krásna zároveň. Nesedíme v školských laviciach, ale
v laviciach každodenných radostí a starostí.
Ani ich nemôžeme vymeniť, aby sme sa
od problémov vzdialili. Či sedíme vpredu
alebo vzadu, vždy na nás číhajú a vždy nás
dobehnú tam, kde sme. Každá skúsenosť
nás posúva ďalej, ukazuje nové obzory,
nepoznané možnosti našich pováh, silu
vôle, o ktorej sme ani netušili. Je to vzrušujúce a budujúce zároveň. Nemilosrdne
nám vracia každý omyl a prešľap. Zmobilizuje všetky sily a um, dá radostné opojenie
z vyhratých situácií.
My, kresťania, poznáme každodennú Božiu
školu. Ani tu to nie je jednoduché. Hoci by si
mnohí mohli myslieť, aké je to jednoduché.
Veď Božie pravidlá boli dané, je jasné, ako
treba žiť, proti čomu bojovať. Všetky starosti zvaliť na Pána Boha a vec je vybavená.
Tak sú ľudia, ktorí si o nás myslia, že sme
zbabelci, ktorí unikajú pred každodenným
životom. Ale to nie je pravda. Práve naša
škola je najťažšia. Už len požiadavka: Miluj
blížneho ako seba samého hovorí svoje.
Nekradnúť, neklamať, nedychtiť po cudzích
veciach... No, určite mi dáte za pravdu,
že je to zložité. Ale máme pri sebe nášho
Pána, ktorý nás vodí po zelených pastvách
a privádza k osviežujúcim vodám. Toto je
pravda, ktorá skutočne platí. Ak sa vložíme
do Božích rúk, život sa pre nás stane osviežujúcim aj pri jeho komplikovanosti.

No, predsa mi nedá vrátiť sa späť ku škole.
Už len preto, že aj ja sama učím a vidím ako
sa škola zmenila od tých čias, kedy som ja
zasadla do školských lavíc. Preto by som
chcela povzbudiť všetkých našich vzácnych
učiteľov, aby mali mnoho trpezlivosti s deťmi. Nie je to jednoduché pracovať s deťmi,
ktoré v masmédiách vidia mnohokrát len
drzosť a intrigy, ktoré si so samozrejmosťou
vnášajú do svojich životov. Niekedy sa v škole cítim ako v riadnej španielskej telenovele.
Stojí to mnoho úsilia zorientovať sa a nájsť
tú správnu cestu.
Tiež chcem aj všetkým školákom povedať,
že aj keď škola je povinnosť, predsa má svoj
význam a zmysel. Učí nás mnohé veci, ktoré každodenne využívame a potrebujeme.
Niekedy je veľmi ťažké absorbovať všetky
poznatky, ale čím viac si ich osvojíme, tým
ľahšie sa nám bude žiť. No nezabúdajte na
úctu, ktorú máme mať voči všetkým starším. Oni chcú, aby bolo dobre. Preto učiteľ
– žiak je vzácny vzťah, ktorý nemôže existovať bez úcty a slušnosti. Aj učitelia nás vy-

chovávajú a chcú, aby sme žili dobré životy.
A v neposlednom rade myslím aj na rodičov.
Dnes je veľmi zložité vychovávať deti, hlavne vtedy, keď sme nútení chodiť popri zamestnaní aj na brigády a všelijako si privyrábať, lebo plat nepostačuje na to, aby sme
pokryli výdavky, ktoré máme. A veľmi často
na to doplácajú naše deti. Mnohokrát sa
o nich starajú starí rodičia, alebo, čo je horšie, ulica. Potom sa nečudujme, keď vyskočí
aj v škole nejaký problém. Zamyslime sa
nad tým a pochopme, že deti nám boli dané
ako dar nesmiernej ceny. Dar, ktorý máme
rozvíjať, s láskou sa oň starať a naplniť tak
Boží príkaz. Tento dar sa nebude opakovať.
Je jedinečný. Preto si ho chráňme, bráňme detskú nevinnosť, ale učme ich láske,
pravde a spravodlivosti. Veď ani nevieme,
ako nám vyrastú, odídu. S Božou pomocou všetko zvládneme, a preto ďakujme
za všetky druhy škôl, lebo každá je osobitá
a má svoje zákonitosti. A to je dobré, lebo
toto buduje naše osobnosti.
Mgr. Monika Vdovjáková, evanjelická farárka

K jeseni patria jarmoky

Učiteľ vs. rodič

Novinky v krompašskej knižnici

Cibuľa - nenahraditeľná
súčasť jedla

Historické okienko

Záhradkárska poradňa
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K jeseni patria aj jarmoky

Spoločenská
rubrika

Aj keď sa radi necháme zlákať
ponukou súčasných výrobcov
ultramoderného
nábytku
a bytových doplnkov, občas
radi siahneme aj po histórii.
Takej hmatateľnej.

Preto radi zájdeme na niektorí z jarmokov alebo hodov, necháme sa vtiahnuť do atmosféry s príchuťou minulých storočí, ochutnáme medovníček
a domov si donesieme kraslicu, maľovaný džbánok, kovový zvonček alebo vyšívané
prestieranie. A keď príde
návšteva, položíme ho na
stôl. Jarmok je vlastnou takou
malou duševnou barličkou,
krásnym vybočením zo sveta
počítačov,
kybernetických
hier a mobilov s internetom,

JUBILANTI
Srdečne blahoželáme jubilantom, ktorí sa v septembri
dožívajú:

85 rokov
Alžbeta Kapitáňová
ktoré padne dobre každému.

Ako to začalo
Bežné jarmoky boli vlastne
trhy, na ktorých predal alebo
kúpil každý všetko, čo potreboval k životu. Či už kožené
čižmy, kacabajku zo súkna,

sliepku, sušené bylinky či huby,
medovníkové srdce, vyšívanú
šatku, plátno na periny či čerstvé vajcia. Klasický obchodný
ruch. Akurát s inou menou.
Kurz si držali grajciare, o eurách ani slychu. Cieľom bolo
hlavne predať alebo vymeniť
prebytky z domáceho chovu
zvierat alebo pestovania poľnohospodárskych plodín. Neskôr
sa pri nejakej príležitosti, napríklad cirkevnej púte, založila
tradícia jarmoku spojeného
s konkrétnym dátumom, ktorý
mal už viacej funkcií. Okrem
obchodovania s tovarom to
bola pre mnohých jedna z mála
možností v roku stretnúť sa so
známymi a zabaviť sa. Preto
boli neskôr neodmysliteľnou
súčasťou jarmokov aj kolotoče,
bábkové divadielko a iné atrakcie. Na takéto výročné jarmoky
prišli okrem poľnohospodárov
aj remeselníci z iných regiónov,

Srdečne vás pozývame
na hudobno-slovné pásmo
k roku Sedembolestnej Panny Márie

„ Kráľovná nebies“
20. septembera 2014 o 19:00 hod.
v rímsko-katolíckom kostole sv. Jána Evanielistu
v Krompachoch
Účinkujú:
husľový virtuóz Miroslav Dudík
hudobný skladateľ Igor Bázlik
sólista Opery SND Ján Babjak
moderátor a spevák Vladimír Dobrík

80 rokov
Jozef Miczan
Helena Lovasová

75 rokov
Oľga Forgačová
Ján Hoppej

70 rokov
Mária Hoppejová

Narodenia v auguste
Čurillová Daniela
Dunková Eva
Holubová Lucia
Ivančáková Ivana
Ivančáková Janka
Kačurová Adela
Langoš Matej
Lučanská Nela
Macková Miroslava
Pokutová Iveta
Poláková Viktória
Stana Marko Vladimír
Šternal Adam

Úmrtia v auguste
Hvizdošová Helena
Macko Milan
Oczeaková Margita
Síkorová Žofia

1939 – 2014
1954 – 2014
1946 – 2014
1934 – 2014
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a tak sa sortiment ponúkaného tovaru
rozšíril. Stánky si vedľa seba rozložili medovnikári, debnári, drotári, hrebenári,
hrnčiari, súkenníci, kolári, čižmári, košikári a výrobcovia modrotlače, krpcov a všakovakých predmetov z kože, dreva a kovu.

Ako je to dnes
Asi v osemdesiatych rokoch minulého
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storočia začali niektoré mestá oprašovať
históriu starých jarmokov, ktoré dali príležitosť všetkým remeselníkom starých
techník prezentovať svoje výrobky. Ukázalo sa, že to bol výborný ťah. Pretože ľudia
na podobné akcie chodia veľmi radi. Okrem
originálneho nesprostredkovaného zážitku
z celej svojskej atmosféry oceňujú návštevníci aj ostatné momenty. Príležitosť stret-
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núť sa s priateľmi pri poháriku pálenky i pri
chutnej klobáske, či langoši a tiež odniesť
si niektorý z originálnych výrobkov na pamiatku. A keď im k tomu zahrá Krompašan
a zatancuje Krompašanček, ktorí ľudovosť
akcie ešte podčiarknu, tak im k šťastiu už
vôbec nič nechýba.
Mgr. Anna Grondželová

Učiteľ verzus rodič
Začal sa nový školský rok a pre rodičov školopovinných detí
sa začali povinnosti a starosti. Učitelia sú sústavným námetom na diskusie rodičov. Jedny s nimi spolupracujú a veria im
viac ako svojmu dieťaťu, iní sú presvedčení, že ich dieťa je fajn
a chyba je v učiteľovi.

