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Novembrová spomienka
Farebná a čarovná jeseň na konci októbra 
sa stráca , lístie poletuje a šuští pod noha-
mi. Ranné hmly, ostrejší vietor a nesmelé 
slnko sú signálom ,že prichádza zima. Aj 
príroda si potrebuje oddýchnuť a načer-
pať nové sily.

Život človeka beží paralelne s prírodou. 
Ale prv než vlády sa ujme sneh a mráz je 
tu  november. Na Slovensku si 1. novembra 
pripomíname Sviatok všetkých svätých, 
o deň neskôr 2. novembra deň venovaný 
Pamiatke zosnulých. Na tento deň pripadá 
na Slovensku tradičný novembrový zvyk 
návštevy cintorínov, ozdobovania hrobov, 
pálenia sviečok a spomienok na zosnu-
lých rodinných príslušníkov a známych. 
Návšteva cintorínov na Všetkých svätých 
patrí k najstabilnejším tradičným prejavom 
všetkých vrstiev spoločnosti. Začiatky slá-
venia pamiatky všetkých svätých vedú do 
4. storočia po Kristovi. Svätý Efrém Sýrsky 
(306–373) a svätý Ján Zlatoústy (354–
407) už poznajú sviatok všetkých svätých 
mučeníkov, ktorý sa slávil 13. mája, prí-
padne na prvú nedeľu po Turícach. Ešte aj  
v dnešnom gréckom kalendári sa táto 
nedeľa volá Nedeľa svätých. Na Západe 
sa sviatok Všetkých svätých mučeníkov 
slávil už v 7. storočí, v deň výročia zasvä-
tenia rímskeho Panteónu – pôvodne chrá-
mu pohanských božstiev – Panne Márii  
a všetkým svätým mučeníkom (13. mája 
609). Pápež Gregor III. zmenil v 8. storočí 
dátum spomienky na všetkých svätcov  
z 13. mája na 1. november. V Bazilike sv. 
Petra v ten deň slávnostne posvätil kaplnku 
k úcte všetkých svätých.
Hneď po Sviatku všetkých svätých nasledu-
je Pamiatka zosnulých, nazývaná ľudovo aj 
Dušičky.
Pôvod tohto dňa siaha do predkresťan-
ských čias. Súvisí s pradávnou mystickou 
tradíciou indoeurópskych národov, podľa 
ktorej sa medzi nás v určitom období mali 

vracať duše zosnu-
lých. Táto viera bola 
rozšírená najmä me-
dzi obyvateľstvom 
keltského pôvodu, 
ktorí sa v noci  
z 31. októbra na  
1. novembra lúčili 
s letom a vítali prí-
chod vládcu zimy  
a smrti kniežaťa 
Samhaina. Kelti 
verili, že v túto noc, 
keď život – leto 
odovzdáva žezlo 
vlády smrti – zime, 
prichádzajú mŕtvi 
na zem, aby si vy-
brali na jeden rok telo, v ktorom sa usadia.  
Z obáv, aby si za svoj dočasný príbytok 
nevybrali práve ich telesnú schránku, 
prinášali im starí druidovia rôzne obety. 
Verili tiež, že stena medzi svetom živých  
a mŕtvych je v túto noc taká tenká, že sa dá 
medzi nimi ľahko nadviazať kontakt.
Duchom pri ich pobyte vo svete živých 
mali na cestu svietiť lampáše vytvorené  
z vydlabanej repy, teda nie z tekvice, ako 
je to dnes. V dávnych dobách oslavovali  
v Írsku túto magickú noc až do rána. Prezle-
čení za strašidlá verili, že mŕtvi z druhého 
sveta ich budú považovať za jedných z nich. 
A preto si nebudú chcieť privlastniť ich telá, 
teda telá živých. Strašidelné kostýmy slúžili 
taktiež na zaháňanie zlých duchov.
Sviatky venované pamiatke na mŕtvych 
poznali aj Germáni a Slovania. Po roz-
šírení  kresťanstva zaviedol spomienku 
na všetkých zosnulých svätý opát Odilo  
z Cluny v roku 998. Keďže 1. november 
patril v tom čase už Sviatku všetkých svä-
tých, Pamiatka zosnulých sa začala sláviť  
2. novembra. Protestantská cirkev zaviedla 
v 16. storočí pre toto obdobie názov All 
Hallowed Evening, v bežnom jazyku známy 

ako Halloween.
Na Slovensku má úcta k mŕtvym, 
návšteva hrobov príbuzných v dňoch  
1. a 2. novembra veľmi dávnu tradíciu, kto-
rá sa udržala dodnes. 
   Pozostalí prichádzajú na cintoríny, aby 
zapálením sviečok či kahancov a polože-
ním kytíc a vencov k hrobom zaspomínali 
na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Krom-
pašský cintorín sa rozsvietil už niekoľko 
dni predtým. Ani jeden hrob neostal bez 
povšimnutia. Najbližšia rodina, priatelia, 
známi  sa aspoň takýmto spôsobom spojili 
s tými , ktorí nás navždy opustili. Pokiaľ 
žijú v našich mysliach a srdciach sú tu stále 
s nami. Spomienkou na nich im vzdávame 
úctu za všetko, čo pre nás vykonali. 
Nech im je ľahká naša slovenská zem.

Mgr. Anna Grondželová

KROMPAŠSKÝ

Cez rosu v očiach slza sa tlačí,
po tvári nekonečne dlho páli,

len minútku s tebou - to mi stačí,
či len okamih krátky a ospalý.

Tak hlavu do vankúša skrývam
a prosím, prosím, prosím,

nech sa mi o tebe aspoň sníva. 
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Spoločenská 
rubrika 
JUBILANTI
Srdečne blahoželáme jubi-
lantom, ktorí sa v novembri 
dožívajú: 

93 rokov 
Mária Kraková

85 rokov 
Štefan Olejár
Gabriela Garassyová

80 rokov 
Ernest Sýkora
Viera Kožárová

75 rokov 
Vojtech Sedmák
Magdaléna Gengeľová
Ján Karpinský
Anna Horváthová
Ondrej Schmidt

70 rokov 
Alžbeta Wintzlerová
Darina Tóthová
Milan Kružlic
Marta Zahradníková

Narodenia v októbri
Dirda Erik
Dirdová Sofia
Girgová Monika
Horváthová Diana
Horváthová Dominika
Mižigárová Eva
Polláková Alexandra
Slivka Tobiáš
Taseska Eliza
Zimmermannová Klára

Úmrtia v októbri
Dufferová Veronika 1932 – 2014 
Gajdoš Ján  1951 – 2014
Hlaváč Jozef 1924 – 2014 
Hvizdoš Silvester 1942 – 2014
Kitková Veronika 1927 – 2014
Konopinská Regina 1930 – 2014 
Kopčan Ladislav 1938 – 2014
Kseňák Mikuláš 1952 – 2014 
Kušniráková Vivien Anna 2014 – 2014 
Raková Mária 1932 – 2014 

Vážení  spoluobčania, milí Krompašania, 

Poďakovanie

dovoľte mi, aby som Vám po-
ďakovala za Vašu prejavenú 
dôveru v komunálnych voľbách. 
Vnímam to ako podporu správ-
neho smerovania rozvoja nášho 
mesta, podporu doterajších roz-
hodnutí samosprávy a podporu 
programu, ktorým chceme 
aj v ďalšom období pomáhať 
lepšiemu a hodnotnejšiemu 
životu všetkých občanov mesta 
Krompachy. Zároveň som si 
vedomá veľkej zodpovednosti  
a záväzku voči všetkým ob-
čanom nášho mesta. Dôvera, 
ktorú ste mi prejavili ma zavä-
zuje. Urobím všetko preto, aby 
som Vás nesklamala. Zároveň 
chcem zablahoželať aj novozvo-
leným poslankyniam a poslan-
com Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch a vyjadriť 
presvedčenie, že spoločnými si-
lami dokážeme urobiť pre naše 
mesto maximum.

Táto volebná kampaň, aj keď 
bola poznačená rôznymi ne-
pravdivými výrokmi niektorých 
kandidátov, oproti predchádza-
júcej bola oveľa korektnejšia  
a bez anonymných schránkových 
pamfletov. Preto chcem všetkým 
kandidátom, ktorí sa uchádzali 
o funkciu primátora, alebo post 
poslanca poďakovať za slušne 
vedenú predvolebnú kampaň. 
Každý z kandidátov si zvolil svoj 
osobitý spôsob oslovenia občanov 
a občan si vybral. 
Chcem touto cestou požiadať 
všetkých, či už kandidátov ktorí 
boli úspešní, kandidátov, ktorí 
nemali to šťastie, aby získali do-
statočný počet hlasov, ich priaz-

nivcov a sympatizantov, aby po 
ukončení predvolebnej kampane 
nevhodnými výrokmi na inter-
nete neurážali občanov mesta, 
ktorí nevolili podľa ich predstáv. 
Prosím, ukážme Slovensku, že 
v Krompachoch žijú aj slušní, 
dobrí a najmä múdri ľudia. Som 
presvedčená, že negatívnej a zlej 
reklamy sme si všetci v meste užili 
dosť. 

Vážení spoluobčania,
spojme všetky svoje sily, vedo-
mosti a možnosti a snažme sa 
spoločne pomôcť ľuďom, ktorí 
pomoc potrebujú. Neveďme už 
ďalej predvolebné „žabomyšie 
vojny“, ktoré nenapomáhajú 
nám, našim deťom a ani senio-
rom, ktorí žijú a chcú naďalej žiť  
v tomto meste. 

