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V rýchlom životnom tempe, ktoré žijeme, sa nám občas zdá,  
že spomínať na roky dávno minulé je akousi stratou času  
a na tom, čo už bolo nič nezmeníme zvlášť, ak ide o historické 
udalosti, ktoré sa udiali v inom režime, za úplne inej spoločenskej 
i sociálno-ekonomickej situácie. Aj keď máme pocit, že už bolo 
povedané všetko a niet čo nového dodať, nie je tomu celkom tak. 
Každá krajina, každé mesto i každá obec má vo svojej histórii 
míľniky, ktoré ju natrvalo poznačili. Akoby na nej zanechali 
nezmazateľnú stopu, ktorú si viac, či menej viditeľne nesie,  
a ktorá sa premieta do života jej obyvateľov aj po mnohých  
rokoch. Aj preto je potrebné o týchto míľnikoch vedieť, poznať  
ich a pripomínať si ich. Pretože ako hovorí Cicero: „História 
je učiteľkou života“. A ak ju správne „čítame“,  vždy nám má  
čo povedať aj k aktuálnej dobe, ktorú žijeme.  
 
Takýmto medzníkom, nezmazateľným míľnikom v dejinách 
nášho mesta je 21. február 1921. Dnes je tomu presne 95 rokov, 
čo v našom meste hlad, zúfalstvo a sociálna nespravodlivosť  
viedli ku krvi preliatiu, a ktoré budú Krompachy už natrvalo  
spájať s Krompašskou vzburou. 

Dovoľte mi, aby som si  spolu s Vami zaspomínala na obete, ale aj 
na okolnosti, ktoré  k nej viedli. 

V pondelok 21. februára 1921 dopoludnia sa pred budovou 
riaditeľstva Krompašskej Pohornádskej účastinnej spoločnosti  
zhromaždil nespokojný dav žien, ktoré požadovali od vedenia 
fabriky zachovať pravidelný prídel múky. K protestujúcim ženám 

sa pridali aj muži z neďalekej továrne. Aj keď riaditeľ železiarní 
vysvetľoval delegácii, že o prídelových dávkach rozhoduje Obilný 
ústav v Bratislave, vášne davu naberali na intenzite. Davová 
psychóza po rozšírení nepravdivej poplašnej správy o zbití  
a uväznení jedného z robotníckych dôverníkov vyvrcholila  
do tragédie. Četníci začali strieľať do ľudí ostrými nábojmi.  
Ostrými nábojmi  sa strieľalo do vyhladovaných ľudí, do bez-
branných žien. Zo zbraní četníkov padlo 17 striel a 17 ľudí 
bolo zranených. Ťažkým zraneniam podľahli 4 robotníci. 
Charakteristikou všetkých zabití bolo, že boli strelení  
do chrbta. Rozvášnenému davu padli za obeť  aj dvaja zamestnan-
ci Rimamuránskej Pohornádskej železiarskej spoločnosti.
Na potlačenie vzniknutej vzbury vláda nasadila armádu.  
Na podporu štrajkujúcich v Krompachoch sa začal generálny  
trajk v Slovinkách, Gelnici, Smolníku a Prakovciach. K pro- 
testom došlo aj v Košiciach, Banskej Bystrici i v ďalších mestách.  
Po udalostiach ustanovili parlamentnú vyšetrovaciu komisiu  
a vyšetrovanie malo dohru pred Najvyšším súdom v Brne.  
Fabriku, ktorá bola na prelome 19. a 20. storočia najväčšou 
železiarňou v bývalom Uhorsku, v roku 1923 demontovali.  
Od jari 1923 až do októbra 1925 sa vykonali demontáže zaria-
dení, z ktorých sa časť odpredala do Česka a časť zariadení  
bolo odvezených do Maďarska. Situáciu v Krompachoch  
v januári 1924 opísala Pravda chudoby takto: „Keď prídete 
do Krompách, cítite sa tak, akoby ste prišli do veľkej hrobky.  
Človek cíti, akoby sa nachádzal na mieste zakliatom, kde stojí 
mŕtvo jedna z najväčších fabrík Slovenska.“ 
Nastalo obdobie vysťahovalectva a biedy. Krompachy sa stali 
symbolom ťažkého postavenia robotníkov, neľútostného dran-
covania a odbúravania priemyslu v medzivojnovom období  
na Slovensku. V mnohých učebniciach dejepisu sa ešte v ča- 
soch socializmu písalo, že Krompašská vzbura spôsobila,  
že železiarne boli demontované. Dnes vieme, že to nebolo  
celkom tak. Vlnu štrajkov, demonštrácií spustila hospodárska 
kríza, ktorá vznikla v 20-tich rokoch 19. storočia, po prvej  
svetovej vojne.  V rokoch 1920 až 1921 zachvátila svetové hos- 
podárstvo  výrazná povojnová kríza. V Československej 
republike prepukla so značným oneskorením v rokoch 1922 - 
1923. Bola však znásobená tzv. deflačnou krízou, v dôsledku 
umelého navŕšenia kurzu domácej meny, čo ovplyvnilo ex- 
portný priemysel. Zároveň sa spájala s úplným zánikom časti 
výrobných kapacít následkom straty odbytísk na území bývalej 
monarchie. V slovenskom priemysle preto zaniklo podľa vtedajších 
odhadov asi 15 000 pracovných miest. 

Pripomíname si 95. výročie Krompašskej vzbury

(pokračovanie na strane 4)
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Spoločenská 
rubrika 
JUBILANTI
Srdečne blahoželáme jubi-
lantom, ktorí sa vo februári 
dožívajú: 

91 rokov 
Ondrej Berec

80 rokov 
Mária Vaktorová
Štefan Hvizdoš
Mária Očvárová

75 rokov
Ing. Tibor Gula
Ema Ludrovská

70 rokov 
MUDr. Anna Petreková
 

Narodenia v januári 
Samuel Bocan
Miroslava Dunková
Janka Gožová
Jakub Holub
Varvara Veseleňáková

Úmrtia v januári
Peter Borza
1971 – 2016
Marta Cichá   
1934 – 2016 
Marián Girga   
1950 – 2016 
Mária Kašická   
1926 – 2016
František Medvedz  
1954 – 2016 
Imrich Papcun   
1933 – 2016 
Róbert Plachetka   
1977 – 2016 
Melichar Sobota   
1941 – 2016 
Alžbeta Vallušová  
1947 - 2016

Dňa  4. februára 2016 za účasti 
štátneho tajomníka MPSVaR 
Jozefa Buriana, poslankyne 
NR SR Lei Grečkovej otvorila 
primátorka mesta Krompachy  
Iveta Rušinová Komunitné cen- 
trum, ktoré sme vytvorili 
na Hornádskej ulici v rámci 
Regionálneho operačného pro-
gramu, Prioritná os 2, Opatrenie 
2.1 Infraštruktúra sociálnych 
služieb, sociálnoprávnej ochrany 
a sociálnej kurately, Názov 
Lokálnej stratégie komplexného 
prístupu - Zlepšenie podmienok  
a kvality života rómskeho 
obyvateľstva v meste Krompa-
chy. Poskytovateľom finančných 
prostriedkov bolo Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR. Celkové výdavky 
projektu boli v výške 111 108,53 €, 
z toho výška nenávratného 
finančného príspevku bola 105 553,10 €, 5% 
spoluúčasť mesta v sume 5 945,43 €.  Projekt sme 
realizovali od marca 2015 do júna 2015, stavbu 
sme skolaudovali dňa 17.7.2015.

Predmetom projektu bola rekonštrukcia časti 
nevyužívanej bývalej nemocnice na komunitné 
centrum vrátane interiéru a IKT vybavenia.  
Realizáciou projektu sa vytvoril priestor pre 
aktivity Rómov, ktoré budú v rámci postupného 
procesu u nich formovať postoje a hodnoty 
k životu a zároveň získajú zručnosti, ktoré 
im umožnia lepšie začlenenie do majoritnej 
spoločnosti.  V komunitnom centre sa bude 
poskytovať cielené sociálne poradenstvo pre deti 
a mládež z rizikových skupín, pričom sa budeme 
snažiť o  ich plnohodnotnú sociálnu integráciu 
do spoločnosti , čím sa zvýšia šance pre pracovné 
a spoločenské uplatnenie. Cieľom je budovanie 
vedomostného potenciálu detí  a mládeže. 

Slávnostné otvorenie 
Komunitného centra a Centra odpadového hospodárstva 
v Krompachoch

(pokračovanie na strane 3)
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Komunitné centrum vytvára podmienky na podporu komuni-
tného rozvoja za účelom predchádzania vzniku, či zhoršovania 
nepriaznivých sociálnych javov a riešenie sociálnych problémov 
komunity. 
 
Budova komunitného centra sa nachádza priamo v lokalite 
Hornádska ulica, kde žije najväčší počet príslušníkov 
marginalizovanej komunity. V blízkosti cca 500 m sa nachádza 
Špeciálna ZŠ a ZZŠ s MŠ, ktorú navštevujú hlavne žiaci  
priamo z danej lokality, čím je zabezpečená nadväznosť vzde-
lávacích aktivít komunitného centra.