Bezpochyby existujú dobrí aj zlí učitelia, rovnako je to aj s odborníkmi v iných profesiách. Nedá sa teda jednoznačne povedať,
že učitelia sú zlí alebo zlé sú deti. Pozrime sa teda, čo vo svojej
mimoriadne čítanej správe napísal jej autor - uznávaný učiteľ Ron
Clark, ktorý založil v Atlante vlastnú akadémiu. Tento učiteľ sa
počas svojej kariéry stretol s rôznymi rodičmi a s najrôznejším
prístupom k výchove detí zo strany rodičov. Rozhodol sa preto
spísať niekoľko informácií, ktoré by podľa neho mali vziať rodičia
všetkých detí na vedomie. Dotýkajú sa – ako inak – práce rodičov.
Pozrime sa teda, čo by sme podľa tohto odborníka mali ako rodičia pochopiť:

Nebojujme proti učiteľom a ich radám
Podľa Rona Clarka sa dnešný svet čoraz viac stretáva s negatívnymi názormi rodičov na učiteľov. V prvom rade si je potrebné uvedomiť, že učitelia nie sú pestúnky, ale pedagógovia, teda vzdelaní
odborníci, ktorí pracujú každý deň s deťmi a často vidia vaše dieťa
v inom svetle ako vy. Ak vám dajú radu, nebojujte proti nej. Máte
ju zobrať na vedomie, stráviť rovnakým spôsobom ako radu od
lekára alebo právnika. Niektorí rodičia totiž jednoducho nechcú
počuť nič negatívne o ich dieťati, ale niekedy môže práve včasné
varovanie pomôcť odvrátiť problém budúcnosti.

Skúsme im veriť
Možnože budete mať problém spočiatku veriť učiteľom vášho dieťaťa, možno ste mali s učiteľmi zlé skúsenosti. Avšak, skúsme im
veriť. Keď poviem rodičom, že ich dieťa malo problém so správaním, môžem takmer vidieť, ako im na chrbte rastú chlpy. Sú pripravení bojovať a brániť svoje dieťa, a to je vyčerpávajúce,“ tvrdí učiteľ
a popisuje nepríjemnú skúsenosť s nedôverou voči učiteľom.
Mamičke jedného zloducha vysvetľoval, že sa jej syn nevhodne
správal a ako sa obrátila na syna s otázkou, či je to pravda. Nuž,
učiteľ by to asi nehovoril, keby to pravda nebola. Tiež považuje
za obrovský znak nedôvery, keď rodičia žiadajú ďalšieho očitého
svedka situácie – iného pedagóga, či dokonca kamaráta dieťaťa.
Je logické, že takéto správanie ponižuje učiteľa a oslabuje rovnocenné partnerstvo medzi učiteľom a rodičom, čo nakoniec nevedie
k ničomu pozitívnemu.

Zabudnime na výhovorky
Mnoho rodičov túži po tom, aby ich dieťa nosilo domov najlepšie
známky. Sú takí učitelia, ktorí jednoducho ani zlé známky nedá-

vajú, preto, že chcú mať pokoj. Avšak učiteľ, ktorý je skutočný
profesionál, dáva aj zlé známky, jednoducho preto, aby primäl
deti učiť sa. Niektorí rodičia sa vyhovárajú bez ohľadu na situáciu,
snažia sa ich ochrániť od povinností a myslia si, že im predlžujú
detstvo alebo robia dobre, ibaže protirečia učiteľom a ničia ich
pocit zodpovednosti, rovnako ako aj budúcu pracovnú morálku.
Jednoducho podľa pána Clarka, ak nechceme, aby naše dieťa
v dvadsaťpäťke sedelo na gauči a jedlo hranolčeky, mali by sme
prestať používať výhovorky, prečo sa dieťaťu niečo nepodarilo
alebo nedarí. Namiesto toho by sme sa mali sústrediť na hľadanie
riešenia

Buďme partnermi, nie prokurátorom
V ďalšej kapitolke svojej správy známy učiteľ vyzýva všetkých
rodičov, aby si uvedomili, že ich dieťa sa vyvíja, buduje si charakter a musí prejsť istými životnými lekciami. Rodičia, ktorí chcú
zachrániť dieťa pred všetkým, mu vlastne ničia budúcnosť. Niektorí rodičia, ak ich dieťa dostáva od jedného učiteľa stále dobré
známky, bez ohľadu na to, či učivo vie alebo nie, si myslia, že to je
skvelý učiteľ. Avšak pravda je neraz iná. Môže ísť o učiteľa, ktorý
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jednoducho dáva deťom dobré známky,
pretože chce mať pokoj. Tešiť by sme sa
mali teda skôr z učiteľov, ktorí dajú dieťaťu
sem-tam aj zlú, či horšiu známku, nielen
tie naj. Samozrejme, nie vtedy, ak vie učivo
objektívne stopercentne. Dieťa musí mať
vedomie, že si dobrú známku „zarobilo“
a nie, že ju dostalo zadarmo.

Hádžeme do učiteľov vajcia?
V mnohých ohľadoch žijeme v strachu
z toho, čo sa bude diať. Chodíme po tenkom
ľade, učitelia nemajú odvahu byť úprimní
a hovoriť to, čo si myslia. Ak urobia malú
chybu, môže z toho byť katastrofa.“ Ak

sa budú takto učitelia cítiť aj naďalej –
ohrození a v strachu, budeme tak okrádať
školy o najlepších učiteľov a rovnako aj
o budúcich vynikajúcich pedagógov. Navyše, naše deti takto vôbec nedostanú do
budúcnosti to, čo by inak mohli. Domáca
výchova dieťaťa má ísť ruka v ruke s výchovou a vzdelávaním v škole a učiteľ a rodič
by mal byť rovnocenným partnerom. Ak
nie sú, ani ich dieťa nedostane to najlepšie
z výchovy, čo by mohlo. Musíme si uvedomiť, že deti zvyknú preháňať, vymýšľať
si a nedá sa im úplne veriť. Každá minca
má dve strany, a preto je potrebné vypočuť si príbeh aj z úst toho druhého. Preto

by sme mali veriť učiteľovi a už vôbec ho
nezosmiešňovať pred dieťaťom, čo môže
mať doslova katastrofálny vplyv na jeho
budúcnosť. Učiteľa by sme mali rešpektovať – a to aj pred dieťaťom, rovnako ako
on nás. Vieme, že milujete svoje deti. My
ich tiež milujeme. Len je dôležité, aby ste
učiteľom verili, podporili ich a pracovali
so systémom, nie proti nemu. Je potrebné,
aby ste im dávali rešpekt, ktorý si zaslúžia.
Vyzdvihnite ich, aby sa cítili oceňovanými a oni budeme pracovať ešte tvrdšie,
aby vaše dieťa dostalo to najlepšie možné
vzdelanie.
Mgr. Anna Grondželová

Nájdete v mestskej knižnici
Prázdninám sme dali už definitívne zbohom a školský rok sa
naplno rozbieha. Ak ho nezačnete s plným nasadením, pred
polročným hodnotením bude už ťažko dobiehať.

A preto, ak sa chcete zdokonaliť v angličtine či nemčine ponúkam vám dvojjazyčné knihy, kde na ľavej strane je text v cudzom
jazyku a na pravej v slovenčine. Súčasťou knihy je aj CD. Pre
tých, ktorí už jazyk ovládajú máme v knižničnom fonde romány
v angličtine, či nemčine.
Ak chcete vedieť viac o tom, aké knihy má knižnica vo svojom
fonde, cez webovú stránku knižnice - kniznicakrompachy.webnode.sk , sa dostanete do elektronického online katalógu kniž-

nice, kde cez rôzne vyhľadávania môžete zistiť či knihy, ktoré
potrebujete sú v knižničnom fonde.
Ak potrebujete literatúru na bakalárske, či diplomové práce
a v našej knižnici nie sú, môžeme vám ich prostredníctvom
medziknižničnej výpožičnej služby zabezpečiť z knižníc, ktoré
nájdete na portáli Slovenskej knižnice - www.kis3g.sk. Tu si
viete sami vytvoriť rešerš, na základe ktorej vám knihy objednáme. Takto objednané knihy si môžete vypožičať maximálne
na tri mesiace. Táto služba je spoplatnená podľa cenníka, ktorý
nájdete na stránke knižnice.
Veľa úspechov v novom školskom roku vám želá vaša knižnica.
Žofia Síkorová