Vážení spoluobčania,
zaiste ste postrehli, že v meste 
sa začína stavebný ruch. Kaž-
dý človek, ktorý čo len trocha 
rozumie stavebníctvu sa určite 
pýta, čo je to za nezmysel, že so 
stavebnými prácami začíname 
pred začiatkom zimy. Bohužiaľ, 
nemáme na výber. Tak, ako som 
už v predchádzajúcich číslach 
Krompašského spravodajcu nie-
koľko krát uviedla, mesto získalo 
dotačné prostriedky z EÚ fondov 
na stavbu „Revitalizácia mesta 
po povodni“. Žiadosť o poskyt-
nutie dotácie na túto stavbu sme 
na riadiaci orgán predkladali 
už v júni minulého roku, t. j.  
v roku 2013. Dotácia mestu bola 
priznaná koncom apríla tohto 
roka, t.j. v roku 2014. V júni bolo 
ukončené verejné obstarávanie, 

ktorého priebeh a výsledky sme 
ihneď poslali na kontrolu na ria-
diaci orgán. Kontrola zo strany 
riadiaceho orgánu bola ukonče-
ná až v októbri a až vtedy sme 
dostali súhlas, aby sme pristúpili  
k podpísaniu zmluvy s víťazným 
uchádzačom, t. j s dodávateľom 
stavby, ktorý predložil najnižšiu 
cenu na realizáciu stavby. Lehota 
výstavby je sedem mesiacov a nie 
je možné ju zmeniť, pretože bola 
súčasťou predloženej ponuky 
víťazným uchádzačom v súťaži 
(verejnom obstarávaní). To zna-
mená, že stavba musí byť ukon-
čená v máji 2015. Zároveň pre nás 
je záväzná aj ďalšia požiadavka 
vyplývajúca z výzvy pre tento 
projekt a to, že všetky projekty 
musia byť ukončené spolu so zá-
verečným zúčtovaním najneskôr 
do 30.6.2015. Takže naozaj nemá-
me na výber a musíme realizovať 
túto stavbu, aj keď v zime to bude 
veľmi problematické. Púšťame sa 
do stavby v ťažkých klimatických 
podmienkach, avšak nezačať  
a nerealizovať stavbu by pre mesto 
znamenalo vzdať sa nových par-
kovísk, chodníkov, rekonštrukcie 
mosta a verejných priestranstiev. 
Vážení spoluobčania, chcem Vás 
všetkých požiadať o trpezlivosť  
a strpenie stavebného ruchu, kto-
rý Vás môže obťažovať niekedy 
aj počas Vášho oddychu. Avšak 
bez znečistených komunikácií 
a stavebného ruchu sa terénne 
práce dajú realizovať len veľmi 
ťažko. Budeme sa snažiť čo naj-
viac eliminovať možné vzniknuté 
problémy, za ktoré sa Vám vopred 
ospravedlňujem. 

Iveta Rušinová, primátorka mesta

Dovoľte mi, aby som sa touto 
cestou úprimne poďakovala vo-
ličom, ktorí mi v týchto komu-
nálnych voľbách odovzdali svoj 
hlas na post primátora mesta  
i za poslankyňu.
Osobne sa cítim byť vysoko 

morálne ocenená za svoju 
doterajšiu, i keď krátku prácu 
v poslaneckom zbore nášho 
mesta, preto chcem ubezpečiť 
občanov, že ako nezávislá po-
slankyňa budem ďalej pracovať 
ROVNAKO V PROSPECH 

VŠETKÝCH a mojím krédom 
naďalej zostáva slušnosť, otvo-
renosť a serióznosť.
Primátorke mesta Ing. Ivete 
Rušinovej blahoželám k znovu-
zvoleniu do funkcie.

Marta Mičeková

SMER-SD klub Krompachy ďakuje voličom Krompách za dôveru, ktorú nám prejavili svojimi 
hlasmi a účasťou vo voľbách.

Klub politickej strany SMER-SD Krompachy
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Nemocnica Krompachy uviedla do prevádzky nový špičkový počítačový tomograf 

Z činnosti Mestskej knižnice Krompachy

Plne digitálny 16 vrsvový CT prístroj 
disponuje omnoho vyššou rozlišovacou 
schopnosťou, oproti predchádzajúcemu 
prístroju, vďaka čomu dodá lekárom viac 
informácií v podstatne kratšom čase.

Modernejšie, rýchlejšie a bezpečnejšie 
vyšetrenie. To je len malý počet výhod, 
ktoré čakajú na tisíce pacientov, ktorí budú 
využívať špičkový počítačový tomograf 
(CT) v krompašskej nemocnici. CT prístroj 
SIEMENS SOMATOM EMOTION 16 EX-
CEL je kvalitatívne na ďaleko vyššej úrovni, 
ako doposiaľ používaný prístroj na CT pra-
covisku od roku 2006. Nemocnica Krom-
pachy koncom októbra 2014 slávnostne 
otvorila zrekonštruované CT pracovisko, 
kde bol zakúpený nový špičkový CT prí-
stroj. Hodnota celého diela bola necelých 
300 tisíc EUR.
Slávnostné prestrihnutie pásky vykona-
li predseda predstavenstva AGEL a.s. 
MUDr. Ján Dudra, PhD., MPH, podpred-
seda predstavenstva AGEL a.s. a predseda 
predstavenstva AGEL SK a.s. MUDr. Mi-
lan Leckéši, primátorka Mesta Krompachy 
Ing. Iveta Rušinová a konatelia nemocnice 
MUDr. Miroslav Kraus a Mgr. Miroslav 
Jaška. Popriali všetkým zamestnancom 
zvyšovanie komfortu pri poskytovaní zdra-
votnej starostlivosti pre pacientov z Krom-
pách aj širšieho okolia. 
Plne digitálny 16 vrstvový CT prístroj 
disponuje omnoho vyššou rozlišovacou 
schopnosťou, oproti predchádzajúcemu 
prístroju, vďaka čomu dodá lekárom viac 
informácií v podstatne kratšom čase. Toto 
moderné zariadenie je schopné na základe 
jediného skenovania vyhotoviť množstvo 

snímkov, ktoré je dokonca schopné spra-
covať aj trojrozmerne. Špičkový prístroj 
má množstvo ďalších nesporných výhod  
a technických vymožeností, dokáže naprí-
klad optimalizovať dávku žiarenia. „Vyšet-
renie na počítačovom tomografe predsta-
vuje pre telo radiačnú záťaž, ktorú je teraz 
možné znížiť aj pri zachovaní dostatočného 
rozlíšenia pre hodnotenie. To považujem 
za veľmi dôležité. Okrem toho prístroj 
umožňuje redukovať nepriaznivé artefakty 
z kovových implantátov. Súčasťou dodáv-
ky je špičková popisovacia stanica, ktorá 
slúži lekárom na spracovanie získaných 
obrazov a ich rekonštrukciu,“ vysvetľuje 
primár rádiologického oddelenia MUDr. 
Miroslav Kraus. Primár si tiež pochvaľuje 
nové užívateľské prostredie. S výsledkami 
vyšetrení nemusí pracovať len lekár nachá-
dzajúci sa na pracovisku počítačovej tomo-
grafie, môže konzultovať snímky v rámci 
počítačovej siete a výsledky si dnes môžu 
prehliadnuť aj lekári z ostatných oddelení 
nemocnice v rámci nemocničnej informač-
nej siete,“ pochvaľuje si primár. 
Nové moderné CT bude umiestnené v re-
konštruovaných priestoroch pavilónu B. 
Slúžiť bude pre pacientov nemocnice ako aj 
pre všetky odborné ambulancie. „Pôvodné 
priestory sme rozšírili, vymenila sa po-
dlaha, strop, svietidlá a elektroinštalácia, 
ktoré boli potrebné pre montáž CT prístro-
ja. Vyhotovili sme barytové omietky, ktoré 
sa používajú ako tieniacie vrstvy proti prie-
niku iónizujúceho žiarenia. Upravené boli 
tiež priestory čakárne,“ uviedol konateľ 
nemocnice MUDr. Miroslav Kraus.
Rádiologické oddelenie vyšetrí na počíta-
čovom tomografe okolo 2,5 tisíc pacientov 

ročne. „Základom každej nemocnice je 
okrem operačnej sály diagnostika. Tomo-
graf je dnes už takmer štandard, je to srdce 
nemocnice. Preto som veľmi rád, že došlo 
k zabezpečeniu špičkového CT prístroja,“ 
dodal konateľ.
Spoločnosť AGEL SK prevádzkuje Nemoc-
nicu Krompachy od roku 2008. „Za toto 
obdobie došlo k otvoreniu zrekonštruova-
ného chirurgického pavilónu, zmoderni-
zovaného pavilónu gynekologicko- pôrod-
níckych odborov, k zakúpeniu špičkového 
CT prístroja a nového moderného kardio-
tokografu na gynekologicko-pôrodnícke 
oddelenie. Zrekonštruované boli operačné 
sály chirurgického oddelenia,  čakáreň na 
detskom oddelení a vybudovaná bola cel-
kom nová priestranná a moderne zariadená 
nadštandardná izba pri oddelení anestézio-
lógie a intenzívnej medicíny,“ dodal MUDr. 
Miroslav Kraus. Podľa slov konateľov ne-
mocnice, chcú v doterajšom nastavenom 
trende naďalej pokračovať. V Nemocnici 
Krompachy je ročne hospitalizovaných 
viac ako 7 000 pacientov, ambulantne ošet-
rených takmer 55 000 pacientov.