Dňa 9. februára 2016 primátorka mesta Krompachy Iveta  
Rušinová privítala v areáli Centra odpadového hospodárstva 
na Hornádskej ulici  ministra životného prostredia Petra Žigu 
a poslankyňu NR SR Leu Grečkovú, kde prebehlo slávnostne 
otvorenie. Mesto sa zapojilo  v roku 2013 do vyhlásenej výzvy  
v rámci LSKxP, kód výzvy OPŽP-PO4-13-2-LSKxP, Operač-
ný program Životné prostredie a Prioritná os 4- Odpadové 
hospodárstvo. Schválené oprávnené výdavky boli vo výške  
2 186 808,00 € a výška poskytnutého nenávratného finančného 
príspevku 2 077 467,60 €., 5% spoluúčasť mesta bola v sume  

109 340,40 €. Po ukončenom verejnom obstarávaní na zhotoviteľa 
stavby sa znížila suma na  1 699 210,02 € stavebná časť a na 
nákup technológie výška finančných prostriedkov bola 246 
750 €. Stavebné práce sa začali 18.8.2015, ukončenie prác bolo 
18.11.2015 a stavba bola skolaudovaná  2015.
Vytvorením Centra odpadového hospodárstva má mesto 
Krompachy vybudovaný moderný zberný dvor na separované 
zložky komunálnych odpadov. Občania mesta môžu okrem 
tradičného systému separovaného zberu využívať aj tento 
areál na odovzdanie komodít ako je papier, plasty, sklo, kovové  
obaly, elektroodpad, drobný stavebný odpad, veľkoobjemový 
odpad. V rámci projektu sa zakúpili  zberné nádoby a kontajnery, 
traktor s vlečkou, čelný nakladač  a dva štiepkovače.  Zberný dvor 
bude slúžiť aj na uloženie a ďalšie spracovanie drevenej štiepky, 
pretože vykurovanie v tejto budove je na štiepku. Projekt sa 
nezameriaval len na ochranu životného prostredia, ale priamo 
ako súčasť stratégie zlepší sociálne postavenie a podmienky 
marginalizovanej komunity, ktorá je v meste Krompachy  
významne zastúpená. Realizáciou projektu sme významnou 
mierou prispeli k splneniu legislatívnych a koncepčných cieľov 
hospodárstva  SR, pričom bez realizácie tohto projektu  by boli tieto 
ciele veľmi ťažko dosiahnuteľné. Veríme, že areál zberného dvora 
bude slúžiť k spokojnosti všetkým občanom mesta Krompachy, ba 
dokonca aj priľahlých obcí.

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ

(pokračovanie zo strany 2)

Tlačová správa
V Krompachoch, 15.február 2016

PACIENTOV OČNEJ AMBULANCIE 
V KROMPACHOCH  
ČAKÁ PRÍJEMNÁ ZMENA 
Pacientov očnej ambulancie Nemocnice Krompachy, ktorá je 
členom skupiny AGEL, čaká príjemná zmena. V týchto dňoch 
sa začne s maľovaním ambulancie a čakárne a následne dôjde  
k výmene podlahovej krytiny a vchodových dverí. Nemocnicu 
bude investícia do zveľadenia priestorov stáť viac ako 3 500 EUR. 

Nemocnica Krompachy pokračuje v ďalšom zveľaďovaní priestorov 
tak pre pacientov, ako aj pre personál. „Súčasné priestory očnej 
ambulancie fungujú už od roku 1996 a preto sme pristúpili k ich 

obnove. Našim cieľom je vytvoriť na očnej ambulancii okrem 
splnenia odborných kritérií – diagnostiky a liečby ochorení  
aj príjemné prostredie pre pacientov,“ uviedol konateľ nemocnice  
MUDr. Miroslav Kraus s tým, že napriek snahe neobmedziť  
prevádzku, pacienti musia počítať s možnými drobnými 
prevádzkovými problémami, za ktoré sa im vopred ospravedlňujeme 
a zároveň ich prosíme o trpezlivosť.

Očná ambulancia je umiestnená v pavilóne G na prízemí vľavo. 
„Poskytujeme tu základné oftalmologické vyšetrenie, diagnostiku  
a liečbu pacientom všetkých vekových skupín a tiež konziliárne  
služby pre všetky oddelenia nemocnice a všetky špecializované 
ambulancie. Prevádzame posudkové vyšetrenia pre Sociálnu 
poisťovňu, Sociálne oddelenie Mestského úradu, vyšetrenie vo- 
dičov, vstupné a preventívne prehliadky,“ uzavrel MUDr. Kraus.

Mgr. Marta Csergeová, tlačová hovorkyňa AGEL SK, 
tel. 00421 918 455 334, csergeova@agelsk.sk 
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Informácia 
o priebehu 
a výsledkoch 
dobrovoľnej  
zbierky

Mestské zastupiteľstvo v Krom- 
pachoch na svojom zasadnutí 
dňa 8. decembra 2015 schvá- 
lilo konanie dobrovoľnej zbier- 
ky – ponuku „Primátorského 
punču“, určenú na zlepšenie 
materiálno-technickej vybave-
nosti pre Základnú umeleckú 
školu v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta Krompachy, 
ktorá sa konala v dňoch 
10.12.2015 – 11.12.2015.  

27.1.2016 Mestským zastu-
piteľstvom v Krompachoch boli 
schválené dobrovoľné zbierky – 
ponuka „Pankušiek“ a ponuka 
„Fašiangového punču“, konané 
dňa 6.2.2016 na podujatí 
Pankuškové fašiangy. Zbierka 
z „Pankušiek“ bola určená na 
zlepšenie materiálno-technic-
kej vybavenosti v školských 
jedálňach v ZŠ Zemanská 
2, Krompachy a v ZŠ s MŠ 
Maurerova 14, Krompachy, 
zbieka z „Fašiangového punču“ 
určená na zlepšenie materiálno-
technickej vybavenosti pre 
základnú umeleckú školu.

Výška príspevkov z dobrovoľnej 
zbierky „Primátorský punč“  
a „Fašiangový punč“ bola  
v sume 1 831,27 €. Prípravu  
a aj ponuku punču zabez-
pečili zamestnanci Základnej  
umeleckej školy v Krompa-
choch.

Výška príspevkov z dobrovoľnej 
zbierky „Pankušky“ bola v su- 
me 700 €. Prípravu a aj po-
nuku pankušiek zabezpečili 
zamestnanci školských jedálni 
a ostatní zamestnanci škôl.

Ing. Ján Znanec

V porovnaní s predvojnovou úrovňou,  
počet osôb činných v priemysle klesol  
na Slovensku približne o 30 percent, čo zna- 
menalo asi 25 000  - 28 000 nezamestnaných. 
Keď sme v súčasnosti svedkami zatvárania 
závodov a prepúšťania zamestnancov 
nemôžeme nevidieť paralely s vývojom, ktorý  
sa tak tragicky odrazil v dejinách nášho mesta.  
Deväťdesiatpäť rokov uplynulo od Krompašskej 
vzbury a my niekedy máme pocit, že história sa 
opakuje. V 1923 roku boli demontované žele- 
ziarne, ľudia stratili prácu a začalo  
sa veľké sťahovanie ľudí do zahraničia.  
Z Krompách sa vysťahovali celé rodiny, otcovia 
odchádzali do Ameriky za prácou.. 
Nepripomína Vám to dnešnú dobu, dnešnú 
situáciu. Kvalifikované pracovníčky v elektro- 
technickom priemysle a matky detí vykonávajú 
prácu opatrovateliek niekde v Rakúsku, 
alebo Nemecku, vyštudovaná mládež ostáva  
v Bratislave, alebo odchádza za prácou 
do zahraničia a otcovia rodín chodia  
na montáže na západné Slovensko, do Čiech, 
prípadne ešte ďalej. Rodiny ostávajú neúplné, 
dochádza k manželským krízam, prípadne  
z mesta sa odsťahúvajú celé rodiny. 

Je to pre nás už len rozprávka z minulosti, keď 
spomíname, že v meste bolo takmer 5-6 tisíc 
pracovných miest v priemysle a baníctve.  Veľké 
závody zatvorili svoje prevádzky, prípadne tie, 
ktoré ostali, za čo im úprimne ďakujem, znížili 
počet zamestnancov na udržateľné a efektívne 
minimum.  
Všetci, ale vidíme a cítime, že bežný život  
v Krompachoch a Hnileckej doline sa stáva  
čoraz ťažším. V médiách počúvame, ako sa 
ekonomike na Slovensku darí dobre. Avšak  
mám pocit, že slová jedného Bratislavčana,  
ktoré vyriekol zhruba pred 10 rokmi sú ešte  
stále, ba zdá sa,  čím viac, tým pravdivejšie: 
„Slovensko sa končí za Popradom, ďalej je už len 
Ďaleký východ“. 

Vážení spoluobčania,
vzbura ľudí v Krompachoch bola spôsobená 
hladom, nedostatkom peňazí a nespokojnosťou 
robotníkov s podmienkami, v akých žili ich 
rodiny, a v akých podmienkach pracovali.  
Odkaz Krompašskej vzbury by mal byť me-
mentom pre každú vládu a pre každého 
zamestnávateľa. Ľudia nemôžu žiť a vychovávať 
svoje detí  v hlade a v neľudských podmienkach 
bez toho, aby to nemalo následky. Či už osobné 
alebo spoločenské. Jeden z najvýznamnejších 
francúzskych lyrických básnikov Françoise 
Villon v 15. storočí napísal tieto verše:
 „Núdza z ľudí lotrov činí 
 a vlkov  z lesa ženie hlad“.  
Toto dvojveršie z jeho diela, „Veľký testament“, 
by mohlo byť vytesané do kameňa. Hoci bolo 
napísané pred  6. storočiami, stále je veľmi 
aktuálne  a dáva odpoveď na mnohé otázky.
Je povinnosťou každej spoločnosti snažiť sa 
vytvoriť pre ľudí také životné podmienky, 
ktoré by nenútili zúfalé matky robiť zúfalé veci  
a nezbavovali zodpovedných otcov  schopnosti 
živiť rodinu. Spravodlivá sociálna spoločnosť 
musí byť nastavená tak, aby aj tí najslabší  
mohli žiť dôstojný život. Inak  nikdy a nik- 
de nemožno zaručiť, že opäť nebude 
dochádzať k vzburám, nepokojom a následne 
k tvrdým represiám. Toto je podľa mňa 
posolstvo ľudí, ktorých v roku 1921 dohnala 
bieda a hlad do krutej vzbury, a ktorí  
tak sebazničujúco vyjadrili neznesiteľnosť  
svojho bytia.  Hlad a zúfalstvo sú veľmi zlí  
radcovia, a to by sme mali  ať na zreteli v každom 
 čase a v každej dobe. 
Aj napriek dlhému odstupu času, zachovávajme 
si spomienku na tragické udalosti, ktoré sa pred 
95. rokmi udiali v našom meste. Česť pamiatke 
padlým v Krompašskej vzbure, ktorí bojovali za 
chlieb a dôstojné podmienky žitia.