Stretnutie členov MO JDS v Krompachoch
Dňa 14.8.2014 sa na Požiarnej zbrojnici v Krompachoch konalo
letné posedenie pri guľáši. Zúčastnilo sa ho 120 našich členov
a hostia – primátorka mesta Krompachy Ing. Iveta Rušinová
a sponzori.
Aby nám naši členovia nevyhladli do podávania guľášu, ponúkli
sme im desiatu v podobe buchiet, za ktoré ďakujeme vedeniu SEZ-u Krompachy a kuchárkam tamojšej kuchyne. Rovnako sa chceme poďakovať ostatným sponzorom – pánovi Mikulovi z firmy
Hasma, pánovi Martonovi, vedúcej predajne COOP Jednota, pani
Smikovej z Kvetinového štúdia Luada, pánovi Kollárikovi z predajne Sklo-porcelán, Kvetinárstvu z DK, pani Dralovej z kvetinárstva,
pánovi Probalovi z Promix-u, pani Križovej z Altanu, pani Šefčíkovej, Vaľkovej a Kromkovej zo Salónu S, pani Kovaľovej z predajne
obuvi, pani Bandžuchovej z predajne ovocia a zeleniny a vedúcej

z predajne X-shop. Ich zásluhou sme mohli našich členov potešiť
bohatou tombolou. Ďakujeme im za ochotu a ústretovosť.
Poďakovať sa chceme tiež skvelej kuchárke pani Božke Maďarovej,
ktorá nám guľáš varila po druhýkrát a dúfame, že naša spolupráca
bude pokračovať aj v budúcnosti.
Napriek upršanému dňu veríme, že sa nám posedenie vydarilo,
a že každý odchádzal spokojný. Ak sa predsa vyskytli nejakí nespokojenci, ospravedlňujeme sa. Nie sme už žiadne mladice a nie všetko nám ide „od ruky“ tak, ako by sme chceli, veď to iste poznajú
z vlastnej skúsenosti. Takže si navzájom držme palce, aby každá
ďalšie akcia bola aspoň rovnako dobrá, ak nie lepšia.
Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť, pani primátorke za príhovor a tešíme sa na ďalšie stretnutia.
Za výbor MO JDS Zdena Stettnerová
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Súkromná stredná odborná škola SEZ Krompachy
Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015
V utorok, 2. septembra 2014 sa po dvojmesačnej prázdnote priestory školy naplnili
veselým smiechom a vravou. Nadišiel čas
otvorenia nového školského roka, ktorý
sme poňali veľkolepo a slávnostne.

V priestoroch športovej haly sa zišli známi
študenti vyšších ročníkov, tohtoroční nováčikovia, pedagogickí a nepedagogickí
zamestnanci, vedenie školy, ale aj predstavenstvo firmy SEZ Krompachy, a.s.
Po doznení štátnej hymny slávnosť otvorila
zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie, Ing. Anna Mindžáková. Neskôr
nasledovali príhovory riaditeľa školy, Ing.
Ladislava Maturkaniča a generálneho
riaditeľa firmy SEZ Krompachy, a.s., Ing.
Imricha Smaržíka. Vo svojich príhovoroch
apelovali na študentov, aby brali vzdelanie
vážne, keďže ide o ich prípravu na budúce
povolanie.
Záver slávnosti bol pre mnohých nečakaný.
Ako obrovské prekvapenie prišlo oceňovanie deviatich študentov, ktorí v školskom
roku 2013/2014 dosiahli mimoriadne
výsledky v oblasti vzdelávania, mimoškolských aktivít a reprezentácie školy. Študenti
dostali tablety, ktoré boli zakúpené aj vďaka
podpore zriaďovateľa školy. Veríme, že ocenenie im bude slúžiť, a že bude motiváciou
pre ďalších, aj budúcich študentov, aby získali výborné výsledky v daných oblastiach.
V školskom roku 2014/2015 nás čaká
množstvo aktivít, medzi ktoré patria napr.
ukončenie projektu „Vzdelanie pre trh práce“, rôzne exkurzie a kurzy, či aj príprava na
10. výročie existencie Súkromnej strednej
odbornej školy SEZ Krompachy.
Všetkým zamestnancom, ale aj študentom
prajeme šťastný začiatok školského roka,
veľa sily a elánu a študentom končiacich
ročníkov šťastnú ruku pri ťahaní otázok na
maturitných a záverečných skúškach.
Mgr. Katarína Šoltésová
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Starnúca populácia – celosvetový problém
Mnohé štúdie a odborné články uvádzajú štatistiky súvisiace s narastajúcim
životným vekom našej populácie. Dnes
sa táto téma stáva stále aktuálnejšou.
Problematika starnúcej populácie má svoje miesto na viacerých frontoch, počnúc
medicínskymi odbormi ako je napríklad
geriatria a psychiatria, pokračujúc ekonomicko – sociálnou sférou ako je opatera
a starostlivosť.

V minulosti sa ľudia nedožívali takého vysokého veku, dnes máme problém naplniť vyšší
vek zmysluplným obsahom. Do popredia sa
dostáva pojem zdravé starnutie, aktívna staroba, či kvalita života v dôchodkovom veku.
Naše telo starne, znižuje sa motorické tempo
a funkčnosť niektorých schopností, procesu
starnutia sa nevyhne aj jeden z najdôležitejších orgánov nášho tela – mozog. Niektoré
jeho funkcie upadajú rapídnejšie. Preto je
potrebné poskytovať mozgu takú aktivitu
a podnety, ktoré ho dokážu udržať v dobrej
kondícii čo najdlhšie.
Jednou z možností, ako si udržať úroveň
mozgových funkcií, je aj kognitívny tréning
(pozn. autora: v niektorých publikáciách je
možné stretnúť sa s termínmi ako kognitívna
rehabilitácia, tréning pamäti.)
Podľa vývinových teórií človeka prechádzame niekoľkými štádiami. Vývin života človeka môžeme ale rozdeliť do základných fáz:
- detstvo, dospievanie, mladosť,
- dospelosť a produktívny vek,
- staroba, sénium.
Každá z týchto fáz má svoje špecifiká. Kým
v detstve a mladosti sa mnohému učíme,
pohlcujeme informácie, tvoríme si postoje,
názory, v dospelosti tieto aktíva využívame,
budujeme svoje schopnosti a vedomosti,
venujeme sa našim hodnotám, v starobe
mnoho z toho strácame. Na druhej strane
sme však pripravení náš život zhodnotiť,
bilancovať a často máme potrebu vracať sa
k situáciám, ktoré ostali v živote nevyriešené.

Poruchy pamäti
Znížené kognitívne funkcie, najmä pamäť,
môže byť dôsledkom starnutia, ale môže
figurovať aj ako jeden zo symptómov porúch
pamäti a s nimi súvisiacimi ochoreniami.
Jedným z najčastejších ochorení vyššieho
veku sú demencie.
Demenciu zaraďujeme do skupiny duševných porúch, ktorých elementárnou
charakteristickou črtou je podstatný úbytok kognitívnych funkcií, ktorý je získaný
v dôsledku ochorenia mozgu. Výsledkom je
degradovanie duševných činností chorého

človeka, ubúdanie schopnosti denných aktivít a nakoniec strata schopnosti celkovej samostatnosti (Jirák, Koukolík, in Holmerová,
2009).
Jej najčastejšou príčinou je Alzheimerova
choroba, ktorá sa vyskytuje najmä vo vyššom veku, nie je však normálnym príznakom
staroby. Alzheimerova choroba sa najčastejšie prejavuje poruchami novopamäti, alebo
krátkodobej pamäti. Neschopnosť zapamätať si nové informácie obmedzuje človeka
v každodennom fungovaní. Je to ochorenie,
pri ktorom po istom čase človek potrebuje
čoraz väčšiu pomoc pri vykonávaní nielen
náročnejších operácií (napr. spravovanie
bankového účtu), ale aj bežných denných
činností (napr. varenie, hygiena a pod).
Podľa štatistických odhadov trpí v súčasnosti
na Slovensku Alzheimerovou chorobou približne 40-60 tisíc ľudí (Čunderlíková, 2011).