Mgr. Marta Csergeová

ilustračné foto, zdroj: internet

V súčasnosti sa veľký dôraz v primárnom 
vzdelávaní kladie na čitateľskú gramot-
nosť, ktorá je základným predpokladom  na 
život v dnešnej informačnej spoločnosti. Jej 
súčasťou sú moderné informačné a komu-
nikačné technológie, ktoré zásadným spô-
sobom menia povahu práce aj nášho života. 
Rodina, ako sociálna skupina a základná 
bunka spoločnosti je miesto, kde sa vy-
tvára osobnosť jedinca. Tu je dieťa vedené 
k určitým návykom, ktoré budú formovať 
jeho postoje, životné ciele a ideály. Preto je 
dôležité či rodičia čítajú, ako často, či čítajú 
deťom, či sa o prečítanom rozprávajú, či 
navštevujú so svojím dieťaťom knižnicu... 
Knižnica a rodina sú jednoznačne vnímaní 
ako kompetentní partneri pri zvyšovaní 

čitateľskej gramotnosti. Preto sa snažíme 
v knižnici vytvoriť také podmienky, aby sa 
do čítania zapájala celá rodina, aby rodičia 
svojím príkladom ukázali deťom, že číta-
nie môže byť aj zábava, nielen povinnosť. 
A keďže podstatná je aj sociálna situácia 
mnohých rodín, ktorá im nedovoľuje ve-
novať finančné prostriedky na nákup lite-
ratúry, snažíme sa v tomto smere pomáhať 
tým, že v knižnici sa snažíme ponúknuť 
široký výber literatúry pre všetky vekové 
i záujmové skupiny našich čitateľov. Z fi-
nančných prostriedkov z rozpočtu mesta 
(1300 €) i z prostriedkov poskytnutých 
Ministerstvom kultúry formou dotácie  
(1000 €) sme v tomto roku zakúpili 268 
kníh. Ďalších 159 kníh sme dostali darom, 

či už z vydavateľstiev, ale i od obyvateľov 
mesta, ktorým sa touto cestou chceme po-
ďakovať. Určite si je z čoho vybrať. Snažíme 
sa aj o vytvorenie príjemného prostredia  
v knižnici. V tomto roku sa ukončila vý-
mena okien a dverí v priestoroch knižnice. 
Dokončili sme aj rekonštrukciu oddelenia 
pre deti a mládež, ktoré dostalo novú pes-
trú podobu. Knižnica funguje už druhý rok  
v plne automatizovanom systéme. Knižnič-
ný fond je sprístupnený aj cez internet. Do 
online katalógu knižnice je prístup z našej 
webovej stránky: kniznicakrompachy.web-
node.sk i z facebooku: Mestská knižnica 
Krompachy, kde pravidelne informuje aj  
o podujatiach knižnice. 
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Kalendárny rok pravidelne začíname sláv-
nostným zápisom prváčikov do knižnice. 
Pasujeme ich za ochrancov kníh a svojím 
podpisom potvrdia, že ich budú chrániť. 

Stalo sa už tradíciou, že pre deti pripravu-
jeme fašiangové dopoludnie s pankuškami 
a rôznymi čajíkmi a rozprávame sa o tradí-
ciách, ktoré sa spájajú s fašiangami.

V tomto roku sme pre našich čitateľov 
pripravili dve besedy so spisovateľmi. Pre 
dospelých to bola beseda s kráľovnou his-
torickej romance – tak ju označujú média 
– Janou Pronskou a pre deti to bola spiso-
vateľka Toňa Revajová, ktorej knihy dostali 
aj medzinárodné ocenenia. 

V apríli ozvláštnila priestory oddelenia pre 
dospelých výstava obrazov „Spišské exo-
dy“ výtvarníka Fera Guldan, ktorý vysta-
voval  v Prahe, Paríži, Antverpách, Ottawe, 
Viedni, Mníchove, Bruseli atď., výstavu si 
bolo počas dvoch týždňov pozrieť asi 200  
návštevníkov.
Už šiesty rok sa zapájame do celosloven-
ského projektu „Čítajme si...“, kde ide  
o prekonanie rekordu v počte čítajúcich 
detí počas 6-hodinového maratónu.  
V tomto roku sa nám podarilo vytvoriť 
náš – krompašský – rekord.  5. júna čítalo  
v knižnici 136 detí.
Snažíme sa aj o to, aby knihy vyradené  
z nášho fondu neskončili len v zbere pa-
piera. Každoročne v lete pripravíme burzu 
vyradených kníh, o ktorú je vždy veľký 
záujem.
Počas tohtoročných Dní mesta Krompachy 
bola otvorená výstava fotografií Spiš očami 
fotografa k nedožitým 70-tym narodeni-
nám Milana Voša a výstava obrazov Jána 
Uličného so spoločným názvom Krompa-
chy – história a súčasnosť, ku ktorej sme 
robili sprievodné slovo pre vyše 400 náv-
števníkov.

Mestská knižnica iniciovala aj ďalšiu zaují-
mavú výstavu, ktorá pochodila v priebehu 
troch rokov celé Slovensko a do 21. novem-
bra si ju bolo možné pozrieť vo výstavnej 
miestnosti Domu kultúry v Krompachoch. 
Ide o putovnú výstavu „Biblia na cestách“, 
kde je vystavených okolo 200 kusov biblií, 
od najstaršej – z roku 1726 – až po súčasné. 
V spolupráci s Miestnym odborom Matice 
slovenskej v Krompachoch organizujeme 
už 17. ročník „Mestské kolo v prednese po-
ézie a prózy“, do ktorého sa zapájajú žiaci 
miestnych základných a stredných škôl.

Na záver niekoľko čísel:
V súčasnosti knižničný fond tvorí: 18 887 
kníh a 16 titulov periodickej tlače, regis-
trovaných je 780 čitateľov, ktorí navštívili 
knižnicu 8723-krát a vypožičali si 20548 
kníh a časopisov. Vybavili sme 171 požia-
daviek na medziknižničnú výpožičnú služ-
bu a poskytli 774 faktografických informá-
cii pre našich čitateľov. Pripravili sme 147 
podujatí (informatické besedy, zážitkové 
čítania, besedy o prečítaných knihách, ho-
vorené bibliografie, besedy so spisovateľmi, 
výstavy i tematické výstavky...), ktorých sa 
zúčastnilo 1644 návštevníkov.
Pravidelne vypomáhame pri zabezpečova-
ní podujatí organizovaných mestom, ako 
sú Pankuškové fašiangy, Deň detí, Festival 
tanca, Doneba fest, Krompašský jarmok, 
Beh ulicami Krompách, Deň úcty k star-
ším, Mikuláš, či rôzne divadelné predstave-
nia v dome kultúry.
Práca v knižnici je teda rôznorodá a keďže 
škála našich používateľov je veľká – od 
škôlkarov až po dôchodcov – musí byť 
aj kreatívna. No sme radi, ak môžeme 
spríjemniť vaše voľné chvíle, či poskytnúť 
pomoc pri štúdiu hlavne tým, ktorí študujú 
popri zamestnaní a zháňanie literatúry pre 
nich nie je jednoduché.

Knižničné služby môžete využívať 
v týchto dňoch.
pondelok: 10,00-12,00  13,00-16,00 hod.
utorok: 10,00-12,00  13,00-18,00 hod.
streda: 10,00-12,00  13,00-16,00 hod.
štvrtok: 10,00-12,00  13,00-18,00 hod.
piatok:   8,00-12,00  13,00-16,00 hod.

Tešíme sa na Vás.

Žofia Síkorová, Mestská knižnica Krompachy

Budeme naňho spomínať
V živote človeka sú chvíle, o ktorých naisto 
vieme, že prídu. Na smrť blízkeho človeka, 
či už  príde náhle alebo očakávane, sa nikdy 
nedokážeme dosť dobre pripraviť a cítime 
bolesť. 
Bolestne sa nás dotkla smutná správa, že 
odišiel spomedzi nás dňa 30.10.2014 vo 
veku nedožitých 72 rokov pán Silvester 
Hvizdoš. 
Silvo, ako sme ho familiárne volali, počas 
svojho života bol neustále v kontakte s ľuď-

mi. V Kovohutách pracoval ako fotograf, 
celoživotnou láskou mu bola hudba, účin-
koval ako bubeník v rôznych skupinách  
a dychovke. 
Angažoval sa aj v spoločenských organi-
záciách ako boli Zväz postihnutých civi-
lizačnými chorobami, Slovenskom zväze 
telesne postihnutých a bol aj dlhoročným 
predsedom Základnej organizácie Slo-
venského zväzu zdravotne postihnutých  
v Krompachoch. 

Pod jeho vedením sa Krompašania zame-
riavali na spríjemnenie voľných chvíľ a obo-
hatenie spoločenského života zdravotne 
postihnutých. Vo svojej činnosti sa riadil 
princípmi humanity a charity tak, ako to 
má vo svojom vienku Slovenský zväz zdra-
votne postihnutých. 
Priatelia a známi budú naňho spomínať ako 
na príjemného a veselého človeka.
Česť jeho pamiatke. 
 Stanislav Barbuš

RIADKOVÁ IZNERCIA

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

POďAKOVANIE
Týmto chem vyjadriť poďakovanie primárke MUDr. Lukáčovej a jej kolegom z gyn.-
pôr. odd. a odd. pre novorodencov nemocnice v Krompachoch za príkladnú starost-
livosť pred a po narodení mojej dcéry Dominiky.  Vďačná Marcela Horváthová
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Zo života našich škôl

Deň otvorených dverí Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Univerzita Pavla Jo-
zefa Šafárika (UPJŠ)  
v Košiciach v spolupráci  
s Odborom školstva Košic-
kého samosprávneho kraja 
pripravila 10. októbra 2014 pre 
študentov stredných škôl Deň 
otvorených dverí (DOD).

