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Vám patrí naša úcta 
Október je mesiac, ktorý je jedným z troch 
posledných mesiacov v roku, možno už 
trochu chladný, avšak spolu s mesiacom 
máj skrýva v sebe asi najväčšie čaro roč-
ného obdobia. 

Hýri pestrými farbami, parky sú plné pada-
júceho farebného lístia... Pri prechádzkach 
sa v našich očiach odrážajú najkrajšie farby 
prírody, vnímame ich každým zmyslom. To 
príroda očakáva príchod zimy. Mnohí sa 
zamyslíme a ticho si povieme, aká krásna 
je jeseň. Podobne ako je to s ročným ob-
dobím, je to aj s ľudským životom. Práve 
spomienky sú pestré ako listy v prírode. 
V spomienkach sa nájdu najkrajšie prežité 
roky, ale aj vážne až smutné obdobia... ale 
život ide ďalej.
Každý z nás je svojím spôsobom pútnikom 
na ceste životom. Niekedy sa zastavíme, 
odpočinieme si a uvažujeme, koľko sme 
toho už prežili ,a čo všetko nás ešte v živote 
čaká. 
Každodenný život je popretkávaný ako 
vzácny koberec rôznymi nitkami, nitkami 
obyčajnými – to sú tie všedné, niekedy ne-
konečne dlhé dni, daždivé počasie, krátka 
choroba, či bolesť, ale sú popretkávané 
i zlatými nitkami pohody a radosti. Staroba 
čaká na každého z nás. Prichádza tak po-
maly, že si ju niektorí uvedomia v poslednej 
chvíli a nestihnú si ju vychutnať. Sú ľudia, 
ktorí tvrdia, že nie je čo vychutnávať. Proti 
ich tvrdeniu stoja životy mnohých starcov 
a stareniek, ktorí svoju jeseň života prežili 
v nádherných pokojných farbách. Zažili 
takmer celé dvadsiate storočie, prežili 
minimálne jednu svetovú vojnu, mnohí 
už pochovali svojich manželov, či man-
želky a za stolom zostalo navždy prázdne 
miesto. Strata blízkeho človeka, s ktorým 
sa stretávate každý deň, je veľkou ranou. 
Ranou, ktorá bolela, určite veľmi bolela. 
Veď spolu so svojimi partnermi vedeli 
o živote veľa, poznali pocit radosti, spolu sa 

smiali, prežívali najkrajšie chvíle so svojimi 
deťmi. Zrazu prázdnota a ničota. Mnohí 
však vedia, že čas je najlepší lekár, a tak 
treba kráčať životom ďalej. Možno nebude 
už taký krásny ako predtým ,ale stále je to 
ich život. Nevzdávajú sa ho. Život ich naučil 
prispôsobiť sa, tolerovať, bojovať, tešiť sa..., 
Úroveň spoločnosti, ale i mesta sa hodnotí 
aj podľa starostlivosti o seniorov. Pomáhať 
iným, pomáhať si navzájom, je hádam naj-
krajšia vlastnosť, ktorú dostáva človek do 
vienka už pri narodení. Len na nás záleží, 
ako s ňou naložíme.
Staroba neznamená koniec životnej aktivi-
ty. Môže byť prospešná aj pre široké okolie. 
Život, ten treba prežiť aktívne a produktív-
ne, ak to človeku dovoľuje zdravotný stav, 
mal by tak urobiť. Nástup do dôchodku 
vôbec nemusí byť koncom životnej aktivity. 
Je obdivuhodné, že členovia našich klubov- 
Jednoty dôchodcov, Denné centrum seni-
orov vyvíjajú aktivity počas celého roku. 
Spomedzi mnohopočetných spomenieme 
zájazdy s poznávaním historických pamia-
tok nielen slovenských , ale aj v cudzine, vy-
chádzky do prírody, návštevy termálnych 

kúpalísk, či dokonca začali so športovaním 
a turistikou. Tohto roku sa naši dôchod-
covia zúčastnili športových dni seniorov 
v Odoríne. Popri tom počas celého roku 
majú možnosť vypočuť si prednášky na 
témy, ako napríklad Ochrana spotrebiteľa, 
Zneužívanie seniorov. Naši krompašskí 
seniori žijú aktívnym životom aj naďalej. 
Dôchodkový vek je ideálny na nadviazanie 
kamarátskych vzťahov s rovesníkmi, ktorí 
majú rovnaké záujmy o kultúru, o ľudí. 
Vedia sa vzájomne podporiť, poradiť. Jeseň 
života možno prežiť príjemne – len nech 
slúži zdravie. Na prejav úcty nestačí len 
1. október „Svetový deň seniorov“ a ná-
sledne celý október - ako „Mesiac úcty 
k starším“, kedy si pripomíname zásluhy 
starších spoluobčanov o náš dnešok, ale 
úctu treba prejavovať počas celého roka 
v rodine, v obchode, v kostole, jednoducho 
všade. Kto sa naučí vážiť si šediny, nemusí 
sa báť, že zostane v starobe nepovšimnutý. 
Nájdime si čas, vľúdne slovo, úsmev pre 
starších neustále, nielen počas októbra. 
Preukážme im našu úctu.

Mgr. Anna Grondželová

KROMPAŠSKÝ
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Spoločenská 
rubrika 
JUBILANTI
Srdečne blahoželáme jubi-
lantom, ktorí sa v v októbri 
dožívajú: 

91 rokov 
Elena Kertésová

90 rokov 
František Konopinský

80 rokov 
Anna Polnišerová

75 rokov 
Helena Ivančová
Žofia Kakalejčíková
Vilma Schrötterová
Mária Kočiková

Narodenia v septembri
Beneš Žofia
Fečkeová Amélia
Gábor Gejza
Girgová Jesika
Kaľavská Sabína
Macková Manuela
Macková Pamela
Mihalik Adrián
Pokuta Oskár
Straková Rea
Trišč Bruno
Varga Patrik

Úmrtia v septembri
Bartoš Štefan 1937 – 2014
Haľková Mária 1948 – 2014 
Kraus Vladimír 1925 – 2014 
Lukáč Vladimír 1956 – 2014 

Ocenení občania 2014
Dňa 18. septembra 2014 sa konalo slávnostné 
Mestské zastupiteľstvo (MsZ) pri príležitosti 
sviatočnej udalosti - Dni mesta Krompachy, 
na ktorom boli podľa štatútu mesta udelené 
ocenenia Čestné občianstvo mesta Krompa-
chy, Cena mesta in memoriam, Cena mesta  
a Cena primátorky mesta.

Základná umelecká škola v Krompachoch, na zá-
klade odsúhlasenia členov Rady školy a Rodičov-
skej rady, predložila Mestu Krompachy návrh na 
udelenie ocenenia „Čestný občan mesta Krom-
pachy“ Jánovi Lörincovi pri príležitosti jeho 
70. narodenín za to, že sa významným spôsobom 
zaslúžil o šírenie dobrého mena nášho mesta na 
Slovensku i vo svete. Poslankyne a poslanci MsZ 
v Krompachoch rozhodli, že Mesto Krompachy 
udelilo pánovi Jánovi Lörincovi toto ocenenie 
ako štvrtému v poradí v histórii nášho mesta. 
Poslanci MsZ Ing. Ľubomír Ontko a Oľga 
Dzimková navrhli udeliť ocenenie „Cena 
mesta Krompachy“ Detskej nadácii mesta 
Krompachy za humanitné aktivity zame-
rané na pomoc hendikepovaným, osirelým  
a sociálne odkázaným deťom, za podporu 
rozvoja a ochrany duchovných hodnôt detí  
a všeobecné prospešných aktivít mládeže. Cenu 
prevzala Ing. Jana Tureková, predsedníčka správ-
nej rady DNMK. 
Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ru-
chu pri MsZ navrhla udeliť Cenu mesta in memo-
riam MUDr. Jánovi Sivákovi, za jeho dlhoročnú 
prácu v miestnej nemocnici, za aktívnu činnosť 
v Poľovníckom združení Krompachy a za prínos 
v basketbalovom oddiele, kde pôsobil ako lekár. 
Cenu prevzala MUDr. Jana Kováčová, dcéra 
MUDr. Jána Siváka.
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi predloži-
lo návrh na udelenie ocenenia „Cena mesta 

Krompachy“ in 
memoriam Mi-
lanovi Vošovi, 
fotografovi, ktorý 
z a z n a m e n á v a l 
prostredníctvom 
fotografií rôzne 
s p o l o č e n s k é  
a kultúrne uda-
losti mesta. Cenu 
v jeho mene pre-
vzala jeho sestra, 
Marta Šebestová. 
Primátorka mesta navrhla udeliť ocenenie „Cena 
mesta Krompachy“ in memoriam Jánovi Ulič-
nému, maliarovi, ktorý vo svojich kresbách zná-
zorňoval starobylé Krompachy, verne zobrazoval 
každý detail historických objektov, ktoré už nie-
koľko desiatok rokov nie sú súčasťou mesta. Cenu 
v jeho mene prevzala jedna z jeho dcér, RNDr. 
Jana Darvasiová. 
Primátorka mesta Krompachy navrhla udeliť oce-
nenie „Cena mesta Krompachy“ in memoriam 
Mikulášovi Šprincovi pri príležitosti nedožitých 
100 rokov. Mikuláš Šprinc bol katolícky kňaz, 
básnik, spisovateľ, esejista, prozaista, ktorý šíril 
dobré meno Krompách a Slovenska v zahraničí. 
Cenu v jeho mene prevzal prof. Jozef Leščinský.
Zbor pre občianske záležitosti pri MsZ v Krompa-
choch navrhol pri príležitosti 60. výročia vzniku 
ZPOZ udeliť ocenenie „Cena primátora mes-
ta“ zakladajúcim členkám ZPOZ-u a to Valérii 
Peňazovej, Marte Šumjaciovej a Magdaléne 
Paulovičovej, ktoré sa pričinili o to, že ZPOZ 
v našom meste začal pracovať a jeho činnosť je 
stále aktívna a Márii Filovej za 35-ročnú aktívnu 
prácu v prospech mesta.
Všetkým ocenením blahoželáme. 

Mária Brejková Ondová

Ján Uličný, 2011 - Stará Maša

Ján Lörinc
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Prihovára sa k vám primátorka

Prepúšťanie v Panasonicu
Tlačová agentúra TASR dňa 1. 10. 2014 
uverejnila správu, že spoločnosť Pa-
nasonic AVC Networks Slovakia s.r.o.  
k 31.12.2015 prepustí 441 zamestnancov  
a k 31.5.2015 úplne zruší výrobu v Krompa-
choch. 

O prácu príde 656 kmeňových zamestnan-
cov a ostatných minimálne 80 pracovníkov, 
ktorých spoločnosť zamestnávala na do-
hody. Firma ponúkne 215 zamestnancom 
prácu v Českej republike v Plzni. Avšak 
700 kilometrové dochádzanie môže byť len 
východiskom z núdze a určite nebude vy-
hovovať mnohým. Osobne si neviem pred-
staviť, ako od rodiny môže odísť mamička  
s malými deťmi, alebo človek, ktorý je tesne 
pred dôchodkom a jeho zdravotný stav už 
nie je sto percentný. Zo štatisticky sledo-
vaných údajov v tomto roku je to najväčšie 
prepúšťanie zamestnancov v rámci celého 
Slovenska. Táto „Jóbova zvesť“ týkajúca sa 
hromadného prepúšťania je pre Krompachy 
a celé okolie hádam najhoršia od roku 1992, 
keď sa zatvorili Železorudné bane Slovinky,  
a keď sa začalo prepúšťať aj v ostatných 
krompašských podnikoch. Slabou ná-
plasťou je sedemmesačné odstupné, ktoré 
kmeňovým zamestnancom prisľúbilo 
vedenie firmy. Môžem povedať, že tento 
prístup spoločnosti Panasonic je seriózny 
oproti mnohým iným firmám, ktoré zatvo-
rili svoje prevádzky tak, že zamestnancom 
nevyplatili ani mzdu za niekoľko mesiacov  
a o odstupné sa handrkovali so zamestnan-
cami na súde. 

Vážení spoluobčania, 
z rôznych strán počúvam frflanie „zaruče-
ných znalcov a štváčov proti mojej osobe“, 
čo som vraj urobila preto, aby nenastala 
táto situácia a zároveň konštatujú, že 
nič v tejto veci nepodnikám. Chcem vás 
ubezpečiť, že táto vzniknutá situácia ma 
nenecháva ľahostajnou, nečinnou a nete-
ším sa z nešťastia iných tak, ako je to na 
verejnosti prezentované. Vždy som robila  
a stále robím to, čo bolo a je v mojich silách  
a najmä v kompetenciách primátorky 
mesta. Panasonic je súkromná firma, nad-
národný koncern s ústredným vedením 
v Japonsku a určite jeho predstavitelia 
nemusia si žiadať povolenie na svoje kroky  
a postupy od akejkoľvek vlády na svete  
a tobôž už nie od primátorky tak malého 
mesta, ako sú Krompachy. Verte, že roky 

som pozorne sledovala všetky správy týka-
júce sa ekonomiky a fungovania tejto firmy.
Panasonic v Krompachoch začal pôsobiť 
v Krompachoch v roku 2000. Stav za-
mestnancov nikdy nebol konštantný. Stále 
dochádzalo k migrácii pracovných síl. Spo-
ločnosť už v roku 2003 prepustila u nás 160 
ľudí. V roku 2009 médiami prebehli správy 
hovoriace o očakávanej veľkej strate spo-
ločnosti Panasonic. Spoločnosť za rok 2009 
očakávala ročnú stratu 4,2 miliardy dolárov. 
Informácie sa vtedy potvrdili. Japonská 
spoločnosť oznámila prepustenie približne 
piatich percent svojich zamestnancov, čo 
predstavovalo asi 15 000 ľudí. Zároveň  
v tom istom roku oznámila, že zatvorí 27 
závodov po celom svete s cieľom redukovať 
náklady a znížiť straty. Proces prepúšťania 
mal byť dokončený v roku 2010. Pred tromi 
rokmi aj v Krompachoch došlo k väčšiemu 
prepúšťaniu kmeňových zamestnancov.
V lete tohto roka som opäť zachytila ne-
oficiálne správy, že firma Panasonic má 
dlhodobé problémy, týkajúce sa výroby  
a následne odbytu jej výrobkov. Skontak-
tovala som sa s Úradom práce v Spišskej 
Novej Vsi, či spoločnosť Panasonic nahlá-
sila prepúšťanie, alebo či požiadala o nejaké 
stimuly. Bolo mi potvrdené, že požiadali 
Úrad práce o pomoc, avšak z dôvodov, že 
spoločnosť nesplnila určité legislatívne kri-
téria sa spoločnosti nevyhovelo. Na základe 
tejto informácie som oslovila vedenie Pa-
nasonicu s otázkou, čo sa v spoločnosti deje, 
a či nepotrebujú pomoc s tým, aby sme spo-

