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Tohtoročný mesiac marec je výnimočným a bohatým na dni 
významné a sviatočné. Podľa gregoriánskeho kalendára je tretím 
mesiacom v roku. V rímskom kalendári bol prvým mesiacom 
v roku a bol zasvätený bohovi Martovi. V tomto mesiaci sa  
obyčajne začínali vojenské výpravy (po zime obschli cesty)  
a nastupovali rímski úradníci do svojich úradov. Má 31 dní  
a v období okolo 21. marca nastáva jarná rovnodennosť. Slnko 
pri svojom zdanlivom ročnom pohybe pretína svetový rovník 
– prechádza z južnej pologule na severnú. Marec začína vždy 
rovnakým dňom v týždni ako november a v nepriestupnom roku 
ako február. 
V novodobej histórii, t.j. od roku 1955 je marec aj mesiacom 
knihy. V bývalom Československu ho vyhlásili na počesť 
Mateja Hrebendu, ktorý bol šíriteľom slovenskej a českej knihy. 
Narodil sa a aj zomrel v marci. Paradoxne bol slepý, to mu však 
nebránilo venovať sa zbieraniu kníh a ich zachraňovaniu. Medzi  
vlastencov a vzdelancov roznášal nové slovenské knihy. 
Rozšírovaním obľúbených kalendárov a populárnych kníh 
medzi pospolitým slovenským ľudom sa zaslúžil, že aj chudobní  
a nevzdelaní ľudia spoznávali knižnú kultúru a získavali pre- 
hľad o verejnom dianí. Svoju súkromnú zbierku kníh daroval 
Matici slovenskej a prvému slovenskému Gymnáziu v Revúcej.

V tomto mesiaci sa už tradične v celej našej spoločnosti oslavujú 
dni 8. marec a 28. marec. 

8. marec – Medzinárodný deň žien  - pred rokom  1989 sviatok 
oslavovaný celou spoločnosťou, ženami, ale najmä mužmi.  
Po tomto roku sviatok zatracovaný a označovaný ako socialistický 
sviatok. Avšak história nám hovorí, že 8. marec - MDŽ nie je 
sviatkom  iba socialistickým. Tento sviatok je sviatkom žien  
a boja za ich rovnoprávnosť. Vznikol na Medzinárodnej 
ženevskej konferencii v roku 1910 na počesť veľkého štrajku  
40 000 newyorských krajčírok z textilných tovární, ktorý sa konal  
v roku 1908. Tieto bojovali za zrušenie desaťhodinového 
pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným 
podmienkam. Tešíme sa, že tento sviatok si začínajú ľudia  
opätovne všímať a oslavovať, nie preto, že sa to musí, ale preto,  
že vzdať úctu žene a prejaviť to verejne, nie je nič zlé a ne- 
morálne.

28. marec - Deň učiteľov  sa oslavuje v deň narodenia pedagóga 
Jána Ámosa Komenského, učiteľa národov. Mnohé jeho myšlien- 
ky ostávajú pre nás stálym zdrojom inšpirácie. V názoroch  
na úlohu vzdelania v živote jednotlivca i spoločnosti, postojoch 
k humanizácii a demokratizácii školy pokračujú pedagógovia  
aj dnes. Dovoľte mi, aby som vyjadrila úctu a poďakovanie  
všetkým učiteľom za ich náročnú a zodpovednú prácu, ktorou 
dennodenne prispievajú k rozvoju ducha a vzdelania našich žiakov 
a študentov.

MAREC – mesiac významných dní a udalostí

(pokračovanie na strane 2)



KROMPAŠSKÝ
spravodajca2 marec 2016

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

94 rokov 
Gizela Skurková

91 rokov 
František Šefčík
Mária Kubindová

85 rokov
Elena Bandžuchová
Vladimír Vanjek
Margita Koberová

80 rokov 
Marta Thanová
Mária Hulková
Ing. František Piatnica
Mária Saksová
František Bíroš 

75 rokov 
Belo Vietoris
Gabriela Svitaničová
Anna Kolláriková
Mária Martiníková
Anna Verešová
Marta Vaľková

70 rokov 
Zita Rodáková
Jozef Haško
Magdaléna Uličná
Milan Podracký

Narodenia vo februári 
Ján Bandžuch
Monika Červeňáková
Svetlana Gáborová
Ľudovít Gožo
Daša Kleinová
Melánia Kovaľská
Ela Palenčárová

Úmrtia vo februári
Jozef Müller
1951 - 2016

MAREC – mesiac významných dní a udalostí
Okrem tradične oslavovaných dní pripadli  
v tomto roku na marec  aj najvýznamnejšie  
sviatky kresťanského sveta, a to Veľká noc 
alebo Pascha, ktorá je pre kresťanov oslavou 
zmŕtvychvstania (resp. vzkriesenia) Ježiša 
Krista po jeho smrti na kríži. Udalosti Veľkej  
noci a ich interpretácia úzko súvisia  
s významným židovským sviatkom Pesach, 
ktorý sa slávi zhruba v rovnakej dobe. V prostredí 
gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi sa pre 
tento sviatok používa takmer výlučne názov 
Pascha. Vysvetlenie pôvodu názvu „veľká“ 
treba hľadať v časoch židovského otroctva  
v starovekom Egypte. Faraón nebol ochotný 
prepustiť svojich izraelských otrokov,  
a preto Boh trestal krajinu desiatimi ranami.  
Až po poslednej z nich, keď zomreli všetky 
prvorodené egyptské deti, faraón prepustil 
zotročený ľud. Židov, ktorí pomazali veraje 
svojich dverí krvou baránka, sa táto pohroma 
netýkala a anjel smrti ich obišiel. Baránok  
je preto symbolom Ježiša Krista, ktorého krv 
nás všetkých zachránila od večného zatratenia. 
Ako sa ďalej uvádza v Biblii, po vyslobodení  
z Egypta previedol Boh ľud na čele s Mojžišom 
cez Červené more, ktoré rozdelil a vysušil.  
Tu niektorí hľadajú pôvod tradičného židov-
ského názvu pre Veľkú noc: pésach - prechod. 
Iní slovo pésach vysvetľujú ako obídenie, 
vyhnutie sa, a vzťahujú ho na anjela smrti,  
ktorý obchádzal domy potreté krvou. Obídenie 
aj prechod predstavujú veľké Božie skutky,  
ktoré urobil počas jednej noci pre svoj ľud, a preto 
každoročnú spomienku na tento deň Izraeliti 
nazvali Veľkou nocou. Symbolika prechodu  
z otroctva do slobody sa preniesla aj do 
kresťanstva ako prechod z hriechu do života  
v Božej milosti, ktorý zabezpečil Ježiš Kristus 
svojou smrťou a zmŕtvychvstaním.
Veľkonočné oslavy sa podľa regiónov líšia. Na 
Veľkonočný pondelok je prastarou tradíciou 
hodovanie, polievanie a korbáč. Od rána muži 
a chlapci chodia po domácnostiach svojich 
známych a polievajú alebo korbáčujú ženy a 
dievčatá ručne vyrobeným korbáčom z vŕbo- 
vého prútia. Aj keď korbáčovanie môže byť 
bolestivé a polievanie nepríjemné, nie je ich 
cieľom spôsobiť krivdu. Skôr je to symbolom 
záujmu mužov o ženy. Nenavštívené dievčatá  
sa môžu dokonca cítiť urazené. 

V kalendári nám pribudol v marci ešte 
jeden významný deň, o ktorom málokto vie. 
Organizáciou spojených národov dňa 12. 
júla 2012  bol  vyhlásený deň 20. marec ako  
Medzinárodný deň šťastia. Jeho vyhlásenie bolo 
iniciatívou Bhutánu, himalájskeho kráľovstva, 
ktoré meria prosperitu národa ukazovateľom 
hrubého národného šťastia. 

Na návrh kráľovstva Bhután sa na ňom uznieslo 
všetkých 193 členských štátov OSN. „Hľadanie 
šťastia je základným ľudským cieľom,“ uvádza 
rezolúcia, ktorú celé zhromaždenie prijalo 
jednomyseľne.  Organizácia Spojených národov 
zverejnila aj rebríček najšťastnejších krajín sveta. 
Prieskum, na ktorom sa zúčastnilo 157 krajín, 
hovorí jasne. Najšťastnejšou krajinou sveta  
je Dánsko, Švajčiarsko a prvú trojku uzatvára 
Island. Slovensko je podľa najnovšieho rebríčka 
hodnotiaceho šťastie vo svete 45. najšťastnejšou 
krajinou vo svete. Spomedzi našich susedov  
je na tom najlepšie Rakúsko. Drží sa  
na 13. mieste. Česká republika je na 31. mieste. 
Nálada na Slovensku je veľmi pesimistická,  
čo umocňujú svojím vysielaním ešte viac média. 
Ak si v televízií chcete pozrieť správy, okrem 
vrážd, dopravných nehôd, podvodov a hádok 
nevidíte v nich nič pekné a pozitívne. Nedajú  
sa pozerať ani nekonečné seriály, či už slovenskej 
alebo zahraničnej produkcie. Takmer v 90% 
vysielaných filmoch alebo iných programoch  
je zabíjanie a násilnosti bežným javom. 
Vrahovia, zlodeji, podvodníci sú kladnými 
hrdinami a tí, ktorí sa ich snažia chytiť, sú tí zlí  
a hlupáci. Ak vzorom pre nás majú byť  tzv. 
„celebrity“ zo smotánky alebo z farmy so svojím 
bohémskym životom, potom bežný človek,  
čo žije svoj „nudný“ život nemôže byť šťastným. 
A preto, ako som už niekoľkokrát napísala, 
tešme sa z každého východu slnka, z každého 
prežitého, aj keď „nudného“ dňa v kruhu svojich 
najdrahších. Ja viem, že každý sníva o lepšom 
živote o krajšej budúcnosti, ale uvedomme si, 
že žijeme v krajine, kde nie je vojna, kde matky 
neoplákavajú svojich zabitých synov a manželky 
svojich mužov. Tešme sa, že nemusíme utekať 
z domu pred padajúcimi bombami, nemusíme 
sa obávať, že na ulici alebo v autobuse sa odstrelí 
nejaký  terorista, že ešte stále máme  čo dať jesť 
svojim deťom. 