Tejto zaujímavej akcie sa zú-
častnili aj 40 študenti Gym-
názia v Krompachoch spolu 
s Mgr. Amáliou Krausovou  
a Mgr. Adelou Cukerovou  vďa-
ka projektu Moderné vzdeláva-
nie – najlepšia investícia, ktorý 
je spolufinancovaný zo zdrojov 
EÚ v rámci aktivity 3.1 – Mode-
lovanie kariéry. 
Podujatie oficiálne otvorili  
v budove Sokrates v areáli 
na Moyzesovej ulici za účasti 
zástupcov vedenia UPJŠ v Ko-
šiciach. Po ňom sa návštevníci, 
zaujímajúci sa o možnosti štú-
dia na univerzite, mohli stret-
núť so zástupcami jednotlivých 
fakúlt.

Každá fakulta si pre návštev-
níkov pripravila prezentáciu, 
v ktorej záujemcom priblížila 
prostredie fakulty a akredi-
tované študijné programy. 
Okrem toho bol k dispozícii 
informačný stánok. Študenti 
sa tak jednoducho mohli do-
zvedieť dôležité informácie, 
napríklad o podmienkach 
prijímacieho konania a termí-
noch podávania prihlášok. 
Na DOD sa prezentovala aj 
Univerzitná knižnica, ktorá 
ponúka svoje služby všetkým 
študentom a zamestnancom 
UPJŠ s cieľom podporovať 
výučbu, pedagogický a vedec-
ko-výskumný proces na uni-
verzite. Po skončení progra-
mu v budove Sokrates mohli 
študenti navštíviť vybrané 
fakulty, pozrieť niektoré praco-
viská ústavov, kliník a katedier, 
vrátane učební a laboratórií,  
a diskutovať s pedagógmi a štu-
dentmi. 
Naši študenti navštívili Ústav 

biologických a ekologických 
vied, Ústav fyzikálnych vied, 
Ústav geografie, Ústav chemic-
kých vied, Ústav informatiky a 
Ústav matematických vied PF 
UPJŠ.
Deň otvorených dverí na Prí-
rodovedeckej fakulte UPJŠ sa 
našim študentom páčil, bol to 

optimálny spôsob, ako získať 
informácie o univerzite, na kto-
rej by chceli  študovať a zároveň 
sa mohli poradiť s odborníkmi 
o tom, ktorý študijný odbor je 
pre nich ten najlepší.

Mgr. Marcela Hojstričová,  

manažér publicity, Gymnázium Krompachy

Náš kňaz, človek, rodák
V stredu 6.11. večer sme 
sa ako Krompašania pri-
šli rozlúčiť s naším rodá-
kom, kňazom a všetkými 
obľúbeným človekom, 
Mgr. Milanom Fečkem, 
ktorého sme mali všetci 
veľmi radi. 

Milan, ktorý mal vždy pre 
každého čas a dobré slo-
vo, nebol veru žiadnemu  
z nás ľahostajný.
O to viacej nás boleli uši 
a najmä srdce, keď sme 
nad jeho mŕtvym telom 
počuli slová “problémový 
kňaz”. Akoby mal byť len 
akousi komickou posta-
vičkou, ktorá sa akousi 
náhodou vyskytla medzi 
nimi, skutočnými svät-
cami… Takouto urážkou 

nielen cti zosnulého, ale 
aj všetkých prítomných  
a vlastne celých Krom-
pách, sme sa presvedčili, 
ako málo dotyčným záleží 
na realite a pravde.
Milan nebol členom 
nijakých exkluzívnych 
spoločností, ani ho nik  
z nás nepočul sa nad ni-
kým vyvyšovať, naopak, 
dokázal si nájsť svojou 
pokorou a úprimnos-
ťou cestu ku každému,  
a mnohým, najmä cho-
rým a slabým, tak aj otvo-
ril cestu do Božieho krá-
ľovstva. Nebol človekom, 
ktorý svojimi škandálmi 
zásoboval nenažranosť 
bulváru a ani sa kvôli 
nemu nestavali bilboardy, 
ktoré by “hodnotili” jeho 

kňazský život.
Milan bol náš kňaz, náš 
človek, náš rodák. 
Ďakujeme zároveň našej 
pani primátorke, Ing. 
Ivete Rušinovej, že v deň 
pohrebu Milana bola 
hlasom nielen všetkých 
Krompašanov, ale aj toho 
množstva ľudí, ktorí prišli 
nášmu Milanovi poďako-
vať za všetku lásku, ktorú  
nám rozdával po celý 
život hlasom, ktorý chcel 
zasa niekto raz umlčať.

Drahý Milan, nech Pán 
pripočíta všetko, čo si 
pre naše mesto urobil ako 
kňaz i človek. Sľubujeme, 
že nebudeme mlčať. Do-
videnia v nebi!

Ján M. Feledi

  Beriem si so sebou
  iba čo som rozdal
  pozemské slávenia
  mením na večné
  do očí života
  tam
  na druhom brehu
  pozerám už priamo
  nielen cez oblohu
   
  Cez kríž som chápal
  celý svet
  sprevádzal ma všade
  aj kde sa zdalo
  že ho niet
   
  Nesmúťte za mnou
  domov idem
  už som sa rozdal

  do úplná
  škovránok bez hlasu
  poslednú pieseň spieva
  iba sám v sebe
  pre každého z vás
   
  Odpusťte prosím
  kde je na mne vina
  niekedy ma moja
  vôľa zradila
  vyšlite za mnou
  prosbu za spásu
  nepresiahnem už
  samého seba
  neposuniem čas
  do plného klasu
   

  Monika Tančáková

Neposuniem čas
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PETER BLACK 2 - A new beginning

Eurocup 2014

Október – mesiac úcty k starším - Posedenie pri slivkovom koláči

Študenti krompašského gymnázia opäť 
navštívili divadelné  predstavenie v ang-
lickom jazyku. Divadelnú hru  pre nás odo-
hrali herci martinského divadla 7. októbra 
2014 v Dome kultúry v Krompachoch.

Herci nám neboli cudzí, keďže sme si ich 
výkon mali možnosť naživo pozrieť pred 
rokom. Príbeh, samozrejme, nebol ten istý, 
aký sme videli pred rokom, ale  rovnako zá-
bavný. Zobrazoval tému, ktorá sa nás bez-
prostredne dotýka – hľadanie zamestnania.
   Peter Black – hlavná postava, je obyčajný 
mladý človek z ulice. Po tom, čo si uvedo-
mil, že predávanie časopisov na ulici je síce 
milé, ale na život mu nevystačí, rozhodol 
sa nájsť si zamestnanie. A tak prechádza 
sériou profesií a prác, pri ktorých zisťuje, 

že nedokáže robiť čokoľvek. Peter sa od 
prvej neúspešnej možnosti cez ďalších šesť 
dostal nakoniec k tej pravej – nielen k práci, 
ale aj k žene. Príbeh Petra Blacka skončil  
happy endom a vyslúžil si náš nadšený a pre 
hercov zaslúžený potlesk.
Angličtina je celkom zábavná, pokiaľ jej 
rozumieme. Naši študenti  ukázali, že sú 
vzdelaní a rozumeli všetkému, keďže sa po-
čas celého predstavenia smiali na vtipných 
„hláškach“ a gestách hercov.
Takáto forma vzdelávania nikdy nie je na 
škodu. Na chvíľu vypadnúť zo školských 
lavíc do divadelných kresiel a zároveň sa 
naučiť niečo nové. Už teraz sa tešíme na 
ďalšie  predstavenie, ktoré si pre nás o rok 
opäť pripravia herci z Martina.

Martina Bátorová, 3.A, Gymnázium Krompachy

Stalo sa už tradíciou, že pri príležitosti ko-
nania medzinárodnej barmanskej súťaže 
juniorov Eurocup v Prešove na našej škole 
organizujme exkurziu pre žiakov gastro 
odborov. 

Cieľom tejto exkurzie je sledovať nové tren-
dy v oblasti prípravy miešaných nápojov  
a motivovať žiakov, aby zodpovedne pristu-
povali k štúdiu, aby s láskou, citom a krea-
tívne pracovali na svojom odbornom raste. 
V tomto školskom roku sa konal už 22. roč-
ník medzinárodnej barmanskej súťaže, a to 
v stredu 22. októbra 2014 v Športovej hale 
Hotelovej akadémie na Baštovej ulici v Pre-
šove. Podujatie sa realizovalo pod záštitou 
AEHT – Európskej asociácie hotelierstva  
a turizmu, Slovenskej barmanskej asociá-
cie a Prešovského samosprávneho kraja.  
V tomto roku sa súťaže EUROCUP zúčast-
nilo 77 súťažiacich zo 7 krajín sveta, medzi 
ktorými nechýbala Česká republika, Poľsko, 
Maďarsko, Portugalsko, Slovinsko, a Ukra-
jina. Slovensko reprezentovalo 28 družstiev. 