ločne oslovili Vládu SR, ak by potrebovali 
z dôvodu udržateľnosti investičné stimuly. 
Odpoveďou bolo, že čakajú na stanovisko 
vedenia firmy z Japonska, a že včas budem 
informovaná o tom, či budú potrebovať po-
moc, prípadne mi oznámia, ako firma bude 
v meste ďalej pokračovať. 
Keď ma koncom septembra vedenie 
spoločnosti kontaktovalo so žiadosťou  
o stretnutie, mala som zlú predtuchu. Ale že 
správa bude až taká zlá, som vôbec nečakala. 
Správa o ukončení pôsobenia firmy v Krom-
pachoch ma zastihla ešte pred oficiálnou 
návštevou zástupcov spoločnosti na Mest-
skom úrade. Práve som bola v Bratislave, 
kde som mala rokovanie na Úrade pre verej-
né obstarávanie a na Európskom sociálnom 
fonde. Túto správu mi telefonicky oznámila 
moja asistentka, keďže mesto oslovili média 
so žiadosťou o potvrdenie tejto správy. Pre-
tože som bola práve vtedy v Bratislave, tak 
som okamžite, ešte v tento deň požiadala 
o prijatie na Ministerstve hospodárstva 
SR (MH SR) a na Slovenskej agentúre pre 
rozvoj investícii a obchodu (SARIO). Na 
MH SR som bola prijatá štátnym tajomní-
kom Rastislavom Chovancom a na SARIO 
generálnym riaditeľom agentúry Róbertom 
Šimoničom. Keďže obnovenie výroby spo-
ločnosťou Panasonic v tejto chvíli nepri-
chádzalo už do úvahy, pretože rozhodnutie 
vedenia koncernu v Japonsku je konečné, 
obaja čelní predstavitelia kompetentných 
orgánov prisľúbili mestu pomoc najmä pri 
hľadaní a zabezpečení investora, v novovy-
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budovanom Hnedom priemyselnom parku 
(HPP) a po ukončení výroby aj vo výrobných 
priestoroch spoločnosti Panasonic, ktoré sú 
jej vlastníctvom. Následne som požiadala  
o pomoc predsedu Košického samosprávne-
ho kraja Zdenka Trebuľu. Listom sme spolu 
oslovili predsedu Vlády SR Róberta Fica so 
žiadosťou, aby sa osobne zasadil o príchod 
investorov do Krompách, ktorí by mohli as-
poň sčasti nahradiť výpadok na trhu zamest-
nanosti v regióne. Osobne som o pomoc pri 
riešení tejto ťažkej situácie, ktorá vznikne  
v Krompachoch ukončením prevádzky 
firmy Panasonic požiadala aj podpredsedu 
Vlády SR a ministra vnútra Róberta Kali-
ňáka. Pán podpredseda Vlády SR a minister 
vnútra ma ubezpečil, že v rámci jeho kom-
petencií bude tiež hľadať spôsob, ako mestu 
a jeho obyvateľom pomôcť tak, ako to urobil 
už niekoľkokrát predtým ( napr. zvýšil počet 
policajtov na Obvodnom oddelení PZ - zo 14 
policajtov na 34 policajtov, dvakrát mestu 
poskytol dotácie na rozšírenie kamerového 
systému, a iné).
 
Vážení spoluobčania,
som si vedomá, že situácia v meste a jeho 
okolí, čo sa týka zamestnanosti, je zvlášť 
ťažká. Firma Panasonic bola a momentálne 
ešte je významným zamestnávateľom v regi-
óne a na dôvažok je to aj firma, kde ľudia pre 
sociálne istoty a slušný zárobok zvlášť radi 
pracovali a pracujú. Chcem predstaviteľom 
firmy Panasonic poďakovať za ich prístup  
k svojim zamestnancom, aj keď by som 
nielen ja, ale najmä zamestnanci firmy by 
viac ocenili, keby ostal Panasonic aj naďalej 
pôsobiť v našom meste a neprevádzal časť 
výroby do Plzne. Je nešťastím, ak sa rodiny 
kvôli práci musia rozdeľovať, čo často narú-
ša harmonický manželský život a tým trpí 
najmä výchova detí. Verím, že ukončením 
Hnedého priemyselného parku, ktoré je 
plánované v decembri tohto roka priláka 
investorov, ktorí vytvoria v meste ďalšie 
pracovné príležitosti. Taktiež vedenie spo-
ločnosti Panasonic na našom spoločnom ro-
kovaní prisľúbilo, že urobí všetko pre to, aby 
priestory ich firmy v Krompachoch neostali 
prázdne, a taktiež budú hľadať vhodného 
investora do týchto uvoľnených výrobných 
hál.

Hnedý priemyselný park
Tak, ako som vyššie uviedla a už niekoľkokrát 
som v Krompašskom spravodajcovi písala,  
v decembri tohto roka by mala byť ukončená 
výstavba Hnedého priemyselného parku 
(HPP), na ktorého realizáciu Mesto Krom-
pachy získalo z Euro fondov a štátneho roz-
počtu finančné prostriedky v celkovej výške 
9 874 272 €. Z toho bolo určených na kúpu 

budov a pozemkov 1 575 823 € a na staveb-
né práce 8 298 448 €. Na základe pravidiel 
o poskytovaní finančných prostriedkov  
z EÚ mesto malo zabezpečiť vlastné zdroje 
na spolufinancovanie stavby vo výške 5%  
z celkových rozpočtových nákladov, čo 
predstavovalo čiastku 493 713 €. Po násled-
ných úpravách Ministerstvo hospodárstva 
znížilo náklady na odkúpenie nehnuteľností 
od firmy SEZ Krompachy a.s. na čiastku  
1 510 000 €. Spoločnosť SEZ Krompachy, 
a.s. poskytla mestu na finančnú spoluúčasť 
na odkúpenie nehnuteľností na základe 
Zmluvy o spolupráci finančné prostriedky 
vo výške 85 tis. €. Po uskutočnenom ve-
rejnom obstarávaní (tendri) na zhotoviteľa 
stavby bola cena na stavebné práce zo sumy 
8 298 448 € znížená na sumu 5 464 444 €. 
Tým sme verejnou súťažou ušetrili štátu 
a mestu finančné prostriedky vo výške  
2 834 004 € oproti schváleným finančným 
prostriedkom. 
Po vybudovaní priemyselného parku malo 
by tam nájsť prácu minimálne 122 ľudí. Táto 
podmienka minimálnej zamestnanosti bola 
stanovená Ministerstvom hospodárstva pri 
podpise Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného prostriedku. Priestory sú vytvo-
rené na umiestnenie výroby tak, aby na jed-
nej zmene mohlo pracovať takmer 200 ľudí. 
Verím, že kvalitné priestory a výhodné pod-
mienky prilákajú do nášho mesta investo-
ra, aby ľudia aj v našom, ťažko skúšanom 
meste, našli prácu a nemuseli opúšťať svoje 
rodiny. Bola by škoda, aby práca a námaha 
všetkých, ktorí sa pričinili o to, že sa takáto 
významná a veľká stavba v Krompachoch 
realizuje vyšla nazmar. 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia 
Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som 
vám napísala aj o príjemnejších témach. 
Koncom tohto roka, prípadne začiatkom 
roka 2015 začneme na základe uzatvore-
nej koncesnej zmluvy s Rekonštrukciou 
verejného osvetlenia, výmenou všetkých 
svietidiel verejného osvetlenia a kompletnou 
výmenou všetkých prvkov, rozvodov a za-
riadení verejného osvetlenia. Tento proces 
bude sa uskutočňovať v priebehu niekoľ-
kých rokov. Bežné výbojkové svietidlá budú 
nahradené LED svietidlami. Pokiaľ súčasné 
svietidlá svietia žlto, LED svietidlá budú 
mať bielu - jasnejšiu farbu s vyššou svietivos-
ťou. Zvýši sa v noci viditeľnosť na uliciach 
a svietiť budú všetky svietidlá. Zvýši sa aj 
viditeľnosť na bezpečnostných kamerách. 
Postupne budú v meste vymenené všetky 
stĺpy verejného osvetlenia s celým príslušen-
stvom, ktoré sú v súčasnosti vo veľmi zlom 
technickom stave. Koncesný dodávateľ bol 
vybratý na základe štandardného verejného 

obstarávania. Celú rekonštrukciu zabezpečí 
koncesionár, ktorý použitím nových techno-
lógií ušetrí prostriedky na energie. Mesto 
týmto krokom ušetrí nemalé finančné 
prostriedky, ktoré by už nevyhnutne muselo 
vynaložiť na výmenu stĺpov, stožiarov, vý-
ložníkov, rozvádzačov a rozvodov, pretože 
niektoré sú možno aj 30 - 40 ročné, čoho 
dôsledkom je aj to, že v posledných rokoch 
nám v meste už spadlo z dôvodu korózie asi 
6 stĺpov verejného osvetlenia. 

Revitalizácia mesta po povodni
Už takmer šestnásť mesiacov uplynulo od 
doby, kedy sme predložili projekt Revitali-
zácia mesta po povodni. Jedná sa o úpravu 
územia okolo povodia riek. Uvedený projekt 
bol na schvaľovací orgán SO/RO Košického 
samosprávneho kraja predložený ešte v júli 
roku 2013. V apríli tohto roka sme s Minis-
terstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidie-
ka podpísali zmluvu na poskytnutie dotácie 
vo výške 921 000 €. Následne prebehlo ve-
rejné obstarávanie a súťažou sa znížila cena 
na stavebné práce na 598 000 €. 
Opätovne sa podarilo transparentným 
verejným obstarávaním mestu a štátu 
ušetriť 305 207 €. Verejné obstarávanie 
sa ukončilo v júli tohto roka. Obratom sme 
projekt zaslali na kontrolu na riadiaci orgán 
na KSK. Od júla až doteraz bola vykonávaná 
kontrola ako bolo vykonané verejné obstará-
vanie (tender) na dodávateľa stavby. Keďže 
kontrolou sa preukázalo, že verejné obstará-
vanie bolo vykonané v súlade so zákonom, 
môžeme pristúpiť k podpísaniu zmluvy s do-
dávateľom stavby. Lehota výstavby je sedem 
mesiacov. Mám však obavy, ako dodávateľ 
bude stíhať zrealizovať práce, keďže sa blíži 
zima a stavba musí byť ukončená najneskôr 
v máji budúceho roka. Všetky stavby sú na 
verejnom priestranstve. Tak, ako som už 
niekoľkokrát spomínala, mali by sa vybu-
dovať parkoviská na Slovinskej ul., oprava 
oporných múrov na Mlynskej ul. a vybu-
dovanie parkovísk, výmena starej dlažby  
v centre námestia, chodník okolo Slovinské-
ho potoka na Lorencovej ul. a parkoviská, 
oddychová zóna pri vodopáde, vybudovanie 
lávky pre peších cez Slovinský potok pri 
lekárni, vybudovanie autobusovej zastávky  
a parkovisko na Trangusovej ul., chodník 
pre peších na časti Štúrovej ul., okolo Slo-
vinského potoka, po križovatku. (Upozor-
ňujem čitateľov, že k môjmu rodičovskému 
domu chodník vybudovaný nebude) 

Centrálny zberný dvor a Komunitné 
centrum. 
(Obidve prevádzky budú umiestnené v bu-
dove bývalého SOUE na Hornádskej ulici)
Taktiež o týchto stavbách som vás, vážení 
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spoluobčania už informovala. Aj keď dotač-
né prostriedky boli mestu priznané na jar 
tohto roka, taktiež niekoľko mesiacov pre-
biehalo verejné obstarávanie na dodávateľov 
stavby. V súčasnosti na stavbu Komunitné-
ho centra je už kontrola na Úrade pre verejné 
obstarávanie ukončená s kladným výsled-
kom, takže v najbližších dňoch pristúpime 
k podpisu zmluvy s dodávateľom stavby. Na 
stavbu a technológiu Centrálneho zberného 
dvora kontrola ešte stále prebieha. Taktiež 
na tieto stavby je termín ukončenia v sep-
tembri budúceho roka. 

Modernizácia ambulantnej starostlivosti
Mesto získalo dotáciu z Ministerstva zdra-
votníctva na prestavbu a rekonštrukciu 
bývalého pavilónu infekčného oddelenia  
v areáli krompašskej nemocnice vo výške 
635 572 €. Mesto je vlastníkom všetkých bu-
dov a pozemkov, preto sme boli aj žiadateľ-
mi na túto prestavbu. V súčasnosti sa usku-
točňuje výber zhotoviteľa na stavebné práce  
a prístrojové vybavenie. Rekonštrukciou 
prejde celé opláštenie budovy. Objekt sa za-
teplí, vymení sa strecha a okná. Opraví sa 
suterén a prízemie, kde budú vybudované 
ambulancie spoločná interná – diabetolo-
gická - kardiologická, gastroenterologická 
a pneumologická (pľúcna) so samostatným 
vstupom. Zároveň v týchto dňoch predkla-
dáme projekt na II. etapu Modernizácia 
ambulantnej starostlivosti. Jedná sa 
o rekonštrukciu a modernizáciu II. a III. 
poschodia toho istého pavilónu. Na dru-
hom poschodí by mali byť plnohodnotne 
vybavené ambulancie urologická, neuro-
logická, očná a kožná, na treťom poschodí 
bude zriadená jednodňová ambulantná 
starostlivosť. Taktiež by mali byť zrekon-
štruované a novým zariadením vybavené 
ambulancie v iných pavilónoch, a to pe-
diatrická, chirurgická, gynekologická, 
RTG – chirurgia, RTG – interné a odde-
lenie klinickej biochémie (laboratórium). 
Rozpočtový náklad na túto stavbu je 2 505 
000 €. Projekt zatiaľ nie je ešte schválený, 
ale je predložený na schválenie na Minis-
terstvo zdravotníctva. Ak sa podarí, aby 
bol schválený aj tento projekt naša nemoc-
nica bude vybavená novými a modernými 
zdravotníckymi prístrojmi. Držme si pal-
ce, aby nám to vyšlo. Stálo nás to nemálo 
námahy, a budem veľmi smutná, ak by bol 
projekt neúspešný. Ešte sme na Mestskom 
úrade v Krompachoch nikdy nepripra-
vovali projekty pre zdravotníctvo, ale  
s pomocou pána riaditeľa MUDr. Krausa  
a primárov jednotlivých oddelení sa nám 
podarilo dať do kopy slušný projekt. Ďaku-
jem im všetkým.