Prečo stimulovať pamäť
Mozog je jeden z najdôležitejších orgánov
ľudského tela. Spracováva všetky informácie a podnety a vydáva príkazy celému telu.
Mozog je veľmi komplikovaný systém, ktorý
je predmetom neustáleho výskumu. Vedci
stále prichádzajú na nové poznatky o jeho
fungovaní.
S určitosťou ale vieme povedať, že rôznorodá stimulácia a poznávanie je potrebné
pre vytváranie neurónových spojení a sietí,
prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje
komunikácia medzi časťami a funkciami
mozgu. Dostatok stimulov a cieľavedomé
„zamestnávanie“ mozgu nám buduje určitú
mozgovú rezervu – zabezpečuje kvalitnejší
vývin u detí a zvyšuje odolnosť vo vyššom
veku.
Aj keď každý človek má jednu mozgovú
hemisféru dominantnejšiu ako tú druhú,
dôsledkom pravidelného zaťažovania oboch
hemisfér je vytváranie bohatších sietí neurónových spojení, čo nám umožňuje využitie
viacerých funkcií.
Na trénovanie alebo aktívne využívanie
mozgových hemisfér (nehovoríme o fungovaní v bežnom dennom režime ako pracovné povinnosti, starostlivosť o domácnosť,
a pod.) nepotrebujeme žiadne komplikované
náčinie alebo programy – aj keď to dnešná
moderná doba umožňuje, a tak oslovuje
aj mladú generáciu (napríklad počítačové
programy).
V modernej literatúre sa môžeme stretnúť aj
s pojmami mozgový jogging a neurobic (autorom neurobicu je Lawrence C. Katz), ktoré
predstavujú určitý typ úloh a cvičení ( pozn.
autora: v doslovnom preklade môžeme pove-

dať vytrvalostný tréning, rozbiehajúce cvičenie v pomalom tempe, ktorému predchádza
dostatočné okysličenie mozgu, cvičenia,
ktoré zaťažujú menej dominantné funkcie
a oblasti mozgu človeka).
Pokúsme sa teda vychádzať z toho, čo máme
vždy k dispozícii, a to je naše telo. Duševná
a psychická sviežosť si vyžaduje pohyb, či je
to napríklad len pohyb na čerstvom vzduchu.
Aj mozog potrebuje pre svoju činnosť okrem
glukózy ako výdatného príjmu energie
a iných látok, aj kyslík, a tým pádom dobre
prekrvenie mozgu, a ten sa najlepšie získava
prostredníctvom pohybu.
Pamäť nemožno stimulovať izolovane, vždy
pôsobíme na viacero kognitívnych, a tiež
psychických funkcií naraz.

Životné zmeny vo vyššom veku
V živote starého človeka dochádza k mnohým zmenám v rôznych oblastiach. Starý
človek sa na zmenené podmienky adaptuje
horšie, ako v mladosti, vyrovnáva sa s nimi
inými spôsobmi ako v mladšom veku. Dobrá
schopnosť adaptovať sa na životné zmeny
úzko súvisí, tak ako zdravotný a psychický
stav, s dobrou kognitívnou kondíciou.
Životné zmeny seniora by sme mohli rozdeliť
do niekoľkých oblastí (Karoľová, 2011):
1. fyzické (spojené s postojom tela, viditeľnými zmenami na pokožke, vypadávaním
vlasov, stratou pružnosti v pohybe, a pod.)
2. fyziologické (úpadok schopností, zručností, starnutie a strata funkčnosti orgánov
a mozgu, ochorenia, bolesti, a pod.)
3. sociálne (strata pracovného kolektívu,
zmena bydliska, odchod detí z domu, strata
niektorých priateľstiev, človek stráca čiastočne svoju pracovnú identitu, narodenie
vnúčat, a pod.)
4. ekonomické (spojené s odchodom do
dôchodku, zmeny vo výdavkoch – na čo míňame)
5. emočné (smrť a ochorenia blízkeho človeka, partnera, priateľov, odchod do domova
dôchodcov, prežívanie udalostí, najmä negatívnych ako je choroba, a pod.)
Životné zmeny seniora charakterizujú mnohé negatíva, teda najmä negatívne zmeny
a situácie, ktorým musí starý človek čeliť.
V literatúre sa stretneme s mnohými teóriami starnutia, ktoré hovoria o životných
etapách, vývojových úlohách, o deficitoch
a opotrebovaniach, existujú kognitívne teórie. Avšak skúsme sa pozerať v pozitívnom
slova svetle ako na obdobie dosiahnutia
životnej integrity, životnej múdrosti a schopnosti odovzdávať svoje skúsenosti mladším.
Mgr. Katarína Kiseľáková
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Nič už nie je také, aké bolo predtým...
Ľudia rôznych povolaní, najmä však
duševne pracujúci, často hľadajú relax
a uvoľnenie pri písaní. Píšu len tak pre
seba, alebo sa o svoje názory s niekým
podelia. V minulosti sa písalo na písacom
stroji, dnes nám na písanie slúži notebook.

Kedysi sa písalo do novín, dnes sa píšu
blogy. Blog je internetový denník, kde
každý, kto rád píše, delí sa o svoje názory,
skúsenosti, či pocity s inými na internete.
Okrem blogov novinárov tu nájdeme aj
blogy lekárov, či učiteľov. Bloguje mládež,
ale i dôchodcovia, blogujú ženy i muži. Ja
zatiaľ neblogujem, ale píšem rada. A lepšiu
inšpiráciu na písanie, ako je príroda a ľudia,
jednoducho nepoznám. Vyberám notebook
a s chuťou sa púšťam do písania. O čom?
Dnes o odchádzajúcom lete.
Je jeden z dní na začiatku septembra. Konečne neprší. Podľa kalendára je síce ešte
leto, no už o pár dní prevezme žezlo do
svojich rúk „Pani Jeseň“. Vychutnávajúc
posledné hrejivé lúče slnka kráčam krásnou
prírodou Slovenského raja. Je teplo, no nie
nepríjemne dusno, ani horúco. Od toľkého
dažďa tráva ešte nestihla uschnúť ako inokedy o tomto čase. Má stále krásnu sýtozelenú farbu. Nebyť prvého opadaného lístia,
tipovala by som začiatok augusta. Kráčam
z kroka na krok. Chodníky sú po toľkom
daždi predsa len rozmočené, dávam teda
pozor, aby som sa nepošmykla. Zamierim
na svoje obľúbené miesto k Hornádu. Tečie
plynulo, tichučko, iba sem tam neposlušná
vlnka zažblnkoce pri náraze na kameň.
Prižmúrim oči a vychutnávam ticho, ktoré
sa tu po odchode turistov náhle rozhostilo.
V korunách stromov ševelí vetrík. Vtáci
zmĺkli, bzučiaci hmyz nepoletuje. Žiadny
ovad, žiadna osa, nijaká podobná otrava.
Deti nastúpili do školy. To je to ticho, ktoré
poniektorí z nás vyhľadávame. Volá sa ohlušujúce. Aj ja ho potrebujem. Nasávam jeho
energiu do zásob a robím dobre. Už o chvíľu
ho preruší hukot poletujúceho vrtuľníka
nad mojou hlavou. K nemu sa pridáva motor kosačky z neďalekej chaty a do všetkého
sa mieša z rádia spev Jany Kirschner – „Nič
už nie je také, aké bolo predtým...“
Minulý víkend sa veľmi nevydaril. Na
susednú chatu sa doviezli dve autá plné
tínedžerov. Mám rada mládež, pri ich príchode mi však bolo všetko jasné hneď od
začiatku. Prišli si sem vyhodiť z kopýtka...
Povykladali alkohol, v chate zapli aparatúru
a pri otvorených oknách sa začala zábava.
O chvíľu všetci chatári okolo museli chtiacnechtiac počúvať muziku, ktorá sa páčila

im, nie však nám. Vulgárne texty raperov
sa striedali s hard-rockom a hluk, šíriaci
sa okolím, mi v tom nádhernom prostredí pripadal ako skaza. Možno ani nie
o hodinku zabočili k chate ďalšie dve autá.
Pozreli sme so susedou na seba a nemuseli
sme si nič povedať. Náš ustráchaný pohľad
prezrádzal, že dvadsiatich dokopy „nepredýchame“. Z jedného z áut vystúpil mladík
a s kýmsi telefonoval. Po chvíli však sadol za
volant a obe autá sa pobrali preč. S úľavou
sme si vydýchli. Dlho sme sa netešili. Obe
totiž zamierili len o pár metrov ďalej a tak
sme sa ocitli v zovretí hudobného sterea.
Povedali sme si, že do 22. hodiny počkáme,
či „neodpadnú“. Odpadli. Celé nasledujúce
dopoludnie bol kľud. Chaty boli dlho ponorené do hlbokého spánku. Večer sa všetko
opakovalo. Akurát, že potužení alkoholom
si už aparatúru vytiahli pred chatu. O 23.
hodine som nabrala guráž a vybrala som sa
k nim. Dosť som čakala, kým sa našiel ktosi, kto stíšil hudbu. „Kto je tu šéf?“ spýtala
som sa. „Každý“, znela odpoveď. „Tak to
je zle, kde niet šéfa, tam je chaos. Chalani,
viete vôbec, že sa nachádzate v národnom
parku? Že už vyše hodiny rušíte nočný
kľud? Verím, že sa dohodneme a nebudeme musieť volať políciu. Vo vnútri chaty si
robte čo chcete, ale vonku nie...“ A aby si
nemysleli, že naša generácia už celkom nerozumie ich svetu, snažila som sa pred nimi
„vytiahnuť“ a trocha na nich zapôsobiť: „Aj
my si vypočujeme Rammstein (metalová
skupina z Nemecka), ale nie o polnoci a nad
ránom...“ Slušnosť zabrala. Aparatúru začali baliť dovnútra. „Teta, dobre, prepáčte,
poďte si s nami niečo dať“, prihovoril sa mi
jeden z nich. „Ďakujem, zajtra, dobrú noc.“
Spokojná sa poberám preč.
Ďalšie ráno prebieha presne ako predchádzajúce. Dospáva sa. Okolo obeda prichádza jeden z partie za mnou: „Teta, nemáte
zápalky?“ – „Mám.“ Tuším, načo sú mu,
aj tak kladiem zbytočné otázky. „A načo
sú ti?“ – „Chceme fajčiť.“ – „Koľko máš rokov?“ – „Osemnásť,“ znie pohotová odpoveď. – „Fajčia tvoji rodičia?“ – „Mama, oco
prestal, lebo má problémy.“ Podala som mu
ich vnútorne presvedčená, že o jeho výchovu sa má kto starať. Neodpustila som si však
poznámku o vplyve cigariet na jeho zdravie.
Že nevyrastie a podobné, mladým lezúce
na nervy, upozornenia. Pripálil si a odišiel.
Po chvíli sa vrátili pre istotu dvaja. „Teta,
nemáte chlieb?“ Pozrela som na nich. Boli
urastení, no v tvárach deti. Čo už s nimi?
Mlčky som odišla do kuchyne a rozrezala
chlieb napoly. „Tu máš,“ podala som polovicu jednému z nich. „Ďakujeme.“ – „Čo