                                                                                            

Iveta Rušinová, primátorka mesta

(pokračovanie z 1 strany)

Krompašské (ne)celebrity (z tvorby A. Pustayovej)
Žili a žijú medzi nami. Krompašania. Obyčajní ľudia, bez ktorých by boli prázdne ulice. Bez nich  
by nebolo detskej nezávislosti, bez nich by naše mestečko nemalo svoju tvár. Prinášajú nám 
energiu a pohodu letného neba. Krásu všedných dní.
Každý z nich je jedinečný. Stačí sa len obzrieť, zastaviť sa na kus reči. Všimnúť si suseda  
a znášať sa. A potom sa už vezieš v tíme, ktorý ti je pokrvný. Veď tvoríme jednu rodinu Krompa- 
šanov.
Tak to cítim ja. Preto som napísala sériu príbehov o ľuďoch, ktorí  sú mi blízkymi pre svoj 
prístup k životu. V januárovom Spravodajcovi ste si možno prečítali prvú historku Jasná  
správa do malého mesta. A každý mesiac chcem ponúkať ďalšie. Ďakujem za zhovievavosť  
aj kritiku.

Anna Pustayová

Pripomíname si 95. výročie Krompašskej vzbury
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(narodený 1907) 
 Zepko sedel na drevenej trojnožke pred vchodom do svojho domu. 
Na stehnách sa mu vyhrievala vypĺznutá jarabá sliepka  Zepelína. 
Už niekoľko rokov bola láskou jeho staromládeneckého života. 

Napriek vzhľadu a veku bol to výnimočný operenec. Neriešil  
zaužívané: Od  susedov ani sliepka nebýva dobrá.

„Zepelína, poď,“ vyzýval Zepko.  Vzápätí  upažil pravú ruku a jeho 
zverenkyňa sa premenila na povrazolezkyňu.

Vyskočila na roztiahnutý chrbát dlane a po niekoľkých krokoch 
zastavila  sa na ramene. Potom len hop, zatrepotala krídlami   
a s miernym balansom stála na hlave. Tam spokojne zakotkodá-
kala a usadila sa. Vajce však nepadlo.

Vtedy Zepko vstal. Upažil aj ľavú ruku  a v tandeme sa presúvali 
do sadu. Povinné dve osmičky  okolo jabloní pritiahli divákov. 
Keď začali tlieskať, Zepelína skočila na ľavačku. Zepko vytiahol  
z vrecka uvoľnenou rukou tri pšeničné zrnká. Položil ich  
na vystretú ruku pred sliepočku. Ona nelenila a prozaicky zobla, 
zob, zob, zob.  Potom odkráčala až na prsty a plavne pristá- 
la na zemi.

Detské aj dospelé obecenstvo skandovalo: „Bicykel, bicykel, jazda, 
jazda!“

 „Opýtame sa dámy,“ dôležito predniesol krotiteľ. 

Keďže utekala k bráničke, za ktorou bolo hľadisko, synovec   
Jožko velociped už vyťahoval spod verandy. Tichá ulica  
zajasala. Dočkala sa vytúženej jazdy. 

Zepko usadil spolujazdkyňu na zadný nosič. V predklone šliapol 
do pedálov. Artistka po živom mostíku  vyštverala  sa na rame- 
no a po zohnutej ruke prešla až na kormidlo so zvončekom.  
Nezazvonila.

Zaťukala zobákom.  Odvážne sa odrazila do detského sedla. 
Usalašená prijímala ovácie a zhovievavo pozorovala bežcov.  
Nikto sa neodvážil bežať rýchlejšie, a preto bola vždy víťazkou.

Zlomky života upravené do celých čísel jej nevadili. Len tie  
desatinky či stotinky... Obvyklé očakávania o kvočaní a rozto-
milých žltých batoľatách boli minulosťou. Svoj životný štýl 
prispôsobila Zepkovi.

Televízne prenosy hokejových zápasov alebo majstrovstiev sveta  
v krasokorčuľovaní  prežívali v zimnom období ako zohraná  
dvojica. Na potlesk a vyvolávanie bola zvyknutá, hudba  napove-
dala rajskú úlohu. Rýchlosť dní nikdy nebola viazaná na mínusové 
plynutie.

 Zepelína zaznamenala  svetové prvenstvá. Vlastnila všetky zákazy 
zvierat na vyhradené miesta.

Ticho jej závideli psy priviazané pred obchodmi, keď strážila  
tovar v nákupnom košíku. Ani  netušila  o značke nepri- 
púšťajúcej ťavy na plážový trotoár v akabskom letovisku!  
Nepredpokladala, že v ríši anjelov získala rekvalifikáciu.  
Z klebetnice a z nosnice sa vyšvihla na symbol domova  
a partnerstva.

Stala sa poslom staromládenectva.

„Zepelína moja,“ často opakoval domáci pán, „ty môj anjel  
strážny. Sprevádzaš ma len po schodných cestách. Nechcem 
 ani tých Anjelov strážnych z televízie.“    

Keď Zepko zaľahol, zaľahla aj Zepelína. 
Aj  tentoraz jej nikto  nezobral  vavrínový 
veniec.

Zepko (z tvorby A. Pustayovej) Piloxing- vyskúšajte skutočný 
energetický doping!

Anna Pustayová

S príchodom prvého januára si dávame predsavzatia, ktoré nás 
majú priviesť k lepšiemu či kvalitnejšiemu životu. Mnohé z nich  
sa týkajú práve pravidelného pohybu. Ak patríte medzi tých,  
ktorí túžia s cvičením nielen začať, ale pri ňom aj vytrvať,  
vyskúšajte PILOXING! Piloxing je nová certifikovaná cvičeb-
ná metóda, ktorá sa v súčasnosti stáva veľmi zábavným fitness  
športom.

Ide o špeciálne navrhnutý program, ktorý spája zdanlivo  
nespojiteľné  športy- pilates, box a tanec. Kým pilates zvyšuje  
pevnosť a pružnosť svalov, pri boxe neustále pracujúce telo  
držíte absolútne spevnené, pričom sa zreteľne zvyšuje pulz  
a začnú sa spaľovať tuky. Piloxing sa zameriava na precvičova-
nie celého tela komplexne. Rytmus počas cvičenia sa drama- 
ticky mení. Pomalé presné pohyby striedajú dynamické údery  
doplnené prvkami tanca, pri ktorých sa krásne odreagujete.  
Všetko sa deje pri výbušnej a zároveň motivačnej hudbe.  
Pravidelným cvičením si teda spevníte celé telo, výrazne zlepší-
te  kondíciu, vybudujete si vytrvalosť, zbavíte sa stresu, posilni-
te  kardio systém a budete mať oveľa viac energie. Piloxing nie je  
však cvičenie, ktoré je určené len pre telo, je zameraný aj na vy-
lepšenie psychickej stránky osobnosti ženy. Spája jemnú a kreh-
kú ženskú stránku s tou silnou, drsnou a nezávislou. Cvičenie 
odráža obraz ženy dnešnej doby, ktorá dokáže byť samostatná,  
silná a nezávislá, ale stále zostáva ženou.

Čo vám piloxing prinesie?
Piloxing Vám pomôže dosiahnuť vysnívanú postavu. Vďaka  
jedinečnému a rafinovanému spojeniu cvikov a striedanie  
tempa dosiahnete úbytok tuku, vaša postava sa spevní a vy- 
tvaruje. Po hodine sa budete cítiť elegantná, sexy a nabitá  
energiou.

Je piloxing pre vás?
Piloxing je program vytvorený na mieru ženám, ktoré chcú bez 
ohľadu na vek zapracovať na svojej postave a kondícií. Pravidel-
né cvičenie vedie k spevneniu bruška, zmenšeniu objemu stehien  
a zadku a k lepšiemu držaniu tela.

Čo potrebujete na hodinu piloxingu?
Pohodlné športové oblečenie, ručník, vodu. Pri cvičení môžete  
na zvýšenie efektivity využiť špeciálne piloxingové rukavice  
s 250g závažím, ktoré pomáhajú tvarovať ramená. Ďalším  
špecifikom je cvičenie bez športovej obuvi – výsledkom je  
zlepšenie rovnováhy a zapojenie veľkého množstva svalov,  
najmä dolných končatín.  

Ako prebieha hodina piloxingu?
5 min.-  rozcvička, zahriatie svalov a nastavenie dýchania,
35 min.- kombinácia sekvencií pilates-box-tanec,
20 min.- strečing na podložkách.
Celá hodina je nabitá skvelou atmosférou, ktorú dopĺňa dynamic-
ká hudba.

O účinkoch piloxingu vás presvedčí certifikovaná inštruktorka 
na svojich pravidelných stretnutiach v priestoroch telocvične 
ZŠ Maurerova Krompachy-každú stredu o 19.00 hod.  

             Teším sa na vás!!!

       Kontakt: 0907 421 828
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Pestrý dvojdňový program ponúkla 
tradičná fašiangová slávnosť v Krom- 
pachoch, ktorá sa konala 6.-7.2.2016. 