Zateplenie a rekonštrukcia škôl
Zateplenie budov Základnej školy s ma-
terskou školou na Maurerovej ulici 
Rekonštrukcia Základnej školy na Ze-
manskej ulici
Prestavba školského „D“ pavilónu v Zá-
kladnej škole s materskou školou na Mau-
rerovej ulici.
Vážení spoluobčania, aspoň v krátkosti vás 
chcem informovať, že v auguste tohto roka 
sme predložili na Envirofond projekt Zatep-
lenia Základnej školy s materskou školou 
na Maurerovej ulici a v septembri opätovne 
sme predložili na schválenie projekt Rekon-
štrukcie Základnej školy na Zemanskej uli-
ci. Taktiež chceme veriť, že obidva projekty 
budú schválené. O ďalšom osude týchto 
projektov vás budem informovať, ak budú 
schválené ešte v tomto roku. 
V závere roka bude ukončená Prestavba 
školského „D“ pavilónu v Základnej škole 
s materskou školou na Maurerovej ulici, 
ktorú realizujeme z ušetrených finančných 
prostriedkov z minulého roka, t.j. z re-
zervy. Vytvorené budú nové priestory pre 
umiestnenie 50 detí v materskej škole a min.  
10 detí v detských jasličkách. Keďže nevie-
me momentálne, aký je predbežný záujem 
rodičov o umiestnenie detí v predškolských 
zariadeniach, chceme vás poprosiť, aby 
ste nahlásili na Mestskom úrade, či máte 
záujem, aby vaše dieťa bolo umiestnené  
v materskej škole, alebo v detských jasliach 
zhruba od februára budúceho roka. Ak bude 
záujem o materskú školu väčší, ako je pláno-
vaná kapacita v novo vytvorenej MŠ ostane 
v prevádzke aj MŠ na Robotníckej ulici. Ak 
nie, dočasne pozastavíme prevádzku v tejto 
MŠ. 

Vážení spoluobčania, 
verím že aspoň sčasti som vás 
oboznámila s mojou prácou  
a prácou zamestnancov Mestského úradu za 
posledné obdobie. Okrem iného, pravidelne 
každý mesiac vám vedúci oddelení pred-
stavujú prácu na jednotlivých oddeleniach  
v Krompašskom spravodajcovi. Kto po-
zorne číta, vie, že za štatistickými číslami  
a údajmi sa skrýva množstvo mravenčej práce 
ľudí. Aj keď sa niektorým ľuďom zdá, že na úra-
de je práca jednoduchá, poprosím vás, príďte 
sa pozrieť niektorý deň dopoludnia, ako to vo 
vestibule úradu vyzerá. Niekedy sa nedá prejsť 
ani k schodom, aby ste sa dostali do vnútra 
kancelárií a vzduch je tam „nedýchateľný“. 
Určite to poznáte, že práca s ľuďmi je obzvlášť 
ťažká. Ani si neviete predstaviť, koľko sa 
nám dostane nadávok a to len pre to, že klient 
nie je ihneď a podľa jeho predstáv vybavený. 
Nie stále sa to dá, pretože zákony, smernice, 
usmernenia, vyhlášky a nariadenia sú v našej 

republike také komplikované a je ich tak veľa, 
že normálny človek ich nestíha ani sledovať, 
nie ešte robiť podľa nich, alebo vyžadovať 
od klientov, čo nám zákony ukladajú. Práca 
na Mestskom úrade má veľmi široký záber  
a niektoré aj odlišné činnosti vykonáva jediná 
osoba, pretože sa snažíme šetriť, aby sme mali 
dostatok financií na sociálne aktivity, na opravy 
budov vo vlastníctve mesta, kultúrne a špor-
tové podujatia. Uvediem príklad: Pracovník, 
ktorý spracúvava a vydáva sociálne posudky 
má okrem iného na starosti aj terénnu sociálnu 
prácu a zároveň musí taktiež vykonávať aj úplne 
odlišnú činnosť a to prácu informačného tech-
nika. A takto by som mohla pokračovať ďalej  
a ďalej, od pracovníka k pracovníkovi. Verte 
vážení občania, na našom úrade sa pracovníci 
pri mne určite nenudia. Jednoducho im to ja  
a nápor práce nedovolí. Veď tieto vyššie uvede-
né projekty niekto musel pripraviť, zabezpečiť 
ich schválenie na rôznych štátnych inštitúciách, 
vydať povolenia, pripraviť verejné obstarávanie, 
následne ich zrealizovať, zúčtovať a pripravovať 
monitorovacie správy pre riadiace orgány. A to 
už nehovorím o kontrolách rôznych kontrolných 
orgánov, ktoré pravidelne aj na základe rôznych 
podnetov vykonávajú na úrade kontroly, a kto-
rým sa je potrebné sa venovať. Okrem týchto 
činností zamestnanci musia robiť aj svoju bežnú 
agendu týkajúcu sa napríklad školstva, kultúry, 
sociálnych vecí, výstavby, daní a účtovníctva, 
vedenia matrík, registra obyvateľstva, čistoty 
a poriadku v meste, príprave volieb, a pod. Za 
túto ich prácu im chcem aj touto cestou poďa-
kovať. Taktiež chcem poďakovať riaditeľom  
a zamestnancom firiem, v ktorých má mesto 
majetkovú a finančnú spoluúčasť a to za ich 
pomoc a spoluprácu.

Vážení spoluobčania, 
keďže sa končí moje funkčné obdobie a situá-
cia v meste nie je „ružová“, dovolila som si vás 
obšírnejšie informovať o aktivitách Mestského 
úradu a o tom, čo nás v budúcnosti čaká. Dovoľ-
te mi, aby som sa vám poďakovala za vašu dôve-
ru a najmä za podporu, ktorú som cítila najmä 
vo chvíľach, keď mi bolo veľmi ťažko. Niekedy 
mi stačilo len tak sa prejsť po našom meste  
a stretnúť vás. Častokrát unavená, po stretnu-
tiach s niektorými z vás som si povedala: „Baba, 
hlavu hore, nezúfaj, kráčaj ďalej, pretože pre 
toto mesto a pre týchto ľudí sa oplatí pracovať 
a žiť“. Som rada, že som vám mohla osem rokov 
poslúžiť, aj keď nie vždy a všetkým som mohla 
a vedela vyhovieť. Ospravedlňujem sa všetkým, 
ktorým som nevyhovela alebo nepomohla, ale 
určite to nebolo úmyselne, pretože aj ja som 
len obyčajný človek, ktorý niekedy na niečo 
zabudne alebo sa pomýli a na dôvažok finančné 
prostriedky mesta sú značne obmedzené.
Všetkým vám ĎAKUJEM. 

S úctou vaša primátorka Iveta Rušinová 
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Zo života našich škôl
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ZŠ Maurerova ul. - Beseda s príslušníkmi policajného zboru
Vo štvrtok 4.9. 2014 žiaci I. A a I.B netr-
pezlivo čakali hlavných hostí dňa – prí-
slušníkov policajného zboru. Ich návšteva 
sa konala v rámci dopravnej výchovy 
v prvom ročníku. 

Policajti k nám zavítali pod vedením Npor. 
Miroslava Turzáka .Deti ich očakávali netr-
pezlivo a aj s napätím. Pán Miroslav Turzák 
a pán Tomáš Ďorko predstavili prácu prí-
slušníkov z obvodného oddelenia Krom-
pachy. Najprv s deťmi prebrali dôležitosť 
správneho oblečenia počas pobytu vonku, 

najmä používanie reflexných prvkov. Poli-
cajti žiakom porozprávali o zásadách po-
riadku na verejnosti, predviedli im doprav-
né značky dôležité pre chodcov, cyklistov, 
zásady správneho prechádzania cez cestu, 
bezpečnosť na ceste do školy, dodržiavanie 
poriadku na verejnosti, rozlišovanie prí-
slušníkov a prácu záchranných zložiek. 
Potom pristúpili k dôkladnému popisu ode-
vu, pomôcok a práce samotných policajtov. 
Videli sme, ako sa používa prilba, putá, 
nepriestrelná vesta, vysielačka, obušok, 
terčík, signálne svetlo a iné. Dôležité boli 

informácie o nástrahách v podobe drog, 
významná je v tomto smere prevencia už 
v detskom veku. V závere besedy deti kládli 
zvedavé otázky , policajti boli veľmi ochotní 
a trpezliví im odpovedať.
Veríme, že aj vďaka tejto besede sa zlepšilo 
podvedomie detí o bezpečnom pohybe na 
rušných cestách a o zodpovednom správaní 
sa.
S príslušníkmi polície sme sa rozlúčili 
s poďakovaním za ich návštevu. 

Mgr. Michaela Micherdová, 

koordinátor ZŠ s MŠ Maurerova ulica
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SSOŠ SEZ Krompachy vychováva mladé talenty
Nový školský rok prináša so sebou nové 
výzvy a prekvapenia. Je len a len na žia-
koch, či tieto výzvy príjmu, skúsia zabo-
jovať a zažiť pocit úspechu. Jednu takúto 
výzvu prijali štyria druháci zo Súkromnej 
strednej odbornej školy SEZ Krompachy  
a zúčastnili sa športovej súťaže vyhlaso-
vanej Ministerstvom školstva SR. Záro-
veň sa nám postarali o veľké prekvape-
nie. 

Na obvodných majstrovstvách v cez-
poľnom behu ovládli stupne víťazov a vy-
bojovali pre svoju školu účasť v krajskom 
kole. Lukáš Jánoš z II.B triedy si minulo-
ročné druhé miesto vylepšil a tento rok 
bezkonkurenčne zvíťazil systémom štart 
– cieľ. Za ním na druhom mieste dobehol 
jeho spolužiak Michal Dolák. Individuálny 
výkon týchto bežcov zároveň zabezpečil 
škole prvenstvo v súťaži družstiev. Ďalší 
náš pretekár Dávid Živčák z rovnakej trie-
dy, ktorý nás v tejto súťaži reprezentoval, 
dobehol do cieľa na desiatej pozícii. Takýto 
úspech v cezpoľnom behu škola „na kopci“ 
ešte nemala. 
Ďalší pretek, v ktorom bodovali naši tra-
ja skvelí bežci, bol zo série dlhodobých 
športových súťaží Košického samospráv-
neho kraja. Konal sa 30. septembra 2014 
v Športovo-rekreačnom areáli Anička  
v Košiciach. Konkurencia bola veľmi silná. 
Behu sa zúčastnilo 105 študentov z tri-
dsiatich troch škôl Košického kraja. 
Pretože v poslednej súťaži naši chlapci vy-
hrali, stáli tentoraz pred zložitou úlohou. 
Obhájiť prvenstvo! Už v úvode sme nazna-
čili, že trojica našich bodovala. V súťaži 
družstiev sa im podaril husársky kúsok. 
V tomto preteku sa vyhodnocovali nielen 
jednotliví bežci, ale aj družstvá. O poradí 
družstva rozhoduje súčet umiestnení jeho 
troch členov, preto záleží na každom jed-
nom behu. Lukáš, Michal a Dávid prejavili 
veľký záujem a spoločnými silami znova 
dokázali, že patria medzi bežeckú špičku 
kraja. Áno, vyhrali súťaž družstiev! Aj 

za individuálne 
výkony sa naši 
chlapci, v takomto 
veľkom zastúpení 
bežcov, nemusia 
hanbiť. Najvyššie 
sa umiestnil Lu-
káš, ktorý obsadil 
6. miesto. Tesne 
za ním dobehol 
Michal na ôsmej 
pozícii a Dávid 
prebehol cieľom 
štyridsiaty siedmy.
Takáto bežecká 
forma je predpo-
kladom ďalšieho 
úspechu a posúva 
každého preteká-
ra vpred. Lukáš 
Jánoš z Kaľavy, 
Michal Dolák zo 
Spišského Podhra-
dia a Dávid Živčák 
z Krompách, 
dosiahli to, čo sa 
nikomu na našej 
škole dosiaľ nepo-
darilo. Aj v tretej 
súťaži dokázali po-
raziť konkurenciu 
a zlatým hetrikom 
spečatili postup 
na najvyššiu súťaž 
v rámci školského 
športu stredných 
škôl. 
Trojica chalanov sa postarala o to, že  
7. októbra 2014 v Kysaku, na krajskom 
kole v cezpoľnom behu, predbehla všetky 
stredné školy Košického kraja a suverén-
ne zvíťazili! V individuálnych výkonoch 
získal Lukáš Jánoš výborné 3. miesto  
a Michal Dolák dobehol šiesty. Tieto dva 
výsledky priniesli krompašskej škole  
1. miesto v súťaži družstiev a zároveň 
priamy postup na školské majstrovstvá 

Slovenska v cezpoľnom behu žiakov SŠ. 
Nech už posledný pretek dopadne akokoľ-
vek, každý z týchto chlapcov je víťazom. 
Prekonali samých seba, svoje osobné 
maximá a dokázali všetkým, že si zaslú-
žia úctu a obdiv. Už len samotná účasť  
v najvyššej stredoškolskej bežeckej súťaži 
je výhrou. A preto sme hrdí, že sú žiakmi 
našej školy a vynikajúco reprezentujú 
SSOŠ SEZ Krompachy v rámci Slovenska.   

Mgr. Zuzana Majláthová

 Na február 2015 je plánovaný presun detí z MŠ na Robotníckej ulici do zrekonštruovaných priestorov pavilónu D základnej školy 
na Maurerovej ulici. Keďže kapacita materskej školy na Maurerovej ulici bude väčšia ako kapacita materskej školy na Robotníckej 
ul., bude presunom vytvorený priestor pre viac detí. Žiadame záujemcov o umiestnenie detí do MŠ  Maurerova ul., aby svoj záujem 
písomne nahlásili do podateľne mestského úradu do konca novembra 2014.  V prípade veľkého záujmu, presahujúceho kapacitu 
novej škôlky, bude MŠ Robotnícka ul. ponechaná v prevádzke.
Zároveň žiadame záujemcov o umiestnenie detí do detských jaslí, ktorých otvorenie je taktiež naplánované na február 2015, aby svoj 
predbežný záujem písomne nahlásili do podateľne Mestského úradu  v Krompachoch do konca novembra 2014.

Záujem o umiestnenie detí do detských jaslí a materskej školy – ZŠ s MŠ Maurerova ulica 
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Predstavujeme: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Centrum pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie (CPPPaP) je po-
radenské zariadenie poskytujúce kom-
plexnú psychologickú, špeciálno-peda-
gogickú, diagnostickú, výchovnú, pora-
denskú a preventívnu starostlivosť deťom 
okrem detí so zdravotným postihnutím 
najmä v oblasti optimalizácie ich osob-
nostného, vzdelávacieho a profesijného 
vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, 
eliminovania porúch psychického vývinu 
a porúch správania.

Služby CPPPaP sú poskytované pre klien-
telu detí od narodenia do ukončenia prípra-
vy na povolanie.
Odborní zamestnanci CPPPaP - psycho-
lógovia, špeciálni pedagógovia a sociálni 
pedagógovia - sú pripravení pomôcť pri 
riešení problémov a hľadaní odpovedí na 
otázky súvisiace s výchovou a vzdelávaním 
detí.
V Základnej škole s MŠ na Maurerovej 
14 v Krompachoch sídli elokované praco-
visko CPPPaP v Spišskej Novej Vsi. Oslo-
vili sme Mgr. Danu Katovú psychologičku 
uvedeného pracoviska a požiadali sme ju  
o zodpovedanie otázok, s ktorými sa v ko-
munikácii s rodičmi často stretávame.