Milí Krompašania, vážme si teda to, kde 
žijeme a aj to málo, čo máme.  Snažme sa 
privítať jar s úsmevom na perách a s radosťou 
v srdci. Želám Vám všetkým, aby  Vám 
úsmev z tváre nikdy nezmizol, a aby Vás iní 
stále ním obdarúvali. Tak, ako to povedal  
jeden veľmi múdry a veselý človek - Ján Werich:  
„Úsmev nestojí nič a prináša mnoho. Obohacuje 
toho, kto ho prijíma bez toho, že by ochudobňoval 
toho, kto ho dáva. Trvá chvíľku, ale spomienka 
naň je niekedy večná. Nikto nie je taký bohatý,  
aby sa bez neho obišiel - a nikto nie je taký 
chudobný, aby ho nemohol darovať.“

Iveta Rušinová, primátorka mesta

(pokračovanie z 1 strany)
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Výsledky volieb do NR SR podľa jednotlivých okrskov v Krompachoch 
zo dňa 5. marca 2016

č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6
1. 16 SMER - sociálna demokracia 141 214 191 160 212 134 1 052 35,18%

2. 19 Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko 58 121 54 65 64 55 417 13,95%

3. 23 Sloboda a Solidarita 42 72 43 61 55 29 302 10,10%

4. 12 Slovenská národná strana 26 61 63 34 35 25 244 8,16%

5. 6 SME RODINA - Boris Kollár 25 58 36 43 50 27 239 7,99%

6. 3
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 
(OĽANO - NOVA) 22 43 38 32 36 33 204 6,82%

7. 17 Kresťanskodemokratické hnutie 31 30 26 32 28 15 162 5,42%

8. 20 #SIEŤ 24 34 22 46 17 18 161 5,38%

9. 11 MOST - HÍD 13 5 2 8 13 14 55 1,84%

10. 1 Strana TIP 8 0 1 6 1 21 37 1,24%

11. 14 Komunistická strana Slovenska 3 3 5 9 3 3 26 0,87%

12. 18 Slovenská občianska koalícia 8 8 3 1 4 1 25 0,84%

13. 7 Strana zelených Slovenska 3 3 3 4 8 0 21 0,70%

14. 2
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA 
(SMS) 4 1 2 1 1 2 11 0,37%

15. 5 ŠANCA 1 1 2 0 5 1 10 0,33%

16. 15
Slovenská demokratická a kresťanská 
únia - Demokratická strana 1 0 3 0 3 0 7 0,23%

17. 13
Odvaha - Veľká národná a proruská 
koalícia 0 1 1 1 0 2 5 0,17%

18. 4 Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník 0 0 0 0 1 3 4 0,13%

19.-20. 8 KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO 1 1 0 0 0 1 3 0,10%

19.-20. 10 VZDOR - strana práce 0 0 2 0 0 1 3 0,10%

21.-22. 9
Maďarská kresťanskodemokratická 
aliancia - Magyar Kereszténydemokrata 
Szövetség

1 0 0 0 0 0 1 0,03%

21.-22. 22 PRIAMA DEMOKRACIA 0 1 0 0 0 0 1 0,03%

23. 21
Strana maďarskej komunity - Magyar 
Közösség Pártja 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

412 657 497 503 536 385 2 990 100,00%

Podiel 

Výsledky volieb do NR SR podľa jednotlivých okrskov v Krompachoch 
zo dňa 5. marca 2016

Čís. 
kand. 
listiny

Por. Politický subjekt
Počet platných hlasov vo volebnom okrsku

Spolu

Počet platných hlasov spolu:

Číslo volebného okrsku

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Spolu:

550

1 319
1 155

61,16%

Počet 
zúčastnených 

voličov

507

Počet 
zapísaných          

voličov 

6 516

52,95%
54,73%

984

32,27%
46,99%3 062

1 005
521

395

Volebná účasť v Krompachoch vo voľbách do NR SR v roku 2016

1 224

Volebná účasť

31,84%
57,92%

829

420
669
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Správa o činnosti Mestskej polície v Krompachoch
Správa o činnosti mestskej polície v Krom-
pachoch Mestská polícia mesta Krompa-
chy zabezpečovala v priebehu roka 2015 
úlohy, ktoré jej vyplývajú zo zákona SNR 
č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení  
neskorších predpisov, uznesení mestského 
zastupiteľstva a úloh daných primátorom 
mesta Krompachy.Príslušníci MsP Krom-
pachy vykonávajúci službu mestského  
policajta počas celého hodnotiaceho obdo-
bia roku 2015 sú držiteľmi platného osved-
čenia o odbornej spôsobilosti podľa §25,  
zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej  
polícií v platnom znení. 
Vývoj legislatívy, jednotlivé zmeny, dopln-
ky rôznych zákonov a k nim príslušných  
vykonávacích vyhlášok a zmeny VZN mes-
ta kládli vysoké nároky na právne vedomie 
a odbornú schopnosť každého príslušníka 
Mestskej polície Krompachy. Uplatňovanie 
týchto znalostí sa prejavilo v práci jednot-
livých príslušníkov, o čom svedčí skutoč-
nosť, že v hodnotiacom období roku 2015 
príslušníci mestskej polície ani v jednom 
prípade nezasahovali neoprávnene. V hod-
notiacom období nebola voči nim podaná 
žiadna sťažnosť za zneužitie právomoci ve-
rejného činiteľa. 
Mestská polícia Krompachy má vo svojej 
náplni otázku: verejného poriadku, život-
ného prostredia, dopravy, zachytávanie 
trestných činov v spolupráci sa štátnou po-
líciou, prevenciu proti kriminalite a  samot-
nú pomoc občanom. 
Riešia sa úlohy súvisiace s narušením VP, 
ale aj porušovania VZN mesta Krompachy.       
Závažnou oblasťou je oblasť nárastu počtu 
motorových vozidiel a následný dopad na 
mesto jednak s hustotou cestnej premáv-
ky, ale najmä s počtom parkovacích miest 
a s tým súvisiacimi priestupkami najmä 
pre nesprávne parkovanie.Príslušníci MsP 
Krompachy sa zúčastňujú na zabezpečení 
verejného poriadku počas kultúrnych akcií, 
občianskych akcií, športových akcií, ochra-
ny životného prostredia, čistoty a hygieny 
a rôznych iných akcií, ktorých sú neodde-
liteľnou súčasťou. To sú všetko záležitosti, 
kde mestská polícia ako orgán mesta, kto-
rý je dennodenne priamo v uliciach a teda 
na mieste, kde musí okamžite vykonať  
prvotné úkony na ochranu obyvateľstva 
a následne vykonať všetko čo je v jej silách 
na pomoc občanom.

Na základe oznámení MsÚ Krompachy 
o konaní verejných kultúrnych, športových 
a iných podujatí na území mesta Krompa-
chy príslušníci MsP Krompachy vykonávali 
zabezpečenie verejného poriadku. 

Príslušníci Mestskej polície Krompachy sa 
pri každodennom výkone zameriavali aj 
na odhaľovanie nedostatkov technického  
vybavenia mesta, ako napr. nefunkčné inži-
niersko-technické siete, chýbajúce poklopy 
na pozemných komunikáciách, nefunkč-
né a poškodené verejné osvetlenie, chýba-
júce alebo poškodené dopravné značenie 
a následne oznamovali zistené nedostatky 
na príslušný referát MsÚ (hlásenia závad 
MsP).  V rámci problematiky dodržiavania 
zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upra-
vujú niektoré podmienky držania psov, 
príslušníci mestských polícií vykonávajú 
pravidelné kontroly evidenčných známok 
psov, zameriavajú sa na likvidáciu exkre-
mentov majiteľmi psov a voľný pohyb psov 
na miestach, kde je to všeobecne záväzným 
nariadením mesta zakázané. 

Dopravná situácia v meste (riešenie  
dopravných priestupkov), monitorovanie  
parkovísk, v súčinnosti s OR PZ v Spišskej  
Novej Vsi,  OO PZ Krompachy boli vykoná-
vané aj spoločnými opatreniami s OO PZ  
Krompachy. Vysoké nároky boli na policaj-
tov Mestskej polície ale aj na ich súčinnosť 
s OO PZ kladené nie len počas kultúrnych 
a športových podujatí, ale najmä počas  
rekonštrukcie  a budovania parkovísk na 
ul. Mlynskej, Slovinskej a Lorencovej.  
Výmena vzájomných informácií potreb-
ných k operatívnemu konaniu vo veciach 
priestupkovej a trestnej činnosti ako bež-
ného výkonu služby. Súčinnosť s OO PZ 
Krompachy je na profesionálnej úrovni.

Mestská polícia v Krompachoch (ďalej len 
„MsP“) bola zriadená uznesením MsZ 
v Krompachoch č.9/C od 01.10.1991. Na 
základe podnetu Okresnej prokuratúry 
v Spišskej Novej Vsi bolo spracované VZN 
č.1/2014 o zriadení Mestskej polície zo dňa 
25.06.2014 s účinnosťou od 15.07.2014.
Činnosť vykonáva na základe Zákona SNR 
č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v zne-
ní neskorších noviel a predpisov (ďalej len 
„zákon o obecnej polícií). 

V období roku 2015 úlohy MsP zabezpe-
čovali 5 príslušníci MsP + náčelník MsP.  
Spolu 6 príslušníkov MsP. 
Všetci príslušníci MsP a náčelník MsP sú 
držiteľmi odbornej spôsobilosti v zmys-
le zákona o obecnej polícií, všetci sú  
držiteľmi platných zbrojných preuka-
zov a platných vodičských preukazov prí-
slušnej skupiny. Jeden príslušník MsP  
je vyškolený na odchyt túlavých zvierat.

Vyhodnotenie pracovných činností:

Organizáciu práce mestskej polície riadi 
náčelník. Za tým účelom boli spracováva-
né harmonogramy služieb a vykonávané 
pracovné porady. Mestská polícia zabezpe-
čovala verejný poriadok v meste, ochranu 
majetku mesta, majetku občanov, vykoná-
vala dohľad nad dodržiavaním všeobecne  
záväzných nariadení mesta, uznesenia 
mestského zastupiteľstva a rozhodnu-
tia primátora mesta. V rámci svojej práce  
riešila priestupky ustanovené osobitnými 
predpismi a tiež priestupky proti bezpeč-
nosti a plynulosti cestnej premávky.

Finančný rozpočet MsP pre rok 2015 bol  
vo výške 109 200 €, pričom skutočné čerpa-
nie rozpočtu za rok 2015 bolo vo výške 105 
838 €, ktorým boli vykryté mzdy príslušní-
kov MsP a zamestnancov MsP a taktiež cel-
kové prevádzkové náklady MsP. Celkové  
čerpanie rozpočtu MsP za rok 2015 bolo 
vyčíslené na 96,8  %.

V roku 2015 MsP v Krompachoch riešila 
spolu 979 priestupkov, z toho 95 v bloko-
vom konaní.  Tieto boli riešené nasledovne: 
42 priestupkov v cestnej premávke na sumu 
355 €, 49 priestupkov spáchaných poruše-
ním VZN mesta na sumu  245 €, 4 ostatné 
na sumu 20 €. Spolu boli uložené blokové 
pokuty v sume 620.- €. 10 priestupkov bolo 
uložených, 12 odložených, 8 bolo odovzda-
ných, 3 boli oznámené príslušnému orgá-
nu. 

Ostatné priestupky boli vybavené dohovo-
rom na mieste, kde bola zjednaná okamžitá 
náprava a nastolenie verejného poriadku. 
Najviac zistených priestupkov bolo proti 
verejnému poriadku,  porušením všeobec-
ne záväzných nariadení mesta a priestup-
ky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej  
premávky. MsP Krompachy zároveň vyba-
vila 112 dožiadaní.
MsP vykonala 8 odchytov túlavých psov, 
z ktorých v 7 prípadoch boli psy vrátené ich 
majiteľom, 1 pes bol odchytený odchytovou  
službou MsP Spišská Nová Ves, kde bol aj 
umiestnený. MsP na základe zoznamu osôb 
vlastniacich psov, boli vykonávané náhod-
né kontroly zaplatenia príslušného poplat-
ku, kde neboli zistené nedostatky. 

(pokračovanie na strane 5)
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Na základe informácii zo strany  obyvate-
ľov,  preverovala MsP dvoch majiteľov kde 
však v obidvoch prípadoch boli psy riadne 
prihlásené a zaplatený poplatok.

Na pozemku MsP sa nachádzajú v súčas-
nej dobe 2 funkčné koterce pre odchyt  
túlavých zvierat, ktoré však bude pot- 
rebné zrekonštruovať.   Pri zabezpečovaní  
hygieny a čistoty v meste MsP úzko spolu-
pracuje s MsÚ, ako aj s firmou Ekover ktorá  
vykonáva odvoz a likvidáciu komunálneho 
odpadu na území mesta Krompachy. Pravi-
delne monitorujeme a zisťujeme  nelegálne 
skládky a ich pôvodcov. Zo 4 oznámených 
skládok boli zistený páchatelia, kde bola  
u dvoch uložená BP, dvaja boli riešení  
dohovorom a skládky boli zlikvidované.  