ste včera pili?“ – „Absint.“ – „No zbohom.“
Začínam krátku prednášku. „Viete o tom,
aké krásne túry sa dajú urobiť v Slovenskom
raji? A vy ste sa sem prišli opiť? To ste tu
vôbec nemuseli cestovať, mohli ste ísť doma
do krčmy a tam sa opiť...“ Odpoveď prišla
rýchlo a bola od srdca. – „No, my bývame
na dedine a to by krčmárka hneď rozniesla
po celej dedine...“ – „Kedy odchádzate?“
kladiem poslednú, pre mňa dôležitú otázku.
„Dnes, šoféri ešte dospávajú a nemáme už
čo jesť, tak už ideme...“ – „Chvalabohu, počúvajte, dúfam, že keď máte teraz ten chlieb,
tak tu neostanete ďalšiu noc...“ Zasmiali sa.
„Nie, teta, nemáme už ani čo piť.. nehnevajte sa, ďakujeme, dovidenia...“ S úľavou
sa dívam za nimi a myslím si – kto do teba
kameňom, ty doňho chlebom...
Slovenský raj bol kedysi vyhľadávanou
lokalitou najmä medzi turistami z východného Nemecka. Suseda z vedľajšej chaty ich
ubytúvala každoročne. Jej chata už vtedy
spĺňala požiadavky týchto turistov – vybavenie sprchou, splachovacím WC, telefónom. Nemci tu každoročne prichádzali za
spoznávaním krás nášho pozemského raja.
Skoro ráno sa vyberali na túry a večer pri
ohníku, popíjajúc vínko, opekali si špekáčiky, zakúpené spolu s čerstvým pečivom
v neďalekých potravinách na Čingove. Večer čo večer sa z okolitých chát pri praskajúcom ohníku ozývala hra na gitare a spev.
Všetci chatári milovali tieto čarovné chvíle.
Dnes je všetko inak. Skoro každá z chát
má zavedenú vodu. Kedysi nadštandard
v národnom parku sa dnes stal štandardom. Pevnú linku nahradili mobily. Každý
chatár, behajúc po lúke s mobilom v ruke,
vyhľadáva signál na telefonovanie. Potraviny zanikli. Sú prestavané na súkromnú
reštauráciu a na čerstvé pečivo zabudnite.
A ak ste si niečo zabudli kúpiť v potravinách
v meste, máte smolu. Ostáva vám už len
dobrý sused. Zdravé staré smreky ustupujú
arogancii výstavby. Na zaplakanie. Služby
sú v porovnaní so zahraničím predražené
a nekvalitné. Nemci nás už prestali vyhľadávať a dávno pre nich nie sme zaujímaví.
Naposledy im počas spánku odcudzili
z chaty peniaze s dokladmi, notebooky
i mobily. Nepochopili, chudáci, že darmo je
horúca noc, na Slovensku nemôžu spať pri
otvorenom okne. A tak ich vystriedali iní
turisti. Z času na čas sa objaví poľská, maďarská, či česká rodina. Na víkendy však čoraz častejšie prichádzajú Slováci, ktorí, žiaľ,
s láskou k prírode nemajú nič spoločné. Nie
sú to len tínedžeri, sú to aj dospeláci. Ľudia
vystresovaní z práce, ktorí sem prichádzajú
za účelom odreagovať sa po svojom. Vypiť
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si a zahulákať si do neskorých nočných hodín. Na inú dovolenku nemajú, a to, čo im
ponúka samotná príroda, neberú do úvahy.
Viem, život je zmena. Podliehame pokroku,
ktorý sa nedá zastaviť. Mení sa móda, názory, všetko možné. Dokonca náš spisovný
jazyk sa neustále obohacuje o nové a nové

výrazy. Od predavačky nečakám, že mi povie „ľaľa, ale vám to sekne,“ ale také „wau“
mi predsa len píli uši. Pre nás typické „fíha“
sa popri „wau“ stane archaizmom. Škoda.
Pri všetkých tých zmenách, pri všetkom
pokroku, jedno by sa nemalo zmeniť nikdy.
Láska a úcta k živej prírode.

Som na konci príbehu. Odkladám notebook
do zásuvky a pre istotu zatváram aj okná.
„Nič už nie je také, aké bolo predtým,“ nôtim si v duchu s Janou Kirschner. Veru nie
je.
Marta Mičeková

Nenahraditeľná súčasť jedál
Tohtoročné počasie sa postaralo, že cibuľa sa už suší pod prístreškami. Čo vôbec
o nej vieme?

Cibuľa medzi ľuďmi sa udomácnila medzi
prvými rastlinami vôbec. Pravlasťou cibule je západná časť Ázie, niekde na území
dnešného Iránu a Pakistanu. Pestovať ju
pravdepodobne začali Sumeri zhruba okolo
roku 4000 pred našim letopočtom. Vybrali
si planý druh cibule (Allium oschaninii)
a vypestovali z neho kuchynskú cibuľu (Allium cepa), jednu z prvých kultúrnych rastlín. Stavitelia pyramíd podávali robotníkom chlebovo-cibuľové buchty. Pre Európy
objavili cibuľu Rimania. A pravdepodobne
hneď mali kuchári k dispozícii ďalší druh cibule – šalotku. Nazývali ju cibuľou askalonskou, podľa filištínskeho mesta Askalon,
v okolí ktorej bola najviac pestovaná. Tu ju
objavili križiaci. Dnes v receptoch sa objavuje v receptoch ako koreniaca prísada vo
francúzskej, ruskej a americkej kuchyne.
V Číne pred 2000 rokmi pestovali zimnú
cibuľu a do strednej Európy sa dostala
v 16. storočí cez Rusko. My ju poznáme pod
názvom sibírska. V kuchyni sa používa jej
vňať podobne ako pažítka.
Cibuľu pre svoju výraznú chuť, tradíciu,
obľubu a mnohostranné použitie považujeme za kráľovnú zeleniny. V dejinách sa
uctievala ako liek. V stredoveku ju používali proti moru. Bylinkári s ňou odstraňujú
bradavice a akné. Je účinným prostriedkom
pri zápche.
Hoci liečebné účinky cibule sú v štádiu
skúmania, vedecké pokusy dokazujú, že
pomáha znížiť hladinu cholesterolu, znižuje riziko onemocnenia koronárnych ciev
a vznik rakoviny, bráni zrážanlivosti krvi.
A naopak: u citlivých osôb vyvoláva migrénu.
V kuchyni sa dá použiť aj ako čistiaci
prostriedok. Má jednu nevýhodu: v surovom stave je príčinou nepríjemného zápachu z úst.
O tom, že cibuľa je obľúbenou zeleninou,
svedčia rôzne akcie, na ktorých sa oslavujú. Napríklad: v Maďarsku v meste Makó,
ktoré je centrom pestovanie chýrnej cibule; v Českej republike v septembri v obci

Račetice v okrese Chomutov a v Nemecku
v mestách Weimar a Chemnitz v októbri.