Jej súčasťou boli vystúpenia folklórnych 
súborov, zabíjačka spojená s ochutnávkou 
špecialít, rôzne súťaže a medziiným aj 
lyžovanie v maskách. Dejiskom podujatia 
s názvom Pankuškové fašiangy bol areál 
lyžiarskeho strediska Plejsy. Možno si 
mnohí položia otázku, prečo pankušky? 
Niekde sú to pampušky, niekde šišky 
a inde kreple. Je úplne jedno aký majú 
názov, ale je to výborná sladká pochutina 
z kysnutého cesta s lekvárom, po zjedení 
ktorej sa oblizujú malí či veľkí. Program 
Pankuškových fašiangov bol plný slastné-
ho hodovania a to všetko bolo popretká- 
vané niťou slovenského folklóru, ktoré  
priblížili fašiangové tradície lné bujarosti 
a veselosti ukončené s typickým zvykom 
pochovávania basy. Fašiangy v Krom- 
pachoch v objatí majestátneho Slo-
venského rudohoria sa otvorili svetu. 
Naši dolnozemskí Slováci z Nadlaku 
nám v sobotu priblížili typickú zabíjačku 

a tiež výrobu zabíjačkových špecialít  
a ponúkali nám aj chlieb s bravčovou 
masťou a cibuľou. Podujatie začalo 
úvodným ceremoniálom 6.2.2016  
o 10.00h za zvukov slávnostného pocho- 
du v podaní ľudovej hudby Prakovčanka, 
počas ktorého primátorka mesta  
Iveta Rušinová a hostia vystúpili na pódi-
um. Zaznela hymna Slovenskej republiky  
a následne pani primátorka otvorila 
fašiangy slávnostným príhovorom,  
v ktorom privítala aj prítomných hostí 
a všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí sa 
zišli na Plejsoch. Zaznel gong, ktorý 
nám oznámil plesanie na Plejsoch. 
Moderátorkou programu počas celého 
víkendu bola ostrieľaná a na slovo 
vzatá odborníčka  Zuzana Bobríková. 

V rámci sobotňajšieho dňa vystúpilo 
približne 300 účinkujúcich z blízkeho či 
vzdialenejšieho okolia - FS z Vojkoviec, 
zo Sloviniek, folkloristi z detského súboru 
Bradlanček a FS  Kluknavčanka z Kluknavy, 

DFS Krompašanček, FS Krompašan, 
Kalina z Kolinoviec, Kloptaň z Prakoviec, 
ľudová hudba z Prakoviec, Mihaľovski 

nevesti i beťare z Michaloviec. Čerešničkou 
bolo vystúpenie FS Šarišan z Prešova. 
Samozrejme nemohli chýbať ani dve 
ľudové rozprávačky a to Araňa z Jarovníc  
a Jožko Jožka. Svojimi humornými 
vstupmi spestrili náš program. Večerný 
program nám spestrili členovia hudobnej 
skupiny Traky z Čane. Presne s úderom 
hodiny dvanástej dorazil na Plejsy voz 
ťahaný koňmi s členmi FS Krompašan a 
ľudovou hudbou Gregovci, ktorí brázdili 
ulicami nášho mesta a zvolávali ľudí na 
fašiangové podujatie.  Súčasťou akcie 
počas dňa bolo zadarmo lyžovanie v 
maskách, súťaže dospelých v jedení klobás, 
pankuškov, ovarovej polievky-grajzupy, 
detí v jedení pankuškov a hot-dogov.  

 
(pokračovanie na strane 7)

Plesali sme na Plejsoch...
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Fašiangy, Turice, Veľká noc ide, kto nemá  
kožucha, zima mu bude....                                          

Fašiangy každoročne trvajú od 
Troch kráľov do Popolcovej stredy. 
Na Slovensku sa od dávnej minu-
losti spájali s veselosťou, ľudovými 
zábavami, hrami, karnevalmi a pre- 
káračkami. V ostatných desať-
ročiach sú však ľudové zvyky na 
ústupe a väčšiu tradíciu získavajú 
plesy a bály. Termín fašiangov je 
pohyblivý, riadi sa Veľkou nocou, ktorej predchádza 40-dňový 
pôst. Tradícia fašiangových zvykov siaha do dávnej minulosti 
slovanských pohanských predkov. Zlučuje v sebe mnoho 
obyčajov, ktoré súviseli pravdepodobne s vyháňaním zimy,  
smrti a príchodom jari. Fašiangy boli a sú akýmsi spojivom  
medzi vážnym časom Vianoc a vážnym obdobím predveľko-

Pankušky ponúkali zamestnaci ŠJ 
základnej školy na ulici Maurerovej 
a Zemanskej, na sladkých koláčoch sme 
si mohli pochutnať aj v stánku SZSŠE 
a to všetko sme mohli zapiť výborným 
fašiangovým punčom, ktorý nám z pe-
čeného čaju pripravil kolektív Základnej 
umeleckej školy. Medziiným Hotel Plejsy  
mal širokú ponuku pochutín, pečené 
mäso, klobásy, kukuricu, hranolky  
a ďalšie super dobroty. Aby toho všetkého 
nebolo málo, tak k fašiangovej atmosfére 
plnej zábavy, dobrej muzike prispel aj 
pán Kočík so svojím personálom, ktorí 
varili ovarovú polievku, piekli mäso  
a klobásy. Návštevníkom, ktorým bolo 

zima ponúkali v stánkoch aj hriatô, varené 
víno alebo iný široký sortiment alkoholu. 
Nedeľný program sme nazvali Už basu 
pochovávame, kde na úvod vystúpili 
Rusínske holosy,  spevácka skupina má 22 
členov a tí, keď zanôtili rusínske pesničky, 
tak sme sa poniektorí neubránili dojatiu. 
Následne vystúpil folklórny súbor 
Krompašan, ktorý pochoval basu  
a Pankuškové fašiangy v Krompachoch 
skončili. Sprievodnými akciami poduja-
tia bola výstava obrazov a drevených 
plastík krompašských umelcov , 30% 
zľava do wellnes Hotel Plejsy, 20% 
zľava na skipass. Veríme, že každý 
návštevník počas akcie si našiel 

to čo hľadal, zábavu, občerstvenie, lyžo- 
vanie, kamarátov. Tešíme sa na  stretnutia, 
na chvíle, ktoré prežijeme s blízkymi, s ľuď- 
mi, ktorých máme radi a zabudneme 
na každodenné starosti a problémy,  
pretože jednoducho fašiangy sú vhodnou 
príležitosťou. Podujatie sme organizovali 
pod záštitou Košického samosprávneho 
kraja v rámci programu 10 Top podujatí 
Terra Inkognita. Partnermi akcie boli 
Hotel Plejsy, Ski Plejsy a Mäso-údeniny 
Kočík. Nuž, budeme netrpezlivo očakávať 
fašiangy na budúci rok...

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ

(pokračovanie zo strany 6)

      
Predseda JD, pán Žiška, v svojom uvítacom príhovore povedal:“ Bratislavčania majú svoj ples v Opere, my ho máme v Melódii, 
teda krompašskí dôchodcovia sme si s nimi rovní,  ale len čo sa týka pomenovaní zariadení odvodených od hudby!“ Ale aj napriek  
„ veľkým-malým rozdielom „ tých dvoch podujatí, nič neubralo na príjemnom posedení v spoločnosti hudby Miro Music , výbornom 
 jedle pani Jánošíkovej a jej družiny krásnych mladých slečien. A že sa aj dôchodcovia ešte vedia zabávať niet pochýb. Nálada  
v sále bola vynikajúca. Aj napriek tomu, že začali poobede, vládali tancovať až do večera a zabudli na svoje rôčky. Samozrejme,  
že nesmel chýbať spev ich obľúbených ľudových piesní. Je málo takých príležitosti, pri ktorých dokážu zabudnúť na každodenné  
starosti v spoločnosti priateľov a známych . Stačí podotknúť, že sú o jednu akciu mladší.                                                                                                                  
                                                     

Výbor JDS v Krompachoch

nočným a má svoje práva a svoju veselosť.
Fašiangové radovánky majú v rôznych oblastiach Slovenska iný 
zvykový charakter. Podstatou sú však veselice, maškarády, tan-
ce za dobrú úrodu, nahováračky. Neodmysliteľným doplnkom fa-
šiangov je hojnosť dobrého jedla a nápojov. Súčasťou zábav a hier 
sú sprievody masiek, tiež znetvorené postavy mužov a žien, ale-
bo pochod krojovaných mládencov za sprievodu koňa po dedine. 
Mládenci - fašiangovníci poobliekaní do masiek sa v poslednú fa-
šiangovú nedeľu vydávali na obchôdzku z domu do domu. Za od-
menu dostávali slaninu, klobásu, vajíčka, koláče a samozrejme aj 
vypiť. K typickému pečivu „na ponúkanie“ patrili smažené šišky 
- pampúšiky a fánky.  V slovenskej tradícii sa vyskytujú prevažne 
masky medveďa, kozy, turoňa, ukazovať mali mužské sily plodnos-
ti. FAŠIANG – Názov je odvodený z nemeckého slova Varschang 
a označuje v pôvodnom jazyku posledné dni pred pôstom. Po po-
chovaní basy sa skončilo obdobie bujarej veselosti, obdobie fašian-
gových zábav a plesov a nastalo štyridsaťdňové obdobie pôstu. 
      