Sprievodnou akciou Eurocupu bol Deň 
otvorených dverí na Hotelovej akadémii 
Prešov. Počas Dňa otvorených dverí boli 
pripravené ukážky odborných zručností 
žiakov, ako napr. flambovanie, príprava 
miešaných nápojov, dekoratívne vyrezáva-
nie do ovocia a zeleniny, príprava perníkov, 
ukážky slávnostných tabúľ. 
Lákadlom boli odborné prezentácie  
s poprednými slovenskými barmanmi. 
Prezentáciu americkej whisky Jack Dani-
el’s spojenú s degustáciou uviedol Rasťo 
Kubáň z Liptovského Mikuláša a s aktuál-
nymi svetovými barmanskými trendami  
a produktami Monin návštevníkov zozná-
mil Tomáš Gyén. 
Exkluzívnymi hosťami 22. ročníka boli 
Jana Karkušová a prešovská hudobná 
skupina Helenine oči. Jana Karkušová je 
čerstvá majsterka sveta zo Svetového bar-
manského kongresu, ktorý sa konal na pre-
lome septembra a októbra v Juhoafrickej 
republike a pripravila a predstavila víťazný 
nápoj.

Ružové negližé
2 cl Finlandia vodka grapefruit
2 cl Monin Lychee likér
1,5 cl Monin sirup ruža
1 cl fresh grepová šťava
Doliať: Hubert grand rosé

Pevne veríme, že aj my sa v budúcnosti za-
pojíme do súťaže a hrdo budeme reprezen-
tovať našu školu. Nie je dôležité zvíťaziť, ale 
zúčastniť sa. 

Bc. Janka Laciňáková, SSOŠ SEZ Krompachy

Jeseň je naozaj krásna. A v jednom zo svojich 
mesiacov, ktorý sme začali, nám pripomína 
jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť 
zrodená v duši človeka.
Je ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí 
tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. 
Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali 
radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili 
šťastnými nás, ich deti. Úcta k naším otcom  
a k naším mamám. K naším prarodičom. Ku 
všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše 

zostali hladké a nepoškvrnené.
Aj naši žiaci (triedy-3.A ,šiesty roč.7.A ) si uc-
tili prácu svojich starých rodičov. Pripravili 
si spolu s triednymi učiteľmi pekný kultúrny 
program. Piesňami, básničkami sa poďako-
vali za starostlivosť, námahu, obetu, trpezli-
vosť pri výchove svojich vnúčat.
Za to všetko im patrí jedno veľké ĎAKUJE-
ME!!!
Po kultúrnom programe starí rodičia spolu 
so svojimi vnúčatami, deťmi mali malé po-

hostenie ktoré sme pripravili spolu so žiakmi.
Mgr. .Darina Kandrová, ŠZŠ Krompachy
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Veľtrh vzdelávania AKADEMIA a VAPAC v Bratislave

Svetový deň výživy

Prednáška spojená s besedou na tému: Zdravá výživa

8. októbra 2014 štyridsiati študenti krom-
pašského gymnázia 2. až 4.ročníka 4-roč-
ného vzdelávacieho programu a septimy 
8-ročného vzdelávacieho programu 
navštívili po prvýkrát Veľtrh vzdelávania 
AKADEMIA a VAPAC. 

Túto exkurziu zorganizovala Mgr. Amália 
Krausová a Mgr. Adela Cukerová vďaka 
projektu Moderné vzdelávanie – najlepšia 
investícia, ktorý je spolufinancovaný zo 
zdrojov EÚ v rámci aktivity 3.1 – Modelo-
vanie kariéry. 
18.ročník  najväčšieho medzinárodného 
veľtrhu štúdia a kariéry na Slovensku  AKA-
DÉMIA &VAPAC sa konal pod záštitou  
JUDr. Maroša Šefčoviča,PhD., podpredse-

du Európskej komisie a Petra Pellegriniho, 
ministra školstva VVaŠ SR.  
Naši študenti vyrazili do Bratislavy už  
o piatej ráno. Po šeťhodinovej ceste au-
tobusom vystúpili pred  Aegon arénou 
NTC v Bratislave.  Na veľtrhu  slovenské 
a zahraničné univerzity, vysoké školy, fa-
kulty a inštitúcie prezentovali informácie  
o podmienkach prijímacieho konania a ďal-
šieho vzdelávania, o jazykovom vzdelávaní,  
o štipendiách a grantoch. Naši študenti 
mali možnosť konzultovať priamo aj so zá-
stupcami akreditovaných inštitúcií, ktoré 
poskytujú informácie o štúdiu, zamestnaní 
a brigádach v zahraničí.   Budúci matu-
ranti si vo výstavnom stánku č. 33 mohli 
vyskúšať elektronickú ukážku maturitných 

testov zo slovenského jazyka a literatúry,  
z matematiky a anglického jazyka.
Záujemcovia z radov pedagógov a žiakov 
získali napríklad informácie aj o Maturite 
online – elektronickej forme externej časti 
maturitnej skúšky, ktorá sa uskutoční  
v školskom roku 2014/2015 na viac ako 
300 stredných školách v rámci národného 
projektu E-test.
Študenti návštevu veľtrhu vzdelávania 
hodnotili veľmi pozitívne. Mali jedineč-
nú možnosť viesť diskusiu nielen priamo  
s akademickými osobnosťami, pedagógmi, 
ale aj so študentmi, ktorí už na danej škole 
študujú a pýtať sa na ich skúsenosti a odpo-
rúčania.
Mgr. Marcela Hojstričová, manažér publicity, Gymnázium Krompachy

Pod záštitou Ministerstva 
poľnohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR sa konal projekt  
Hovorme o jedle. 

V týždni od 13. 10 do 17.10.2014 
sa žiaci a pedagógovia školy 
zapojili do súťaže súvisiacej 
s týmto projektom. Súťaž vy-
hodnotila koordinátorka  školy 
podporujúcej zdravie Mgr. He-
lena Šoltýsová. Každý deň bola 
vyhlásená téma o zdravom ži-
votnom štýle. Žiaci so svojimi 
triednymi učiteľmi sa zapájali 
do rôznych aktivít: Zdravý je-
dálniček, Maskot zdravej vý-
živy, Naša trieda žije zdravo, 
Veľké či malé, všetko je zdravé, 
Cestovinové mandaly, Pre-
zentácia v anglickom jazyku, 
Báseň na tému ovocie, Beseda 
o zdravej výžive, Ochutnávka 
zdraviu prospešných potravín, 
Zdravý tanier, Zdravý životný 
štýl, Pyramída zdravej výživy 
a výtvarné stvárnenie témy. 

V školskom rozhlase si žiaci 
vypočuli rozhlasovú reláciu: 
Odstráň obezitu. Aj naši naj-
menší žiaci s materskej školy 
sa zapojili výrobou pekných 
postavičiek z jesenných plo-
dov. Ich práce boli vystavené  
v školskej jedálni.
Cieľom projektu bolo ino-
vatívne vzdelávať žiakov  
v oblasti  zdravej výživy. Viesť 
žiakov k  dobrým stravovacím  
návykom. Prostredníctvom 
vzdelávacích aktivít sa žiaci 
naučili nové vedomosti  o tom, 
akú úlohu plnia potraviny pri 
ochrane zdravia.

Mgr. Michaela Micherdová

 koordinátorka ZŠ s MŠ Maurerova ulica

Pri príležitosti svetového 
dňa výživy, ktorý pripadá na  
16. október zorganizovala 
predmetová komisia ekono-
mických a gastronomických 
predmetov dňa 16. 10. 2014 
pre žiakov gastronomických 
predmetov učebného odboru 
kuchár, čašník, servírka / II.A, 

II.B/ a nadstavbového študij-
ného odboru spoločné stravo-
vanie /I.NS,II.N/ prednášku 
spojenú s besedou na tému: 
Zdravá výživa. 
Prednášku sme uskutočnili  
v spolupráci s pobočkou Čer-
veného kríža v Spišskej Novej 
Vsi, za čo patrí poďakovanie 

riaditeľke územného spol-
ku Mgr. Janke Kipikašovej, 
ktorá bola na prednáške tiež 
prítomná. K hlavnej téme si 
pripravila prezentáciu spre-
vádzanú sprievodným slovom 
prednášajúca Mgr. Magdaléna 
Ferenčáková /Nemocnica  
s poliklinikou Spišská Nová 

Ves/, ktorá žiakov informo-
vala o zdravej životospráve, 
zdravom životnom štýle  
a o nebezpečenstve používania 
alkoholu a omamných látok. 
Žiaci prejavili svoj záujem  
v podobe mnohých pod-
netných diskusných námetov. 
Ing. Alžbeta Zumriková, SSOŠ SEZ Krompachy
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Volejbal chlapcov SŠ – základné kolo skupina C2 Dlhodobé športové súťaže KSK

Okresné kolo vo florbale žiakov a žiačok SŠ

Previerkou volejbalového majstrovstva  
s loptou ponad sieť, bol turnaj piatich 
družstiev stredných škôl okresu Spišská 
Nová Ves. 

Túto súťaž, zo série dlhodobých športo-
vých súťaží Košického samosprávneho 
kraja, organizovalo dňa 21. októbra 2014 
Gymnázium na Javorovej ulici v SNV. 
Družstvo SSOŠ SEZ Krompachy tvoril vý-
ber ôsmich žiakov na čele s kapitánom To-
mášom Hudákom zo IV.CM triedy. Sitom 
základného vyraďovacieho kola sa nám ne-
podarilo pretiecť, a preto v semifinálových 

bojoch budeme chýbať. Naši volejbalisti 
však vôbec nemusia smútiť. Do každého 
zápasu vložili svoje srdce a spoločne bojo-
vali o každú loptu, ktorá znamenala vyššie 
body a lepšie skóre. 
Naučiť sa prijať prehru a uznať kvalitu sú-
pera je tiež veľmi dôležité, nielen v športe, 
ale aj v osobnom živote. A práve to sa naši 
žiaci na takýchto športových súťažiach 
naučia. Takže prehra môže znamenať aj 
víťazstvo.
Celému volejbalovému družstvu ďakuje-
me za reprezentáciu.

