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Slovinský potok ožil
Sloviňák - ako ho my, Krompa-
šania, voláme. Pokojne prete-
ká cez naše mesto  od Sloviniek 
až do Hornádu. Odkedy? To ne-
cháme na historikov. Je dôle-
žité, že je tu.      Jeho krivý tok/ 
mimochodom aj podľa neho sú 
pomenované Krompachy- Ko-
rompa z maďarčiny –Krivý po-
tok/ sa bezstarostne vinie sem 
a tam a zase späť, aby nám uká-
zal krásne zákutia prírody. Ako 
sa uvádza v zemepisných úda-
joch je to potok na Spiši, na úze-
mí okresu Spišská Nová Ves. Je 
to pravostranný prítok Horná-
du a má dĺžku 17 km. Na hor-
nom toku preteká Lacemer-
skou dolinou. Oblasť v údolí po-
toka okolo obce Slovinky je sta-
rou baníckou oblasťou, ktorej 
stopy možno dodnes pozorovať 
v starých haldách, odvaloch a 
opustených štôlňach. Pramení 

vo Volovských vrchoch, v pod-
celku Hnilecké vrchy, na vý-
chodnom svahu vrchu Buko-
vec (1 126,7 m n. m.) v nadmor-
skej výške okolo 1 060 m n. m. 
Na hornom toku smeruje na vý-
chod, potom sa stáča na seve-
rovýchod a za obcou Slovinky 
viac-menej na sever.
Jeho prítoky sú sprava: Haladej, 
Došťavná, Duch, Jozefka, Ban-
ský potok, potok spod Ostrého 
vrchu (1 082,0 m n. m.), spod 
Krompašského vrchu (1 024,8 
m n. m.), Krompašský potok.
 Zľava: Svatíkov, Poráčsky po-
tok, potok spod Bielej skaly 
(926,0 m n. m.) a Jarček. Ústí 
do Hornádu na území mesta 
Krompachy v nadmorskej výš-
ke 360,6 m n. m. Preteká cez 
Slovinky, osada Dolina a mesto 
Krompachy.
Toľko známe údaje. A ako ho 

vnímame Krompašania dnes? 
To , že predeľuje mesto na dve 
časti prepojené mostami a mos-
tíkmi. Núti nás po nich prejsť, 
ak sa chceme dostať na dru-
hú stranu mesta, pohľad chtiac 
alebo nechtiac padne na breh 
potoka a na jeho tok vody. V 
zime sú to kačičky, ktoré lákajú 
najmä deti , ale aj dospelých a s 
radosťou im hádžu nejaké zvyš-
ky chleba.  S príchodom jari  sa 
začali práce na oprave mosta a 
stavaní mostíka pre chodcov 
pri“ Frudli“. So zvedavosťou 
sme sa prihliadali, ako to bude 
vyzerať. A dočkali sme sa. Nie-
len bezpečný prechod cez most, 
ale najmä krásne vytvorená ale-
ja popri potoku. Je radosť poze-
rať, ako ľudia  sa spokojne usá-
dzajú na nové lavičky, vyná-
ra sa im nový pohľad na park, 
vydláždený chodník zeleňou. 

Vždy som obdivovala v cudzine 
mosty obvešané kvetmi. Dnes 
sa stačí prejsť popri potoku 
cez park, pokochať sa záplavou 
kvetov na moste a vydať sa po 
prúde Slovinského potoka, kto-
rý poskytuje ľuďom zónu oddy-
chu a príjemného posedenia. 
No a večer je to romantická pre-
chádzka osvetlená novými svie-
tidlami sprevádzaná tichým šu-
mom vody. Vyslovujem nádej 
, že táto idyla bude ešte roky 
sprevádzať nielen nás ,Krom-
pašanov, ale aj príležitostných 
návštevníkov nášho meste. Hr-
dosť a patriotizmus by nemal 
chýbať nikomu z nás, ktorí žije-
me v tomto meste.  Vážme si aj 
najmenší kvietok , ktorý skráš-
ľuje a kultivuje život okolo nás a 
týmto oceníme snahu tých, kto-
rým na tom záleží.
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