Plnenie úloh mestskej polície pri poruše-
ní zákazu použitia alkoholických nápojov 
a iných návykových látok 
Prevažná časť priestupkov je pri porušo-
vaní VZN č. 03/2010 o zákaze používania  
alkoholických nápojov na verejnosti. MsP 
zasahovala proti osobám na viacerých 
miestach, kde sa jednalo väčšinou o bezdo-
movcov a osoby bez príjmov, pri zásahoch 
došlo k zjednaniu nápravy a to prevažne  
vykázaním osôb  z daného priestoru. 

Plnenie úloh mestskej polície pri zabez-
pečovaní verejného poriadku v meste pri       
organizovaní verejných telovýchovných, 
športových, kultúrnych alebo iných podu-
jatí:
Mestská polícia vykonáva dozor pri špor-
tových podujatiach – futbal, duatlon, beh  
ulicami mesta, hasičská denná aj noč-
ná súťaž, v hodnotenom období bez  
incidentu. Taktiež zabezpečovala verejný  
poriadok počas týchto kultúrno - spoločen-
ských podujatí: 
- Pankuškové slávnosti
- Do neba fest
- Krompašský jarmok
- Vianočné trhy
- Rozlúčka s rokom a vítanie nového roka,

Stručný opis spolupráce mestskej polície 
s inými orgánmi:
• spolupráca s  OO PZ Krompachy:
MsP úzko spolupracuje s Obvodným od-
delením PZ v Krompachoch, hlavne pri  
vykonávaní  akcií hromadného charakteru, 
ako sú vyššie uvedené športové a kultúrne  
podujatia.  Rovnako pri riešení  
rôznych drobných krádeží, pri poškodzovaní  
majetku  občanov a mesta,  prípadne ako  
nezúčastnené osoby pri objasňovaní  

a rekonštrukciách trestných činov. Mest-
ská polícia spolupracuje aj so sociálnymi  
terénnymi pracovníkmi MsÚ    .
• spolupráca so železničnou políciou:
Mestská polícia poskytuje informácie  
o majetkovej trestnej činnosti z kamerového  
systému.
• spolupráca s obvodným  a mestským 
úradom:
Mestská polícia odstupuje priestupkové 
spisy na priestupkové konania, na požia-
danie poskytuje súčinnosť pri spracovaní 
správy o povesti a poskytovanie informácií     
o prejednávaných priestupkoch, prípad-
ne iných správnych deliktoch, doručovanie 
súdnych, resp. exekútorských zásielok.

Preventívne aktivity:
-  využívanie kamerového systému
-   realizoval sa  spoločný preventívny projekt  
na zabránenie výskytu nežiaduceho sprá-
vania na ZŠ na ul. Zemanskej
- realizovali sa prednášky (2) o činnosti 
MsP pre ZŠ a ŠZŠ,
- účasť policajtov na športovom dni ŠZŠ 
- kontroly reštauračných zariadení (2)  
na podávanie alkoholu mladistvým a zá-
školáctvo, 
-  kontrola dodržiavania záverečných hodín 
v reštauračných a pohostinských zariade-
niach je vykonávaná denne
-  pochôdzková a hliadková činnosť

MsP Krompachy a chránené pracovisko 
(zdravotne postihnutí  zamestnanci)

Mestská polícia využíva k svojej činnos-
ti kamerový systém, ktorý bol spustený  
do prevádzky vytvorením chráneného  
pracoviska so 4 zamestnancami a násled-
ne bolo chránené pracovisko rozšírené 
o ďalších 3 zamestnancov. K dnešnému 
dňu MsP Krompachy vykonáva obsluhu  
26 kamier, 16 IP a 10 analógových  
kamier a na obsluhe sa podieľa 7 zdra- 
votne postihnutých pracovníkov z toho  
3 ženy a 4 muži. 

V hodnotiacom období roka 2015 MsP 
Krompachy realizovala projekt za úče-
lom zníženia kriminality v meste a to roz-
šírením kamerového systému. Projekt bol  
finančne podporený Radou vlády SR pre  
prevenciu kriminality so spolufinanco- 
vaním mesta Krompachy. V rámci projektu 
boli nainštalované štyri kamery v HD kva-
lite s nočným videním s  video výstupom  
na útvar Mestskej polície, ktoré plne spĺ-
ňajú požiadavky dnešnej doby. Tieto boli  
nainštalované na uliciach Družstevná, 

Hornádska a SNP. Taktiež boli nainštalo-
vané ďalšie dva monitory.
V budúcnosti plánujeme rozšírenie KS  
na konečný počet 32 kamier, kde k tomu-
to je potrebná inštalácia ešte 6 ks kamier 
na vytipovaných miestach a chceli by sme 
vymeniť 6 ks najstarších kamier. Uvažuje-
me v dlhodobejšej perspektíve zabezpečiť 
obojstranný zvukový  prenos.

Tento kamerový systém je v prevádzke  
24 hodín denne so záznamovým zaria-
dením v zmysle zákona a funguje bez-
problémovo. Kamerový systém priniesol  
viaceré výsledky. Mestská polícia pomocou 
neho zistila priestupkov, ktorí ničili ma-
jetok mesta (smetné koše na ul. Hlavnej,  
zastávku na ul. Trangusovej, znečisťovanie 
prostredia na Okruhlisku. Boli zistené via-
ceré dopravné priestupky, kde zistené oso-
by následne boli kontaktované Mestskou 
políciou a vyriešení v blokovom konaní  
za priestupok. Boli zistené viaceré prípa-
dy krádeží kvetov, ale aj poškodzovania  
pomníkov na mestskom cintoríne, kde  
viaceré skutky hlavne poškodenia pomníkov  
a urnových miest krádežami boli riešené 
UJaKP Spišská Nová Ves.

Treba podotknúť, že kamerový systém  
vybudovaný v minulosti v ostatných  
častiach mesta  Krompachy je až na  
6 ks najstarších kamier  revitalizovaný,  
taktiež obrazové a záznamové zariadenia 
boli kompletne vymenené. Problémovým 
bodom je samotný prenos a zabezpečiť jeho 
bezchybný tok cez nové optické káble bude 
v krátkej budúcnosti nevyhnutné. Tento 
fakt bol zahrnutý aj do žiadosti spraco- 
vávanej na rok 2016. 
Realizáciou kamerového systému sledu-
je Mesto Krompachy možnosť poskytnúť  
občanom mesta, ale i jeho návštevní-
kom pocit bezpečia a v prípade nutnos-
ti okamžitý zásah hliadky mestskej polície  
a Obvodného oddelenia PZ Krompa-
chy. Zároveň poskytuje možnosť využitia  
kamerového záznamu aj spätne po dobu  
15 dní pre účely priestupkového, ale-
bo trestného konania. Monitorovanie ve-
rejných priestranstiev pomocou kame-
rového systému predstavuje v súčasnosti  
vysoko účinnú preveciu kriminality  
v oblasti ochrany verejného poriadku  
a zamedzovaniu trestnej činnoti  
a ďalších protispoločenských činnos-
ti. V neposlednom rade kamerový systém 
napomáha pri objasňovaní trestnej činno- 
sti a priestupkov pomocou archivácie  
záznamov. 

(pokračovanie zo 4 strany)

(pokračovanie na strane 6)
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Psychologický efekt kamery 
spôsobuje narušiteľom verejné-
ho poriadku značné zábrany,  
pretože vedia, že môžu byť 
sledovaní a následne na zá-
klade identifikácie zadrža-
ní. Hlavnú rolu v neposled-
nej miere zohráva ľudský fak-
tor, ktorý ako taký môže tech-
niku využiť a použiť na za-
bezpečenie ochrany obyvateľ-
stva, zabezpečenie verejného  
poriadku a k zabezpečeniu  
úloh naňho kladených. 

V hodnotiacom období roku 
2015 na MsP Krompachy  
pracovalo 13 zamestnancov  
(šesť príslušníkov MsP Krom-
pachy a sedem občianskych  
zamestnancov  so zdravotným 
postihnutím) . 

 

Mgr. Jozef Kuna

 náčelník MsP Krompachy

Správa o činnosti 
mestskej polície 
v Krompachoch
(pokračovanie z 5 strany)

MESTO KROMPACHY

vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž
na predaj nehnuteľného 

majetku 
mesta Krompachy::

stavebný pozemok č. 1  
parcela C-KN 896/4, ostatné

plochy  s výmerou 529 m2

stavebný pozemok č. 2  
parcela C-KN 896/5, ostatné 

plochy  s výmerou 547 m2

Minimálna kúpna cena,  
za ktorú sa ponúkajú

stavebné pozemky na predaj  
je stanovená vo výške

10,00 €/m2

bližšie informácie k súťaži 
a podmienky predkladania 

návrhov
sú zverejnené na úradnej tabuli
a na internetovej stránke mesta 

www.krompachy.sk 

Pozvánka
Komisia kultúry a mládeže v spolupráci s Mestom Krompachy

sa obracia na všetkých milovníkov prírody,
ktorým záleží na čistote našich okolitých lesov,

aby nás podporili pri ich jarnom čistení a upratovaní,
ktoré sa plánuje na 23. apríl 2016 na 9. hodinu.

Bližšie podrobnosti o akcii budú zverejnené na webovej stránke mesta
a cez sociálnu sieť. 

Prosíme Vás - podporte nás!

      

Zber veľkoobjemových zložiek odpadu 2016 - umiestnenie kontajnerov

 

Termín Lokalita VOK

31.3.2016 – 4.4.2016 Maurerova ul. (3 x), Trangusova ul. + Hlavná ul. 1,2 (l x)
pri obytnom bloku ul. SNP 7 (l x), Poštová ul. (l x)

6 ks

4.4.2016 – 7.4.2016 sídl. MIER (2 x), Hlavná ul. (2x), Dolina  (2x) 6 ks

7.4.2016 – 11.4.2016 ul. SNP  (3x), Veterná ul. (l x), Robotnícka ul. (l x)
sídl. JUH (l x)

6 ks

11.4.2016 – 14.4.2016 Cintorínska ul. (2 x), Zemanská ul. (l x), Sadová ul. (l x),
Štúrova ul. (l x), Zemanská ul. (l x)

6 ks

14.4.2016 – 18.4.2016 ul. J. Jesenského (l x), Banská ul. (l x), ul. kpt. Nálepku (1 x)
Rázusova ul. (l x), Kúpeľná ul.(l x)

5 ks

 
Vysvetlivky: Rázusova ul. - oproti Múzeu, Kúpeľná ul. - pod p. Petrušom, ul. SNP - pri futbal. ihrisku/vedľa stavebnín, bývalá dielna Bamesu, Dolina -
Hela, pri p. Uličnom, Cintorínska ul. - pod p. Wencelovou, oproti p. Kačurovi, Sadová ul. - pri Okáloch, Štúrova ul. - pri M. Tkáčovi, Maurerova ul. - pri 
p. Bombovi, pod cestou pri p. Sukovej, pri obyt. bloku č.22 p. Čechová, Poštová ul. - za poštou na parkovisku, sídlisko JUH - pri basket. ihrisku, sídlisko 
MIER - Lorencova 1,2,3, Lorencova 9, Hlavná ul. - za predajnou AGRO MILK, pri Charite, Jesenského ul. – pri bývalej skládke SSC, Banská ul. - pri p. 
Mníchovi, kpt. Nálepku - pri p. Cukerovi

Vážení spoluobčania, vlastníci rodinných domov, 
konatelia a riaditelia obchodných a neziskových spoločností, správcovia SVB.

Mesto Krompachy každoročne pripraví rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov  
za účelom jarného upratovanie.  

Chceme Vás aj touto cestou požiadať, aby ste sa zapojili do jarného upratovania  
a spoločne tak vyčistili a skrášlili naše mesto.