Mgr. Zuzana Majláthová, SSOŠ SEZ Krompachy

Prvým kolektívnym športom v tomto 
školskom roku, ktorého sa naša škola zú-
častnila, bol florbal chlapcov a dievčat. 
Konal sa v dňoch 14. a 15. októbra 2014  
v Spišskej Novej Vsi. 

Táto súťaž mala pre nás prívlastok „účast-
nícka“, pretože oba naše tímy, tak chlap-
čenský ako aj dievčenský, sa na obvodnom 
kole zúčastnili bez nádeje na postup zo 
základnej skupiny. Družstvo chlapcov, 
pod vedením kapitána Patrika Prokopa  
z III.CM triedy, odohralo spolu tri zápasy, 
kde raz remizovalo a dvakrát prehralo.  
S tým istým výsledkom skončili na druhý 

deň aj dievčatá, ktoré viedli kapitánka Eva 
Bašistová zo IV.CM triedy. V celkovom 
umiestnení stredných škôl okresu Spišská 

Nová Ves naša škola skončila na šiestom 
mieste.

Mgr. Zuzana Majláthová, SSOŠ SEZ Krompachy

Pasovanie prvákov
Dňa 22.10.2014 sa na našej 
škole konala ,,Prvácka paso-
vačka.́ ´ Najstarší žiaci, devia-
taci so žiackeho parlamentu 
pripravili privítanie prváčikov 
do radu žiakov školy. 

Akciu organizoval žiacky parla-
ment pod vedením gestora žiac-
keho parlamentu Mgr. Silvie 
Mazúrovej, ktorá na škole vedie  
dramatický krúžok. 
Témou pasovačky boli ročné 
obdobia. Na jeseň v septembri 
prváčikovia prichádzajú do ško-
ly, v novom prostredí si zvykajú 
na školské povinnosti. V zime 
už vedia napísať a prečítať prvé 
slabiky a vypočítať príklady  
z matematiky. Jar prichádza 
tiež s niečím novým, už vedia 
prečítať celú vetu. No leto je 
najkrajšie. Z malých prváčikov 
sú na konci roka šikovní žiaci, 

ktorí vedia čítať, písať a počítať.   
Na pasovačke sa predviedli aj 
malí herci z I.A pod vedením 
triednej pani učiteľky Mgr. He-
leny Šoltýsovej. Predstavili dra-
matizáciu krásnej rozprávky  
o Šípkovej Ruženke. Zarecito-
vali básničky o písmenách a čís-
lach a veselo zaspievali piesne. 
Prváčikovia z I. B, triedna pani 
učiteľka Mgr. Michaela Micher-
dová, porozprávali básničku  
o učení sa tej veľkej vedy  - abe-
cedy. Naučili sa, že v škole sú 
dobrý kolektív a poznajú pravi-
dlá slušného správania v škole. 
Pri rannom vstávaní do školy si 
zaspievali pesničku a tiež prida-
li peknú ľudovú pieseň. Obidve 
triedy  si spoločne zaspievali 
prvácku hymnu. Pasovanie 
prvákov potvrdili slávnostným 
sľubom prváka.
Deti zo žiackeho parlamentu 

pre všetkých pripravili nápoj 
múdrosti. Nápoj múdrosti ob-
sahoval zázračné ingrediencie 
ako sú, šikovnosť, trpezlivosť, 
múdrosť a usilovnosť. Tieto 
vlastnosti sú predpokladom 
úspešného zvládnutia prvej 
triedy. Ako potvrdenie tejto 
slávnostnej chvíle boli prváci 
odmenení medailami. Poďako-
vanie za prípravu a realizáciu 

prváckej pasovačky je potrebné 
vysloviť žiackemu parlamentu 
pod vedením Mgr. S. Mazúro-
vej.
Prvákom prajeme veľa úspe-
chov. Ich usilovnosť a snaha 
budú na konci školského roku 
odmenené prvým vysvedče-
ním.
Mgr. Michaela Micherdová, koordinátorka 

ZŠ s MŠ Maurerova ulica
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Nedožitá storočnica  Mikuláša Šprinca 
Mikuláš Šprinc bol katolícky 
kňaz, básnik, spisovateľ, pred-
staviteľ katolíckej moderny.
Narodil sa 30. novembra 1914 
v Krompachoch ako najmladší 
zo siedmich detí.

7.decembra bol pokrstený  
v rímskokatolíckom kostole  
sv. Jána v Krompachoch. Ľudo-
vú meštiansku školu absolvoval 
v Krompachoch. Maturoval 
na Gymnáziu v Levoči.V roku 
1934 vstúpil do kňazského se-
minára v  Spišskej Kapitule.  Za  
kňaza bol vysvätený 2. februára 
1939 za spišskú diecézu bisku-
pom Jánom Vojtašákom. Po vy-
sviacke nastupuje na svoje prvé 
pôsobisko do Spišskej Novej Vsi
V roku 1941 bol vymenovaný  
za riaditeľa Slovenskej kato-
líckej akadémie vied a umení 
a za redaktora katolíckeho 
mesačníka Kultúra,  v hlavnom 
meste Slovenska v Bratislave.
Jeho posledné miesto na Slo-
vensku bola Katolícka charita, 
kde bol jej riaditeľom. Po druhej 
svetovej vojne mu hrozilo, že 
by mohol byť zlikvidovaný ako 
ideologický nepriateľ komuniz-
mu. S vedomím svojho ordinára 
opúšťa rodné Slovensko
Dva mesiace strávil ako asistent 
v Hamburgu a potom odchádza 
do Ríma v auguste 1945. Pápež 
Pius XII. ho menoval ako ná-
rodného delegáta pre utečen-
cov v Rakúsku a Nemecku
Misia v Nemecku sa skončila 
vo februári 1946. Po návrate do 
Ríma pracuje vo Vatikánskom 
centrálnom úrade pre obete 
vojny ako sociálny referent  
a prekladateľ.
Keďže mal príbuzných v Cleve-
lande, títo mu zaplatili cestu do 
Ameriky.
Do Clevelandu prichádza  
21. júla 1946. Arcibiskup Ed-
ward F. Hoban a opát Teodor. 
G. Kojs O.S. B. sa s ním dohodli 
že  začal pracovať v opátstve sv. 
Andreja.      V rokoch 946-1957  
učil moderné jazyky na bene-
diktínskej vyššej škole.
13. júna 1957 nastupuje do se-
minára sv. Karola Boromejské-
ho, kde pôsobil ako profesor až 

do roku 1979.
V roku 1952 bol spoluzakla-
dateľom Slovenského ústavu  
v Clevelande, zakladateľ slo-
venských novín. V rokoch 1954 
– 1986 zakladateľom a redak-
torom časopisu Most.  19.mája 
1967 bol inkardinovaný do cle-
velandskej diecézy.
14. marca 1979 bol menovaný 
Slovenskou ligou v Amerike 
za Muža roka 1974 za svoju 
činnosť ocenený Slovenským 
ústavom v Clevelande.
Písal poéziu a prózu, spolu 
napísal 33 kníh: Sv. Andrej Svo-
rad, K slobodným pobrežiam, 
Andante, Bratislavský park, 
Cestou sv. Benedikta, Cesty  
a osudy, Driftwood, Jazero 
Oriona, Koralový ostrov, 
Matka krásneho milovania, 
Mladosť orla, Na Floride sám, 
Nezhasínajte hviezdy, Oči moje 
pútnické, Orleandre, Piesne 
s Palidora, Putovné piesne, 
Slovenská Liga v Amerike, 
Slovenská republika, Nádej 
víťazná, Odkaz, Tiché vody, 
Tvárou proti slnku, Sonáty  
o kráse, Svedkovia utrpenia,  
Z diaľky, Z odviatych, Zdravica 
sv. Cyril a Metod, Z poludnia  
a pol noci.
Mikuláš Šprinc zomrel  
31. mája 1986 v Clevelande.
Pochovaný je na katolíckom 
cintoríne „Calvary cementary“.
Na popud  vtedajšieho primáto-
ra mesta Krompachy Ing. Joze-
fa Fajgela, riaditeľa Slovenské-
ho ústavu v Clevelande Andreja 
Hudáka jr., vtedajšieho správcu 
rímskokatolíckej  farnosti dnes 
Vdp. prof. Jozefa Leščinského, 
tajomníka MO MS Františ-
ka Bíroša a tajomníka MS  
v Martine pána Žuffu  bola dňa   
23. 10. 1994 v Krompachoch 
na budove rímskokatolícke-
ho farského úradu odhalená 
pamätná tabuľa k nedožitým 
80 narodeninám Mikuláša 
Šprinca spojená so seminárom  
o živote a diele Mikuláša 
Šprinca. Následne bola na jeho  
pamiatku  Mestským zastupi-
teľstvom  v Krompachoch pre-
menovaná jedna z ulíc v Krom-
pachoch. 25. septembra 2004 