V akých prípadoch ponúka CPPPaP 
pomoc svojim klientom?
Starostlivosť a pomoc poskytujeme aj  
u veľmi malých klientov. Rodičia, učiteľ-
ky z materských škôl, ale tiež lekári nás 
oslovujú kvôli ťažkostiam detí v adaptácii, 
napr. na podmienky v MŠ. Ak ide o úporné 
a neprestávajúce emocionálne ťažkosti, je 
potrebné ich riešiť. Oslovujú nás tiež kvôli 
zaostávaniu vo vývine reči, kvôli nespráv-
nej výslovnosti, zajakavosti, ale aj kvôli po-
súdeniu laterality a ojedinele kvôli ťažkos-
tiam v správaní – ako sú napr. neposednosť 
a hyperaktivita, negativizmus, nedostatky 
v sociálnych kontaktoch s rovesníkmi.
Pred nástupom do školy psychológovia 
CPPPaP vykonávajú depistáž v MŠ a ne-
skôr uskutočňujú vyšetrenia školskej zre-
losti – opäť na základe požiadaviek rôznych 
subjektov. Na základe výsledkov vyšetrenia 
sa rozhodne, či dieťa bude zaškolené bežne, 
predčasne, alebo sa vykoná odklad zaškole-
nia o jeden rok. Identifikujú sa nadané deti

U malých školákov sa tiež stretávame  
s ťažkosťami v adaptácii, najmä u tých, 
ktorí nechodili do predškolského zariade-
nia. Diagnostikujeme, poskytujeme pora-
denstvo, pomoc a starostlivosť aj žiakom, 
u ktorých sa objavia ťažkosti v učení. Je 
potrebné sa s nimi zaoberať najmä v prípa-
doch, kedy snaha žiaka, jeho rodičov a uči-
teľov ostávajú bez patričnej odozvy a dieťa 
sa napriek snahe zlepšuje pomaly a môže 
zaostávať za svojimi rovesníkmi. Charakte-
ristické sú napr. ťažkosti pri čítaní a písaní 
(dieťa si nepamätá písmená, zamieňa si 
ich, nerozlíši prvé písmenko v slove, nevie 
jednotlivé hlásky skladať do slabiky a slova, 
nevie napodobniť tvary písmen, píše ich 
zrkadlovo a pod. Nedokáže čítať plynulo, 
zasekáva sa, nevie reprodukovať obsah 
prečítaného textu a pod). Môžu sa vyskyt-
núť obdobné ťažkosti v matematike( žiak si 
zamieňa číslice, píše ich obrátene, zle ich 
číta, nedokáže určiť počet, neustále ráta 
len za pomoci názoru atď. Nevie si správne 
zapamätať znamienka na sčítanie, odčíta-
nie, násobenie, delenie, nevie čo má kedy 
urobiť. Nevie logicky správne spracovať 
text slovných úloh). Spolu so špeciálnym 
pedagógom navrhujeme možnosti ďalšieho 
vzdelávania, možnosti reedukácie, rozvíja-
nia schopností v domácom prostredí.
V základných a stredných školách už čas-
tejšie riešime aj problematiku správania 
žiakov a študentov. Počnúc nepozornosťou 
a hyperaktivitou, cez záškoláctvo až po 
šikanovanie, kyberšikanovanie a drogové 
závislosti.
Ponúkame tiež pomoc žiakom najmä  
v 8. a 9. ročníku ZŠ pri voľbe štúdia na 
strednej škole, študentom stredných škôl 
pomáhame pri výbere štúdia na vysokej 
škole.
Pre správne zorientovanie je potrebné 
uviesť, že pracujeme s intaktnými, normál-
nymi deťmi a mládežou, ktoré vo svojom vý-
vine (a to je veľmi individuálny proces) po-
trebujú pomoc, starostlivosť a intervenciu 
nás psychológov a špeciálnych pedagógov.

Kedy je možné prvotné vyšetrenie 
dieťaťa?
Čo najskôr, keď sa objaví niektorý z prob-
lémov, ktoré sme už uviedli. O psycholo-
gické vyšetrenie môže požiadať sám rodič 

– osobne (elokované pracovisko je na ZŠ 
na Maurerovej ul. v Krompachoch v pavi-
lóne Z), alebo telefonicky (na t. č. 0911 010 
225). Bežnejšie je, keď po porade s rodi-
čom a s jeho súhlasom žiada o vyšetrenie 
škola, ktorú žiak navštevuje. Máme tiež 
požiadavky od lekárov, sociálnych oddele-
ní, detských domovov, polície a pod. Naša 
pracovná doba je od pondelka do piatka od 
7,30 hod. do 15,30 hod.

Čo by ste poradili rodičom detí pred 
nástupom na povinnú školskú do-
chádzku?
Dieťa by malo mať pravidelný denný režim. 
Dostatok spánku, dostatok hrových čin-
ností, pohybu na čerstvom vzduchu a veku 
primeranej výživy. Rodič by sa mal snažiť  
o všestranné podnecovanie dieťaťa. Roz-
víjať reč, pamäť, myslenie, grafomotoriku. 
Dbať na dobré sústredenie pozornosti pri 
činnostiach, nevstupovať a neukončovať 
činnosti predčasne, ,,lebo sa niekedy po-
náhľame,, .Za vykonané činnosti dieťa po-
chváliť, povzbudiť, dbať na to, aby činnosti 
dokončilo a vedelo uložiť svoje veci. Veľa sa 
spolu rozprávať, odpovedať deťom na ich 
otázky, čítať rozprávky, učiť ich básničky, 
pesničky (trénujeme tým ich pamäť a sa-
mozrejme aj reč). Cvičiť sebaobsluhu a dbať 
na základy slušného správania.

Ako sa CPPPaP angažuje v primárnej 
oblasti?
Pracovníci CPPPaP zabezpečujú primárnu 
prevenciu najmä formou besied, prednášok 
a workshopov. Ja osobne dávam prednosť 
besedám. Témy sú napr. Kamarátstvo, 
priateľstvo a láska, Zdravý životný štýl 
(prevencia obezity a chorôb, drogových 
závislostí), Medziľudské vzťahy (prevencia 
šikanovania), Efektívne učenie (pomoc 
žiakom a študentom v otázkach učenia). 
V MŠ a ZŠ prostredníctvom diskusií na 
rodičovských združeniach poskytujem 
informácie rodičom a učiteľom k témam,  
o ktoré majú záujem.
Vyjadrujem Mgr. Dane Katovej poďakova-
nie, že venovala čas interview a v krátkosti 
predstavila širokej verejnosti činnosť CPP-
PaP.

Mgr. Michaela Micherdová,

koordinátor ZŠ s MŠ Maurerova ulica

Touto cestou ďakujem všetkým priateľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť na poslednej ceste s mojim otcom JUDr. Vladimírom 
Krausom. Zároveň ďakujem ZPOZ-u pri MsZ v Krompachoch za dôstojný priebeh rozlúčky dňa 19. 9. 2014. Dňa 21. 10. 201 4 si pri-
pomenieme už štvrté výročie úmrtia mojej mamky Marty Krausovej. Za tichú spomienku tých, ktorí ju poznali a mali radi, ďakujem.
Česť ich pamiatke. dcéra Silvia s rodinou

Spomienka
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Krompachy – história a súčasnosť

Láska po kvapkách

Pri príležitosti nedožitých 70-tych narodenín Milana Voša nám 
Múzeum Spiša zapožičalo výstavu fotografií Spiš očami foto-
grafa.

Pán Voš sa narodil 28. 5. 1944 v Granč-Petrovciach, býval v Krom-
pachoch, žil a tvoril na Spiši. Na prvý fotoaparát si našetril v dva-
nástich rokoch a odvtedy sa mu fotografovanie stalo drogou. Od 
r. 1967 vystavoval na spoločných výstavách v Krompachoch, kde 
pôsobil na propagačnom oddelení SEZ. Realizoval tri samostat-
né výstavy fotografií. Dopisoval do Východoslovenských novín, 
Zory Gemera, časopisu Výtvarníctvo, fotografia, film a mnohých 
ďalších ako fotoreportér a prispieval do regionálnych médií. Pred 
odchodom do dôchodku v r. 2005 sa dvadsaťtri rokov venoval práci 
fotografa dokumentaristu v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi a do 
fotoarchívu zaznamenal nielen udalosti v regióne, ale aj neopako-
vateľné krásy a zaujímavosti prírody jeho rodného kraja. Zomrel 
10. 7 .2012. Súčasťou výstavy boli aj fotoaparáty, kamery a fotoprí-
slušenstvo z jeho pozostalosti, ktoré múzeu darovala rodina.
Vo vynovenej výstavnej miestnosti Domu kultúry okrem fotografií 
pána Voša boli vystavené aj obrazy pána Jána Uličného. Podľa do-
bových fotografií do najmenších detailov ceruzkou zachytil staré 
budovy aj celé uličky, ktoré kedysi dotvárali kolorit nášho mesta  
a pre dnešok sa zachovali už len v takejto podobe.
Výstavy si pozrelo vyše 400 návštevníkov – žiakov krompašských 
škôl v rámci regionálnej výchovy, ale i starších Krompašanov, ktorí 
si zaspomínali na staré Krompachy. Výstavy boli jedným zo sprie-
vodných podujatí Dni mesta Krompachy.

Žofia Síkorová, Mestská knižnica

Je január a vonku štípe mráz až do kostí. 
Všade plno snehu. Sedím v teple predo 
dvermi ordinácie Kliniky úrazovej chirur-
gie v Košiciach a čakám na príjem. Popri-
tom sledujem frmol na chodbe, kde sa to len 
tak hemží úrazmi. Vzhľadom na vonku pa-
nujúce zimné pomery, pre toto oddelenie to 
nie je nič mimoriadne. So zlomenou rukou 
prichádza v bolestiach pani, ktorú podopie-
ra manžel, oproti mne so zlomenou rukou 
usedavo plače malý chlapec a na nosidlách 
prinášajú staručkú pani s rozbitou hlavou. 
„Môžem?“ preruší moje tiché pozorovanie 
postaršia pani, ktorá si chce prisadnúť. 
„Samozrejme, nech sa páči,“ pomknem sa 
na lavičke, aby som jej urobila viac miesta. 
Sediac mlčky obe sledujeme frmol. Perso-
nál kmitá. Po chvíli už so sadrou na ruke 
vychádza z dvier oproti pani, ktorú len pred 
chvíľou priviedol manžel a zakrátko po nej 
i chlapec, ktorý si zdravou rukou utiera 
zaslzené oči. „No vidíš, dáš si ju (sadru na 
ruke) podpísať spolužiakom,“ chlácholí 
chlapca mama. „Idete na príjem?“ pri-
hovorím sa pani. „Nie, idem na kontrolu. 
Viete, prerábali nám v domove kúpeľňu a ja 
si neviem na nič nové zvyknúť. Potkla som 
sa a spadla som. Musela som nosiť korzet,  

a veru dosť dlho,“ vysvetľuje dôvod, prečo je 
tu. „A, predstavte si,“ pokračuje ďalej, „pri-
tom som nevyšla vonku práve kvôli tomu 
množstvu snehu, aby som sa nepošmykla, 
aby som si niečo nezlomila. Viete ako to je, 
som už stará, bojím sa. No a vidíte, nešla 
som síce von, ale aj tak ma to zlé počkalo 
vnútri. Čo narobíme, čo sa má stať, asi sa aj 
tak stane,“ s povzdychom dodáva. „A vám? 
Čo sa stalo vám?“ obráti sa ku mne. „ Áále, 
koleno, tentoraz druhé, vyvrtla som ho na 
turistike, musím ísť na operáciu,“ odpo-
vedám. „Hm, turistika... príroda... to bolo 
vždy moje... Viete, ja pokiaľ môžem, rada 
chodím do prírody ešte aj teraz, mám už 
síce po deväťdesiatke... ja totiž maľujem,“ 
hovorí s iskrou v oku. „Vážne? Aj niekde 
vystavujete svoje obrazy?“ kladiem zve-
davú otázku. „Áno,“ odvetí a spýtavo na 
mňa pozrie, „ste Košičanka?“ „Nie, som 
z Krompách.“ „Ale, poznáte Košice, nie?“ 
„Áno, myslím, že sa tu nedá zablúdiť,“ do-
dávam. „No, tak kedysi som vystavovala na 
Hlavnej ulici, teraz sa galéria presťahovala 
na Poštovú. Viete, kde to je?“ „Áno,“ prita-
kávam a zároveň dodávam „je tam budova 
Hlavnej pošty a blízko je budova rozhlasu, 
na Moyzesovej.“ „Máte pero mladá pani? 