                                                                                 

A. Grondželová

Fašiangové posedenie Jednoty dôchodcov v Krompachoch
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Mestská knižnica Krompachy v uplynulom roku
Podľa Slovníka slovenského 
jazyka je knižnica miestnosť 
alebo budova, v ktorej je 
umiestnená zbierka kníh. Môže 
byť verejná, mestská, obecná, 
putovná , odborná, vedecká, 
univerzitná... 
No v dnešnej dobe sa úloha 
verejných knižníc mení. 
Knižnice už nie sú iba miestom 
požičiavania kníh, ale plnia aj 
širšiu kultúrnu, informačnú, 
vzdelávaciu, sociálnu a komu-
nitnú funkciu. Pre potreby 
knižníc, ktoré chcú pôsobiť ako 
komunitné knižnice, je dôle-
žité územne vymedziť priestor, 
v ktorom daná knižnica pôsobí . 
V našom prípade je to mesto. 
Mestská knižnica sa podieľa 
na spoločnom živote mesta, 
spolupracuje s miestnymi 
organizáciami, školami. Kniž- 
nica nezameriava svoje ak-

tivity len na registrovaných 
používateľov, ale systematicky 
oslovuje celú komunitu, zvlášť 
ale mladých ľudí u ktorých 
je najväčší predpoklad, že si 
vzťah ku knižnici a čítaniu 
ešte len budujú. Základom 
takýchto aktivít sú kvalitné 
knihovnícke a informačné 
služby. Zriaďovatelia sloven-
ských verejných knižníc 
si málo uvedomujú, aký 
informačný potenciál je  
v knižniciach zastúpený a koľ- 
ko obyvateľov ho denne  
využíva nielen tým, že príde 
priamo do knižnice. Informá-
cie o literatúre, databázach 
ktoré knižnica využíva a tým  
ich vlastne umožňuje využívať 
aj svojim čitateľom, informácie 
o podujatiach v knižnici 
i v meste, si môžu spros-
tredkovane vyhľadať aj  

na webových stránkach kniž- 
nice. Aj keď knižnicu nav-
štívilo v uplynulom roku 
menej čitateľov, ktorí si prišli 
vypožičať knihy či časopisy,  
viac sa ich zúčastnilo na podu-
jatiach organizovaných kniž-
nicou a aj takýchto podujatí 
bolo viac.

Na začiatku roka sme 
slávnostne zapísali prváčikov  
za čitateľov knižnice a umožnili 
im vstup do kráľovstva 
rozprávok.

Veľmi zaujímavá bola beseda 
so spisovateľom Braňom 
Jobusom, ktorý nielen hovoril, 
ale aj zahral na netradičnom 
hudobnom nástroji – gitare  
z rýľa.  
V apríli sme poskytli priestor 
žiakom zo ZŠ Maurerova 
ktorí sa svojim spolužiakom 
predstavili prezentáciou o Ke- 
ni, s ktorou sa zúčastnili 
celoslovenskej súťaže.

Už tradične sa zapájame do 
celoslovenského projektu na 
podporu čítania „Čítajme si“.  
V predchádzajúcom roku  
v júni, v našej knižnici počas 
dňa čítalo spolu 105 detí.
 
Počas septembra a októbra 
sme robili sprievodný výklad  
k výstave „Baníctvo a hutníctvo 
na Spiši“, ktorú organizovalo 
mesto.

V októbri zaplnili priestory 
knižnice deti z prvého stupňa 
ZŠ Zemanská, ktoré tu strávili 
dve dopoludnia, pokiaľ ich trie- 
dy boli pripravené na vyučo-
vanie po rekonštrukcii, ktorá 
prebiehala v ich škole.

V spolupráci s Miestnym 
odborom Matice slovenskej 
sme organizovali už 18. ročník 
súťaže v prednese poézie  
a prózy ktorej sa zúčastnilo 
takmer 120 súťažiacich, aj 
tých, ktorí ich prišli podporiť  
a zaplnili všetky voľné priestory 
nielen v knižnici, ale v celom 
dome kultúry.

A záver roka patril Vianociam 
aj v našej knižnici. Okrem 
výstavky vianočných dekorácii 
sme sa s deťmi pri stromčeku 
porozprávali o tradíciách 
spojených s Vianocami a o tom, 
ktoré z nich doma dodržiavajú.
 
Tešíme sa, že knižnica aj naďa-
lej môže poskytnúť priestor 
pre stretávanie a kultúrno 
-spoločenskú činnosť pre oby- 
vateľov nášho mesta. Viac 
o činnosti knižnice náj- 
dete na:
w w w. k n i z n i c a k r o mp a c h y.
webnode.sk/ a na facebooku.

Ž. Síkorová

Mestská knižnica Krompachy
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Volebný okrsok č. 1

Volebná miestnosť: Základná škola Krompachy, Zemanská č. 2

Ulice: Banícka štvrť, Banská, Cintorínska, Dolina, Horská, Júliusa Barča Ivana, Kúpeľná,

   Lesnícka, Mikuláša Šprinca, Námestie slobody, Partizánska, Sadová, Turistická, Zemanská,

   bez udania ulice

Volebný okrsok č. 2

Volebná miestnosť: Základná škola Krompachy, Zemanská č. 2

Ulice: Mlynská, Slovinská

Volebný okrsok č. 3

Volebná miestnosť: budova bývalej základnej školy, Mikuláša Šprinca č. 5,

Ulice: Lorencova

Volebný okrsok č. 4

Volebná miestnosť: Materská škola Krompachy, Hlavná č. 3

Ulice: Hlavná, Stará Maša, Štúrova, Trangusova

Volebný okrsok č. 5

Volebná miestnosť: Hasičská stanica Krompachy, Maurerova č. 29

Ulice: Maurerova, Poštová, Robotnícka, Veterná

Volebný okrsok č. 6

Volebná miestnosť: Centrum voľného času Prima, Krompachy, SNP č. 39

Ulice: 29. augusta, Družstevná, Hornádska, Janka Jesenského, kpt. Nálepku, Rázusova, SNP,

   Stará cesta

Knižničný fond stav celkom:      18983     18754 
literatúra pre deti a mládež - beletria:          4361           4351 
literatúra pre deti a mládež - náučná literatúra:             609            609 
literatúra pre dospelých - beletria:          7685           7613 
literatúra pre dospelých - náučná literatúra::         6328          6181 
Vyradené knihy:                801               746 
Prírastok nových kníh:                531              517 
z toho darovaných:                202             172 
Hodnota zakúpených kníh:  2551,40 €  2998,68 € 

Počet zaregistrovaných čitateľov:             794             695 
z toho deti do 15 rokov              338             268 

Počet uskutočnených podujatí:            173             220 

Počet výpožičiek celkom:      24084     19232  
z toho prezenčných:              1701           1130  
dospelí čitatelia:        12882       11137  
deti do 15 rokov:             5457         4799  
periodika:            5645         3296  
Počet registrovaných faktografických informácii          946              678  
Počet registrovaných požiadaviek na MVS           209              113  

Počet návštevníkov  celkom:      12017      11190  
Počet návštevníkov verejného internetu        2077               524  
Počet návštevníkov na podujatiach:        1954            2870  
Počet zaznamenaných návštev webovej stránky knižnice   19942        19499  
Počet prehliadaných stránok     52982        58109 
Poče zaslaných upomienok čitateľom:          342                   353

Mestská knižnica Krompachy - činnosť v číslach
2014 2015 FAŠIANGY – symbol vese-

losti, zábavy, hodovania 
a pitia. Také boli fašiangy  
v minulostia také sú takmer 
vo všetkých regiónoch Slo-
venska i dnes. 

Fašiangové obdobie sa začí-
na od Troch Kráľov a trvá  
do popolcovej stredy. Je to 
obdobie prechodu od zimy 
k jari. Po ňom nasleduje čas 
štyridsaťdňového pôstu.

Dňa 28. 1. 2016 sa v našej 
škole konal karneval, ktorý 
bol spojený s pečením chut-
ných lievancov. Žiaci 2. tr., 
3. A, 4. B, 5. B, 9. B triedy 
si na pracovnom vyučova-
ní zhotovili krásne masky.  
V tento deň sa žiaci prezliekli 
do rôznych masiek – zvieratká, 
princezné...

Celou školou rozvoniavala 
vôňa. V detských očiach 
svietili iskierky radosti  
z príjemnej atmosféry, ktorá 
vládla v našej škole počas 
fašiangov. Žiaci si pochutnali 
na lekvárových lievancoch  
a čaji, ktoré im pripravili pani 
učiteľky. V celej škole bola 
výborná atmosféra. Žiaci sa 
zabávali pri hudbe a nakoniec 
si aj zatancovali.

Mgr. Lucia Galdunová, 

PaedDr. Veronika Kahanová, 

Mgr. Marta Lesňáková, 

Mgr. Michal Salanci, 

Mgr. Martina Záhradníková, 

28. 1. 2016

Karneval

 Predám 1 izbový byt 
na Hlavnej ulici č. 2.

Kontakt: 
0907 669 715; 0911 111 292

Volať od 8.00 hod. – 19.00 hod.

 
Dám do prenájmu 3-izbový byt 

za cenu 2-izbového.
Kontakt:

0902 672 353

Volebné okrsky a volebné miestnosti 
pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016

 OBČIANSKÁ INZERCIA
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„Ty chceš ísť na kopec?“
V ostatnom čase sa slovo učiteľ dostalo medzi top v slovenských 
médiách. Dočítali a dopočuli sme sa mnoho, niečo je pravdivé, 
iné zas menej, respektíve vôbec. Tento príspevok však nebude 
narážkou na výšku platov či inú tému spojenú s financovaním 
školstva.
 
Byť učiteľom je naozaj poslanie. V rámci pracovného dňa vykoná-
va učiteľ množstvo rôznych čiastkových povolaní. Nielen vzdeláva, 
vysvetľuje, vychováva, ale aj počúva a poradí. A tak sa dozvie via-
cero informácií. Vieme, že je podstatné rozlišovať. Viacerí súčasní, 
ale aj bývalí žiaci našej školy však potvrdili, že ich na základnej ško-
le učitelia odhovárali od štúdia na Súkromnej spojenej škole SEZ 
Krompachy, niektorí by vraj v živote na túto školu neprišli ani učiť. 
Vyjadrovali sa viacerými slovami, ktoré sa v slušnej konverzácii  
nepoužívajú. Verte nám, nepočúva sa to dobre.

Samozrejme, nie vždy je to ľahké, čo platí v každom jednom za-
mestnaní. Ale ten pocit z dobre odučenej hodiny, ten pocit, keď  
vidíte, ako sa postupne pred vašimi očami aj vďaka vám stávajú  
z tínedžerov mladí dospelí ľudia pripravení do života, je neopísateľ-
ný. Tá neuveriteľná moc niečo zmeniť, niekoho inšpirovať, poradiť, 
usmerniť, dodať odvahu či v neposlednom rade aj to často obohrá-
vané slovíčko – motivovať.