Harmonogram rozmiestnenia VOK a umiestnenie je zverejnený na stránke mesta –
jarné upratovanie začína 31.3.2016 a končí 18.4.2016.

Zároveň prosíme, aby konáre boli umiestňované vedľa  
kontajnera!

JARNÉ UPRATOVANIE V MESTE
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Vážení a milí spoluobčania,
dovoľte mi, aby som sa Vám opäť prihovorila. Tentoraz nie 
tematicky, ako by sa patrilo pred veľkonočnými sviatkami, 
ale s otázkami a prosbami na Vás. Musím sa priznať, že jeden 
marcový víkend, keď som sa prešla našim mestom, mala som  
z tejto prechádzky veľmi zlý pocit. Okolo kontajnerov neporiadok, 
porozťahované odpadky po zemi, okolo chodníkov - v centre 
mesta, na sídliskách  na trhovisku a v parku všade sa nachádzali 
psie výkaly, papiere a papieriky. Takmer všade pod balkónmi 
bytoviek nespočetné nahádzané množstvo cigaretových ohorkov. 
Až sa mi zle píše o tom, čo som videla v okolitých lesoch - v kríkoch,  
pod stromami, v tráve - jednoducho všade neporiadok a zelené 
plastové fľaše. O  čiernych skládkach za cintorínom, za garážami, 
takmer v každej lokalite sa mi nechce ani vyjadrovať. 

My, „ctihodní“ občania stále sa na niekoho vyhovárame, nadávame, 
vykrikujeme, že to robia len „tí zlí, tí druhí“, len nie my, my sami. 
Ale povedzte mi, kto fajčí na našich balkónoch? Kto chodí venčiť 
psíkov do parku, na sídlisku, v meste? Kto vynáša stavebný odpad 
na okraje mesta? Komu sa nechce na cintoríne odniesť vyschnuté 
kvety a vypálené sviečky do košov? Opäť musím konštatovať. 
Sme to my, my ľudia. Kto má za nami upratovať náš neporiadok? 
Chceme žiť v čistom a kultúrnom prostredí, avšak nechceme pre to 
urobiť vôbec nič! Či to, čo už nie je na mojom pozemku, v mojom 
dvore alebo v byte sa ma už vôbec netýka? 

Uvediem niekoľko príbehov, ktoré sa len pred nedávnom v našom 
meste stali. Zamyslite sa, či nekonáme aj my podobne.

V sobotu popoludní, keď som prechádzala okolo prístreškov na 
kontajnery išla predo mnou pani z vedľajšieho vchodu. Zabočila  
ku kontajnerom a zahodila na zem tašku s odpadom pred prístrešok, 
ktorý bol tak, ako to spravidla býva, otvorený. Vôbec sa neunúvala 
urobiť o jeden krok viac a odpadky zahodiť do  smetnej nádoby. Keď 
som ju upozornila, prečo nehodila odpad do kontajnera, urazene 
mi odpovedala, že nie je pravdou to, čo som videla, pretože tie 
tašky, ktoré tam vidím už tam boli. Pravdepodobne dotyčná pani  
s dobrým úmyslom, aby tým taškám pred prístreškom nebolo 
smutno, len svoju tašku s odpadom priložila k už existujúcej 
skupinke tašiek. O  chvíľu, keď som sa vracala domov, tašky  
a vrecia už na zemi neboli, pretože  boli roztrhané a „pretriedené“ 
a odpadky z nich rozhádzané všade okolo.
 
V nedeľu, keď som opäť prechádzala okolo prístreškov zazrela 
som, ako sa jedna „pani -triedička“ aj so svojimi hladnými deťmi 
prehrabávala v kontajneri, vyberala z nich celé vrecia a na zemi 
družne „triedili – separovali“ odpad. Čo sa im páčilo, to si zobrali 
a čo nie, nechali len tak  porozhadzované.  Ja už „triedičov“ 
nevyháňam, ale musia okolo kontajnerov urobiť poriadok. 
Neplatia na mňa výhovorky:  „Ta to ne my urobili, to tote co tu boli 
a gadžove len tak rozrucujú veci“. Musia všetko upratať, pretože 
boli prichytení ako robia neporiadok. Ak nie sú ochotní upratať, 
odfotím si ich. To zaberá, pretože podľa nášho VZN sa jedná  
o znečisťovanie verejného priestranstva  a hrozí im pokuta. Preto 
Vás chcem poprosiť, ak máte možnosť odfotiť pri čine tých, ktorí 
robia neporiadok, prosím zašlite fotku na Mestskú políciu. Naši 
policajti už vedia, ako majú postupovať. 

Už skôr sa mi stala príhoda, že dieťa v parku  zahodilo na zem 
vrecúško od zemiakových lupienkov. Keď som na to upozornila 

jeho ocka, prečo to dovolí a prečo zahodili vrecúško na zem   
a nie do vedľa stojaceho odpadkového koša, viete aká bola jeho 
odpoveď? „Ta kec še ci to nepáči, ta sebe to zdvihni!“ A pretože 
sa mi to nepáčilo, počúvla som príkaz mladého pána a papier som 
zdvihla. Veď čo už, brucho nemám veľké, a ani  nemám v ňom kosti, 
ako pravdepodobne má tento mladý muž. Ľudia sa posmievali 
jednej staršej pani, ktorá už bohužiaľ nie je medzi nami, že zberá 
papiere po meste. No mne sa páčila. Aspoň mladým mamičkám  
a oteckom ukázala, že aj starý človek sa dokáže zohnúť a nemusí 
ani chodiť do telocvične. Túžila sa prechádzať po čistom meste a 
nie po chodníkoch zahádzaných odpadkami.

Na Slovinskej ulici si v lete malí chlapci urobili pod tujami 
„bunkre“, dievčatká zase „kuchynky“. Pozorovala som ich, ako 
si tam s vetvičkami zametajú zem. Odhrňovali nabok celé hrste 
cigaretových ohorkov, ktoré fajčiari z nášho vchodu vyhadzujú 
priamo pod balkón. Priznám sa, nevedela som ako mám na to 
zareagovať. Spomenula som si na svoje detstvo, keď aj my sme  
si robili rôzne úkryty medzi kríkmi alebo pod stromami. Bolo mi 
veľmi ľúto, že stále deti upozorňujeme a vyzývame, nech  nesedia 
doma pri počítači a nech sa radšej idú hrať von pred činžiak,  
na lúku.  Ale vlastne na akú lúku ich posielame? Na lúku plnú 
psích výkalov alebo cigaretových ohorkov? To ľudia, fajčiari, 
nemajú doma popolník alebo zvyšnú krabičku, prípadne fľašku, 
kde by cigaretové ohorky - „špaky“ vyhodili?  To, že sú chodníky 
v meste plné ohorkov už ani nekomentujem. Toľko košov, čo je  
u nás v meste, nie je hádam nikde. Aj napriek tomu ľudia nezahodia 
ohorok do koša, ale rovno pod nohy. Kedy sa naučíme, že sa  
to nerobí? Naši psičkári nemajú doma malé deti alebo už zabudli 
na to, že deti sa chcú hrať aj na tráve? To je tak ťažko vložiť to, čo náš 
miláčik zanechal na tráve do vrecúška a hodiť to do najbližšieho 
koša, prípadne kontajnera? Milí spoluobčania, myslím si,  
ba dokonca som presvedčená, že mnohým  záleží na zdraví našich 
detí a preto nehazardujme s tým najvzácnejším čo máme. 

Vážení spoluobčania, začali sme stavať prístrešky na kontajnery, 
pretože sa predpokladalo, že bude väčší poriadok v meste, keďže 
nebudú tam chodiť tí, ktorí tam odpad nedonesú. Boli to zbytočne 
vyhodené peniaze. Absolútne si nevážime to čo máme. Ak by sme 
odpad vysypávali z tašiek alebo z odpadových vriec do kontajnerov, 
„triediči“ by ho už nevyberali a neroznášali okolo kontajnerov, 
prípadne po celom meste. Nadávame, hrešíme, kritizujeme,  ale 
sami pre to, aby sme mali čistejšiu ulicu alebo mesto nič neurobíme.  
Na kontajneroch, v prístreškoch, v novinách na mestskej stránke 
sme Vás niekoľkokrát  žiadali a upozorňovali, aby ste odpad  
z vriec vysypávali a nehádzali celé tašky do kontajnerov. Pre našich 
„triedičov“ je jednoduchšie celé vrece vybrať a pretriediť si odpad 
na zemi, prípadne niekde za kríkom, v parku alebo za bytovkou, 
ako sa prehrabávať v kontajneri.  Pravdepodobne máme málo 
času alebo sa nám nechce urobiť jednoduchý úkon, a to vysypať 
odpadky z vreca alebo tašky a potom len nadávame, nadávame  
a nadávame.....na všetkých a na všetko. 

Avšak všimla som si aj inú vec. Na zemi, v kontajneroch a v okolí 
kontajnerov, súčasťou komunálneho odpadu sú aj odpadky 
z plastov, skla, papiera, kovu a obalov z mlieka (tetrapakov). 
Spravidla pri každom stanovišti smetných nádob sú aj nádoby 
na triedený – separovaný  odpad. Mesto za separovaný odpad 
platí ročne len 14 000 €. Od 1.7.2016 nebudeme za vytriedený – 
vyseparovaný odpad platiť vôbec nič, pretože sa o tento odpad 
musia postarať určené firmy, s ktorými mesto uzatvorí zmluvu.  

Prihovára sa Vám primátorka

(pokračovanie na strane 8)



KROMPAŠSKÝ
spravodajca8 marec 2016

(pokračovanie na strane 9)

Avšak za likvidáciu komunálneho odpadu pla- 
tíme ročne minimálne 255 000 €. Každoročne 
množstvo komunálneho odpadu narastá a čím  
ďalej, tým viac za jeho likvidáciu platíme. 
O čo viac odpadu vyseparujeme, o to menej 
mesto zaplatí za komunálny odpad. Doslova  
a do písmena, naše peniaze idú na skládku.  
Za ušetrené peniaze by sme mohli napr. postaviť 
viac preliezok pre deti, detské ihriská, prípadne 
opraviť viac chodníkov alebo vybudovať 
spevnené komunikácie tam, kde ešte nie sú. Je mi 
veľmi ľúto, že takto nezodpovedne pristupujeme 
nie len k našim financiám, ale celkove k nášmu 
životnému prostrediu. Čo chceme  našim deťom 
zanechať, krajinu plnú skládok odpadu? A to 
už vôbec nespomínam čierne skládky, ktoré sa 
pravidelne vytvárajú v zákutiach nášho mesta. 
Za garážami na Robotníckej ulici sme likvidovali 
čierne skládky snáď už aj 100 krát. Tak ako som 
vyššie  písala, za cintorínom vyrastajú čierne 
skládky takmer v pravidelných intervaloch. 
O tom, čo sa deje na Okrúhlisku, na Líščom 
vrchu a v iných častiach mesta je ťažko aj písať. 
Ľudia, chceme aby naše lesy, celé naše mesto 
vyzeralo tak, ako niektoré „slávne“ okrajové 
lokality v meste? Stále poukazujeme ako čisto 
je v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku a pod.. 
Avšak tam pod balkónmi bytových domov nie 
sú celé kopy ohorkov z cigariet, tam sa nebojíte 
prejsť pod oknami bytoviek s obavou,  že z nich 
vyletí prázdna fľaša od „vzácneho ovocného 
moku“, tam nemáte strach rozprestrieť si deku 
na trávniku v parku alebo na sídlisku, tam nie 
je les zasypaný plastovými fľašami.  A toto 
určite nerobia naši „triediči“. Prečo sa hanbíme 
zodvihnúť papier na ulici a hodiť ho do koša. Veď 
to nie je hanba. Hanbou je prejsť okolo neho a  
vôbec si ho nevšimnúť, prípadne zanadávať, aký 
sme neporiadni. Ak by sme nemali tých našich 