Nadiktujem vám webovú stránku, na kto-
rej ma nájdete. Máte internet, hej?“ uisťuje 
sa vyše deväťdesiatročná pani. „Mám in-
ternet, aj pero mám,“ dodám s úsmevom. 
„Tak si píšte, ...www ...“ a rýchlo diktuje 
spamäti adresu webovej stránky. „Ale, aké 
je vaše meno, ako sa voláte?“ stihnem sa 
opýtať skôr, ako ju sestrička pozve dovnút-
ra ordinácie. „Klára Golodseyová,“ odvetí 
mi a vchádza na pokyn sestry do ordinácie. 
„Hm, dožiť sa takéhoto krásneho veku, 
mať takú sviežu pamäť a pritom na svoj vek 
nevyzerať, to je dar od Boha,“ hútam, keď 
osamiem. Z myšlienok ma vytrhne sestrič-
ka, keď začujem svoje meno. Vstupujem 
do ordinácie. Pani Golodseyová je práve 
na odchode, ešte mi však stihne povedať: 
„Príďte ma niekedy navštíviť, keď budete  
v Košiciach a budete mať čas...“ „Ale kde 
vás nájdem?! Veď neviem adresu...“ namie-
tam. „Je to Domov dôchodcov... na ulici....“ 
Nerozumiem jej však narýchlo, pretože 
sestra sa ma rázne spýta, či idem na príjem, 
alebo má brať ďalšieho pacienta. Pani mi 
podá ruku a odchádza. Ospravedlním sa 
lekárovi i sestre, že úcta k šedinám mi jed-
noducho nedovolí neodpovedať. A v duchu 
samú seba presviedčam, že vo všetkom je 
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na vine ten bláznivý stres, chaos a zhon, 
v ktorom dnes žijeme. Že sa večne kamsi 
náhlime a na nič nemáme čas. Ani čas na 
strohú úctu, či na zdvorilosť. Raz sa nám to 
vypomstí... 
Na tretí deň po operácii idem domov. Doma 
hneď zapínam počítač a idem na internet. 
Dozvedám sa, že som sa na lavičke v ne-
mocnici ocitla v spoločnosti významnej ko-
šickej výtvarníčky. V roku 2007 Miestne za-
stupiteľstvo Mestskej časti Staré Mesto na-
vrhlo pani Kláru Golodseyovú na ocenenie 
za maliarske umenie, ktorým sa zaslúžila 
o zviditeľnenie doma i za hranicami Sloven-
ska. A pritom vedľa mňa sedela jednoduchá 
skromná pani. Pani v úctyhodnom veku, 
na ktorý nevyzerala, pani s obdivuhodnou 
pamäťou, ktorej ani najnovšie výdobytky 
modernej techniky nespôsobovali žiadny 
problém v živote. Pani sčítaná a inteligent-
ná, jednoducho dáma. Vďaka Bohu som 
mala možnosť v živote sa s ňou stretnúť, aj 
keď len na krátky okamih.
Snehu v našich uliciach bolo aj vo februári 
neúrekom a neustále pribúdal nový. Po 
operácii kolena som mala čo najskôr nastú-
piť na rehabilitáciu. Ísť vonku s barlami sa 
však jednoducho nedalo. A tak moje boľavé 
koleno chodievala po operácii rozcvičovať 
za mnou domov pani Magda Žišková, ktorú 
som dovtedy poznala len z videnia. Tesne 
pred operáciou som ju bola ako odborníčku 
z rehabilitácie osobne osloviť a požiadať 
o pomoc. Neodmietla, lebo to nedokáže. 
Výsledkom jej práce a môjho snaženia bolo 
to, že na rehabilitačné oddelenie som dosť 
skoro kráčala po vlastných. Bez jej pomo-
ci by sa to však nestalo. Nuž, toto je pani 
Magda. Obetavá a láskavá k ľuďom, ktorí 
ju potrebujú. Hoci je na dôchodku, energie 
má na rozdávanie. Je to dáma s veľkým 
srdcom, ktorá nezištne pomáha každému, 
kto potrebuje pomoc. Jej dobré srdce totiž 
nedokáže pomoc blížnemu odmietnuť...
Po absolvovaní ďalších potrebných rehabi-
litačných procedúr na rehabilitačnom od-
delení som sa vybrala do Košíc na kontrolu. 
Blížil sa koniec marca, no zima sa ešte 
držala zubami-nechtami. Na zastávke sme 
netrpezlivo vyčkávali autobus, keď konečne 
prišiel. Uzimení sme nastúpili. V autobuse 
bolo príjemné ticho a teplučko. Bolo tesne 
pred Veľkou nocou a tak cestovalo len pár 
študentov pred veľkonočnými prázdnina-
mi a zopár ľudí, možno za prácou, možno 
za inými povinnosťami. Ticho v autobuse 
preťala babka v kroji, ktorá pristúpila 
v Jaklovciach. „Dze sce še vibraľi?“ priho-
vorila sa jej spolucestujúca. „Aľe, idzem 
do Kerfuru,“ pohotovo odvetila babka. 
„A naco?“ „Ta na nakup, ňe?!“ vysvetľuje 
babka. „A to še vam oplaci?“ „Ta ňe? Šak 

tam kupim ľiter Fernetu i o tricec korun lac-
ňejši, no po novim o cale euro. A idu švjatki, 
ta kupim i sinovi,“ vyčarí nám všetkým 
svojimi odpoveďami babka úsmev na tvári. 
„A to budzece vladac odnesc?“ vyzvedá 
ďalej spolusediaca. „Tašak autobus mi stoji 
rovno pret domom. Našedňem, v Košicoch 
vistupim, prešedňem na eletričku, naku-
pim a nazad mi zaš zastaňe autobus bľisko 
domu. Ta jaki problem? A mam nad še-
dzemdzešat, ta cestu mam skoro zadarmo. 
Ešči pujdzem kupic aj domaci chľeb. Znam, 
dze maju najľepši. I ket cestujem, furt me 
to šicko vindze lacňejši jak doma.“ Možno 
som nebola sama, kto v duchu obdivoval 
znalosti babky cestovateľky nielen v oblasti 
cien, ale i jej orientačné schopnosti. A hlav-
ne jej vitalitu. Pravdupovediac, sama som 
nevedela, ako by som sa bez auta dostala 
do košického Carrefouru a nemala som ani 
šajnu, kde predávajú najlepší domáci chlieb 
v Košiciach. Niet však divu, že babka ces-
tuje. Jediné potraviny v obci určite nepo-
núkajú tovar za cenu, aká je v obchodných 
reťazcoch. A tak, dokiaľ jej budú stačiť sily, 
bude naďalej cestovať za nákupmi hoc až do 
krajského mesta...
Po úmorne dlhom čakaní na lekárske vyšet-
renie sa napoly otrávená vraciam domov. 
Na nasledujúcej zastávke pristúpi stará 
známa babka. Ako inak s plnými taškami. 
Neviem, či sa jej podarilo nakúpiť všetko, 
čo chcela. Blažený výraz na jej tvári však 
prezrádzal spokojnosť. V Jaklovciach vy-
stúpila a ani široká sukňa od kroja, hom-
páľajúca sa na jej bokoch, jej nezabránila 
v rezkej chôdzi. Veru, ešte táto generácia, 
a je po krojoch. Ak vymrie, „vymrú“ i kroje. 
Budeme ich obdivovať už iba ako exponáty 
v múzeách, presne tak, ako obdivujeme 
odev z iných dôb, dôb dávno minulých...
Nikdy nevieme, čo nám život prinesie. 
Nebyť úrazu môjho kolena, asi by som ľudí 
z môjho príbehu, ktorý napísal sám život, 

nestretla. Od mojej operácie uplynulo 
pomerne dosť času. Prešla ďalšia zima, 
ktorá bola chudobná na sneh a za nami 
je i tohoročné upršané leto. Je tu jeseň 
a konečne jeden teplý októbrový deň ako 
stvorený na prechádzku. Opatrne kráčam 
lesom, pod nohami mi šuchoce opadané 
lístie. Slnko ešte rozdáva zopár posled-
ných hrejivých lúčov a v jeho zábleskoch sa 
v tráve ligocú kryštáliky rannej rosy. Stromy 
sa kúpu v sýto žiarivých farbách a posledné 
listy zvádzajú márny boj o prežitie. Vietor, 
dážď, či nočný mráz si s nimi hravo poradia. 
Darmo, žezlo preberá do svojich rúk jeseň. 
Čas, keď sa príroda začína pomaly ukladať 
k zimnému spánku. Všade vládne pokoj 
a harmónia. Ako v živote ľudí, ktorí po ce-
loživotnej práci odišli na zaslúžený odpo-
činok, aby v pokoji a harmónii prežívali tú 
svoju jeseň jeseň života. Obdobie, v ktorom 
čas beží akosi rýchlejšie, hoci oni sami sú 
pomalší. Obdobie, v ktorom majú budova-
nie kariéry dávno za sebou a chuť nespozna-
ného dávno spoznali. Pred sebou však majú 
obdobie, keď sa dokážu úprimne tešiť z ma-
ličkostí, ktoré napĺňajú ich život a dávajú mu 
zmysel. To je ten čas, keď žnú plody za svoje 
celoživotné dielo, keď sa tešia z úspechov 
svojich detí, keď sa radujú z vnúčat. To je tá 
jeseň života, s ktorou sa spája krásna sta-
roba. Žiaľbohu, má i svoju odvrátenú tvár. 
Keď sa s ňou spájajú choroby, samota a osa-
melosť. A čím sú ľudia starší a osamelejší, 
tým sú krehkejší a zraniteľnejší. Pohlaďme 
preto ich dušu láskavým slovom. Ak už nie 
osobnou návštevou pre nedostatok času, 
aspoň im zavolajme. Vždy ich to poteší, že 
sme na nich nezabudli, že na nich myslíme. 
Darujme im nehu a vzdajme im úctu. Za-
slúžia si to. A okrem toho lásku. Veľa, veľa 
lásky... Dávajme im ju po kvapkách, aby ju 
dostávali pravidelne ako liek. Len tak sa 
nebudú cítiť opustení a zabudnutí.

Marta Mičeková
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Dni mesta Krompachy a XXIII. Krompašský jarmok
Významným míľnikom v histórii Krompách 
bolo pridelenie práva usporiadať dva vý-
ročné trhy, z ktorých jeden bol na Juraja 
(24.4.) a jeden na Matúša (21.9.). 

Práve na ten jesenný sme nadviazali aj v no-
vodobej tradícii jarmokov a druhá polovica 
septembra už tradične patrí Dňom mesta 
Krompachy a Krompašskému jarmoku. 
Tento rok sa u nás jarmok konal už po  
23. krát a to v dňoch 18. až 21. septembra. 
Aj keď Krompašania radi žartujú, že Krom-
pašský jarmok sa nezaobíde bez poriadne 
daždivého počasia, tentokrát bolo inak  
a jarmočníkov vítalo babie leto.   
V dnešnej dobe už nie jarmoky len miestom 
obchodovania, ale najmä miestom stretáva-
nia sa ľudí, miestom, na ktoré sa každý teší 
a verí, že bude mať možnosť porozprávať sa 
s priateľmi a zabaviť sa.  Aj preto bol jarmok 
v Krompachoch organizovaný s veľkou 
zodpovednosťou a všetci sa snažili, aby si  
v nich každý mohol nájsť niečo pre seba. Na 
jarmočníkov tak čakal stánkový predaj, bur-
čiak, varené vínko, chutné jedlo, remeslá, 
kolotoče a detské atrakcie a hlavne vrava, 
hluk a dobrá zábava – všetko to, čo neod-
mysliteľne patrí k jarmočnej atmosfére.
Každoročnou súčasťou Krompašského 
jarmoku bývajú aj mnohé sprievodné podu-
jatia a akcie. Už tradične sa konali športové 
podujatia - Jarmočný stolnotenisový turnaj  
a Jarmočný tenisový turnaj. Ďalším sprie-
vodným podujatím bola výstava umeleckých 
diel „Krompachy – história a súčasnosť“. 
Na tejto výstave mali návštevníci možnosť 
obdivovať fotografie Milana Voša, fotografa, 
ktorý zaznamenával udalosti v našom regi-
óne a aj krásy a zaujímavosti nášho mesta  
a okolitej prírody a výtvarné diela Jána Ulič-
ného, na ktorých do najmenších detailov 
zachytil staré Krompašské budovy, ktorých 
podoba sa pre nás zachovala už len v vďaka 
jeho obrazom. 

Pre návštevníkov jarmoku bol priprave-
ný bohatý kultúrny program ponúkajúci 
takmer všetky hudobné žánre. Program 
začal už vo štvrtok 18. septembra exhibič-
ným vystúpením skvelých krompašských 
mažoretiek Cheeky Girls a pokračoval vy-
stúpeniami študentov ZUŠ v Krompachoch, 
Krompašskej dychovej hudby, folklórneho 
súboru Krompašan a robotníckeho spe-
vokolu. Touto cestou im všetkým za ich 
vystúpenia ďakujeme. Okrem kultúrneho 
programu sa vo štvrtok konalo aj Slávnostné 
mestské zastupiteľstvo.
Program pokračoval v piatok, keď pozor-
nosť jarmočníkov ešte pred oficiálnym otvo-
rením jarmoku upútala prehliadka starých 
automobilov – veteránov, ktoré do nášho 
mesta zavítali po prvý krát. Po slávnostnom 
otvorení XXIII. Krompašského jarmoku 
jarmočníkov zabávali svetoznámi bubeníci 
Campana Batucada, orientálne tanečnice 
Bella Arabia, dychovka Vlašanka, retro 
show v podaní Mira Prochádzku a ďalší.  
Večer na nich čakala skvelá muzika v podaní 
kapely U Baby/You Baby - Olympic revival  
a Adama Ďuricu s kapelou. 
Sobota patrila najskôr milovníkom dychov-
ky a dychovej hudbe Nadlačanka, neskôr 
deťom a kúzelníkovi Wolfovi. Zabával skve-
lý Ander z Košíc a folklór, ktorý k jarmoku 

patrí, reprezentoval DFS Krompašanček  
a FS Krompašan. Po tradičnej tombole Det-
skej nadácie mesta Krompachy sa predsta-
vila speváčka Petra Dakaj a neskôr country 
kapela Weteráni. Skvelou bodkou za kul-
túrnym programom bolo hudobno-poetické 
pásmo v rím.-kat. kostole, v ktorom vystúpi-
li husľový virtuóz Miroslav Dudík, hudobný 
skladateľ Igor Bázlik, sólista Opery SND 
Ján Babjak a moderátor a spevák Vladimír 
Dobrík. 
Ak sme programom divákov potešili a za-
bavili, tak sa tešíme s nimi, ak sme niekomu 
„neulahodili“, tak sa ospravedlňujeme.

Športové podujatia – Dni mesta Krom-
pachy 2014
Jarmočný stolnotenisový turnaj
V piatok 19.9.2014 o 17:00 hod. sa v stol-
notenisovej herni v Krompachoch konal 
ďalší ročník jarmočného stolnotenisového 
turnaja. 

Výhercovia:
Kategória žiakov:
1. miesto  - Martin Mitrík
2. miesto – Boris Gmuca
3. miesto – Samuel Štefčík, Radovan Repka
Kategória žiačok:
1. miesto – Nikola Mitríková
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Tenisový turnaj

Prehliadka historických vozidiel – veteránov po prvýkrát v Krompachoch
Ako jedna zo sprievodných akcií XXIII. 
Krompašského jarmoku sa v piatok 
19.9.2014 konala aj prehliadka historic-
kých vozidiel. 