V ostatnom období sa vybavenie školy „na kopci“ podstatne zme-
nilo. Zo skúsenosti vyplýva, že k lepšiemu. Môže byť náš pohľad 
objektívny? Áno. Takýto názor totiž nezdieľame len my, ale aj neza-
interesovaní ľudia. Disponujeme rozličnou modernou interaktív-
nou technikou, dielne odbornej praxe, triedy a poschodia sú upra-
vené a vynovené. Žiaci mali možnosť vycestovať na zahraničnú mo-
bilitu, pravidelne sa zúčastňujú rôznych exkurzií, kurzov a školení, 
vďaka ktorým sa zlepšujú vo svojom odbore štúdia.

Naozaj je pravdou, že naši žiaci nemajú jednotky zhora nadol, skú-
senosti však ukazujú, že aj žiak s horším prospechom môže byť ši-
kovný v tom, čo robí. Netreba zabúdať na staré známe „remeslo 
má zlaté dno“. Naši šikovní elektrikári zožali mimoriadny úspech, 
keď sa kvalifikovali na celoslovenskú súťaž, v ktorej získali nádher-
né tretie miesto. Naši čašníci a kuchári dokážu pripraviť výstavne 
kreatívne výtvory z jedál či rôzne druhy miešaných nápojov, ktoré 
možno aj práve vám servírovali na nejakom plese, kde často repre-
zentujú nielen školu, ale najmä sami seba.

To, že ľudia uveria rečiam, ktoré sa šíria, nie je žiadna novinka.  
V zmysle starého porekadla „kto mlčí, ten svedčí“ sme sa rozhod-
li ďalej nemlčať a takto verejne sa zastať nielen školy, svojej práce, 
ale aj každého jedného žiaka, ktorý študuje „na kopci“. Sme škola, 
ktorá sa snaží získať si naspäť svoju povesť spred niekoľkých rokov; 
škola, ktorá sa zapája do rôznych projektov, aby skrášlila prostre-
die a dopriala žiakom lepšie možnosti.
 
A čo si myslia o škole a štúdiu žiaci? Prečo si ju vybrali? Môžete si 
prečítať niekoľko anonymných názorov:

„Do školy chodím s dobrým pocitom. Mám tu dobrých kamarátov 
a učiteľov.“ 

„Najprv som sem veľmi nechcel ísť, ale teraz by som vôbec nemenil. 
Páči sa mi prax, na ktorej robíme všetko, čo ma baví.“ 

„Prax je skvelá – je zaujímavé pracovať na školskej technike. Baví ma 
pracovať s počítačmi.“

„Na túto školu som prišiel preto, lebo tu bol odbor, ktorý som chcel 
študovať a to je blízko môjho domu.“

„Škola sa mi veľmi páči a snažím sa byť dobrou žiačkou. Učitelia sú 
veľmi chápaví a radi pomôžu. Marketing bol pre mňa odbor, ktorý 
som nepoznala, keďže som prestúpila z inej školy začiatkom pol-
roka, a bolo ťažšie dostať sa na úroveň spolužiačok, ale s pomocou 
učiteľov som to zvládla. Veľmi im za to ďakujem.“

„Škola ma zaujala na Dni otvorených dverí. Páči sa mi, že má vlast-
nú plaváreň.“

„Prišiel som sem, lebo školu mám blízko a nemusím dlho cestovať. 
Páči sa mi vybavenie tried a tiež, že sa k nám správajú ako k rovno-
cenným.“

„Na túto školu som prestúpil a som rád, pretože tu mám partiu.  
Sú tu super učitelia a reči o škole neberiem. Za tie roky, čo tu som 
môžem povedať, že škola sa stáva lepšou a krajšou.“

„Prišla som sem na odporúčanie kamarátky a neľutujem. Veľmi  
sa mi páčia triedy.“

„Baví ma práca s elektrotechnikou a táto škola bola najbližšie,  
preto som sem prišiel. Prax je naozaj dobrá.“

kolektív Súkromnej spojenej školy SEZ Krompachy
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dramatiky. To, aby človek pochopil zmysel takého to druhu ume-
nia, je potrebné deťom vštepovať už od malička. Ak si dieťa zami-
luje kultúru divadla od útleho veku, bude mať k nej pozitívny vzťah 
po celý život a tým obohatí aj svoje poznanie. Veľmi radi sme pri-
vítali milú pani, ktorá prišla z Prešova, z divadielka BABADLO. 
Úžasným kultúrnym zážitkom bolo je vystúpenie, ktoré zahŕňa-
lo vážnu hudbu, ktorá vyzdvihla pekné kultivované vystupovanie 
a slovo tejto úžasnej dámy. Krásne spracovaný príbeh o Škaredom 
káčatku s vlastne zhotovenými bábkami a množstvom kulís, kto-
ré jednoduchý príbeh vyniesol na prekrásne podané divadielko pre 
deti. Bol to veľký zážitok nielen pre deti, ale aj pre nás dospelých. 

Karneval
Tak ako každý rok sa fašiangy končia v materskej škole karneva-
lom. Plnia sa túžby a sny našich najmenších a aspoň nachvíľu sa 
stanú tými, ktorých obdivujú a majú radi. Či sú to princezné, veľ-
kí bojovníci, alebo vily či zvieratká. Pri pohľade na šťastné tvá-
re detí sa aspoň chvíľu človek zastaví a uvedomí si, že človek hoci  
je už dávno dospelý, by nemal prestať snívať a svoje sny si plniť. Deti 
si tento deň plný zábavy, súťaží a odmien v podobe sladkostí užili  
a právom si ho zaslúžili. 

Deti II.MS poznávajú a tvoria......
KNIŽNICA
Nemilovať knihu,
znamená nemilovať múdrosť.                      (J. A. Komenský)
Bohatstvo knižnice je uložené v slovách, ktoré tvoria stranu, a tie 
tvoria knihy. Vďaka množstvu kníh sa knižnica stáva najdôležitej-
šou informačnou inštitúciou.  Denne tam chodia stovky študentov, 
ktorí si chcú obohatiť svoje vedomosti o nové poznatky, či hľada-
jú odpovede na rôzne otázky. Knižnica sa tak stala súčasťou nášho 
života ako zdroj nevyčerpateľnej múdrosti, ktorá je ukrytá v kni-
hách. Snažíme sa knižnicu navštevovať spoločne s deťmi nielen v 
mesiaci marec, ktorý je mesiacom knihy, ale aj pri príležitosti rôz-
nych sviatkov a podujatí. Krásne a pútavé rozprávanie príbehov od 
pani knihovníčky J. Jurečkovej obohatí deti o zážitok a ponúkne im 
možnosť spoznávať tajomstvo kníh z inej stránky a tým si vytvárať 
pozitívny vzťah nielen ku histórii a rozprávkam, ale najmä ku kni-
hám. Práve to je potrebné deti učiť o útleho veku, pretože kniha ich 
bude sprevádzať počas celého života a musíme sa snažiť, aby knihy 
nevytlačili technické informačné technológie.

Spolupráca s CVČ
Okrem vytvárania pozitívneho vzťahu ku knihám sa snažíme nie-
len my v MŠ, ale aj v spolupráci s CVČ, Mgr. T. Krakovou, rozví-
jať tvorivosť detí prostredníctvom vytvárania rôznych zaujímavých  
produktov. Či už ide o snehuliakov, valentínske srdiečka alebo pe-
čenie pankušiek, z ktorých deti mali obrovskú radosť. Nielen tým, 
že ich spoločne s Mgr. T. Krakovou pripravovali, ale najmä chuťou, 
akou ich potom jedli. Veď zručnosť, ktorú deti od útleho veku na-
dobudnú, je potrebné rozvíjať, aby to vo svojom vlastnom živote 
mohli zúžitkovať.
Divadielko BABADLO
Divadlo je krásne umenie a zahŕňa tanec, slovo a prvky tvorivej 

Oznam o prerušení distribúcie elektriny 
(stav ku dňu uzávierky Krompašského spravodajcu)
Východoslovenská distribúcia oznamuje občanom, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach nízkeho a vysokého napätia bude prerušená distribúcia elektrickej energie: 

v utorok 1. marca v čase  od 8:10 hod. do 17:30 hod. 
pre odberné miesta:
ul. Slovinská č.d. 1, č.d. 3, č.d. 4, 5
ul. I. Barča č.d. 1, č.d. 2, č.d. 4, č.d. 7, č.d. 9, č.d. 65, č.d. 2063, 
ul. M. Šprinca č.d. 3, 
ul. Banská v úseku od č.d. 2 po č.d. 4, v úseku od č.d. 6 po č.d. 10, č.d. 12, č.d. 13, v úseku od č.d. 15 po č.d. 17, v úseku  
od č.d. 19 po č.d. 21, v úseku od č.d. 23 po č.d. 27, v úseku od č.d. 29 po č.d. 41, 
Námestie Slobody č.d. 22, č.d. 28, č.d. 32, č.d. 33

v stredu 2. marca v čase  od 7:40 hod. do 17:30 hod. 
pre odberné miesta:
ul. Slovinská č.d. 5, 6, 7, 8

vo štvrtok 3. marca v čase  od 7:40 hod. do 17:30 hod. 
pre odberné miesta:
ul. Mlynská v úseku od č.d. 3 po č.d. 8

Podľa § 31 ods. 1, písm. e, bodu 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

Aktuálne informácie v zmysle platnej legislatívy týkajúce sa plánovaného prerušenia distribúcie elektriny nájdete na webovom sídle spoločnosti VSD, a.s. v časti Distribučná sústava/
Informácie o sústave.