Poznáme:

- bielu cibuľu; je sladká a má jemnú chuť,
hodí sa do plniek a na dusenie
- žltú cibuľu; je ostrejšia, v kuchyni má
mnohostranné použitie, aj po tepelnej
úprave si zachová svoju charakteristickú
chuť, je vhodná na všetky druhy kuchynskej
úpravy
- fialovú cibuľu; nazýva sa aj talianska,
má príjemnú sladkastú chuť, je nutné ju
hneď po olúpaní a pokrájaní použiť, lebo
zhorkne.
- šalotku; patrí medzi najvznešenejší druh
v rodine cibúľ, má jemnejšiu chuť a vôňou
trošku pripomína cesnak, je veľmi používaná vo Francúzsku, hlavne v omáčkach
- pažítku; používa sa z nej iba vňať
- jarnú cibuľku; vňaťová, má podlhovasté
hlavičky a dlhé štíhle listy s jemno chuťou,
pridáva sa do šalátov, polievok, na ozdobu
A v neposlednom rade aj
- pór patrí medzi cibule. V zime nahradí jarnú cibuľku, je vhodný na dusenie, v kuchyni
sa použije aj jeho vňať.
Z mojej zbierky receptov som vybral pre
Vás jeden zaujímavý a jednoduchý recept
s cibuľou. Skúste.
Cibuľové kolieska v cestíčku
Kolieska: 3 hrnčeky mlieka, 1/4 hrnčeka jablčného octu, 1 veľká cibuľa, rastlinný olej
na vyprážanie
Cestíčko: 1/2 hrnčeka mlieka, 2 hrnčeky
hladkej múky, 1 KL soli
Omáčka: 1/2 hrnčeka bieleho smotanového jogurtu, 1 PL limetovej šťavy, 1 PL
medu, mleté čierne korenie, soľ.
V miske dôkladne vyšľaháme mlieko s jablčným octom. Cibuľu nakrájame na silnejšie kolieska, rozoberieme ich a namočíme
do pripravenej zmesi a na hodinu odložíme
do chladničky. Medzitým zmiešame všetky suroviny na omáčku a tiež vložíme do
chladničky. V ďalšej miske dôkladne rozšľaháme mlieko, soľ a 1 hrnček múky. Zvyšok
múky nasypeme na plytký tanier. Cibuľové
kolieska vyberieme z marinády, obalíme
hladkou múkou, namočíme do cestíčka
a v dostatočnom množstve oleja vypražíme

z oboch strán (asi po 4 minúty). Položíme
na papierový obrúsok. Podávame s chladenou omáčku, do ktorej kolieska namáčame.
Moja mama v kuchyni šetrila a vedela suroviny využiť do viacerých jedál. Tak bolo aj
s vareným hovädzím mäsom, ku ktorému
nám dala paradajkovú omáčku. Ale z vody,
v ktorej sa varilo mäso ,pripravila nám
fantastickú cibuľovú polievku. Na kocky
pokrájanú cibuľu rozdelila do tanierov a zaliala horúcim mäsovým vývarom a polievku
posypala na masti opraženými kockami
staršieho chleba.
Keď som sa v Žakarovciach ženil, prekvapilo
ma, že ich nazývajú Cibuľármi, pritom nezjedia toľko cibule ako my, v Želiezovciach.
Často sme mali aj dusenú cibuľu, na prípravu ktorej pre 6 osôb sme spotrebovali asi 1,5
kg olúpanej cibule. A pretože nám chutnala,
jedli sme ju často. Príprava je jednoduchá:
na osobu rátajte jednu veľkú cibuľu, pokrájajte ju na kocky, dajte do panvice, pridajte
polievkovú lyžicu masti (ani s maslom a ani
olejom mi nechutná) a zalejte vodou tak, aby
cibuľu kryla len tak – tak. Prikryté duste,
kým zosklovatie, potom odkryté duste ešte
chvíľu, osoľte, primiešajte trochu mletej
sladkej červenej papriky, primiešajte trochu
kyslej smotany alebo bieleho jogurtu. Budete prekvapení, aké je to sýte jedlo.
Dobrú chuť Vám praje Ludovít Dulai.
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Pestovanie geneticky modifikovaných plodín v EÚ
Európske právne predpisy o geneticky modifikovaných potravinách patria medzi najprísnejšie na svete. Pestovanie
geneticky upravených plodín je možné len po dôkladnom
zhodnotení ich rizík. Členské štáty chcú mať aj napriek tomu
možnosť obmedziť ich pestovania na svojich územiach. Európska komisia preto podala návrh na zmenu súčasnej právnej úpravy. Rada EÚ už vydala svoje stanovisko, o ktorom
budú 3. septembra rokovať poslanci z výboru pre životné
prostredie.

Je v EÚ dovolené pestovať geneticky modifikované
plodiny?
Áno, ale len v tom prípade, ak boli povolené na úrovni EÚ po
prísnom zhodnotení rizík, ktoré vykonáva Európsky úrad pre
bezpečnosť potravín (EFSA). Členské štáty ich potom na svojich územiach môžu zakázať len v tom prípade, ak dokážu, že
geneticky modifikované plodiny môžu škodiť človeku alebo
životnému prostrediu (tzv. ochranná klauzula).

Pestujú sa v EÚ už nejaké geneticky modifikované plodiny? Sú krajiny, ktoré ich zakázali?
V súčasnosti sa v EÚ pestuje len jedna geneticky modifikovaná
plodina - kukurica MON 810 vytvorená firmou Monsanto, ktorá je odolná voči hmyzu. Viaceré krajiny však využili možnosť,
ktorú ponúka spomínaná ochranná klauzula, a pestovanie tejto
kukurice na svojich územiach zakázali. MON 810 sa teda nesmie pestovať v Bulharsku, Grécku, Luxembursku Maďarsku,
Nemecku, Poľsku, Rakúsku a Taliansku

Prečo chce EÚ zmeniť svoj doterajší systém schvaľovania
týchto plodín?
Viaceré členské štáty si želali mať v tejto oblasti viac voľnosti,
aby mohli pestovanie týchto odrôd na svojom území obmedziť
alebo zakázať. Komisia preto vypracovala návrh novely, ktorú
má momentálne na stole Rada EÚ aj Európsky parlament.

Kedy nové pravidlá nadobudnú platnosť?
V roku 2011 prešiel návrh s niekoľkými pripomienkami prvým
čítaním v Európskom parlamente. Niekoľko rokov na to, 12.
júna 2014, sa Rade EÚ podarilo dosiahnuť politickú dohodu.
Obaja zákonodarcovia tak budú môcť pokračovať v druhom
čítaní a pokúsiť sa o dosiahnutie dohody na spoločnom texte.
Konečné znenie by malo byť prijaté na budúci rok.

Potravinová bezpečnosť: Poslanci odmietajú vpustiť
geneticky modifikovanú kukuricu na trh EÚ
Geneticky modifikovaná kukurica Pioneer 1507 by nemala
získať povolenie na pestovanie v EÚ, nakoľko jej hmyzu odolný
peľ môže ohroziť necieľové druhy motýľov, a Rada EÚ by preto návrh Komisie na jej autorizáciu mala zamietnuť. Vyplýva
to z uznesenia, ktoré vo štvrtok schválil Európsky parlament.
Poslanci tiež Komisiu vyzvali, aby počkala s navrhnutím alebo
obnovením autorizácie geneticky modifikovaných odrôd, kým
sa zásadne nezlepšia možnosti posúdenia rizík.
Poslanci odmietajú uvedenie geneticky modifikovanej kukurice na trh EÚ aj z dôvodu, že návrh Komisie prekračuje jej
právomoci v zmysle smernice o zámernom uvoľnení geneticky
modifikovaných organizmov do životného prostredia. Návrh
Komisie okrem iného neobsahuje legislatívou požadovanú

špecifikáciu podmienok na ochranu ekosystémov, životných
prostredí a geografických oblastí.

Nežiadúce účinky
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vo svojom
stanovisku z februára 2012 výslovne nesúhlasil so záverom žiadateľa, spoločnosti Pioneer, že kukurica línie 1507 predstavuje
zanedbateľné riziko pre necieľové druhy z radu Lepidoptera
v EÚ. Naopak, podľa úradu EFSA môžu byť vysoko citlivé necieľové druhy motýľov a nočných motýľov pri vystavení peľu
tejto kukurice ohrozené.
Uznesenie, ktoré poslanci schválili pomerom hlasov 385 (za):
201 (proti): 30 (zdržalo sa hlasovania), si tiež všíma, že kukurica línie 1507 je v USA a v Kanade predávaná ako plodina, ktorá
je tolerantná voči herbicídu glufozinátu. Európska únia však
klasifikuje glufozinát ako toxický pre reprodukciu, pričom jeho
využitie nebude po roku 2017 možné.
Zdroj: Tlačové oddelenie Európskeho parlamentu