Krompašania mali po prvýkrát možnosť vo 
svojom meste obdivovať Roll Royce Silver 
Cloud III, BMW 326 Cabriolet Frazer Nash, 
AERO 50, AERO 30, BSA, Škoda Octavia 
a autobus KAROSA ŠD 11, na ktorom sa 
svojho času vozili členovia folklórneho sú-
boru Lúčnica. 
Pripomeňme si aspoň niektoré z vystave-
ných veteránov:
BMW 326 CABRIOLET, FRAZER 
NASH, rok výroby 1938 - stredne veľký se-
dan vyrábaný spoločnosťou BMW v rokoch 
1936 – 1941. Mal inovatívny dizajn a dobre 
sa predával aj cez svoju pomerne vysokú 
cenu. Toto vozidlo, kotré patrí do limitova-
nej série FRAZER NASH, z ktorej bolo vy-
robených len 426 kusov, má 17 palcové kole-
sá , motor s vyšším výkonom, než štandard-
né BMW 326 a luxusne spracovaný interiér  
s použitím kože. Motor s objemom 2,0 litra 
má výkon 60 koní, maximálna  rýchlosť je 
110 km/h.
Roll Royce Silver Cloud III, ročník 1964 – 
anglická automobilka sa počas svojej vyše 
100-ročnej tradície stala symbolom luxusu 
v automobilovom priemysle. Výnimkou nie 
je ani jeden z najslávnejších modelov Silver 
Cloud, ktorý sa vyrábal v troch generáci-
ách.  Auto má pohotovostnú hmotnosť cez 
1900 kg, dĺžku 5,3 m, pričom rázvor kolies 
predstavuje 3,1 m. Pôsobivá je aj výška 
vozidla – 1,6 m.  K výbave patria kožené 
sedadlá, rádio, klimatizácia, posilňovač 
riadenia a bŕzd. Auto má na všetkých šty-
roch kolesách bubnové brzdy.  Vozidlo po-

háňa 6,2 l vidlicový osemvalec s výkonom 
približne 200 koní. Maximálna rýchlosť 
auta je 185 km/h. Celkovo vzniklo iba 2 809 
kusov modelu Silver Cloud III.  
BSA Scout, rok výroby 1935 – malý otvo-
rený dvojmiestny automobil vyrobený 
britskou automobilkou The Birmingham 
Small Arms Company Limited.  Maximál-
na rýchlosť je 110 km/h. 
AERO 30, rok výroby 1936 – malý osobný 
automobil, ktorý bol  vyrábaný firmou fir-
ma AERO –  továreň lietadiel Dr. Kabeš, 
Praha. Vozidlo má dvojvalcový dvojtaktný 
motor, ktorý poháňa predné kolesá. Cel-
kom bolo vyrobených 7 964 kusov tohto 
modelu.  Maximálna rýchlosť vozidla je 95 
– 105 km/h
AERO 50, rok výroby 1937 – výrobcom 
bola firma AERO –  továreň lietadiel  
Dr. Kabeš, Praha. Ide o radový štvorvalec, 
dvojtaktný s objemom 1997ccm. Predná 
náprava je poháňaná z rozvodovky priamo 
a odpružená jedným priečnym perom. Na 
rozvodovku je nasedená trojstupňová pre-
vodovka, suchá jednolamelová spojka a už 
zmienený motor. Maximálna rýchlosť je 
130 km/h.  
Za to, že sme tieto cenné automobily mohli 
vidieť na vlastné oči aj v našom meste, patrí 
veľká vďaka pánovi Martinovi Neubel-
lerovi z firmy ELTRA s.r.o., ktorý túto 
prehliadku zorganizoval, sponzoroval a 
aj sám sa na nej zúčastnil so svojím Roll 
Royce. Pánovi Neubellerovi sa chceme aj 
touto cestou srdečne poďakovať. Rovnako 
sa chceme poďakovať aj pánovi Emilovi Ne-
upauerovi za to, že sa prehliadky zúčastnil 
so svojím vozidlom – Škoda Octavia.  

Mária Brejková Ondová

Dňa 20.9.2014 sa na tenisových kurtoch 
športového areálu na Okruhlisku usku-
točnil VIII. ročník tenisového turnaja 
o Pohár primátorky mesta v štvorhre 
mužov. 
Výsledky turnaja:
Štvorhra muži
1. miesto : Róbert Hvizdoš – Gabriel 

Vaškeba 
2. miesto : Tomáš Richnavský – Lukáš 
Richnavský
3. miesto : Štefan Želasko – Dávid Mayer

Turnaja sa zúčastnilo celkom 13 druž-
stiev, teší sa veľkej obľube s veľmi dobrou 
športovou úrovňou.

Poďakovanie patrí sponzorom, ktorý sa 
podieľali na zabezpečení turnaja a ob-
čerstvení pre účastníkov - Mesto Krom-
pachy; Zlieváreň SEZ, a.s.; SEZ a.s.; 
Elektroset, s.r.o.; SIGMA Plus, s.r.o.; 
SOOF, s.r.o.; Pizzeria Giulia, Electronic 
Bros – Samuel Čiasnoha. 

Ing. Vladimír Lizák

2. miesto - Tamara Kováčová
3. miesto – Michaela Stanislavová, Nikola 
Kurajová
Kategória muži:
1. miesto – Erik Ivančák
2. miesto – Paulo Guassardo
3. miesto -  Dominik Sekáč, Radovan Mišel-
nický

Jarmočný tenisový turnaj
V sobotu 19.9.2014 sa na multifunkčnom 
ihrisku pod Okruhliskom konal Tradičný 
tenisový turnaj, na ktorom sa zúčastnilo 13 
mužstiev. 

Futbalový turnaj starších žiakov – Memo-
riál MUDr. Jána Latkaniča

V nedeľu 21.9.2014 sa po prvýkrát konal 
futbalový turnaj starších žiakov – Memoriál 
MUDr. Jána Latkaniča.  V tomto podujatí na 
počesť MUDr. Latkaniča sa bude pokračo-
vať aj nasledujúce roky. 

Mária Brejková Ondová
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Prehľad verejného obstarávania realizovaného mestom Krompachy v 3. kvartáli 2014

Kvalita života vo vyššom veku

V 3. Štvrťroku tohto roku realizovalo Mesto 
Krompachy v zmysle zákona o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov č. 25/2006 Zz. 5 zákaziek 
s predpokladanou hodnotou rovnou 
alebo vyššou než 1.000.- eur. Jednalo sa  
o nasledovné zákazky:

1. Vypracovanie realizačnej projektovej do-
kumentácie „Inštalácia vzduchotechnického 
zariadenia“ pre výrobnú a montážnu halu 
hnedého priemyselného parku – realizovala 

firma PK TZB, s.r.o. Prešov za cenu 1.800.- 
eur s DPH

2. Očistenie a náter strechy základnej školy 
na ulici Mikuláša Šprinca – realizoval Peter 
Uličný, Krompachy za cenu 5.600.- s DPH.

3. Zabezpečenie verejného obstarávania 
projektov „Zateplenie objektov ZŠ na Ze-
manskej ulici“ a „Modernizácia ambulantnej 
infraštruktúry“ (rekonštrukcia pavilónu 
bývalého Infekčného oddelenia) – realizuje 

firma MP Profit, s.r.o. za cenu 3.600.- eur  
s DPH

4. Odstránenie navĺhania obvodových múrov 
administratívnej budovy Hnedého priemy-
selného parku – realizuje firma DAS Trading, 
s.r.o. Trenčianske Stankovce za cenu 14 750.- 
eur s DPH
5. Výšková úprava šácht na úroveň asfaltové-
ho zvršku ciest – realizuje firma JUNO DS 
s.r.o. Stará Ľubovňa za cenu 1.843.- eur s DPH 

Ing. František Jochman

Ako bolo spomenuté v minulom článku, 
populácia sa dožíva stále vyššieho prie-
merného životného veku. Logicky nám 
vyplýva, že mnoho ľudí prežije jednu štvr-
tinu alebo dokonca jednu tretinu života  
v dôchodkovom veku. 

Kým v mladších obdobiach života je pri-
rodzené učenie sa a spoznávanie nového, 
vytváranie, produkovanie, jednoducho 
činnosť a tvorivosť, vo vyššom veku to 
už až tak prirodzené nie je. Okrem toho,  
v mozgu prebiehajú zmeny a procesy, kto-
ré, ľudovo povedané, menia jeho psycholo-
gickú klímu a dozrievajú také jeho štruktú-
ry, ktoré sú zodpovedné za zhodnocovanie 
a bilancovanie svojho doterajšieho života. 
Ako teda naplniť bežný deň starého člo-
veka? Ako správne a zmysluplne nahradiť 
pracovný a rodinný život?

Ak sa k tejto „nečinnosti“ pridá fakt, že sa 
musíme vyrovnávať s rôznymi životnými 
zmenami (strata partnera, odchod do dô-
chodku, odchod detí z domu, fyzické zme-
ny a pod.), môže to byť spúšťačom rôznych 
ochorení. Najčastejšími ochoreniami ľudí 
vo vyššom veku sú depresia a demencie. 
Obe sú liečiteľné, ale depresia na rozdiel 
od demencie je vyliečiteľná. Demenciu ako 
takú vyliečiť nemožno, ale správne zvole-
ná nefarmakologická (samozrejme, popri 
farmakologickej) liečba dokáže zmierniť  
a spomaliť symptómy demencie.
Veľmi aktuálna a diskutovaná téma kvality 
života seniorov sa konečne dostáva do po-
vedomia nielen odborníkov, ale aj laickej 
verejnosti. Cieľom je, aby aj staroba, ako 
životné obdobie človeka, bola rovnocenná 
k tým mladším. Postupne sa otvárajú mož-
nosti seniorom aj v oblasti vzdelávania 
a záujmových aktivít – na univerzitách 
tretieho veku, v knižniciach, v kluboch pre 
seniorov...

Nefarmakologické prístupy
Dnes už poznáme mnoho nefarmako-
logických prístupov používaných v sta-
rostlivosti o ľudí s poruchami pamäti. 
Nefarmakologické prístupy majú vo vše-
obecnosti pozitívny stimulačný charakter. 
Využívajú sa ako druh podpornej liečby 
pri farmakoterapii. Certifikované a celo-
svetovo uznávané prístupy sa používajú aj 
na Slovensku, aj keď ešte nie v takej miere, 
v akej by to bolo žiadúce. OZ Terapeutika 
(www.terapeutika.sk) disponuje školený-
mi lektormi, ktorí sa práve v tejto oblasti 
odborne angažujú už niekoľko rokov, naj-
mä v týchto oblastiach:
- Validácia podľa Naomi Feil
- Tréning pamäti
- Reminiscencia
- Tanečno-pohybová terapia.

Jedným z nefarmakologických prístupov 
v liečbe demencií je teda aj kognitívny tré-
ning – alebo tréning pamäti.
Tréning pamäti je ucelený vzdelávací 
program, ktorý obsahovo zahŕňa jednak 
teoretické vedomosti z oblasti starostli-
vosti o svoje zdravie a mozog, ale najmä 
praktické cvičenia, ktoré priamo pôsobia 
na poznávacie funkcie mozgu. Poznávacie 
(odborne kognitívne) funkcie sú najmä 
pozornosť a sústredenie, pamäť, koncen-
trácia, myslenie, reč, orientácia. K nim 
radíme aj tzv. exekutívne funkcie, ktoré 
sú typické najmä pre nás ľudí: schopnosť 
plánovať, rozhodovať sa, riešiť problémy, 
mať nadhľad a pod. V tréningu pamäti 
sa zameriavame na pamäťové techniky, 
využívajú sa cvičenia aj na krátkodobú 
pamäť. Ako si napríklad efektívne pamätať 
nákupný zoznam s 50–timi položkami bez 
toho, aby sme si ho napísali na papier. Táto 
aktivita je vhodná pre aktívnych zdravých 
seniorov.
Kognitívny tréning je súbor cvičení navrh-

nutých tak, aby pôsobili nie prioritne na 
pamäť, ale celostne na kognitívne funkcie. 
Berie do úvahy, že sa ho zúčastňujú osoby, 
ktorú už majú problémy s pamäťou alebo 
pozornosťou. Jednotlivé cvičenia sa zame-
riavajú napríklad na orientáciu v priestore, 
psychomotoriku, koncentráciu, dlhodobú 
pamäť. V našej praxi sa ho najčastejšie 
zúčastňujú ľudia so začínajúcimi štádiami 
demencií, ľudia po cievnych príhodách  
a pod.
V starobe sa najčastejšie využívajú aktivi-
ty, ktoré súvisia so spomínaním. Spomí-
nanie je prirodzenou ľudskou činnosťou  
a pre ľudí vo vyššom veku majú nesmierny 
význam. Azda v každej rodine sa nájdu 
chvíle, kedy sa spoločne spomína. Starí ľu-
dia spomínať potrebujú, pretože prostred-
níctvom toho skúmajú svoj život, hodnotia 
ho a bilancujú. Spomínať môžeme pri 
každodenných činnostiach a využiť to mô-
žeme aj v kognitívnom tréningu.

CVIČENIA NA DLHODOBÚ PAMäŤ 
Úloha:  
A. Zostavte zoznam piesní, v ktorých sa 
spomína ženské meno. Príklad: „Anička – 
dušička, kde si bola...“
B. Zostavte zoznam piesní, v ktorých sa 
vyskytuje zviera. Príklad: „Lietala si, las-
tovička, lietala...“
              
Úloha: Posilnite si svoje sebavedomie 
a hľadajte svoje pozitívne charakterové 
vlastnosti. Pomôckou vám bude vlastné 
meno. Príklad: meno Vlasta
V........verná
L.........láskavá
A........atraktívna
S.......spoločenská
T.......trpezlivá
A.......ambiciózna

Mgr. Katarína Kiseľáková
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Zabudli ste, aké to bolo kedysi? Chcete mať nové vedomosti? 
Pociťujete nedostatok krásy v rýchlom  životnom tempe?

13.11.2014 /štvrtok/ o 10.00 hod. v Dome kultúry bude MO JDS Krompachy hostiteľom MO a ZO 
JDS z okresu Spišská Nová Ves.

Tohoročný ôsmy ročník ľudovej slovesnosti je zameraný na spišské letné obradové hry.
Jednotlivé organizácie sa predstavia v takomto programe:

Dávne spišské zvyky  ochutené súčasnosťou určite všetkým skrášlia deň. Všetci ste srdečne vítaní.

1. Stavanie májov – Spišské Vlachy  • 2.Turíce – Krompachy • 3.Jánske ohne – Markušovce
4.O sv. Anne – Spišská Nová Ves • 5. Dožinky – Harichovce.

POZVÁNKA JEDNOTY DÔCHODCOV SLOVENSKA

Prekabáťte prechladnutie s vitamínmi z babičkinej lekárne
Nastalo obdobie, kedy budeme viac ako 
po iné mesiace bojovať s prechladnutím. 
Na prvý pohľad banalita, ktorá sa ale môže 
zmeniť na závažnejšie ochorenie. Je čas 
oprášiť všetky babské recepty a pripraviť 
sa na boj s vírusmi.

Zázvor
Klasika pri liečbe nádchy, chrípky aj kašli. 
- Horúci zázvorový čaj pomáha zlikvidovať 
zimnicu, obklady prinášajú úľavu pri zápale 
prínosových dutín a priedušiek. - Vatový 
tampón namočený v zázvorovom odvare 
prináša úľavu pri bolestiach ucha.

CHRÁŇTE SA PRED PRECHLADNUTÍM
* Asi vás sklameme, ale proti prechladnutiu 
neexistuje žiadny zaručený recept. Staré 
známe pravdy o strave bohatej na vitamíny 
a hlavne na vitamín C platia stále a budú 
naveky.
* Sauna a šport posilňujú imunitný systém, 
takže sa vypoťte a dajte si do tela najlepšie 
na čerstvom vzduchu. Akonáhle pocítite, že 
na vás niečo lezie, saunu vynechajte.
* Prechladnutie sa šíri kvapôčkovou in-
fekciu, čiže z osoby na osobu pri kýchaní, 
kašľaní, kvapôčky doletia až do vzdialenosti 
dvoch metrov! Ďalej priamym kontaktom 
s chorým človekom, čiže sa vyhýbajte hro-
madným akciám, návšteve kina, divadla.

Z LEKÁRNE STAREJ MAMY
Pomôžte svojej imunite pokladmi zo špajze.

Cesnak
Povzbudzuje imunitné bunky k rýchlej-
šiemu deleniu a väčšej aktivite. Už naši 

predkovia ho používali ako účinný liek proti 
prechladnutiu, pri zapálenom hrdle, kašli 
a dýchacích ťažkostiach. Je bohatý na vita-
míny A, B1, B2 a C. - Aspoň jeden strúčik 
denne má výrazné antibakteriálne účinky 
- Vatový tampón namočte do cesnakového 
oleja a vložte do ucha. Cez noc vyženie zá-
pal ako šibnutím čarovného prútika.

