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Zo života našich škôl

14. ročník Biblickej olympiády v Gelnici

Naši žiaci navštívili tvorivú dielňu : Veľkonočné vajíčko v Spišskej Novej Vsi

Družstvo ZŠ Zemanská obsadilo 1. miesto a 
postúpilo na diecézne kolo v Rožňave.

Dňa 13.marca 2015 sa na ZŠ v Gelnici konala 
vedomostná súťaž žiakov základných a stred-
ných škôl z vybraných kníh Svätého písma. V 
tomto školskom roku sa zúčastnilo 10 trojčlen-
ných družstiev z farností nášho dekanátu.

I našu Základnú školu na Zemanskej ulici re-
prezentovalo družstvo šikovných žiakov a to : 
Katarína Slovinská VIII.A, Tomáš Ferko VII.A 
a Jakub Uličný VIII.A, ktorí sa na súťaž pripra-
vovali spolu s p. katechétkou Mgr. A. Rybáro-
vou.
Svedomitá príprava žiakov sa nám naozaj vy-
platila. Umiestnili sme sa na 1. mieste a po-

stúpili sme tak na diecézne kolo, ktoré sa bude 
konať dňa 16.4. 2015  v konferenčnej sále bis-
kupského úradu v Rožňave. Táto reprezentá-
cia i umiestnenie potešili  našu školu a postú-
penie v súťaži je i pre žiakov veľkým povzbude-
ním. Veríme, že sa nám bude dariť i na diecéz-
nom kole.  

Mgr. Anna Rybárová

Východ Slovenska je naozaj bohatý na 
kultúru a tradície. Aj preto sa na poduja-
tiach  má čím pochváliť. 

Dôkazom toho boli aj tvorivé dielne ľudo-
vého majstra z Batizoviec s názvom : Veľ-
konočné vajíčko, ktoré sa konal 31. marca 
2015 v Spišskom osvetovom stredisku.
Naši žiaci 5. a 6. ročníka sa zúčastnili na 

tomto podujatí spolu so svojimi p. učiteľka-
mi Mgr. D. Karoľovou a Mgr. J. Farkašovou.
 Žiaci si  mohli vyskúšať svoju ľudovú tvori-
vosť a zručnosť pri výrobe kraslíc. Technika 
vyškrabávania ich veľmi zaujala. Podujatie 
ich bližšie zoznámilo s krásou našej kultú-
ry i remeselnej zručnosti Slovákov. Môže-
me byť na to právom hrdí.

Mgr. Anna Rybárová

Nová hasičská technika pre dobrovoľných hasičov
História dobrovoľného hasičstva na Slo-
vensku má dlhú tradíciu, veď len náš zbor 
v Krompachoch má podľa dostupných in-
formácii 115 rokov. Za toto obdobie sa 
stovky hasičov vystriedalo pri pomoci 
obyvateľom nášho mesta a okolitých obcí. 

Dobrovoľní hasiči boli a sú na úkor svoj-
ho voľného času, bez nároku na odmenu a 
v akejkoľvek situácii pripravení pomáhať 
spoluobčanom pri ničivých požiaroch, po-
vodniach a iných mimoriadnych situáciách.
Tento potenciál dobrovoľného hasičstva si 
uvedomilo aj vedenie nášho štátu a pristú-
pilo k modernizácii zborov prideľovaním 
techniky a finančnej podpory na zakúpe-
nie ochranných prostriedkov, školenie, vý-
zbroj a výstroj.
Aj naši členovia sa po dlhých rokoch dočka-
li novej techniky, menšej cisternovej strie-
kačky Iveco Daily, ktorá bude slúžiť pri vy-
konávaní zásahov v našom meste. Konečne 
sa nám podarilo po urgenciách našich čle-
nov, ktoré trvali už takmer dva roky, vybo-
jovať novučičké auto. Keďže sme o pride-
lení techniky vedeli necelý týždeň vopred, 
bolo potrebné všetko pripraviť na dôstojnej 
úrovni a zabezpečiť v spolupráci s mestom 
priebeh odovzdávania.

Vo štvrtok, 23. mája sa naši členovia, zá-
sahová jednotka dobrovoľného hasičské-

ho zboru a predstavitelia mesta 
nastúpili pred mestským úradom, 
aby boli svedkom príchodu nové-
ho automobilu. Samotné odovzda-
nie začalo krátko po pol piatej, kde 
na novom tátošovi pricválal osob-
ne podpredseda vlády SR a minis-
ter vnútra JUDr. Robert Kaliňák. 
Ten si od veliteľa DHZ Krompachy 
prebral hlásenie a pripojil sa k hos-
ťom, ktorí čakali na privítanie a sa-
motný akt odovzdávania.
Slova sa ujala primátorka mesta Krom-
pachy Ing. Iveta Rušinová, ktorá privíta-
la vzácnych hostí, vyzdvihla aktivitu a prá-
cu členov dobrovoľného hasičského zboru a 
odovzdala slovo ministrovi. Ten vo svojom 
príhovore poďakoval za činnosť nášho zbo-
ru a vyjadril sa, že táto technika nie je da-
rom, ale splátkou dobrovoľným hasičom za 
ich činnosť na úseku ochrany pred požiar-
mi. Po týchto slovách uznania a vďaky na-
sledovalo pokrstenie a slávnostné odovzda-
nie kľúčov od novej cisterny.
Na tomto podujatí sa okrem našich členov 
a predstaviteľov mesta zúčastnili za Dob-
rovoľnú požiarnu ochranu SR jej generálny 
sekretár Vendelín Horváth, vedúci sekreta-
riátu Ing. Ján Parčiš, predseda územného 
výboru Ing. Peter Wolf, ktorý je zároveň ve-
liteľom nášho zboru, riaditeľka územného 
výboru Alžbeta Kakalejová, ako aj profesi-

onálny kolegovia z Hasičského a záchran-
ného zboru SR na čele s jeho preziden-
tom JUDr. Alexandrom Nejedlým, kraj-
ským riaditeľom Ing. Jozefom Fedorčákom 
a okresným riaditeľom Mgr. Martinom Vo-
zárom.
Veríme, že nová technika bude prospeš-
ná pre občanov nášho mesta pri pomoci v 
ťažkých situáciách ohrozenia na životoch a 
zdraví. Chceme sa v závere poďakovať vý-
boru DHZ Krompachy za jeho snahu pri 
získavaní automobilu ale aj pri iných čin-
nostiach, vedeniu mesta a mestskému za-
stupiteľstvu za spoluprácu pri činnosti na 
úseku ochrany pred požiarmi a v neposled-
nom rade aj vedeniu ministerstva vnút-
ra SR a osobne ministrovi JUDr. Roberto-
vi Kaliňákovi, ktorý okrem iného prisľúbil, 
že v priebehu tohto roka by nám mohla byť 
odovzdaná aj ďalšia nová alebo repasovaná 
technika. Ďakujeme.

Ing. Lucia Ferencová, tajomníčka DHZ Krompachy