aktivačných pracovníkov, asi by sme sa sami 
zasypali s odpadkami. Aj keď ich práca sa niekedy 
nedá nazvať prácou, ale aspoň upracú to, o čo sme 
sa svojou ľahostajnosťou pričinili aj sami. Prečo 
nejdeme našim deťom príkladom a neukážeme 
im, ako sa odpad triedi, ako sa vysypáva do 
kontajnerov, ako je potrebné zodvihnúť papierik, 
keď  spadne na zem. 
Je paradoxom, že naše deti nám idú príkladom. 
Už niekoľko rokov na jar, mesto spolu so školami 
v meste organizuje brigádu, na ktorej deti  
a mládež čistia naše lesy a okolitú prírodu. To, čo 
nezodpovední dospelí vynesú hore do lesa, oni 
to potom prácne znášajú dole. Všetkým, ktorí 
organizujú tieto ,brigády, našim deťom a mládeži 
aj za Vás, patrí moje veľké ďakujem. 
Vážení spoluobčania,
chcem Vás vyzvať, aby ste tak, ako sme 
bol zvyknutí, za „hlbokého socializmu“ 
zorganizovali v apríli  brigády na úpravu 
okolia svojho bydliska, pracoviska, školy alebo 
organizácie. Už ste zabudli, ako veselo bolo 
na brigádach? Dávam Vám slovo, že mestskí 
policajti Vás nebudú pokutovať za to, že si spolu 
počas brigády vypijete pivko aj na verejnom 
priestranstve. Ak Vám bude chýbať pracovné 
náradie, ochotne Vám zapožičiame. 
Vážení spoluobčania, verím, že pred 
veľkonočnými sviatkami si upraceme nie len  
v domácnostiach, ale aj v okolí nášho bydliska. 
Počas dní voľna načerpajte energiu a dostatok 
síl v kruhu svojich najdrahších. Láska Zeleného 
štvrtku, viera Veľkého piatku, nádej Bielej soboty 
a víťazstvo Veľkonočnej nedele nech Vás všetkých 
posilní a naplní pokojom a dobrotou. Prajem Vám 
všetkým veselú a radostnú Veľkú noc.

Iveta Rušinová

primátorka mesta

Prihovára sa Vám primátorka
(pokračovanie zo 7 strany)

Čo možno nevieme o výrobe elektrickej energie v našom meste
Prvé prípady využitia elektrickej energie na území Slovenska  
sa objavili koncom devätnásteho storočia. Prvá elektráreň  
na území Slovenska bola uvedená do prevádzky v roku 
1884 v mlyne S. Ludwiga v Bratislave a v roku 1889 začala  
v Krompachoch pracovať prvá vodná elektráreň s výkonom  
22 kW. Prvá banská vodná elektráreň na Slovensku začala vyrábať 
elektrickú energiu v roku 1892 v Žakarovciach. 
Mesto Krompachy bolo už v stredoveku významným centrom 
hospodárskeho života Spiša vďaka početným nálezom nerastného 
bohatstva, avšak svoje výsadné miesto v hospodárskych 
dejinách si vydobylo najmä zásluhou známych železiarní  
a valcovne založenej roku 1841 Ľudovítom Trangusom a ďalšími 
podnikateľmi. O krompašských železiarňach sa vtedy hovorilo,  
že sú najdokonalejším podnikom na území Slovenska.
Fabrická elektráreň začala vyrábať elektrickú energiu pre 

potreby výroby už 23 rokov po objavení generátora založenom 
na dynamo - elektrickom princípe. Táto továrenská elektráreň 
na vodný pohon vyrábala jednosmerný prúd s príkonom 22 kW 
a napätím 110 V. V roku 1896 dochádza k modernizácií elektrárne 
v súvislosti s výstavbou nového závodu. Od základu sa elektráreň 
zmodernizovala na trojfázový prúd s príkonom 240 kW, neskôr na 
4 000 kW. Po rekonštrukcií elektrárne vznikla akciová spoločnosť 
na elektrické osvetľovanie. Bola uzavretá  dohoda o dodávke 
prúdu do 100 kW pre mesto. Na základe tejto dohody bolo 
mesto elektrifikované o 10 rokov skôr ako vtedajšie župné sídlo 
Levoča. V roku 1931 obec nákladom 2 500 000 Kčs postavila na 
rieke Hornád modernú hydrocentrálu s Kaplánovou turbínou  
s výkonom 357 kW. Elektráreň doriešila elektrifikáciu obce  
a spolu s obecným vodovodom a zámočníckou dielňou posky-
tovala zárobky priemerne 16 robotníkom. V roku 1929 bola 

Oznam 
o voľných nájomných bytoch 

v meste Krompachy

MESTO KROMPACHY
oznamuje, že má voľný 

1 trojizbový nájomný byt 
v novom bytovom dome

A1, súp. č. 1354 na 
Maurerovej ulici č. 60..

Podlahová plocha bytu je  
78,87 m2.

Bližšie informácie Vám 
budú poskytnuté osobne, 

telefonicky, alebo e-mailom na 
adrese Mestského úradu 

v Krompachoch:
Margita Gaľová

telefón
 053/ 4192225,

e-mail: 
margita.galova@krompachy.sk

MO JDS Krompachy pozýva 
Krompašanov

na stretnutie s najkrajším 
jarným mesiacom MÁJOM 

do divadelnej sály nášho 
kultúrneho domu

dňa 5. mája 2016 
o 16.00 hodine.
Vstupné dobrovoľné.

Uvidíte, čo ste nevideli.  
Počujete, čo ste nepočuli.  
Nájdete, čo ste v žiadnom 

kalendári nenašli.
Na svojich priaznivcov sa tešia členo-

via kultúrneho krúžku pri MO JDS.
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založená spoločnosť Východoslovenské elektrárne Košice (VSE). 
Táto spoločnosť mala za úlohu elektrifikovať najväčšiu oblasť  
s 829 000 obyvateľmi, žijúcimi v 1173 obciach. Spoločnosť 
disponovala s elektrárňami v Košiciach, Spišskej Novej Vsi  
a Prešove. Rozsiahle územie a každoročná zvyšujúca sa spotreba 
elektrickej energie spela k postaveniu výkonného zdroja 
výroby elektrickej energie. Po zvážení rôznych alternatív sa 
rozhodnutím Ministerstva dopravy a verejných prác rozhodlo 
o vybudovaní novej výkonnej elektrárne v Krompachoch.  
Na základe  verejnej súťaže, vypracovaním projektu bola 
poverená firma Ing. F. Wiesnera v Chrudime. Pri  projekte sa 
požadovalo pripojiť elektráreň na 100 kV vedenie - Podbrezová 
- Krompachy a možnosť spaľovania čierneho aj hnedého uhlia. 
Ministerstvo verejných prác stanovilo investičné náklady s limitom  
22 mil. Kčs, z toho technologická časť bola ohodnotená  
na 14 mil. Kčs.Práce na výstavbe sa začali 1.septembra 1937.  
Na výstavbe participovali ČKD Praha, Škoda Plzeň, Siemens, 
Prvá Brnenská strojáreň, Křižík a stavebnú časť realizovala 
firma Ing. Hugo Kaboš Košice.Technológia pozostávala z dvoch 
kotlov, dodali ich ČKD Praha, dvoch parných kondenzačných 
turbín, dodávateľom bola Škoda 
Plzeň, ktorá zároveň dodala aj  
dva generátory s výkonom  
7500 kVA. Zdrojom vody na 
chladenie bola rieka Hornád 
a vlastná studňa. Chladenie 
bolo prietočné. Skládka uhlia 
v elektrární mala kapacitu až 
15 000 ton.  V elektrárni bolo 
spaľované hnedé uhlie a len 9%  
čierneho uhlia. V obdobím 
rokov 1938-1948 bola elektráreň 
v Krompachoch najmodernejšou 
tepelnou elektrárňou na území  
Slovenska. Do prevádzky bola spustená roku 1939  
a v tomto období predstavovala jednu z najvýkonnejších  
elektrárni na našom území. Elektráreň sa nepodarilo počas 
vojny pripojiť na 100 kV vedenie Podbrezová – Krompachy. 
Napojenie sa realizovalo až v máji 1949. Po vojne sa pristúpilo 
k výstavbe tretieho bloku. S nainštalovaným kotlom  
s tavnou komorou, parnou kondenzačnou  turbínou  o výkone  
20 MW, generátorom s výkonom 25 MVA. Všetky zariadenia 
dodala ČKD Praha. Rozšírená bola uhoľná skládka, vodné 
hospodárstvo pre chladiacu vodu a rozvodňa 100 kV. Tretí blok 
však bol spustený až v januári 1951. Východoslovenské elektrárne 
(VSE) stratili v dôsledku územných zmien na jeseň 1938 hlavné  
centrum výroby, ako aj spotreby elektrickej energie mesto  
Košice. Tu sa nachádzalo administratívne stredisko VSE  
a mestská elektráreň, ktorá zásobovala celú východoslovenskú 
oblasť. Neekonomické a málo výkonné parné elektrárne 
v Prešove, Spišskej Novej Vsi a niekoľko malých hydrocentrál  
ani zďaleka nestačili pokryť spotrebu elektrickej energie  
v zásobovacom regióne východoslovenského elektrifikačného 
podniku. VSE boli po viedenskej arbitráži odkázané na dodávku 
elektrickej energie z Maďarska. Takáto situácia však ne- 
trvala dlho. Dokončovala sa montáž vlastnej tepelnej elektrárne  
VSE v Krompachoch, ktorá spustila prevádzku štyri dni pred 
vznikom samostatnej vojnovej Slovenskej republiky, čiže  
10. marca 1939. Pôvodná koncepcia zásobovania výcho-

doslovenskej oblasti, ktorú v tridsiatych rokoch presadzovalo 
ministerstvo verejných prác a ďalšie pražské vládne miesta 
nepočítali s výstavbou elektrárne v Krompachoch. Investície 
mali smerovať do rozšírenia prevádzky tepelnej elektrárne  
v Užhorode a vznikli plány na výstavbu modernej vodnej  
elektrárne na území Podkarpatskej Rusi. Východoslovenskú  
oblasť mali zásobovať 100 kV vedením z Užhorodu. Ak by  
prešla uvedená koncepcia, po Viedenskej arbitráži by VSE  
ostali bez hlavného zdroja elektrickej energie. Užhorod  
aj Košice pripadli Maďarsku. Mohla nastať veľmi kompli-
kovaná situácia v zásobovaní celej východoslovenskej oblasti.
Približne v polovici roka 1944 začali na území Slovenska pôsobiť 
zástupcovia nemeckých inštitúcií, skupín a úradov. Tieto  
osoby uskutočňovali prípravy na likvidáciu rôznych priemyselných 
zariadení. V elektrárenských podnikoch sa zamerali hlavne 
na výrobne a rozvodne. Na východnom Slovensku jednotky 
nemeckej armády už v júli 1944 obsadili novú tepelnú elektráreň  
v Krompachoch. Do januára 1945 malo nemecké velenie  
elektráreň pod kontrolou. Večer 19. januára 1945 na príkaz 
nemeckého velenia bola v elektrárni zastavená prevádzka.  