V decembri do materskej školy zavítala výnimočná žena a to doslova. Pani Iva Liptáková  
- ocenená titulom Výnimočná žena za r.2012. Jej predstavenie Divadla spod Spišského hradu  
„Dračie pytačky“ vtiahlo deti do príbehu o drakovi, ktorý ubližuje ostatným. Škôlkári  
sa oboznámili s tým, ako netolerovať násilie a vzoprieť sa spoločne bitkárovi v kolektíve. Inte-
raktívne zážitkové  predstavenie plné empatie a pocitov ukázalo deťom, že udrieť znamená bolí.

Triedna učiteľka II.MS:   PaedDr. Slávka Šmidová,  

Zástupkyňa pre MŠ:  Mgr. Silvia Ontková a deti II. MS zo ZŠ s MŠ, Maurerova 14
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Plán podujatí MO Matice slovenskej  v Krompachoch v roku 2016 
– Roku Svetozára Hurbana Vajanského
(100. výročie smrti Svetozára Hurbana Vajanského)

Základná orientácia práce Miestnej 
organizácie Matice slovenskej 
v Krompachoch spočíva tvorby  
v spolupráci so školami a všetkými 
kultúrnymi organizáciami v meste. 
Zameriava sa predovšetkým na pre-
zentáciu tradičnej ľudovej kultúry cez 
folklórne súbory a skupiny v oblasti, 
organizáciu prednáškovej činnosti 
pre žiakov základných a stredných 
škôl. Oboznamuje ich s osobnosťami 
a udalosťami národnej i regionálnej 
histórie a aktívne ich zapája do matičnej 

činnosti. Matica slovenská v Krompachoch sa zaslúžila o to, že  
na mnohých budovách nášho mestu sú pamätné tabule 
venované našim rodákom /Jankovi Slovenskému, J. Barčovi 
Ivanovi/ na  zriadení pamätnej izby v rímsko-katolíckom 
kostole. Matica slovenskáv roku 2016 v pláne podujatí najväčšiu 
pozornosť venuje 100. výročiu úmrtia Svetozára Hurbana 
Vajanského, ktorý veľkou mierou ovplyvnil aj históriu nášho mesta. 
Narodil sa ako najstarší syn Jozefa Miloslava Hurbana , jedného 
z vodcov štúrovskej romantickej generácie a slovenského národa 

19. storočia a jeho manželky Anny Hurbanovej – Jurkovičovej. 
Zvyčajný pátos tohto konštatovania, možno občas doplní aj 
pripomenutie faktu, že ide zároveň aj o prvú slovenskú ochotní-
cku herečku.
J. M. Hurban mal deväť detí (päť synov a štyri dcéry). 
„Najstarší syn Svetozár Miloslav bol narodený roku 1847  
 Hlbokom. Dcéra Želmíra Mária, narodená roku 1852, sa vydala  
za inžiniera Viktora Lorenca, strojného  inžiniera a priekopníka 
vysokohorskej turistiky a cyklistiky na Slovensku, hlavného 
inžiniera krompašských železiarní a prvého českého 
horolezca v Tatrách.  V novinách Krompašský spravodajca 
Mgr. Marta Mičeková opísala pána inžiniera Lorenca: „On 
je ojedinelý skvost ľudskosti! Zostala po ňom pamiatka  
v podobe vybudovaných chodníkov a lesných cestičiek, ktoré 
nám ho dodnes pripomínajú. Prechádzame sa po nich i v lete 
i v zime a vychutnávame si čaro ich zákutí. Hoci on sám do 
svojho projektu investoval celý svoj kapitál a prišiel o všetko,  
my nie sme schopní sa postarať o jeho hrob a vybudovať  
mu nový pamätník. Viktor Lorenc je pochovaný pri svojej 
prvej manželke Želmíre Lorencovej – Hurbanovej, na našom  
krompašskom cintoríne, v bývalej evanjelickej časti dneš- 
ného cintorína, na najvyššom mieste, odkiaľ sa týči obelisk…“

Výborovka  –  plán práce, projekty, administratíva
Projekty pre MS – Šprincove Krompachy; Mests. kolo + Zo šuflíka
Projekty pre MÚ Šprincove Krompachy; Mests. kolo+ Zo šuflíka; 
S.Hurban-Vajanský navždy v Krompachoch; Vianočný koncert 

Výborovka – príprava čl. schôdze; administratíva; pozvánky na Mestské kolo + Zo šuflíka
Členská schôdza  –  plán práce, S.Hurban-Vajanský – rok 2016
Informácia krompašskej verejnosti o činnosti MO MS v roku 2016 

Výborovka- príprava Mestského kola; 
Projekt súťaže Mestské kolo v prednese+Zo šuflíka–vlastná tvorba

Deň rodiny – spolupráca so ŠŠ
Deň matiek – spolupráca s MÚ

Výborovka – príprava projektu o Vajanskom; termín pozvánok, nácvik programu

Projekt: Svetozár Hurban-Vajanský navždy v Krompachoch

Výborovka – príprava projektu Šprincove Krompachy; príprava vianočného programu; vyhodnotenie  
projektu o S. H.-V.

Projekt Šprincove Krompachy – spolupráca s farou a MÚ

Projekt - Vianočný koncert  - spolupráca so školami, ZÚ, JDS a iné organizácie v meste
Výborovka – zhodnotenie činnosť 2016

Projekt o Vajanskom – odoslať pozvánky+ informovať v krompaš. médiách + nácvik

Výborovka -  príprava projektu S.Hurban-Vajanský navždy v Krompachoch(nácvik programu+ info v krom. 
médiách); informovať školy o vianočnom koncerte –   ich ponuka do októbra

1.

2.

4.

5.

6.

9.

10.

11.

12.

7.

8.

Mesiac Akcia

(pokračovanie na strane 13)



KROMPAŠSKÝ
spravodajca 13február 2016

solárnych panelov. Taktiež 
si mohli na vlastnej koži vy- 
skúšať prácu bádateľa, a to  
pozorovaniami prostredníc-
tvom zrkadlového ďalekohľadu 
alebo mikroskopu, oboznámili  
sa s princípom optického 
internetu, keď si navzájom 
posielali správy cez optické  
káble a v neposlednom rade 
zistili, aké obrovské využitie 
majú lasery, ako napríklad aj 
to, že vďaka nim dnes existuje  
CD, DVD a Blu-Ray.

Celý workshop bol zaujímavý 
a páčil sa nielen návštev-
níkom, ale aj študentom, 
ktorí ho prezentovali. A keďže 
by bola škoda takúto peknú 
prezentáciu projektov v rámci 
Roku svetla zahodiť len 
kvôli tomu, že Rok svetla  
sa už o chvíľku končí, realizá- 
tori projektu počas prezento-
vania experimentov do tejto 
témy zasvätili aj šikovných 

mladších spolužiakov, ktorí 
hrdo ponesú štafetu a budú  
v podobných prezentáciách 
pokračovať. Na najbližší 
workshop sa veľmi tešia 
Martina Tóthová, Daniela 
Mačugová, Dominik Garai, 
Antónia Mikulová, Marcela 
Lešková, Karin Janigová  
a Peter Kačmár. Dúfame, že nás 
prídete zas navštíviť! 

Antónia Mikulová, AMAVET klub 727 pri 

Gymnáziu v Krompachoch

Okrem týchto akcií MO MS pripravuje niekoľko ďalších projektov , napr. Školská kronika rozpráva alebo po stopách Karola Loju, 
zakladateľa MO MS v Krompachoch v roku 1923, Barčova fila-gória v umení  a v realite, stretnutie so známymi Krompašanmi 
(Jozef a Vladimír Puchala, Monika Tančáková, Ján Petrík, Ľuba Oravová, Mária Dulaiová, Janka Cukerová, MUDr. Ján Milčák), 
významné miesta v Krompachoch (Barčova filagória- záhradný domček, pamätná izba, hrob Želmíry Hurbanovej).
   

Významní Krompašania roku 2016
1. Július Maurer , politik a štátnik (KSS)  
- 19.6.1896 – 24.5.1961                        
2.Prof. Ing. Július Alexy PhD ,profesor FCHTP STU 
 - 19.6.1926                   
3. Anton Macko, predseda MsNV  
-  9.5.1916 – 7.3.1999                    
4. Jozef Hodorovský, herec, režisér, publicista  
- 18.8.1921- 25.3.2005                      
5.Akademik Vladimír Hajko, fyzik  
- 3.10.1920 – 24.7.2011                   
6. Ľudovít Trangous, zakladateľ krompašskej železiarne  
- 27.11.1766 - 1885                      
7. Janko Slovenský, vydavateľ slovenských novín v USA 
- 11.11.1856 – 1900                                               
8. Peter Milčák, básnik, vydavateľ, literárny vedec  
- 12.12.1966      
                            
 „Kto chce hýbať svetom, musí najskôr pohnúť sebou.“ (Sokrates)

  Sú výnimoční, lebo začali sami sebou. Sú mimoriadni, lebo sú krompašskí a slovenskí.

  Aj rok 2016 nám velí: „Nezabúdajte!“ Veď ani dospelosť by nebola bez detstva...
                                                           Mgr. Anna Grondželová, predseda MO MS

Viktor Lorenc a Želmíra Hurbanová ako snúbenci

(pokračovanie zo strany 12)

Experimenty – optika
Amaveťáci z Gymnázia 
v Krompachoch využili 
skracujúce sa jesenné dni  
na to, aby si pripravili pre 
žiakov základných škôl  
z Krompách a okolia nové 
experimenty, tentokrát z ob- 
lasti fyziky.