Krompašský jarmočný duatlon 2014
propozície: 27.9.2014

Miesto: Krompachy, Námestie Slobody
Usporiadateľ: TDK klub Krompachy v spolupráci s mestom Krompachy
Dátum: 27.9.2014 (sobota)
Štatút podujatia: Slovenský pohár ml. a st. žiakov/žiačok, Slovenský pohár mužov a žien
v krátkom duatlone, Slovenský pohár juniorov/junioriek v šprint duatlone, Majstrovstvá Slovenska
veteránov V1, V2 v krátkom duatlone
Kategórie:
mladšie žiaci/žiačky: ročník 2002 - 2001 • Starší žiaci/žiačky: ročník 2000 –1999, Juniori/juniorky:
ročník 1998 –1997, Dorastenci/dorky: ročník 1996 - 1995, Muži do veku od 19 do 39 rokov
veteráni V1: 40 – 49 rokov, veteráni V2: 50 a starší,Ženy: od 1996 a staršie, Open: neregistrovaní
v šprint duatlone
Kategórie a vzdialenosti:
Mladšie žiačky/žiaci: beh - 2 km, cyklistika - 6 km, beh - 1 km • Staršie žiačky/žiaci: beh - 3 km,
cyklistika - 10 km, beh – 1,5 km • Juniori/juniorky: beh – 5 km, cyklistika – 19 km, beh – 2,5 km
Dorastenci/ dorky: beh – 5 km, cyklistika – 19 km, beh – 2,5 km • Neregistrovaní: beh – 5 km,
cyklistika – 19 km, beh – 2,5 km • Muži, ženy, veteráni: beh - 10 km, cyklistika - 38 km, beh – 5 km
Prezentácia:ZŠ na ulici Zemanská
Informácie: Ondrej Želasko, mobil 0905 735 744, ozelasko@azet.sk •Imrich Holečko, 0905
856503, imrich.holecko@kromsat.sk
Štartovné: prihlásení do 1.9.2014: žiaci 3,- €; ostatní 15,- €,• prihlásení po 1.9.2014: žiaci 3,- €;
ostatní 20,- €
Ceny: Finančné • Vecné ceny pre všetky kategórie, ktoré nie sú odmenené finančne
Časový harmonogram:
09.30 - 11.30 prezentácia žiakov a žiačok • 11.00 - 11.45 odovzdávanie bicyklov do depa žiaci,
žiačky • 11.45 výklad trate žiakom • 12.00 štart pretekov žiaci • 12,45 - 13.15 vyzdvihnutie bicyklov z depa žiaci, žiačky • 12.00 - 13.30 prezentácia muži, ženy, juniori/ky, V1,V2 • 13.00 - 13.45
odovzdávanie bicyklov do depa M,Ž,J,Jy, V1,V2 • 13.45 výklad trate M,Ž,J,Jy,V1,V2 • 14.00 spoločný
štart pretekov M,Ž,J,Jy,V1,V2 • 17.00 vyhlasovanie výsledkov všetkých kategórii
Popis trati žiaci, žiačky:
1 beh: 3x1 km okruh st. žiaci/žiačky; 2x1 km okruh ml. žiaci/ žiačky • Cyklistika: 2 x tam a späť
starší žiaci/žiačky (smerom na obec Slovinky) • 1 x tam a späť mladší žiaci/žiačky (smerom na obec
Slovinky) • 2 beh: 3x0,5 km okruh st. žiaci/žiačky; 2x0,5 km okruh ml. žiaci/ žiačky
Popis trati juniori, juniorky		
1. beh: 2 okruhy /1 okruh - 2,5 km/ • Cyklistika: 2 x Krompachy – Slovinky a späť /2 x 9,25 km/
2. beh: 1 okruh /1 okruh - 2,5 km/
Popis trati M,Ž,V1,V2: dvojnásobok ako juniori a juniorky		
Ubytovanie: recepcia@hotelplejsy.sk, penzionplejsy@stonline.sk
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Výročia krompašských osobností
Kukura, Andrej
* 11. septembra 1912, Krompachy
Lekár – chirurg, pedagóg, odborný publicista.
MUDr., univ. profesor,
Absolvent Karlovej univerzity v Prahe. Účastník SNP. Vedúci katedry Lekárskej fakulty v Martine.

Lenárd, Ondrej
* 9. septembra 1942, Krompachy
Dirigent.
Pôsobil v Slov. národnom divadle, Československom rozhlase
a Slovenskej filharmónii v Bratislave, v Japan Shinsey Symphony
Orchestra v Tokiu.

Lipták, František
* 16. septembra 1814, Krompachy
Pedagóg.
V r. 1874 riaditeľ Učiteľského ústavu na Spišskej Kapitule. Vypracoval organizačný štatút tohto ústavu.

Patzier, Michal Ignác
* 25. septembra 1749, Krompachy
Banský odborník, chemik, vysokoškolský profesor.
Absolvent Banskej akadémie v Banskej Štiavnici, neskoršie profesor (matematika, chémia, mechanika) a vedúci katedry chémie,
mineralógie a hutníctva na tej istej škole. Autor obsiahlej učebnice
anorganickej chémie.

Doc., RNDr., Rečičár, Karol, CSc.
* 26. septembra 1909, Krompachy
Matematik, vysokoškolský pedagóg a funkcionár, odborný publicista.
Absolvent Karlovej univerzity v Prahe. Najprv stredoškolský profesor matematiky a deskriptívnej geometrie, od r. 1952 vysokoškolský profesor v Košiciach, v r. 1969 – 1970 vedúci Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie na Baníckej Fakulte v Košiciach.
Jeho kandidátska práca mala názov „Vektorové zobrazovanie
trojrozmerného priestoru a jeho aplikácie v baníctve a strojárstve”.

Répászký (č. Répáský), Michal
* 7. septembra 1833, Krompachy
Architekt, stavebný podnikateľ.
Študoval v Pešti, pracoval v rôznych projekčných kanceláriách,
neskoršie študoval v Mníchove (aj maľbu akvarelom). Bol jedným
z architektov, ktorí v druhej polovici 19. storočia ovplyvnili architektúru Košíc (staviteľ divadla, Andrássyho palácu – terajšia Aida,
budovy súdnej stolice, projektoval bývalý hotel Európa, bývalé
parné a vaňové kúpele, kasárne a vilky zámožných košických rodín).

Pavlovský, Koloman
+ 3. septembra 1976, Krompachy
* 1900,Tállya (Maď.)
Robotník, účastník protifašistického odboja.

Répászký (č. Répáský), Jozef
+ 5. septembra 1897, Košice
* 1828, Krompachy
Katolícky duchovný, cirkevný hodnostár opát – kanonik), pedagóg, publicista.
Brat Michala Répászkého.

Švarenina, Dušan
+ 15. septembra 1997, Bratislava
*1939, Krompachy
Športovec – cyklistika (tandem), majster Československa, olympionik.

Wolf, Ján Július
+ 5. septembra 1930, Pittsburg (USA)
*1859, Krompachy
Učiteľ, novinár, vydavateľ, podnikateľ, krajanský pracovník v USA.
Bratanec Janka Slovenského.
Zostavil L. Dulai.

MUDr. Michal Juščák
* 13. septembra 1922, Krompachy
+ 5. október 2000, Košice
Po promócii nastúpil do Vojenskej nemocnice v Košiciach, neskôr pracoval
v Štátnej nemocnici, na detskom oddelení v Krompachoch. Z krompašskej nemocnice bol povolaný do Košíc za pred-

nostu Zdravotného referátu KNV, potom
bol menovaný Krajským osvetovým
lekárom v Košiciach. Vykonával funkciu
riaditeľa KÚNZ, neskôr vedúceho Odboru zdravotníctva KNV v Košiciach.
Od roku 1967 do 1976 bol riaditeľom Fakultnej nemocnice na Rastislavovej ulici
v Košiciach. V roku 1976 menovaný za

námestníka riaditeľa KÚNZ pre liečebno-preventívnu starostlivosť v Košiciach.
V apríli 1984 bol menovaný za vedúceho Inštitútu organizačno-metodického
oddelenia KÚNZ v Košiciacha a od septembra 1986 bol námestníkom riaditeľa
Inštitútu pre ďalšie vzdelanie lekárov
a lekárnikov v Bratislave, až kým neodi-
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šiel do dôchodku v roku 1988.
Venoval sa regionálnym dejinám Spiša,
olejomaľbe, krompašským osobnostiam
a aj zaujímavým architektúram a pamiat-
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kam. Mnohé Juščákove obrazy boli na
výstavách, mnohé daroval. Písal životopisné eseje významných ľudí Krompách,
Spiša, ba i Šariša. A svojmu rodisku
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Krompachom, ktorým prejavoval i vo
svojej starobe horúcu lásku, venoval
i mnohé po spišský písané rečňovanky.

Michal Juščák: TARHY A JORMARKY V KROMPACHOCH
Výňatky zo spišskej básne prednesenej v septembri prislave obnovy Krompašského jormarku autorom.
Už predtým Krompachy mali dobré meno
i f cudzich krajinoch, dze bulo voženo
veľo medi z Krompách do mesta Lübecku.
Bulo to mesto hanzovné v Hanburku bárs bohaté
a Krompachy s nima do kšeftu s medzu vybraté,
a tak še stali Krompachy už ftedy medzinárodné.
Za u nás vyrobené čižmi šalili še chlopy,
za strebro cudzina by kupila i kopy.
Pol Spiša še zešlo na každým jormarku
mladý pod pazuchu s Anču i zo šumnú Marku.
Vyčapi bohatli z pohárikoch krigľoch,
mesto hučelo od spevu a figľoch,

fajne bolo mesko zo zabitých veproch,
hovedoch, z baraniny i dziviny,
všadzi polno klobasoch, hurkoch i slaniny.
Varšaneho viršle i Grogerovo a Blaškovo
ščavnaté z Podradza
vabia chudobu, panoch i chudaka žobraka.
Šater popri šatru, v nich polno tovaru
s kožuchami, šatstvom, belavinu zo Spiša i severu.
Kalapi všelijake na každučkú hlavu, kto si jak rači,
hune z volny, co tluču ženy v Mlynkoch pri Poraču.
Šickeho dosc, čo lem še ľudskemu šercu rači.
Zdroj: Ladislav Skrak, Krompachy – Osobnosti, história, 1992

ZÁHRADKÁRSKA PORADŇA

Sadíme ovocné stromčeky
Stromy, ktoré sú zbavené ovocia môžeme
prerezávať. Vyhýbame sa hlbokému rezu,
ktorý nechávame na jar. Nerežeme hrubé
konáre, lebo rany by sa zle hojili. Rezné rany
začistíme nožom a hneď zatrieme latexom
alebo stromovým balzamom. Neošetrené
rany sú vstupnou bránou pre drevokazné
huby.