Nad ránom 20. januára Nemci 
robotníkom prikázali demontovať 
všetky elektromotory a odviesť ich 
nákladnými autami na popradskú  
železničnú stanicu. Tu elektromotory 
naložili do pripravených vagónov  
s označením E-Werk Krompachy.  
Už predtým sa však správca 
elektrárne Ing. Viliam Rosenauer 
dohodol so zamestnancami Tatran-
skej elektrickej vicinálnej dráhy, 
aby časť súčiastok ukryli, čo sa aj 
podarilo. Pred ústupom príslušníci 
nemeckých jednotiek poškodili  

parné turbíny elektrárne a výbuš-ninami zničili kondenzátory. 
Vypálili administratívnu budovu a sklad materiálu. Dňa 
24. januára vstúpila do Krompách Červená armáda. 
Na druhý deň začali s opravou poškodených zariadení. 
Pracovalo sa v 25 stupňových mrazoch. Vedúci pracovníci  
zriadili tesne pred obsadením elektrárne Nemcami náhradný  
sklad v centre mesta s rôznymi súčiastkami. Časť materiálu  
nahradili zásobami z tohto skladu. K uvedeniu elektrárne  
do prevádzky napomohla aj náhoda. Hlavný montér J. Hajóssy  
objavil začiatkom februára 1945 na popradskej vlakovej 
stanici vagón s označením E-Werke Krompachy s demontova-
ným zariadením. Elektráreň uviedli do prevádzky 9. augusta  
1945. Škody na zariadeniach boli po vojne vyčíslené  
na 1 517 000 Kčs. V Krompachoch, kde roku 1939 uviedli  
do prevádzky najmodernejšiu tepelnú elektráreň, obnovili počas  
druhej svetovej vojny elektrolytickú výrobu medi. Rekonštru-
ovali zariadenia na spracovanie koncentrátov v šachtovej peci  
na čiernu meď, ako aj zariadenia na čistenie plynov v elektro- 
statickom filtri a inú techniku. Zároveň tu rozšírili  
prevádzky na praženie železných rúd a výrobu olova. Krom-
pašská elektráreň, dodávajúca energiu uvedeným hutníckym 
závodom, disponovala dvomi turbínami s výkonom 12 MW.  
Od nuly sa začala v medzivojnových rokoch budovať sieť vyso- 
kéhonapätia s 22 kV. Išlo o cezpoľnú sieť v smere hlavných ťahov. 

Čo možno nevieme o výrobe elektrickej energie v našom meste

(pokračovanie na strane 10)

(pokračovanie zo strany 8)
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Počas obdobia existencie vojnovej 
Slovenskej republiky Slovenské elektrárne  
inštalovali viac vedení vysokého napätia ako 
nízkeho napätia. Bolo to podmienené hlavne 
rozsiahlosťou elektrifikovaného územia.  
Zmena nastala v rokoch 1945 - 1948, 
keď sa podstatne urýchlil rast vedení 
nízkeho napätia. Predpokladom tohto 
vývoja bola rozvinutá kostra sietí 22 kV.  

Vedenia vysokého napätia plnili všetky 
funkcie rozvodu elektriny od vyvedenia 
výkonu z elektrárne, zabezpečenie 
rozvodu na danom území až po prípojky 
pre najodľahlejšie transformačné stanice. 
Plnili úlohu tak prenosu, ako aj distribúcie. 
V roku 1948 sa už na Slovensku nachádza-
lo niekoľko 22 kV vedení, ktoré dosiahli 
dĺžku viac ako 100 kmZvolen - Rimavská 
Sobota, Bratislava - Komárno, Košické 
Olšany - Krompachy - Poprad Hriadky - 
Vranov n/T - Bardejov.
V máji 1949 sa začalo s prevádzkou 
transformátora 100/22 kV v Krompachoch. 
Uvedenie trafostanice do prevádzky bola 

historická udalosť vzhľadom na energe-
tický význam zásobovania Slovenska 
100 kV vedením. Tým bol ukončený 
hlavný ťah 100 kV prenosového vedenia 
na Slovensku Bratislava - Trnava - Ladce 
- Handlová - Podbrezová - Spišská Nová 
Ves - Krompachy. Zároveň sa dosiahlo 
prepojenie najdôležitejších elektrární, 
ktoré prostredníctvom tohto vedenia 
mohli dodávať elektrickú energiu pre 
verejné zásobovanie. Do tejto sústavy bola 
začlenená hydroelektráreň Dobšiná cez 
Podbrezovú v roku 1953, tým sa skvalitnilo 
pokrytie a zlepšila plynulosť dodavok 
elektrickej energie pre stredné Slovensko. 
Výstavbou 100 kV vedení Krompachy 
- Vranov nad Topľou a Spišská Nová 
Ves - Poprad a spustením inštalovaných 
transformátorov 100 /22 kV v Poprade 
a vo Vranove nad Topľou sa vyriešila  
v roku 1951 disproporcia v zásobo-
vaní najvýchodnejších časti Slovenska.  
Po prepojení moravsko-slovenského 
100 kV systému vznikla prepojená 
elektrizačná sústava ČSR. Všetky veľké 

elektrárne pracovali v tomto spoločnom 
systéme a krajské rozvodné podniky 
nakupovali elektrickú energiu z tohto 
systému. Elektrický výkon injektovaný 
do tejto sústavy sa podľa potreby využíval 
v ktorejkoľvek časti územia, ktorým 
prenosové vedenie prechádzalo. Tak, ako 
život človeka aj život rôznych zariadení je 
limitujúci. Neobišlo to ani krompašskú 
elektráreň. Výstavba kondenzačnej 
elektrárne Vojany I bola predzvesťou 
konca krompašskej elektrárne. Prebie-
hala v rokoch 1961 - 1966. Jednotlivé 
bloky boli uvádzané do prevádzky  
v rokoch 1965 - 1966. Elektráreň 
v Krompachoch bezchybne fungovala  
37 rokov, až v roku 1971 odstavili obidva 
bloky a 15.maja 1976 elektráreň ako celok 
bola úplne uzavretá. 

S. Barbuš

Zdroj : Miroslav Sabol - Elektrifikácia v hospodárskom 

a spoločenskom živote Slovenska 1938 – 1948,  

Dejiny Krompách, internet.

(pokračovanie zo strany 9)

Čo možno nevieme o výrobe elektrickej energie v našom meste

Veľkonočné sviatky patria k najstarším sviatkom vôbec.  
Ich základnou podstatou z dôb predkresťanských bolo vítanie  
jari. Žiaci II.A a II. B si pre svojich rodičov pripravili Veľkonočnú 
besiedku. Preniesli  sme sa do čias našich starých materí 
a deti oblečené v krásnych ľudových  krojoch predviedli rodičom 
veľkonočné tradície a zvyky v rodine na Spiši. Pozvali sme  
aj šikovné mamky a staré mamy. Pani Celestína Hudáková deťom 
predviedla  pletenie korbáčov z vŕbového prútia, pani Zdenka 
Mikitová vyrábala veľkonočné vajíčka, pani Šefčíková z Kolino-
viec vyrábala pletené košíky a ozdoby z papiera. Mamičky sú  
aj šikovné cukrárky pani Kleinová a pani Vojtková vyzdobili  
deťom veľkonočné medovníčky. Deti si v tvorivej dielni mohli 
vyskúšať výrobu týchto veľkonočných ozdôb. Rozlúčili sme  
sa pekným vinšom s prianím veselej Veľkej noci.

Veľkonočná besiedka

Michaela Micherdová
ZŠ s MŠ Maurerova ulica

Biodiverzita
Biodiverzita predstavuje rozmanitosť a premenlivosť na všet- 
kých organizačných úrovniach živej V snahe priblížiť tento  
jazyk lámajúci pojem žiakom bola dňa 25.02.2016 
zrealizovaná prednáška pre žiakov I. a II. stupňa našej školy, 
na tému „ Keď vďaka biodiverzite naša škola ožije“. Pred-
nášku viedla ochranárka Ing. Marta Hrešová. Počas prednášky  
sa žiaci aktívne zapájali a zopakovali si, čo všetko tvorí  
prírodu, aké zvieratá v nej môžeme nájsť a ako sa máme  
v prírode správať. V závere prednášky žiakov obohatila svojimi 
skúsenosťami z praxe.

Bc. Dominika Jurčišinová, 25.2.2016
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Práca učiteľa veru „nie je ľahkým chlebíkom“, neraz ani 
adekvátne finančne ohodnotená. Každý, kto si túto neľahkú 
rolu vyskúšal, prípadne roky učí dnešné deti, dá tomu iste za 
pravdu.
Preto oslava všetkých pedagogických pracovníkov, ktorí 
odovzdávajú deťom množstvo vedomostí, skúseností, poznatkov, 
vychovávajú ich k hodnotám a tradíciám si iste aj v dnešnej dobe 
zaslúži našu pozornosť a poďakovanie. Duchovná aj materiálna 
prosperita slovenskej spoločnosti sa odvíja od kvality a úrovne 
vzdelania občanov. Výchova a vzdelanie sú okrem zdravia človeka 
najvyššou hodnotou – devízou človeka i spoločnosti. Umožňujú 
poznať svet okolo seba, zákony vývoja prírody a spoločnosti, získať 
kompetencie, zručnosti a vedomosti, ktoré vytvoria základný 
pilier života jednotlivca v ľudskej spoločnosti. Kvalitná výchova 
a vzdelanie sú základom každej prosperujúcej demokratickej 
spoločnosti. Od uvedeného smerovania dochádza na rôznych 
spoločenských úrovniach, ale aj v rodinách k odklonu, preto sa 
žiada zastaviť alarmujúci prepad hodnoty výchovy, vzdelania 
v spoločenskom hodnotovom rebríčku. Aj napriek niektorým 
pozitívnym tendenciám slovenského školstva v minulosti sme 
stále viac svedkami nezdravých spoločenských javov povrchnosti 
a priemernosti, ktoré ohrozujú budúcnosť národa. Naši predkovia 
nám zanechali dostatočne silný mravný i ekonomický kapitál, 
na ktorom môžeme stavať a rozvíjať ho. To je napokon aj naše 
najvyššie mravné poslanie a úloha. Len tak sa môže spoločnosť 
rozvíjať a prosperovať. Kľúčovou osobnosťou vzdelávacieho 
systému je kvalitný učiteľ. Jeho odmena za prácu musí poskytovať 
dostatočný spoločenský štandard.
Prečo 28. marec? Deň sviatku všetkých učiteľov pripadá každý rok 
na 28. marec ako spomienka na narodenie „učiteľa národov“ – Jána 
Amosa Komenského. Aj vo svete existuje Svetový deň učiteľov. 
Slávi sa 5. októbra. Bol vyhlásený organizáciou UNESCO v roku 
1994 ako spomienka Charty učiteľov z roku 1966.
 Je to povolanie, ale aj životné poslanie. Školáci podstatnú časť 
svojho denného času trávia v škole. Nie je preto jedno s kým, 
pod akým dozorom, prístupom, vedením, pod akou výchovnou 
taktikou prebieha vyučovací proces a celý pobyt v škole. Práca 
učiteľa si preto veľa vyžaduje, je náročná, hlavne po psychickej 
stránke.  Nezaobíde sa bez lásky k deťom, trpezlivosti, nervov, 
individuálneho prístupu ku žiakom, neustáleho vzdelávanie sa, 
pasovania sa s problémami každodenného školského života. Preto 
nie je prácou ako takou, skôr by mala byť životným poslaním, 
behom na dlhú trať. Nie je každý učiteľ ako učiteľ. Niektorí 
nám ostávajú v mysliach a spomienkach po celé roky, na iných 
zabudneme posledným zatvorením školských dvier. Oceniť ich 
prácu však často vieme až po rokoch, v dospelosti.
 
S učiteľmi veselo i vážne...

Aby som „prísne“ učiteľskú tému trošku odľahčila, pridávam 
niekoľko úsmevných okamihov zo života v školských laviciach. 
Medzi ne jednoznačne patria poznámky v žiackych knižkách.