Keďže rok 2015 bol Organizá- 
ciou spojených národov 
vyhlásený za Medzinárodný 
rok svetla (International 
Year of Light 2015), títo žiaci 
si za hlavnú tému celého 
workshopu zvolili optiku. 
Projekt  s názvom Radosť vidieť  
a vedieť je najkrajší dar bol 
spolufinancovaný nadáciou 
Allianz.
Experimenty boli prezentované 
počas októbra, novembra a de- 
cembra a v rámci Dňa otvo-
rených dverí v Gymnáziu  
v Krompachoch Na návštev-
níkov  v priestoroch gymnázia 
čakali zaujímavé pokusy 
súvisiace s celou teóriou  
učiva vlnová a geometrická 
optika a tiež fotonika.  
Postupne sa na workshope 
zoznámili s dejmi, ako sú 
disperzia, interferencia alebo 
polarizácia svetla, mohli v praxi 
vidieť odraz svetla alebo 
 aj výrobu energie pomocou 
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Termín 
podujatia

1.1.
25.1.
6.2.-7.2.
22.2.
27.2.
marec -apríl
8.4.
12.4.
apríl
30.4.
30.4.
1.5.
1.5.
8.5.
8.5.
9.5.
14.5.
28.5.
jún 
jún 
11.6. 
jún

júl
27.8.
4.9.
17.9.
23.9.- 25.9.
24.9.
24.9.
október 
9.10.
november 
november
30.11.
5.12.
13.12. 
15.-17.12.

Miesto 
konania

Námestie slobody

Pri Pamätníku osloboditeľov

Areál Plejsy

Pri pamätníku Krompašskej vzbury

Divadelná sála DK

Mestská knižnica

Divadelná sála DK

Priestory DK

Divadelná sála DK

trhovisko

Námestie slobody

Rekreačné stredisko ČARDA

Krompachy-Branisko

Dom kultúry

Krompachy, Plejsy

Pri Pamätníku osloboditeľov

Štadión Pod okruhliskom

areál Plejsy

Koncertná sála ZUŠ

MI, telocvične ZŠ

Plejsy chata Energetik

Mestská knižnica

Krompachy-Pieniny

Krompachy

Divadelná sála DK

Krompachy

Námestie slobody - tribúna

MI Pod Okruhliskom

Stolnotenisová herňa

Dom kultúry 

Mesto Krompachy

Dom kultúry

Mestská knižnica

Dom kultúry, Námestie

Dom kultúry

Námestie slobody

Názov 
podujatia

Silvestrovské oslavy – príchod nového roka

Spomienkové stretnutie pri príležitosti 71. výročia Oslobodenia Krompách

Pankuškové fašiangy

95. výročie Krompašskej vzbury

Kultúrne podujatie Smejko a Tanculienka

Beseda so spisovateľom

Kult. podujatie  - Miroslav Donutil

Mestské kolo v prednese „Zo šuflíka“ – vlastná tvorba – organizátor MO MS

Kultúrne podujatie – Deň rómov

Trh kvetov

Stavanie mája – spojené s kultúrnym programom FS KROMPAŠAN

Oslavy Sviatku práce – 1. Máj, Prvomájové posedenie

Cykloturistika  Krompachy –Branisko, Zahura - organizátor MŠK

Program pri príležitosti Dňa matiek

Cyklistické preteky do vrchu, organiz. MŠK

Deň víťazstva nad fašizmom 

Festival tanca Krompachy

Podujatie pri príležitosti Dňa detí

Absolventský koncert

Športová olympiáda (zober loptu, nie drogu)

40. ročník Turistického prechodu Krompašskými vrchmi

9. ročník Detský čitateľský maratón „Čítajme si 2016“ – pokus o prekonanie celoslovenské-

ho rekordu

Cyklo výlet Pieniny - organizátor MŠK

Krompašský turistický pelotón

Projekt „Svetozár Hurban Vajanský navždy v Krompachoch“ – organ. MO MS

Majstrovstvá Slovenka v krátkom duatlone

Dni mesta a XXV. krompašský jarmok

Tenisový turnaj o pohár primátorky mesta

Jarmočný stolnotenisový turnaj

Mesiac úcty k starším  - kultúrny program

Beh ulicami Krompách

Divadelné predstavenie pre verejnosť

17. ročník Mestské kolo v prednese poézie a prózy

Šprincove Krompachy

Príchod Mikuláša do Krompách spojený s rozsvietením vianočnej výzdoby 

Vianočný koncert 

Vianočné trhy 2016
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Pestujeme zeler
Ak si chceme dopestovať vlastné sadenice zeleru, je čas aby sme 
v polovici februára zasiali semeno. Zeler má vegetačnú dobu 
od zasiatia do zberu 180 - 250 dní, podľa kultivaru, musíme 
sadenice včas predpestovať pretože dopestovanie priesad trvá 
až 3 mesiace. Semeno pred vysiatím môžeme namáčať vo vode 
na 24 - 60 hodín, čím urýchlime klíčenie. Musíme ale pamätať 
na to, že semeno dýcha, a aby sme ho neutopili, je potrebné pri 
namáčaní po každých 12 hodinách zliať vodu a nechať semeno  
1 hodinu na vzduchu. Po namáčaní vysievame do kelímka, alebo 
plytkej misky do dobrej kompostovej zeminy. Pri teplote nad 22oC 
zeler klíči na svetle, preto ho nemusíme zapracovať do pôdy, stačí 
ak namáčané semeno vylejeme na pripravenú pokyprenú pôdu  
a mierne zatlačíme, aby sa spojilo s pôdou a nevyschýnalo. Misku 
zakryjeme kúskom priesvitnej fólie a dáme na teplé miesto  
do 30oC (na drevenú dosku na radiátor). Pravidelne rosíme, 
aby semeno nevyschlo. Akonáhle sa objavia prvé klíčky, misku 
prenesieme na chladnejšie plne osvetlené miesto, napr. parapetnú 
dosku a odkryjeme fóliu. Po vyrastení 2-3 pravých lístkov prvý-
krát pikirujeme (presádzame) do väčšej nádoby na vzdialenosť 
1,5-2 cm. Po ujatí priesady zahnojíme liadkom amónnym 1 dkg 
liadku na liter vody. Hnojenie opakujeme každých 7-10 dní.  
Po zosilnení sadeníc pikirujeme druhýkrát na vzdialenosť 5-6 cm 
zase do kvalitnej humusovej pôdy tak, aby sme sadili rastlinky len 
po koreňový krčok. Po ujatí znovu prihnojujeme, ale už striedame 
liadok s Cereritom, alebo NPK. Zeler je bohatý konzument vody, 
preto nezabudnime na pravidelnú zálievku a dostatok svetla, aby 
sa priesady nevyťahovali. Chladnejšie miesto zabrzdí bujný rast.

Pôdne podmienky:
Zeler potrebuje pôdu humóznu, bohato zásobenú živinami, 
nevysýchavú, neutrálnu až slabo zásaditú stredne ťažko hlinitú. 
Vyžaduje stálu vlhkosť vzduchu a pôdy, preto mu vyhovujú aj 
mierne zatienené polohy. Sucho znižuje úrodu i kvalitu dužiny. 
Koreňová sústava rastie do šírky až 70 cm a hĺbky 150 cm.  
Aj keď hovoríme o koreňovej zelenine, zeler vytvára buľvu 
podobne ako redkvička a červená repa a nevytvára buľvu, ak je 
hlboko zasadený! Pri vysádzaní sadíme na vrch miernej hroble 
len do hĺbky, aby boli zakryté korene. Pri výsadbe skrátime 

korene, čím podporíme tvorbu absorpčných koreňov. V našich 
podmienkach vysádzame až koncom mája, pretože ak po výsadbe 
poklesnú teploty pod 10oC, môže dôjsť k jarovizácii a zeler vybieha  
do kvetu. Sadenice pred výsadbou otužujeme a postupne znižu-
jeme teplotu. sadíme v spone 40x40-50 cm, pretože pri hustejšom 
spone vyrastú menšie hľuzy. Po ujatí hnojíme močovkou, hnojivých 
zákvasom. Zálievka prekvaseným hydinovým trusom neriedeným 
(po závlahe) 6x počas sezóny vytvára až 300 g buľvy. Zeler je 
citlivý na nedostatok vápnika, mangánu a bóru. Pri nedostatku 
bóru odumierajú srdiečkové listy, praskajú a hnednú buľvy. Pri 
skladovaní zahníva od srdiečka. Zeler je jedným z málo druhov 
zeleniny, ktorý k dobrému rastu potrebuje chloridové hnojivo 
(draselnú soľ, nie síran draselný), čo pri nedostatku hnoja môže 
byť príčinou neúspechu pri pestovaní. Hneď po ujatí môžeme 
aplikovať zálievku 1% draselnou soľou (10 dkg na 10 litrov vody), 
ktorú počas pestovania ešte raz zopakujeme. Počas pestovania 
neprihŕňame - zeler musí mať korene vonku, často kypríme.  
V priebehu augusta rastlinám odrežeme ostrým nožom bočné 
korene, čím docielime pekne tvarované buľvy. Odtrhávanie listov 
počas vegetácie znižuje výnosy. Na listy si vyčleňme 1-2 rastlinky. 
Zavlažujeme dávkou 25-50 litrov na štvorcový meter a počas 
sezóny použijeme 8-12 uvedených dávok. Najviac vlahy potrebuje 
v auguste a septembri. Ak nemáme močovku, hydinový trus alebo 
hnojivý zákvas, pridávame NPK alebo Cererit do závlahovej vody. 
Zberáme do polovice októbra za suchého počasia, korene skrátime 
na 2-4 cm, hneď odstránime listy až na malé srdiečko 1-2 listov. 
Skladujeme pri teplote 2oC v piesku alebo ľahkej 

Vitamíny - liečivé účinky: 
Obsahuje éterické oleje, vitamín B1B2,PP,7mg% C, list  
75-100 mg% vitamínu C. Z minerálov vápnik, sodík, draslík,  
horčík a fosfor. Podporuje trávenie, činnosť ľadvín, vhodný pri 
cukrovke.

Kuchynské použitie: 
Zeler nečerná pri varení, ak ho na chvíľu pred varením ponoríme 
do octovej vody. Dá sa dusiť, zapekať, plniť alebo vyprážať. Vňať 
varením v polievke stráca svoju hodnotu.

Ján Miľo
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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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