na Mestskom úrade v Krompa-
choch bolo spomienkové pás-
mo na  krompašských rodákov, 
po ktorom nasledovalo otvore-
nie pamätnej izby na oratóriu 
rímskokatolíckeho kostola  
a odhalenie pamätnej tabule. 
Iniciátormi tejto aktivity boli 
Ing. Jozef Fajgel, vtedajší správ-
ca rímskokatolickej farnosti 
Vdp. ThLic. Štefan Kosturko, 
predseda MO MS František 
Bíroš. Všetci prednášatelia sa 
zhodli, že na tieto osobnosti 
môžu byť právom hrdí nielen 
Krompašania, ale aj celé Slo-
vensko, lebo nám  robili dobré 
meno nielen doma, ale aj za 
hranicami našej vlasti, v USA.
26. septembra 2004 bola sláv-
nostná odpustová sv. omša s po-
žehnaním pamätnej izby  Mons. 
Eduardom Kojnokom, rožňav-
ským diecéznym biskupom.                                                                                                
Vďaka Slovenskému ústavu  
v Clevelande, zásluhou jeho ria-
diteľa Andreja Hudáka jr. Jozefa 
Horňaka a Jozefa Valenčíka, 
ktorí sa osobne na tejto udalosti 

zúčastnili. V tejto pamätnej 
izbe bude uložené jeho dielo, 
vydania časopisu Most a mnohé 
fotografie a osobné veci pre za-
chovanie budúcim generáciám.
Mikuláš Šprinc sa vrátil 
medzi svojich, do rodných 
Krompách na Slovensko, po 
ktorom celý život túžil.Mesto 
Krompachy, MO MS usporia-
davajú  každoročne okresnú 
prehliadku duchovnej poézie 
„Šprincove Krompachy“.                                                                                      
Mestské zastupiteľstvo  
v Krompachoch sa k nedožitej 
storočnici narodenia Miku-
láša Šprinca rozhodlo udeliť 
CENU MESTA KROMPACHY 
in memoriam. Cenu prevzali 
zástupcovia MO MS a jeden  
z iniciátorov prvotnej myš-
lienky „vrátenia“  Šprinca do 
Krompách , bývalý správca 
rímskokatolickej farnosti, dnes 
Vdp, prof. Jozef Leščinský.

Z dostupných zdrojov, vlastných spomie-

nok zozbieral a napísal  Ing. Jozef Fajgel
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Daxner, Anton
*3. novembra 1911, Krompachy
+1977, Brezno
Holič, významná postava ochotníckeho divadelníctva.

Gruber, József (č. Jóžef)
*5. novembra 1915, Krompachy
+26. novembra 1972, Budapešť
Významný maďarský strojárenský odborník, konštruktér, uni-
verzitný pedagóg, odborný publicista.

Lipták, František
*1814, Krompachy
+11. novembra 1903, Spišská Kapitula
Katolícky duchovný, cirkevný hodnostár, riaditeľ Učiteľského 
ústavu na Spišskej Kapitule.
Maurer, Ladislav
*1893, Krompachy
+2. novembra 1973, Žilina
Robotník, zakladajúci člen Komunistickej strany Českoslo-
venska, odborársky funkcionár, hospodársky pracovník.

Slovenský, Janko
*11., novembra 1856, Krompachy
+1900, Los Angeles, USA

Učiteľ, novinár, podnikateľ, zakladateľ, slovenskej tlače v 
USA, autor prvého anglicko-slovenského slovní¬ka pre Slová-
kov v Amerike.

Šprinc, Mikuláš
*30. novembra 1914, Krompachy
  1986, Wickliffe, USA
Katolícky duchovný, básnik, prekladateľ, pedagóg, redaktor. 
Jeden zo zakladateľov tzv. slovenskej katolíc¬kej moderny.

Trangous, Ľudovít
*27. novembra 1786, Spišská Nová Ves
  1855, Krompachy
Dôstojník, banský a hutnícky podnikateľ, majiteľ prvých mo-
derných krompašských železiarni.

Urbanec, Bartolomej
*12. novembra 1918, Krompachy
  1983, Bratislava
Hudobný skladateľ, dirigent

Zahatňanský, Ladislav
*27. novembra 1924, Krompachy
  1995, Spišská nová Ves
Ekonóm, rozhlasový pracovník, ochotnícky divadelník. 

HISTORICKÉ OKIENKO

Výročia krompašských osobností

Narodil sa 30. novembra 1914 v Krompa-
choch. Jeho rodný dom stál na rohu terajšej 
Lorencovej a Kúpeľnej ulice. Jeho otec bol 
sedliakom. Do ľudovej a meštianskej ško-
ly chodil v Krompachoch. Gymnaziálne 
štúdiá absolvoval v Levoči. Ako to bývalo 
zvykom v chudobných a mno-hodetných 
rodinách, nadané deti dali na kňazskú 
dráhu. Aj Mikuláš Šprinc v r. 1934 sa stal 
poslucháčom seminára na Spišskej Kapi-
tule. V r. 1939 bol vysvätený za kňaza. Bol 
kaplánom v Spišskej Novej Vsi. Od r. 1942  
bol riaditeľom Slovenskej katolíckej aka-
démie, od r. 1943 aj redaktorom časopisu 
Kultúra, v r. 1944 generálnym tajomníkom 
Ústredia charity. Komunistický funkcio-
nári v ňom videli nebezpečného predsta-
viteľa kultúry, proti ktorej boli schopní 
bojovať iba terorom a mocou. V r. 1945 bol 
varovaný pred zatknutým a emigroval cez 
Plzeň, Domažlice, Bavorsko a Rakúsko do 
Talianska. Jeho spolupútnikom bol ďalší 
slovenský katolícky básnik, františkán 
Rudolf Dilong.  Od r. bol pápežským dele-
gátom vatikánskej misie pre slovenských 
utečencov v Rakúsku a Nemecku. Od  
r. 1946 vo Vatikáne bol pracovníkom cent-

rálneho úradu pre vojnové obete, krátko 
na to odišiel do USA. V r. 1953 získal titul 
Magister artium na Western Reserve Uni-
versity v Clevelande a potom pôsobil ako 
učiteľ moderných jazykov na vyššej škole 
slovenských benediktínov v Clevelande, od 
r. 1957 bol profesorom moderných jazykov 
a filozofie umenia na Borromeo Seminary 
of Ohio. Žil vo Wickliffe, kde aj 31. mája 
1986 zomrel.
Literárne bol činný už počas gymnaziál-
nych štúdií a svoju literárnu činnosť roz-
vinul v spišskom seminári. Prispieval do 
literárnych a náboženských periodík (Elán, 
Kultúra, Rozvoj, Slovák, Slovenské pohľa-
dy, Svoradov). Jeho debutom v r. 1940 bola 
útla knižočka jeho básní s názvom „Ozveny 
v samotách”. Písal (Tak umieral básnik 
Paľo Oliva – 1942 s Jankom Silanom)  
a prekladal diela P. Lipperta, G. Papiniho 
a R. M. Rilkeho. Jeho ďalšie básne vznikli 
v USA a vyšli v zbierkach Putovné piesne 
(1950), Na Floride sám (1953), Tvárou 
proti slnku (1955), Mladosť orla (1962), 
Andante (1967), Bratislavský park (1968)  
a i. Tieto zbierky obsahujú básne duchov-
né, prírodnú lyriku, vlastenecké a politicky 

motivované verše, vnútorné vyznania člo-
veka hľadajúceho svoju identitu, sú rečovo 
úsporné a majú črty postsymbolickej es-
tetiky. V zbierkach Sonety o kráse (1976), 
Nezhasínajte hviezdy (1980) a Z diaľky 
(1982) sú obsahom jeho básní návraty do 
mladosti, spomienky na rodný kraj a pria-
teľov, nostalgia za domovom, premáhanie 
smútku na sklonku života a hold poézií.
Katolícki kňazi – básnici Paľo Ušák – Oli-
va, Janko Silan a Mikuláš Šprinc samých si 
nazvali „pirátmi krásy”.
Nemenej zaujímavé sú jeho zápisky z puto-
vania po Európe po r. 1945 (K slobodným 
pobrežiam, 1950), zážitky z Kalifornie 
(Cesty a osudy, 1957) aj o živote sloven-
ských baníkov v Pennsylvánii (na pokračo-
vanie v periodiku Slovenská obrana, 1951 
– 1952). Napísal aj životopis sv. Svorada 
– pustovníka. Prispieval do periodík Alma-
nach, Ave Maria, Jednota, Rozvoj, Slovák 
v Amerike a i. Vydal štúdiu o poézii Paula 
Verlaina (1953).
Bol neúnavným organizátorom kultúr-
neho, literárneho a spoločenského života 
slovenských vzdelancov v USA, založil  
a redigoval časopis Most, bol spoluorgani-

Jeden z mnohých: Mikuláš Šprinc
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Je to čas, keď sa záhrada chystá na zimný 
odpočinok. Ovocie, ak sme mali, malo by 
byť už  obraté a uskladnené. Všetky ovoc-
né dreviny zhadzujú po prvých mrázikoch 
lístie. 