• „Žiak bije spolužiačku dáždnikom, hoci nie je jeho.“
• „Cez prestávku silno kopal do dverí, a keď bol napomenutý,   
    kopol si drzo ešte raz.“
• „Váš syn dáva stále pozor, či dávam pozor, a keď si myslí, že   
    nedávam pozor, tak nedáva pozor.“
• „Keď som vášho syna vyvolala k tabuli, povedal: „Napíš päťku,  

    desiatujem!“
• „Kedykoľvek ho vyvolám pozerá sa na mňa ako na idiota a pýta  
    sa ma, či to naozaj myslím vážne.“
• „Vaša dcéra na hodine sa hrá piškvorky, a potom nahlas nadáva  
    alebo vykrikuje od radosti.“
• „Na hodine slovenského jazyka kýchol tak, že to spôsobilo   
    narušenie hodiny. Urobil to naschvál.“
• „Na hodine spal tak tvrdo, že ho nezobudil ani príchod pána   
    riaditeľa, ktorý strašne dupoce a funí.“
• „Na položenú otázku neodpovedal, ale dostal záchvat rehotu.“
• „Našepkáva nedovoleným spôsobom.“
• „Nechá sa od spolužiakov ochytávať a nehlási to učiteľovi.“
• „Nemal vreckovku, aj tak si kýchol.“
• „Nemal žiacku knižku a odmietol mi ju dať.“
• „Nepíše si, čo hovorím, píše iba to, čo potrebuje.“
• „Neustále sa baví, smeje a odmieta povedať, na čom.“
• „Niet mu rady ani pomoci, ustavične čosi stvára. Aj napriek   
    upozorneniam.“
• „ Počas písomky na hodine matematiky vnucovala spolužiačke  
    správne odpovede.“                        
         A. Grondželová

Deň učiteľov: Super hlášky zo žiackej knižky!

Aj keď spoluprácu základných škôl v našom meste s knižnicou 
hodnotíme ako veľmi dobrú, predsa je jeden mesiac v roku, 
kedy je záujem o spoluprácu vyšší ako počas tých ostatných.  
Je to marec – mesiac knihy. Mesiac, počas ktorého slávime 
Deň ľudovej rozprávky – 16. marec – deň, kedy sa narodil  
Pavol Dobšinský. V tomto mesiaci Slovenská asociácia 
knižníc už 17-ty krát vyhlasuje týždeň slovenských knižníc. 
Teraz  to bolo od 1. do 6.marca.2016. Už tradične v tomto  
mesiaci pripravujeme viac podujatí, kde sa deťom snažíme 
predstaviť to, čo je v knihách ukryté. Snažíme sa, aby sa  
ich záujem o knihy rozvíjal od doby, kedy samy zvládnu prvé 
písmenká a preto pre prváčikov pripravuje slávnostný zápis  
do knižnice. Svojim podpisom nám potvrdia, že sa ku knihám  
budú správať s úctou a že budú dodržiavať knižničný poriadok.  
Dostanú svoj prvý čitateľský preukaz , po prvýkrát sa stanú 
čitateľmi knižnice a môžu si vybrať svoju prvú knihu. Ich snaha 
vracať sa do knižnice často je veľká, no vydržia len niektorí.  
No a niekedy sa stáva aj to, že deti dovedú opäť do knižnice svojich 
rodičov.
Tešíme sa na všetkých.

Žofia Síkorová, Mestská knižnica Krompachy

Pasovanie prváčikov 
za ochrancov kníh a príbehov v nich
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Hodina vlastivedy na mestskom úrade

Návšteva budúcich prváčikov v školeVitajte v Pohoďákove

Vlastiveda v druhom ročníku je zameraná na informácie  
o rodnom meste, jeho histórii a významných udalostiach. Súčasťou 
učiva je téma: Riadenie mesta. Požiadali sme predstaviteľov 
mesta, aby umožnili žiakom nahliadnuť do priestorov mest-
ského úradu. Žiakov druhého ročníka privítal vedúci odd- 
elenia školstva, kultúry a šprotu Ing. Ján Znanec. Previedol 
žiakov miestnosťami úradu, vysvetlil,  čím sa jednotlivé 
oddelenia zaoberajú. Žiaci mali možnosť nahliadnuť  
do zasadacej miestnosti, kde ich privítala pani primátorka  
Ing. Iveta Rušinová. Žiaci si pre ňu pripravili otázky, zaujímalo  
ich, aká bola žiačka, ale i to, aká je práca primátorky.  
Pani primátorka odpovedala na každú otázku a všímala  
si všetky pripomienky detí, aj tie, ktoré poukazovali  
na nedostatky. Pripomenula žiakom význam separovania  
odpadu, a všetkého, čím by mohli žiaci prispieť k skvalitneniu  
života v meste. Ďakujeme pani primátorke Ing. Ivete Rušinovej,  
Ing. Jánovi Znancovi a zamestnancom MÚ za prijatie. 
Žiakov návšteva mestského úradu motivovala k vzdelávaniu,  
k pozitívnemu správaniu a zveľaďovaniu Krompách. Možno  
medzi našimi žiakmi je budúci primátor, či primátorka mesta.

Mgr. Michaela Micherdová, koordinátorka ŽŠ s MŠ Maurerova ulica

Vedenie školy pozvalo budúcich prváčikov a ich zákonných 
zástupcov na otvorené hodiny v prvom a druhom ročníku.  
Predškoláci z materských škôl na Maurerovej ulici a Hlavnej  
ulici prijali naše pozvanie a 22., 23. 2.2016 prišli navštíviť svojich  
kamarátov v prvej a druhej triede. V rámci spolupráce zá- 
kladnej a materskej školy učiteľky Mgr. Dagmar Lučanská  
a Mgr. Michaela Micherdová pripravili otvorené hodiny pre 
budúcich prváčikov. Budúci školáci prišli v sprievode učiteliek 
materskej školy a svojich zákonných zástupcov. Zúčastnili  
sa vyučovanie, kde priamym pozorovaním videli, ako sa prvá-
čikovia učia, čo už za prvý rok zvládli. Vyskúšali si prácu  
na interaktívnej tabuli, sledovali vyučovací proces. Žiaci si pre  
nich pripravili krátky program, kde predviedli svoj talent. 
Cieľom bolo oboznámenie sa predškolákov s prostredím školy  
pred zápisom do prvého ročníka. Veríme, že sa nám podarilo 
odstrániť trému a obavy a predškolákom už prostredie školy 
nebude cudzie. V závere stretnutia si žiaci si navzájom vymenili 
pekné spomienkové darčeky.  
Tešíme sa na stretnutie s budúcimi prváčikmi na zápise  
do prvého ročníka.

Michaela Micherdová, koordinátorka ZŠ s MŠ Maurerova ulica

Jar sa pomaly a neodmysliteľne blíži. Všetko sa začína zelenať, ľudia 
sa vytratia do prírody a do záhrad. Kúsok zelene si chceme dopriať 
aj v našej škole. A preto práve v týchto dňoch nadišiel ten čas,  
kedy sme sa pustili do realizácie bylinkovo-relaxačného kútika. 
Dúfame, že sa v Pohoďákove, ako sme kútik nazvali, naši žiaci 
budú cítiť príjemne a pohodovo naladení. Budeme radi, keď 
sa v ňom naučia niečo o pestovaní a využití liečivých byliniek. 
Nápad Pohoďákova vznikol už pred rokom, pri prihlásení  
sa do ekosúťaže s Embracom pod vedením pani učiteľky  
Mgr. Marianny Veinperovej. Rozhodli sme sa ho teda zrealizovať. 
Kvôli dlho očakávanej rekonštrukcii školy sme však s jeho 
inštaláciou museli počkať až do týchto dní. O to viac sa tešíme,  
že prichádza spolu s jarou. Očakávame, že sa kútik bude využívať 
aj počas vyučovania prírodovedy, biológie, vlastivedy, výchovných 
a iných V Pohoďákove nájdete bylinkovú stenu, náučné plagáty 
a príjemné posedenie na taburetkách z PET fliaš, ktoré vyrábali  
naši žiaci. Rodičov a budúcich prváčikov radi privítame 
v Pohoďákove aj počas zápisu do 1. ročníka. 

Mgr. Jana Farkašová
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Lekárka Nemocnice Krompachy, ktorá je členom skupiny 
AGEL, od včera, 17. marca 2016, začala  predcvičovať ľahké 
relaxačné cvičenie pre zamestnancov nemocnice. MUDr. 
Alena Rafayová je lekárkou na detskom oddelení, ktorá ovláda 
jógu, pilates, reiki, rôzne druhy meditácií, vizualizácie a prácu  
s energiou. Cvičenie sa uskutoční každý štvrtok o 15:00 hodine  
v novom Ambulantnom centre, kde je zariadená nová telo-
cvičňa, ktorú budú v budúcnosti využívať aj tehotné pacientky.

Pozitíva relaxácie sú dlhodobo všeobecne známe. Medzi fyzické 
patria zníženie krvného tlaku, bolesti hlavy, vredov, nespavosti 
a naopak zlepšenie imunity a energie celého tela. K psychickým 
pozitívam zaraďujeme zníženie úzkosti, zvýšenie emočnej 
stability, kreativity, koncentrácie, rozvoj intuície a ukľudnenie 
mysle. „Relaxačné cvičenia už robím niekoľko rokov. Začínala  
som s nimi v čase, keď som žila hektickým uponáhľaným spô-
sobom života, ktorý mi okrem iného priniesol veľa fyzických a psy- 
chických ťažkostí. A tak som sa postupne dostala najskôr  
k meditáciám vo forme potláčania negatívneho myslenia, neskôr 
k Zen meditácii, k meditáciám hudbou a spievaním, a k mojím 
najobľúbenejším meditáciám s tibetskými miskami so zvuko- 

vými vibráciami rozličnej frekvencie. Popritom som si urobila 
certifikáty z Reiki, japonskej alternatívnej medicíny založenej  
na balancii energie celého tela pomocou rúk. Urobila som si aj kurz 
Asthanga a Lyengar jógy a popritom som sa učila umenie ovlá- 
dania dýchania a princípy fungovania výmeny energie v bežnom 
živote. Veľmi rada sa delím o svoje životné skúsenosti s inými,  
a personál nemocnice je ideálny pre „Ľahké relaxačné cvičenia“, 
pretože títo ľudia často zažívajú veľmi náročné situácie,“ uviedla  
MUDr. Alena Rafayová.
V novom Ambulantnom centre sa postupne zariaďuje telocvičňa, 
ktorá bude slúžiť aj pre tehotné pacientky. „Gynekologicko-
pôrodnícke oddelenie Nemocnice Krompachy plánuje v týchto 
priestoroch aj s psychofyzickou prípravou tehotných žien pred 
pôrodom,“ dodal konateľ nemocnice MUDr. Miroslav Kraus.
Nemocnica Krompachy zabezpečuje zdravotnú starostlivosť  
pre spádovú oblasť s 50 000 obyvateľmi. „Našim cieľom je posky-
tovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť a uspokojovať tak potreby  
a želania pacientov ako i zamestnancov,“ uzavrel MUDr. Kraus.

Občas treba aj relaxovať starej učiteľke. 
Kde? Samozrejme medzi školopovinný- 
mi deťmi. Tentoraz so štvrtákmi a bý- 
valými kolegyňami krompašských škôl. 
18.marca 2016 Mestská knižnica Krom-
pachy pripravila nevšedné stretnutie  
so spisovateľom Petrom Karpinským 
 (1971; Gelnica; žije v Spišskej Novej Vsi; 
pracovisko - FF Prešovskej univerzity).
Dôstojná výstavná sieň v kultúrnom 
dome vo svojom zrkadle odrážala 
zvedavosť  a  napätie - detské očakávanie. 
Aký bude? Pochváli  nám ilustrácie? 
Poteší ho divadielko, keď bránou 
vstúpime do spisovateľovho  múzea  
záhad a tajomstiev? Zaujmú ho naše 
kostýmy? Množstvo nevypovedaných 
otázok prezrádzalo oné zrkadlo!  