Cesnaková šťava
Posekajte niekoľko strúčikov cesnaku na 
tenké plátky, zalejte ich medom a nechajte 
stáť tri hodiny. Šťavu, ktorá vznikne pite 
po lyžičkách po celý deň. Prechladnutie aj 
kašeľ dostanú zabrať.

Cibuľa
Obsahuje allicín a ten posilňuje imunitu. 
Obsiahnuté éterické oleje brzdia zápalové 
procesy. Je bohatá na vitamíny B, C, A aj E 
a taktiež zinok. - Jedzte ju vždy surovú, vždy 

čerstvú, pretože po rozkrojení sa po dvad-
siatich štyroch hodinách stáva toxickou. 
- Pri zachrípnutí cibuľu nasekáme, uvaríme 
s tromi polievkovými lyžicami medu na si-
rup. Užíva sa po lyžičkách. - Nádchu vylieči 
tampón namočený v cibuľovej šťave a vlo-
žený do nosa. - Boľavé hrdlo zmierni zábal 
z jemne nasekanej cibule.

Cvikla
Dokáže zmierniť infekciu dýchacích ciest, 
obsahuje vitamíny skupiny B a vzácne 
minerálne a lipotropné látky. Je výživná, 
posilňuje organizmus a pomáha pri liečbe 
prechladnutia, ale aj chrípky. - Viac ako 100 
ml šťavy môže vyvolať miernu nevoľnosť 
a závrate, takže žiadne konzumovanie na 
litre, spočiatku ju miešajte s mrkvovou šťa-
vou - Pridávajte ju do šalátov, šťavu miešajte 
s medom

Zdroj: internet
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Memoriál MUDr. Jána Latkaniča

49. ročník Behu ulicami mesta Krompachy

Futbalový klub POKROK SEZ Krompachy 
usporiadal v rámci Dní mesta Krompachy 
1. ročník žiackeho futbalového turnaja  
o Memoriál MUDr. Jána Latkaniča.

Toto podujatie sa konalo na počesť meno-
vaného, ktorý bol bývalým funkcionárom  
a klubovým lekárom FK Pokrok SEZ 
Krompachy. Za zmienku stojí jeho záslužná 
práca vo funkcii riaditeľa Medzinárodného 
futbalového turnaja starších žiakov v roku 
1997. Tohto veľkolepého podujatia sa vtedy 
zúčastnili žiacke tímy zvučných klubov ako 
napríklad Slovan a Inter Bratislava, Dukla 
Banská Bystrica, FC Lokomotíva Košice, 
Tatran Prešov, MŠK Žilina, FC Nitra, 
Chemlon Humenné, FK Spišská Nová Ves, 

ale aj žiacke kolektívy z Ukrajiny, Maďarska 
a Poľska.
Na turnaji  Memorial MUDr. Jána Latka-
niča sa v tohoročnú predposlednú septem-
brovú nedeľu zúčastnila štvorica mužstiev 
najmladších adeptov futbalu kategórie 
U15. Prvoligový MFK Košice doplnilo trio 
druh ligistov: TJ Sokol Ľubotice, FK O5 Le-
voča a domáci FK Pokrok SEZ Krompachy.  
Turnajové prvenstvo získali Košičania, kto-
rí vo finále síce remizovali so svojimi krom-
pašskými rovesníkmi, ale mladí reprezen-
tanti z metropoly Východu boli úspešnejší 
v penaltovom rozstrele.
Tretiu turnajovú priečku obsadili Ľubotice 
po víťazstve nad Levočou. 

Dušan Girba

Už tradične patrila v Krompachoch druhá októbrová nedeľa 
športu. Ako každý rok sa po košickom Maratóne mieru konal 
v Krompachoch Beh ulicami mesta. Už 49. ročník známeho 
cestného behu, organizovaného mestom Krompachy a komi-
siou kultúry, vzdelávania a športu pri Mestskom zastupiteľstve  

v Krompachoch, sa tento rok uskutočnil v nedeľu 12. októbra.
Na podujatie, ktoré sa nieslo v znamení skvelej nálady a sl-
nečného počasia babieho leta, si prišlo na trať vedúcu ulicami 
nášho mesta svoje sily zmerať 112 mladých a 51 dospelých 
účastníkov.

Výsledková listina turnaja:
Krompachy – Levoča 3:0 (0:0)
Góly: Ontko, Maťašovský, Zimmermann
Ľubotice – MFK Košice 1:2 (0:2)
Góly: Kušmik –  Nalevanko, Kováč
o 3. miesto: Levoča – Ľubotice 1:2 (1:0)
Góly: Lazar – Semančík, Kušmik
Finále: MFK Košice – Krompachy 1:1 (0:0)
Góly: Dzuro – Maťašovský
na kopy na bránku zo značky pokutového kopu 5:3

Štvoricu stretnutí striedavo viedla trojica rozhodcov: 
- Kamil Slebodník z Kluknavy
- Dušan Rusnák z Olcnavy
- Jozef Petruška zo Spišskej Novej Vsi

Kategória 1. miesto/ organizácia/ čas 2. miesto/ organizácia/ čas 3. miesto/ organizácia/ čas
Muži 
Kategória A do 39 rokov A. Ivanov/ PSR Malý Team/ 16,10 min R. Tomeček/ TJ Obal Servis KE/ 16,32 min P.  Vyšňovský/ MBO Strážske/ 17,03 min
Kategória B 40 - 49 rokov J. Tomeček/ Tulčik/ 18,24 min M. Šoltýz/ Batizovce/ 18,51 min V. Veľký/ Novoveská Huta/ 19,41 min 
Kategória C 50 - 59 rokov Š. Racz/ ŠK Budimír/ 18,45 min M. Hrušovský/ STEZ Sp. Nová Ves/ 18,49 min D. Ivaniš/ MCHK Ruskov/ 20,19 min
Kategória D nad 60 rokov Z. Lyznicki/ Mszana dolna/ 20,51 min F. Kažimír/ MCHK Ruskov/21,14 min D. Groman/ Slovenská Ves/22,07 min
Ženy  
Kategória E do 35 rokov M. Mačupová/ Sp. Nová Ves/ 21,44 min V. Dugasová/ FŠPU Prešov/ 22,30 min B. Balogová/ Biatlon ŠK Prešov/ 23,58 min
Kategória F 36- 49 rokov L. Baronová/ Cyklo Sun Novov. Huta/ 23,39 min Z. Kartušková/ Sport Fitnes SNV/ 24,24 min D. Garmeková/ 1 BK SNV/ 24,50 min
Kategória E nad 50 rokov A. Tiszová /Tube City IMS KE/ 22,49 min Z. Semanová/ 05 BK Furča KE/ 22,51 min

Kategória Dĺžka trate 1. miesto/ čas 2. miesto/ čas 3. miesto/ čas
Predškolský vek do 6 rokov - chlapci 100 m František Mikel/ 23s Nicolas Tomčík/ 24s Ivan Kubovčík/ 25s
Predškolský vek do 6 rokov - dievčatá 100 m Klaudia Fedorová/ 25s Sabinka Sabová/ 26s Alexandra Geročová/ 27s
Najmladšie žiačky (r. 2005 - 2007) 400 m Eva Žaková/ 45s Stela Hurňanská/ 46s Katarína Zakalová/ 47s
Najmladší žiaci (r. 2005 - 2007) 400 m Matej Lesňak/47s Adam Holotňak/ 48s Andrej Krempaský/ 49s
Mladšie žiačky (r. 2002-2004) 500 m Sabina Kaščáková/ 4,45 min Vikrória Krempaská/ 1,46 min Júlia Katová/ 1,47 min
Mladší žiaci (r. 2002-2004) 500 m Anton Geroč/ 1,30 min Jakub Majerník/ 1,31 min Filip Repaský/ 1,32 min
Staršie žiačky (r.1999-2001) 700 m Dorota Ferková/ 2,56 min Denisa Janošová/ 3,05 min Zuzana Kleinová/ 3,06 min
Starší žiaci (r. 1999-2001) 700 m Michal Nalevanko/ 2,27 min Martin Lonský/ 2,36 min Adam Tomeček/ 2,41 min
Mladšie dorastenky (r.1997-1998) 1000 m Martina Ontková/ 4,50 min / /
Mladší dorastenci (r.1997-1998) 2000 m Lukáš Janoš/ 6,50 min Dávid Žifčák/ 7,20 min /
Staršie dorastenky (r. 1995-1996) 2000 m Petra Lizáková/ 4,50 min / /



KROMPAŠSKÝ
spravodajca 17október 2014

Poďakovanie DNMK

Poďakovanie gyn-pôr. a novo-
rodeneckému oddeleniu

Mesto Krompachy vás pozýva na unikátnu putovnú výstavu 

BIBLIA 
NA CESTÁCH, 

kde uvidíte:
historické slovesnké aj zahraničné biblie

unikátne novodobé biblie v rôznych formátoch a prevedeniach
biblie pre deti, študijné, historické

doplnkové materiály, mapy, CD a ďalšie zaujímavé materiály

Správna rada Detskej nadácie mesta Krompachy ďakuje všetkým 
návštevníkom krompašského jarmoku, ktorí zakúpením tombo-
lových lístkov podporili činnosť DNMK sumou vo výške 981 €. 
Blahoželáme aj výhercom 40 tombolových cien.

Sponzormi tombolových cien boli:
Panasonic AVC Networks Slovakia; Electronic Bros (S. Čiasno-
ha); FAGUS s.r.o.; P. Jenčík-SOOF; Elektroset s.r.o., Mesto Krom-
pachy,  PD-Plus drogéria (D. Puchala), K. Lenartová, Klenoty 
M. Jurkovská, BUTTY M. Stajsko, Finestra s.r.o. SNV, Zlieváreň 
SEZ Krompachy a.s., MM Class s.r.o.-Hotel Plejsy, K. Mrosko-
vá, ZAHY s.r.o., Askony export-import, Salón S-Kaderníctvo 
V. Vaľková, Kromsat s.r.o., PROMIX- V. Probala, EKOVER s.r.o.,  
PETRO s.r.o., Štúdio A&Z (A. Pavľáková a Z. Uličná), Lauda-
kvetinové štúdio (A. Smiková), M-Glass (M. Kollárik), Drogéria 
NIKY (V. Mrosková), Mesto Krompachy a niekoľko ďalších dar-
cov, ktorí si neželali byť menovaní.
Srdečne všetkým ďakujeme!
Zároveň ďakujeme pani primátorke Ing. Ivete Rušinovej a poslan-
com Mestského zastupiteľstva, ktorí pri príležitosti 20. výročia 
vzniku udelili Detskej nadácii Cenu mesta Krompachy. 

Ing. Jana Tureková, predsedníčka SR DNMK. 

Mgr. Dušan Slovinský, správca nadácie, členovia Správnej rady DNMK

Touto cestou by som chcela vyjadriť svoje úprimné poďakovanie 
gynekologicko-pôrodnickému oddeleniu pod vedením p. primár-
ky MUDr. Lukáčovej a novorodeneckému oddeleniu za profesio-
nálny prístup a veľmi dobrú strostlivosť počas pobytu v nemocnici. 
Špeciálne poďakovanie patrí p. doktorke MUDr. Albrechtovej  za 
srdečné a priateľské správanie počas pôrodu, sestričkám z novo-
rodeneckého oddelenia p. Podrackej , p. Batorovej a p. Tatárkovej, 
ako aj p. Mroskovej za vytvorenie priam rodinnej atmosféry. Prí-
stup a správanie sa celého zdravotníckeho kolektívu voči pacien-
tom si zlaslúži obdiv a uznanie.

mamička Zuzana s dcérkou Reou

Dovoľte nám v mene 
Mesta Krompachy 
a jeho primátorky Ivety 
Rušinovej srdečne po-
ďakovať všetkým orga-
nizátorom, spoluorga-
nizátorom, účinkujú-
cim a sponzorom, ktorí 
sa podieľali na príprave 
Dni mesta Krompachy 
a XXIII. Krompašské-
ho jarmoku a prispeli 
tak k dôstojnému prie-
behu tohto podujatia.

ĎAKUJEME SPONZOROM:
ALTAN spol s r.o., Krompachy
BIO-plus, s.r.o., Ing. Tibor Husár
DISKONT Krompachy-Matej Demočko
Drogéria NYKY-Veronika Mrosková, 
Krompachy
ELEKTRONIC Bross-Samuel Čiasnoha, 
Krompachy
Elektroset Krompachy s.r.o.
Eltra, s.r.o. , Košice, Martin Neubeller
Emil Neupauer,Autoservis-Aautolak, 
Krompachy
Farský úrad Krompachy
FC ViOn Zlaté Moravce a.s.
FINESTRA s.r.o. Spišská Nová ves
GIULIA pizza, Mgr.Ľubomíra Puškárová

HASMA, s.r.o., Krompachy
JUNO DS s.r.o., Stará Ľubovňa
JUDr. Marián Rušin PhD-advokát
Katarína Mrosková, Krompachy
Kočik Ladislav Mäso-údeniny, Krompachy
KOGYN s.r.o.-MUDr.Jana Kováčová
KOSKOM s.r.o., Krompachy
Kovohuty a.s. Bratislava
Mäso František Marton, Krompachy
MILKAGRO spol. s r.o., Prešov
MM CLASS s.r.o., Spišská Nová Ves
MOON, Krompachy 
MPC CESSI a.s. Spišská Nová Ves
Peter Gojda,Krompachy
Poľovnícke združenie Krompachy

PROMIX-Vladislav Probala, Krompachy
Reštaurácia MELÓDIA, Krompachy
Salón S – Kaderníctvo Viera Vaľková
SEZ Krompachy a.s.
Slovnaft Krompachy
SLOVAKIA VEGAS s.r.o., Stará Ľubovňa
SSOŠ SEZ Krompachy
STI, spol. s.r.o., Krompachy
TERMOKOMPLEX, spol. s r.o., Krompachy
Víno Levice s.r.o., Bratislava
ViOn, a.s. Zlaté Moravce
Základná umelecká škola, Krompachy
ZLIEVAREŇ SEZ Krompachy,a.s.

DNI MESTA KROMPACHY - POĎAKOVANIE

Výstava sa koná od 3.11.2014 do 21.11.2014 vo výstavnej miestnosti 
Domu kultúry v Krompachoch. www.bibianacestach.sk
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Daniel TRSTIANSKÝ
*30. január 1730, Krompachy
+29. október 1800, Nitra
Archivár, redaktor, osvietenský vzdelanec, spolupracovník 
riaditeľa viedenskej dvornej knižnice.

prof. RNDr. Vladimír HAJKO, Dr.h.c.
*3. október 1920, Krompachy
+25. júl 2011, Košice
významný fyzik, akademik Slovenskej akadémie vied

HISTORICKÉ OKIENKO

Výročia krompašských osobností

Dôležitou zložkou potravy sú vitamíny. 
Jedným zo zdrojov vitamínov v zimnom 
období je aj kvasená kapusta. 