Na záhonoch nám už ostali len niektoré odolné 
druhy zeleniny ako špenát, pór, ružičkový kel, 
petržlen a paštrnák. Okrasné hľuznaté kvetiny 
citlivé na mráz, ako gladioly, begónie a georgí-
ny vyberáme hneď po prvých mrazoch. Zimné 
obdobie s nízkymi teplotami až do -25 °C si 
vynucuje na všetkých záhradných plodinách 
stav zimného pokoja. Vysádzanie ovocných 
stromkov by sme mali skončiť do príchodu 
trvalých mrazov. Ovocné dreviny sa na zimný 
pokoj pripravujú samé, avšak dobrý záhradkár 
predvídavo robí rozličné opatrenia ešte pred 
nástupom zimného obdobia, aby rastlinám 
zabezpečil plynulý priebeh zimného pokoja  
a zmierňoval prípadné extrémne podmienky. 
Takýmito extrémnymi faktormi môže byť su-
cho, mokro, holomrazy, kruté mrazy, mnoho 
snehu, nekultivovaná pôda, slabá výživa rast-
lín a pod.
V rámci prípravy záhradky na prezimovanie 
by záhradkár mal robiť nasledovné práce: Proti 
suchu - výdatne zavlažíme tie rastliny, ktoré 
potrebujú veľa vlahy aj cez zimné obdobie. Sú 
to ihličnany, vždyzelené neopadavé listnáče 

ako rododendrony a pod. Na výdatnú závlahu 
použijeme 30-60 l vody k jednej rastline tak, 
aby koreňový bal bol doslova premočený. Po 
závlahe zakryjeme okolie rastliny lístím, aby 
sme zabránili ďalšiemu vyparovaniu vlahy  
a premŕzaniu pôdy a koreňov. 
Proti holomrazom prikrývame záhony a skal-
ky vrstvou čečiny. Stromkové ruže obaľujeme  
a ohýbame k zemi. Kríčkové ruže prikopcujeme 
pôdou. Pred zimou ich nestriháme. Okrem pri-
kopcovania ich ešte prekrývame čečinou. 
Mladé stromčeky obaľujeme papierom proti 
ohryzu lesnou zverou a zajacmi. Ak je veľká 
vrstva snehu a inovati, striasame ho zo stro-
mov a kríkov skôr, ako sa poškodia koruny. Je 
to dôležité najmä u ihličnanov a stromkových 
ríbezliach a egrešoch. Proti vysokým teplotám 
v zimnom období (+10 až +15 °C) chránime 
ovocné stromy bielením kmeňov a hrubších 
konárov vápenným mliekom. Zabránime tak 
prehrievaniu kmeňov pri slnečnom počasí cez 
deň a následným prudkým poklesom teploty 
v noci, pri ktorom dochádza k praskaniu kme-
ňov a mrazovým doskám. Bielime ešte pred 
príchodom mrazov v novembri, až v decembri 
pri teplotách nad nulou. Pôda má byť pred 
príchodom zimy hlboko zrýľovaná na hrubú 
hrudu, aby došlo k dobrému premrznutiu  
a ozdraveniu unavenej pôdy. Pred rýľovaním 
mala by byť pôda pohnojená organickými  

a priemyselnými hnojivami, prípadne vápnená.
Ešte pred príchodom mrazov vyhrabujeme 
spod ovocných stromov lístie, ktoré skom-
postujeme do pripravenej jamy, prekryjeme 
vrstvou zeminy, alebo čiernou netkanou tex-
tíliou. V žiadnom prípade ho nenechávame 
pod stromami alebo voľne na kope, pretože na 
jar sa nám to vypomstí chorým lístím na stro-
moch nielen na našej záhrade, ale spravíme 
medvediu službu aj  susedom, ktorí sa o záhra-
du poctivo starajú. Ak nechceme, alebo nemô-
žeme kompostovať, je potrebné lístie bezpod-
mienečne spáliť. Túto prácu si nenechávajme 
na jar, pretože pri oteplení nad 10°C už vystre-
ľujú spóry chrastavitosti do korún stromov, 
aj keď ešte nie sú olistené a uchytávajú sa na 
konároch a rozvíjajúcich sa púčikoch. Majme 
na pamäti, že z každého chorého listu sa uvoľ-
ňujú milióny spór, ktoré pri vhodnej teplote  
a vlhkosti infikujú jadroviny. Je nesprávne tvr-
denie niektorých záhradkárov, že ich stromy 
sú choré. Chrastavitosť napáda stromy vždy na 
jar nanovo a sú kultivary, ktoré  sú viac alebo 
menej náchylné, odolné alebo rezistentné voči  
tejto chorobe. Je treba pripomenúť, že choroba 
sa naplno prejaví až o 6 týždňov po infekcii 
a potom sa príčina pripisuje exhalátom a pod. 
Treba len veriť, že v budúcom roku sa dočkáme 
lepšej úrody ovocia ako v tomto roku.
 Ján Milo

ZÁHRADKÁRSKA PORADŇA - November v záhrade

zátorom a tajomníkom Spolku slovenských spisovateľov a umelcov. 
atril k najplodnejším slovenským exilovým básnikom a publicistom. Jeho básnické  
i prozaické diela  (okrem prekladov) boli na Slovensku vydané po r. 1989 a v pamätnej izbe 
krompašského katolíckeho kos-tola je časť expozície venovaná  aj jeho pamiatke.
Vybral som pre Vás báseň, ktorú napísal 11.februára 1980 a pod č. 40 bola uverejnená  
v zbierke jeho básni „Nezhasínajte hviezdy”. Čítajte!

Neste ma, neste, vetry,
cez moria domov na Spiš,

kde majstri kati pribili
môj národ na kríž.

Veď miesto moje nie je tu,
lež pod Skalou a v Šavrine,

kde rástla moja mladosť
jak borovica k zenitu.

Tam bola tvrdá roľa naša,
ktorú sme s otcom orali,

skropená rosou Otčenáša,
zem pradedov a dedov slávnych,

ktorým v nej srdcia ostali
vždy živé v časov nenávratných.

Spolu sme ako jedna reťaz
a nechýba v nej ani jedno ohnivo.

Strážcovia slobodného Spiša –
sejeme rodné sejivo

v znamení práva, v znamení kríža.
Srdce nám bije ako mlat, vždy vášnivo.

 Mikuláš Šprinc

Nezhasínajte hviezdy

Ludovit Dulai

Program:
Nedeľa, 30. november
10:00 hod.     Slávnostná sv. omša obetovaná za nebohého M. Šprinca
16:30 hod.     Slávnostný koncert spevokolu Cantica Christiana

Pondelok, 1. december 
14:00 hod.   Návšteva pamätnej izby M. Šprinca, kladenie venca k pamätnej tabuli na  
                          farskom úrade
15:00 hod.     Slávnostná akadémia v koncertnej sále ZUŠ Krompachy
Vystúpia: pán Aladár Franko - príbuzný M. Šprinca, Prof. Paedr. Dr. ThDr. Jozef Lečšin-
ský, PhDr., divadelný súbor Hviezdoslav, ZUŠ Krompachy, Cantica Christiana

Utorok, 2. december
XI. ročník literárnej súťaže pre žiakov a študentov „Šprincové Krompachy“
8:15 hod.     Koncert ZUŠ Krompachy
8:30 hod.     Slávnostná sv. omša vo farskom kostole a zahájenie súťaže
9:45 hod.     Začiatok súťaže v ZUŠ Krompachy
12:00 hod.   Odovzdávanie cien a diplomov v Dome kultúry Krompachy 

Dňa 30. novembra 2014 si pripomíname 100 rokov od narodenia Mikuláša Šprinca. 
Pri tejto príležitosti vás pozývame na oslavy tohto jubileá.
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Krompašský spravodajca 
je v predaji po 20. dni 
v príslušnom mesiaci. 

Uzávierka príspevkov je 
do 10. dňa daného mesiaca.
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Ak vieš, odpovieš
KUPÓN č. 11

INZERCIA

1. V ktorom slovenskom meste je sídlo univerzity Mateja Bela?  
 a) Banská Bystrica
 b) Nitra
 c) Prešov

2. Čo znamená slovo beatifikácia?
 a) exhumácia
 b) blahorečenie
 c) svätorečenie

3. Ktorý oceán je najväčším na našej planéte?
 a) Atlantický oceán
 b) Tichý oceán
 c) Indický oceán

4. Čo je to mandragora?
 a) ryba
 b) obojživelník
 c) rastlina

5. V ktorom roku vynašiel Američan Whitcomb Judson zips?
 a) v roku 1791
 b) 1891
 c) 1919

Správne odpovede nám posielajte na adresu: Redakčná rada Krompaš-
ského spravodajcu, MsÚ Krompachy, Nám. slobody 1, 053 42 Krompachy. 

Šťastným výhercom z minulého čísla je pán Ján Kokavec.

Autor: Dušan Girba

Správne odpovede z čísla 10/2014 sú: 12, 2c, 3a, 4b, 5a.
ViaNočNá akcia
Ak si uzavriete poistenie Vášho domu alebo bytu v termíne od 15. novembra 
do 23. decembra, budete zaradení do žrebovania o ročné poistné zdarma. 
Žrebovanie sa uskutoční 23. decembra a výherca bude kontaktovaný tele-
fonicky a tiež  na našej Facebook stránke (ALLIANZ Slovenská poisťovňa AK 
KROMPACHY)
Nájdete nás na 1. poschodí v Dome kultúry, Námestie Slobody č.2, 
Krompachy
Otvorené denne od 9.00 do 16.00 hodiny, v stredu od 8.30 do 17.00 hodiny.

Osobné stretnutie si môžete dohodnúť na tel. číslach: 
Patrik MAJER 0917 575 600, alebo aj mailom patrik.majer@os.allianzsp.sk 
Daniela KOTRADYOVÁ 0915 964 605, danielakotradyova68@gmail.com 
Mária BALLOVÁ 0905 369 242, maria.ballova@os.allianzsp.sk
Zuzana AHMED 0944 946 395, zuzanaahmed82@gmail.com

Kominárstvo ponúka 

• Čistenie komínov
• Kontrola komínov
• Frézovanie dechtu
• Vložkovanie komínov 
• Výstavba komínov na suchú
 aj mokrú prevádzku

tel: 0903 534 118

w w w . k o m i n a r i k . s k