Starostlivo odstraňujeme opadané lístie,
ktoré nepálime, ale kompostujeme. Ak
máme pod stromami zatrávnené plochy,
kosíme naposledy trávnik, aby sme mohli
odstrániť všetko spadané lístie. Čistota pod
stromami je základnou ochranou proti chorobám a škodcom.
Ak chceme vysádzať nové ovocné stromky,
musíme skôr vykopať jamy, aby do výsadby
dobre zvetrali. O veľkosti jamy rozhoduje na
prvom mieste pôda, potom druh ovocného
stromu a jeho podpník. V našich podmienkach kopeme kruhovú jamu o priemere 1,2
- 1,5 m, do hĺbky 60 cm.
Záhradkár začiatočník môže položiť otázku,
či kopanie veľmi širokej jamy má podstatný
význam. Dokázalo sa, že koreňová sústava
v skyprenej a vylepšenej pôde pohnojenej
do zásoby sa vyvíja podstatne rýchlejšie,
stromček zapúšťa viac koreňov, ktoré obrastajú jemnými korienkami a dokonale
vypĺňajú celý prekyprený priestor. Zvýši
sa vodná kapacita prekyprenej pôdy, korene lepšie dýchajú, stromček rýchlo rastie

a začína skoro bohato plodiť. Stromčeky
v neskyprenej pôde sa ťažko ujímajú, spočiatku zle rastú, dlho živoria, neskoro začínajú rásť a rodiť. Až o 12 rokov po vysadení
dobehnú vzrastom stromček správne vysadený.
Pri kopaní jám dávame ornicu na jednu
stranu a spodinu na druhú stranu jamy. Pri
výsadbe stromčeka postupujeme nasledovne. Do oblasti pod korene dávame ornicu
premiešanú s kompostom a v spodnej časti
aj vrstvu maštaľného hnoja. Z priemyselných hnojív l kg superfosfátu a 0,5 kg síranu
draselného. Koreňovú sústavu stromčeka sadíme do najlepšej pôdy akú máme
k dispozícii. Je to obyčajne kyprá ornica,
do ktorej môžeme pridať dobre vyzretý
kompost. V žiadnom prípade tam nesmieme
dať čerstvý hnoj, Vitahum, močovku alebo
akékoľvek priemyselné hnojivá. Maštaľný
hnoj podporuje rast plesní a baktérii na rezných ranách korienkov. Priemyselné hnojivá
a Vitahum pália tvoriace sa jemné korienky
a znemožňujú ujatie stromčeka. Navrch nad
koreňovú sústavu dávame čistú úrodnú ornicu bez priemyselných hnojív.
Na okraj jamy mimo koreňovej sústavy
môžeme dať spodinu premiešanú s maštaľným hnojom, kompost a rôzne organické
odpadky. Nedávame piliny, korene a konáre
stromov. Môžeme aplikovať superfosfát
a síran draselný. Draselnou soľou nehnojíme, pretože ovocné stromky sú citlivé na

chlór. Dusíkatými hnojivami nehnojíme.
Stromček sadíme asi o 10 cm vyššie ako bol
sadený v škôlke, po zasypaní zeminou mierne potrasieme, aby sa zemina dostala ku
korienkom a nohou popritláčame. Stromček
na slabo rastúcich podpníkoch nesmie mať
kmeň, kde bol vrúbľovaný pod zemou, lebo
by vytvoril vlastné bujné korene, narástol
do veľkých rozmerov a neskoro začal rodiť.
Pri kúpe stromčekov jabloní myslíme na to,
že sme v oblasti, kde je chrastavitosť jabloní
najčastejšou chorobou. Kupujeme kultivary
odolné voči tejto chorobe. Nekupujeme
stromčeky jabloní štepené na podpníku M 9,
pretože potrebuje veľmi kvalitnú pôdu. Volíme podpník MM 106, ktorý sa hodí do našej
oblasti. Podpník je uvedený na identifikačnom štítku na každom stromčeku. Niekoľko
typov na kultivary odolné voči chrastavitosti:
Letné - Júlia, Zlatava, Discovery, Mio Jesenné - Prima, Doris, Akane, Diadém
Zimné - Vanda, Jonalord, Karmina, Rosana,
Rubinola, Jolana, Topaz, Selena, Melódie,
Florina, Otava.
Ján Miľo

12

september 2014

KROMPAŠSKÝ

spravodajca

DNI MESTA KROMPACHY

Ak vieš, odpovieš
1. Čo znamená archaický výraz pavéza?
		 a) prilba
		 b) štít
		 c) kopija

XXIII. Krompašský jarmok
Štvrtok, 18. september 2014
16:30 ASK mažoretky
16:40 Pásmo ZUŠ Krompachy
17:00 ASK mažoretky
17:10 Robotnícky spevokol
17:20 FS Krompašan
17:40 Krompašská dychovka

2. V starom Egypte sa posvätný býk volal:
		 a) Anubus
		 b)Agip
		 c) Apis
3. Koxalgia je choroba, pri ktorej citíte bolesť
		 a) v hlave
		 b)v kolene
		 c) v bedrách
4. Akej národnosti je filmový herec Omar Sharif?
		 a) egypskej
		 b)tuniskej
		 c) alžírskej
5. Od ktorého roku je dolár oficiálnou menou USA
		 a) od r. 1778
		 b)od r. 1792
		 c) od r. 1802

Autor: Dušan Girba

KUPÓN č. 9
Správne odpovede nám posielajte na adresu: Redakčná rada
Krompašského spravodajcu, MsÚ Krompachy,
Nám. slobody 1, 053 42 Krompachy.
Správne odpovede z čísla 8/2014 sú 1c, 2b, 3b, 4a, 5a.
Šťastnou výherkyňou je pani Mária Lučanská.
Srdečne blahoželáme!

POZVÁNKA

Piatok, 19. september 2014
15:00 Slávnostné otvorenie
			 XXIII.Jarmoku
15:30 Bubeníci Campada Batucada
16:30 ASK Mažoretky
16:40 Orientálne tance Bella Arabia
16:50 Tanečné vystúpenie ZUŠ
			 Krompachy
17:00 ASK Mažoretky
17:10 Dychovka Vlašanka
18:15 Tanečné vystúpenie ZUŠ
			 Krompachy
18:30 Retro show
19:20 Bella Arabia a ohňová show
19:45 U Baby - revival Olympic
21:00 Adam Ďurica s kapelou
Sobota, 20. september 2014
13:00 Dychovka Nadličanka
13:30 Kuzelník Wolf
14:00 Dychovka Nadličanka
14:30 Ander z Košíc a skupina Duo Šarm
15:30 DFS Krompašanček a FS
			 Krompašan
16:00 Tombola Detskej nadácie mesta
			 Krompachy
17:15 Speváčka Petra Dakaj
17:45 Country Duo Weteráni
19:00 Rím.-kat. kostol sv. Jána Apoštola
			 Hudobno-poetický koncert
			 Kráľovná nebies
Účinkujú – sólista Opery SND Ján Babjak
husľový virtuóz Miroslav Dudík, klavirista
Igor Bázlik, spevák Vladimír Dobrík
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Krompašský spravodajca
je v predaji po 20. dni
v príslušnom mesiaci.
Uzávierka príspevkov je
do 10. dňa daného mesiaca.

Nedeľa, 21. september 2014
10:30 Slávnostná odpustová svätá
			 omša pri príležitosti 240. výročia
			 postavenia farského kostola sv.
			 Jána Apoštola

Sprievodné podujatia:
Prehliadka historických vozidiel –
veteránov
19.9.2014 od 15:00 hod., Námestie
slobody
Výstava fotografií M. Voša a obrazov
J. Uličného na tému „Krompachy –
história a súčasnosť“
Výstavná miestnosť Domu kultúry
Otvorenie výstavy – 19.9.2014
o 16:00 hod.
Tradičný jarmočný stolnotenisový
turnaj
9.9.2014 od 17:00 hod., stolnotenisová
herňa
Jarmočný tenisový turnaj
20.9.2014 od 8:00 hod., štadión pod
Okruhliskom
Memoriál Jána Latkaniča – Futbalový turnajstarších žiakov
21.9.2014 8:30 – 15:00 hod., futbalový
štadión
Slovenský pohár v krátkom duatlone, kategória žiakov, juniorov
a veteránov
27.9.2014 od 9:30 hod., Námestie slobody
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
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