Kvasená kapusta je bohatá na vitamín 
A,B1,PP a vitamín C, ktorého obsahuje asi 
10-20 mg. V porovnaní s čerstvou kapustou 
dochádza u kvasenej kapusty k značnému 
poklesu vitamínov, avšak pri správnom 
spracovaní a uložení je to predsa len bohatý 
zdroj vitamínov.
Pre radového občana bývajúceho v pane-
lovom byte býva často problémom, kde  
a ako naloženú kapustu uskladniť a uchovať 
v dobrom stave. Pri nákupe kvasenej kapus-
ty v obchode, často nie sme spokojní s jej 
vzhľadom, chuťou a kvalitou. Ponúkam vám 
riešenie, ktoré mám odskúšané. Nakladám 
kapustu do 4 l pohárov od uhoriek, čo posta-
čuje na mesačnú spotrebu.
Do 4 l pohára potrebujeme 4 kg hlávku ka-
pusty 6-8 dg soli, 40 dg cibule, 1-2 kávové 
lyžičky rasce, celé čierne korenie, bobkový 
list a l malé jabĺčko. Kapustu s cibuľou 

nastrúhame na rezance, veľmi výhodný je  
k tomu V- strúhač. Takto nastrúhanú kapus-
tu posolíme a vo väčšom hrnci „mačkáme“ 
päsťou a medzi prstami. Po chvíli kapusta 
pustí šťavu. „Mačkáme“ dovtedy, až kapus-
ta spriesvitnie a vytvorí sa dostatok šťavy. 
Na dno pohára dáme kúsok korky chleba 
(veľkú asi ako necht), jabĺčko a nakladáme 
vrstvy kapusty, ktoré vždy utláčame tak, aby 
na povrchu bola šťava. Je dôležité vytlačiť 
z kapusty všetok vzduch. Prebytok šťavy 
odčerpáme. Medzi jednotlivé vrstvy dáme 
celé bobkové listy. Po natlačení až skoro po 
hrdlo fľaše zabezpečíme kapustu proti ky-
peniu dvoma priečne uloženými drevenými 
dyhami (aké sa používajú u uhoriek). Fľašu 
uzatvoríme originálnym vrchnákom, prí-
padne celofánom alebo mikroténovou fóliou 
a uložíme pri kuchynskej teplote na podnos, 
prípadne do misy (kvôli vytekaniu šťavy). 
Za 3 dni máme vynikajúcu kyslú kapustu 
na konzumáciu. Nespotrebovanú uložíme 
dobre uzavretú na chladnom mieste.
Ak nakladáme kapustu do väčších nádob, 

alebo porcelánových súdkov, na 10 kg strú-
hanej kapusty dávame 150 až 200g soli, l až 
2 polievkové lyžice rasce, l kg nastrúhanej ci-
bule, 3-4 malé tvrdé jabĺčka l balíček celého 
čierneho korenia, bobkový list a podľa chute 
mrkvu a iné prísady. Je výhodné kapustu po 
3-4 dňoch búrlivého kvasenia v byte preložiť 
na chladnejšie miesto, kde pomaly dokvasí. 
Vykvasenú kapustu môžeme preložiť do 
zaváracích pohárov. Poháre naplníme až po 
povrch tak, aby po uzatvorení pohára vieč-
kom nezostala vo vnútri vzduchová medze-
ra. Poháre uložené na podnose (môže z nich 
ešte unikať nálev) skladujeme na chladnom 
mieste. Uložená kapusta vydrží až do novej 
bez akéhokoľvek ošetrovania.
Takto uložená kapusta po určitom čase 
dokvasí a býva veľmi kyslá. Aby sme tomu 
zabránili, môžeme poháre sterilizovať vo 
vodnom kúpeli po dobu 45 minút pri teplote 
kúpeľa 65 °C. Sterilizovaná kapusta si ucho-
vá vlastnosti čerstvo vykvasenej kapusty  
s optimálnou kyslosťou.

Ján Miľo

ZÁHRADKÁRSKA PORADŇA

Kvasenie kapusty v domácnosti

Narodil sa v Krompachoch a tu navštevo-
val aj ľudovú školu. Po stredoškolských 
štúdiách ho prijali na Prírodovedeckú 
fakultu Univerzity Komenského v Brati-
slave. Po ukončení vysokej školy pôsobil 
v Bratislave ako vysokoškolský pedagóg 
- od roku 1944 do roku 1953 v Ústave tech-
nickej fyziky SVŠT a od roku 1953 do roku 
1963 na Prírodovedeckej fakulte a na Ka-
tedre fyziky Strojníckej fakulty Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Tam 
v rokoch 1963 až 1969 zastával funkciu 
dekana.
V rokoch 1969 až 1974 bol rektorom UPJŠ 
v Košiciach. V tom období sa stal aj akade-
mikom SAV, a to v roku 1972 a v roku 1973 

akademikom ČSAV. V roku 1974 ho zvolili  
a menovali za podpredsedu ČSAV a pred-
sedu SAV.
Profesor Hajko nemalou mierou prispel  
k rozvoju vysokého školstva na východ-
nom Slovensku. V Košiciach založil Kated-
ru fyziky Vysokej školy technickej (terajšej 
Technickej univerzity). Veľké zásluhy mal 
pri zakladaní Prírodovedeckej fakulty  
P. J. Šafárika v Košiciach, pri dostavbe vý-
skumnej základne slovenskej vedy. 
So svojimi spolupracovníkmi dosiahol 
vynikajúce výsledky vo výskume mecha-
nizmov premagnetizovania feromagnetic-
kých tyčí, efektov známych ako reptation  
a bascule negatíve, a najmä tzv. Barkhau-

senovho efektu, čím doriešil spor dlhodo-
bo nedoskúmaný aj v zahraničí. 
Výsledky svojej vedecko-výskumnej čin-
nosti publikoval vo viac ako 40 vedeckých 
prácach, ktoré sa stretli so živým ohlasom 
domácej a medzinárodnej vedeckej pospo-
litosti.
Veľmi plodná je knižná publikačná aktivita 
Hajka. V spolupráci s blízkymi spolupra-
covníkmi vydal šesť knižných publikácií, 
napríklad Základy fyziky, Fyzika v príkla-
doch, ktorá bola preložená aj do iných jazy-
kov, Fyzika v experimentoch, ktorá vyšla aj  
v anglickej verzii či Magnetizačné procesy.

Zdroj: 

Ladislav Skrak, Krompachy – Osobnosti, história, 1992

prof. RNDr. Vladimír Hajko, Dr. h. c.
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1. Stanislav Barbuš, 65 r., zástupca primátora, Krompachy, Sadová 5, SMER - sociálna demokracia 
2. René Bartko, Ing., 24 r., živnostník, Krompachy, Slovinská 8, SIEŤ 
3. Marta Bátorová, 52 r., zdravotná sestra, Krompachy, Slovinská 3, Kresťanskodemokratické hnutie 
4. Andrej Benedek, 34 r., vývojový technik, Krompachy, Maurerova 34, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ 
5. Jaroslav Cehlár, 20 r., živnostník, Krompachy, Sadová 16, NOVA, Sloboda a Solidarita, Konzervatívni demokrati Slovenska 
6. Rudolf Čiasnoha, 67 r., živnostník, Krompachy, Lorencova 5, Komunistická strana Slovenska 
7. Samuel Čiasnoha, 39 r., SZČO, Krompachy, SNP 20, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana 
8. Štefan Čupaj, Ing., 59 r., technik, Krompachy, Mlynská 7, SMER - sociálna demokracia 
9. Alena Dachová, 58 r., učiteľka MŠ, Krompachy, Lorencova 7, Slovenská národná strana 
10. Eva Derdáková, Ing., 53 r., ekonómka, Krompachy, Stará cesta 17, Kresťanskodemokratické hnutie 
11. Oľga Dzimková, 51 r., zdravotná sestra, Krompachy, Sadová 4, SMER - sociálna demokracia 
12. František Fečke, 36 r., technik, Krompachy, Maurerova 3, SMER - sociálna demokracia 
13. František Goliaš, 52 r., živnostník, Krompachy, Slovinská 7, Kresťanskodemokratické hnutie 
14. Miloš Grohregin, Ing., 55 r., technik, Krompachy, Mlynská 5, SMER - sociálna demokracia 
15. Marián Hojstrič, MUDr., 42 r., lekár, Krompachy, Lorencova 8, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana 
16. Imrich Holečko, Ing., 58 r., technik, Krompachy, Robotnícka 6, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana 
17. Martin Chovanec, Mgr., 31 r., IT administrátor, Krompachy, Lorencova 3, NOVA, Sloboda a Solidarita, Konzervatívni demokrati Slovenska 
18. Igor Jendruch, 56 r., technik, Krompachy, Poštová 2, SMER - sociálna demokracia 
19. Lívia Kozlová, Ing., 38 r., ekonómka, Krompachy, Hlavná 39, nezávislá kandidátka 
20. Miloslav Masaryk, 62 r., dôchodca, Krompachy, Mlynská 3, nezávislý kandidát 
21. Jaroslav Matúš, 38 r., konateľ, Krompachy, Lorencova 5, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana 
22. Marta Mičeková, Mgr., 58 r., magisterka verejnej správy, Krompachy, Slovinská 4, nezávislá kandidátka 
23. Ľuboš Ontko, Ing., 45 r., inžinier, Krompachy, Maurerova 47, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana 
24. František Oravetz, Ing., 26 r., technik, Krompachy, Lorencova 1, Kresťanskodemokratické hnutie 
25. Eva Pačanová, 54 r., predavačka, Krompachy, Slovinská 6, nezávislá kandidátka 
26. Patrik Pavlík, 24 r., živnostník, Krompachy, Hlavná 1, NOVA, Sloboda a Solidarita, Konzervatívni demokrati Slovenska 
27. Vladislav Probala, 66 r., podnikateľ, Krompachy, Štúrova 8, SMER - sociálna demokracia 
28. Vladimír Puchala, 55 r., manažér, Krompachy, Lorencova 8, nezávislý kandidát 
29. Ľubomíra Puškárová, Mgr., 41 r., živnostníčka, Krompachy, Hlavná 21, SIEŤ 
30. Matúš Stana, Bc., 25 r., komunálny aktivista, Krompachy, Slovinská 1, SIEŤ 
31. Slávka Šmidová, PaedDr., 40 r., učiteľka, Krompachy, Mlynská 6, SIEŤ 
32. Jozef Valek, Mgr., 43 r., učiteľ, Krompachy, Mlynská 5, SIEŤ 
33. Zuzana Varechová, Ing., 37 r., SZČO, Krompachy, Janka Jesenského 13, nezávislá kandidátka 
34. Peter Wolf, Ing., 30 r., riaditeľ spoločnosti, Krompachy, Hlavná 41, nezávislý kandidát 
35. Ján Zahuranec, Ing., 55 r., podnikateľ, Krompachy, Janka Jesenského 8, Kresťanskodemokratické hnutie 

1. Andrej Benedek, 34 r., vývojový technik, Krompachy, Maurerova 34, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ 
2. Marta Mičeková, Mgr., 58 r., magisterka verejnej správy, Krompachy, Slovinská 4, nezávislá kandidátka
3. Alžbeta Perháčová, Ing., 57 r., manažérka zahraničného obchodu, Krompachy, Stará cesta 20, nezávislá kandidátka 
4. Iveta Rušinová, Ing., 55 r., primátorka, Krompachy, Slovinská 4, nezávislá kandidátka 

Kandidáti pre voľby poslancov MsZ v Krompachoch

Kandidáti pre voľby primátora mesta Krompachy

Podľa Rozhodnutia predsedu NR SR. sa voľby do mestského zastupiteľstva a voľba primátora 
mesta budú konať v sobotu 15. novembra 2014. 

Voľby sa konajú v určený deň od 7.00 do 20.00 hod.
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Ak vieš, odpovieš

KUPÓN č. 10

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

Uzávierka príspevkov je 
do 10. dňa daného mesiaca.
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Redaktorka: Ing. Mária Brejková Ondová • Redakčná rada: Ing. Iveta Rušinová, Stanislav Barbuš, Ing. Ľuboš 
Weigner, CSc., Ludovit Dulai, Ing. Mária Brejková Ondová, Mgr. Anna Grondželová • Platné evidenčné číslo 
pre periodickú tlač „Krompašský spravodajca“: EV 3373/09 • Tlač: Vanoku, s. r. o. , F. Urbánka 20, Spišská 

Nová Ves • Grafická úprava: Martin Horbal • Podávanie novinových zásielok povolené Východosl. riaditeľstvo pôšt Košice, č. j. 1739-OPPP-94 zo dňa 14. 6. 
1994 • Adresa redakcie: MsÚ, Nám. slobody č. 1, 053 42 Krompachy, tel: 053 419 22 11, e-mail: sekretariat@krompachy.sk • Sídlo vydavateľa: MsÚ, Nám. 
slobody č. 1, 053 42 Krompachy • IČO 329282 • ISSN 1339-0368 • Redakčná rada nezodpovedá za obsah článkov dopisovateľov. 

1. Maliarska výzdoba pražského orloja je dielom umelca
  a)  Mikuláša Aleša
  b)  Josefa Mánesa
  c)  Maxa Švabinského

2. V ktorom štáte je región Picardia?
  a)  Španielsko
  b)  Taliansko
  c)  Francúzsko

3. Odkiaľ pochádzal Matej Bel?
  a)  Očová
  b)  Detva
  c)  Hriňová

4. Ktoré mesto sa preslávilo výrobou zrkadiel?  
  a)  Barcelona
  b)  Benátky
  c)  Bologna

5. Kto bol vodca Hunov?
  a)  Atila
  b)  Artuš
  c)  Ataman

Správne odpovede z čísla 9/2014: 1b, 2c, 3c, 4a, 5b. Šťastnou výherkyňou je pani Mgr. Helena Bariaková. Blahoželáme.

Autor: Dušan Girba

• Predám obytný príves Racek 300 zachovalý, málo používa-
ný, garážovaný. Hmotnosť 425 kg. Spanie dvoch dospelých 
a dve deti. Cena dohodou. Informácie na tel. čísle: 0904 931 
561, od 10:00 do 15:00 hod. 

• Predám 1-izbový byt na Hlavnej ulici č. 41, 1.poschodie. 
Cena dohodou. Kontakt: 0910 217 755 

• Máte doma školopovinné dieťa základnej školy? Potrebuje-
te pomôcť s domácou prípravou alebo doučovaním? Chcete 
sa začať učiť francúzsky jazyk, alebo potrebujete z neho 
doučovanie? Nemáte k svojmu dieťatku k dispozícii na ho-
dinku - dve babku, ktorá by sa postarala o neho počas vašej 
neprítomnosti? Tieto služby poskytuje pedagogička. Tel .č. 
0949739106.

INZERCIA