Vstup pána spisovateľa na scénu znamenal  
pre deti najmenej stovku vyslovených 
dopytov. Najmä keď zistili, že nie je prís-
nym učiteľom, hoci učí svojich budúcich 
kolegov. – Máte rád zvieratká? Ako dlho 
vám trvá vymyslieť knihu? Máte nejakého 
kamaráta z detstva? O akom povolaní ste 
rozmýšľali, keď ste boli malý? Aký pred-
met v škole ste mali najradšej? Kedy ste sa 
rozhodli, že budete spisovateľom? Ako vám 
išli diktáty? Aktívne športujete? Ilustrovali 
ste si už knihu sám? Máte rád záhady? 
Aký je to pocit byť slávnym spisovateľom? 
Chodili ste do školy v prírode? Recitovali 
ste?

Vstup pána spisovateľa na scénu znamenal 

najmenej stovku odpovedí. Štvrtáci poznali 
všetky detské knihy: Ako sme s Ťukťukom  
ťukťukovali; Rozprávky z múzea záhad 
a tajomstiev; Sedem dní  v pivnici; Kde 
asi rozprávka býva; Skala útočiska, 
ako aj literárny zábavník - časopis Zips 
(šéfredaktor  P. Karpinský). Ale dozvedeli 
sa ešte, že pre dospelých napísal zbierky 
poviedok: Oznamujeme všetkým maji-
teľom hrobov a  Nanebonevzatie. Okrem 
toho spolupracuje s rozhlasom a televíziou, 
je scenáristom - režisérom  Divadla 
teatrálnej skratky v Prešove a miluje 
históriu. A niečo viac … v Krompachoch sa 
cíti ako doma, lebo jeho otecko pochádza 
zo Sloviniek.Osobné stretnutie zbližuje  
ľudí. A v tejto neinternetovej známosti 
deti zistili, že ujo spisovateľ je taký, ako 
ony samy. Nemal rád diktáty, ale čítal  
a recitoval. Vzápätí  im aj prečítal úryvok  
z obľúbeného „múzea“. Možno ich skla-
malo, že nie je športovec a prekvapilo,  

že do školy v prírode nechodil. Hoci 
neilustruje svoje knihy, píše texty do ko- 
miksov a v šiestej triede začal písať  
román - vedel, že bude spisovateľom.  
Dnes knihu píše pol roka alebo rok, no 
poviedku napísal aj vo vlaku z Prešova 
do Spišskej Novej Vsi. Najmä preto, lebo 
veci robí často na poslednú chvíľu. Čo môj  
relax? Znovuvstúpenie do školskej  
brandže! Deti  úprimne zvedavé, priprave-
né (vďaka pani učiteľky!), disciplinované, 
prirodzené. Žiadne: Ticho! Pst! či pohovor 
za dverami. Ešte i autogramiáda bola plná 
otázok. 

Ďakujem všetkým spomenutým protago-
nistom.  Ďakujem pracovníčkam Mestskej 
knižnice, najmä pani vedúcej Žofii 
Síkorovej, ktorá  pohládzala toto asi dvoj-
hodinové stretnutie o naplnenej túžbe  
a krásnej skutočnosti. 

Anna Pustayová

Postoj, chvíľa, si krásna!“

Personál krompašskej nemocnice začína s relaxačným cvičením

Mgr. Marta Csergeová, 
tlačová hovorkyňa AGEL SK, tel. 00421 918 455 334, csergeova@agelsk.sk
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Dňa 29.02.2016 prehodnotila ZO ÚŽS č. 6  na výročnej 
členskej schôdzi svoje aktivity za rok 2015. 
V našej ZO máme k 1.1.2016 43 členiek, ktoré sa v priebehu roka 
angažujú pri rôznych spoločensko-kultúrnych, charitatívnych 
akciách. 
Spomenieme niekoľko z nich.
Počas roka sa pravidelne stretávame pri našich kultúrnych 
a spoločenských podujatiach podľa plánu práce a tiež  
na podujatiach usporadúvaných Mestským úradom a ostatnými 
spoločenskými organizáciami. 
Celoročne sa staráme o hroby dr. Litmanovcov a o hrob 
J.B.lvana. S predstaviteľmi mesta sa tiež stretávame v besiedke 
J.B.Ivana, kde tvoril svoje diela. Zúčastňujeme sa kladenia 
vencov pri príležitosti oslobodenia Krompách, Krompašskej 
vzbury, výročia SNP, výročia víťazstva nad fašizmom  
a ukončenia 2. svetovej vojny.
8. februára 2015 sme svojou účasťou prispeli k príjemnej 
atmosfére pampuškových fašiangov Plejsy 2015. Upiekli sme  
1 230 ks chutných pampušiek našim aj zahraničným hosťom  
a to hlavne zásluhou p. Kopancovej.
17. februára sa uskutočnila hodnotiaca schôdza našej 
organizácie s príjemným posedením pri pampuškoch. Žiaci 
ZUŠ nás prišli pozdraviť svojim kultúrnym programom. 
19. mája sme si pripomenuli Deň matiek a pre naše členky 
sme pripravili posedenie v reštaurácii Melódia. Žiaci ZUŠ 
v Krompachoch nás pozdravili veľmi pekným a hodnotným 
programom, za čo im a ich pedagógom srdečne ďakujeme.  
Pri tejto príležitosti sme nezabudli ani na naše zosnulé členky, 
na hroby sme im položili biely karafiát a tichej piete sme na ne 
spomínali.
8.6 - 12.6. Slovensko-Ukrajinské centrum partnerstva, o.z., 
vyhlásilo zbierku na podporu ľudí, ktorí ostali bez strechy  
nad hlavou z dôvodu vojenského konfliktu na východe Ukrajiny. 
ZO UŽS č. 6 sa do tejto zbierky aktívne zapojila v spolupráci 
so ZO Jednota dôchodcov, za čo im ďakujeme. Bolo vyzbierané 
množstvo oblečenia, obuvi, hračiek pre deti ako aj finančná 
zbierka, za ktoré boli zakúpene potraviny.
15.7. sme pre naše členky pripravili posedenie pri guláši. 
Počasie nám prialo aj atmosféra bola výborná.
25.9. Už tradične aj v r. 2015 sa naše členky podieľali  
pri slávnostnom otvorení XXIV. Krompašského jarmoku. 
Domáce koláče, ktoré pripravili naše členky ponúkali 
návštevníkom jarmoku.
14. októbra. pri príležitosti Dňa úcty k starším sme pre naše 
členky pripravili posedenie s občerstvením. Pozdraviť nás prišli 
aj žiaci ZUŠ v Krompachoch.
12.10 - 16.10. Pre verejnosť sme v tomto mesiaci pripravili 
výstavu ručných prác - vyšívané obrazy p. Jozefa Pivovara  
a fotografie p. Jendreka pod názvom - Staré a nové Krompachy. 
Výstava bola veľmi pekná a úspešná.
4.11. Zúčastnili sme sa na slávnostnej akadémii v Dome 
kultúry venovanej Viktorovi Lorencovi pri príležitosti  
100. výročia úmrtia tejto významnej osobnosti nášho mesta 
a 200-tého výročia narodenia Ľudovíta Štúra. A prišiel zase 
mesiac december, tak naše členky na MsÚ tradične vyzdobili 
vianočný stromček háčkovanými ručnými ozdobami, ktoré 
pripravili naše členky. Tešíme sa, že sa stromček návštevníkom 
MsÚ páči.
5. decembra prišiel na námestie nášho mesta Mikuláš a pani 
primátorka slávnostne rozsvietila vianočnú výzdobu . My sme 

boli taktiež pritom.Mesto Krompachy v spolupráci s našou 
organizáciou dňa 7. 12. slávnostne otvorilo predajnú výstavu  
v priestoroch výstavnej miestnosti Domu kultúry, ktorá trvala 
do 18.12. 

Do výstavy prispeli krompašskí umelci: 
• p. Mária Sedmáková - háčkované ozdoby 
• Mgr. Fabiola Farkašová - maľované obrazy 
• p. Katarína Soláková - obrazy tvorené ceruzou a uhlíkom 
• p. Jozef Pivovar - vyšívané gobelínové obrazy 
• p. Marián Mosin - drevorezba CNC technikou 
• p. Jozef Maňovský - maľované obrazy
11.12. Počas konania Vianočných trhov sme sa aktívne zapojili 
do pečenia a predaja vianočného pečiva. Výťažok z predaja 
- 100,- Eur sme odovzdali ZUŠ v Krompachoch na učebné 
pomôcky. 
17.12. Zúčastnili sme sa na slávnostnom otvorení diabeto- 
logickej, gastroenterologickej a pneumologicko -ftizeologickej 
ambulancie v zrekonštruovanom pavilóne v priestoroch NsP.  
V priebehu roka nezabúdame ani na naše členky, ktoré 
slávia životné jubileum. Zasielame im pohľadnice a v minu- 
lom roku sme pri príležitosti životného jubilea 85. rokov  
navštívili našu členku p. Katarínu Golabovú. 

3.6. Sme obdŕžali ďakovný list od OO UŽS v Sp. Novej Vsi  
a 5.12. pamätný list od KO UŽS v Košiciach pri príležitosti  
70. výročia založenia ženského hnutia, kde vyjadrili veľkú 
vďaku všetkým členkám, ktoré stali pri zrode našej organizácie. 
V neposlednom rade chceme ešte podotknúť, že naša ZO ÚŽS 
má v pláne práce hľadať talenty medzi rodákmi nášho mesta. 
V tejto oblasti sa nám darí a teší nás, že pomáhame našim 
rodákom prezentovať ich talent. Na začiatku sme pri rôznych 
kultúrnych podujatiach vystavovali ručné práce našich čle- 
niek. Neskôr sa nám hlásili aj nečlenky a tak sme získali ženy, 
mužov aj deti základných a materských škôl.
Naše aktivity boli počas roka bohaté a vyžadovali trpezlivosť, 
ochotu pomôcť a tiež sponzorstvo. Chcela by som sa poďakovať 
pani primátorke, poslancom a sponzorom, vďaka ktorým sme 
to všetko mohli zrealizovať. Nemôžem zabudnúť poďakovať aj 
členkám výboru a všetkým členkám, ktoré nám boli nápomocné. 

Chcela by som sa ospravedlniť, ak našou vinou prišlo k nejakým 
nedorozumeniam. Sme len ľudia a mýliť sa je ľudské.
Ešte chceme podotknúť, že pri niektorých akciách máme pekné 
tomboly, ktorými nás ochotne obdarujú miestni podnikatelia  
za čo im veľmi pekne ďakujeme. 

Ďakujeme sponzorom:
 

ZO ÚŽS č. 6 bilancovala....

XSHOP – p.  Danjaková
Elektro – p. Uhrín
Kvety – Alena Dzurová
Kvety LAUDA – p. Smilková
ZAHY – p. Zahuranec
SKLO – p. Kolárik
KLENOTY – p. Jarkovský
Kadernický salón – p.Uličná
Drogéria – p. Puchala
Promix – p. Probala

Euronics – p. Čiasnoha
Kozmetika ELLY – p. Bandžuchová
Elektro – p. Mikulová
Mesto Krompachy
AVON – p. Dzimková
Masážný salón – p. Mrosková
Drogéria ZUZKA – Ing. Varechová
HASMA – p. Mikula
HZ METAL – p. Horváth
Mestské lesy Krompachy – p. Tkáč
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Pri príležitosti  Dňa učiteľov  na návrh vedenia Gymnázia 
v Krompachoch minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 
odovzdal dňa 22. marca 2016 našej kolegyni Mgr. Jane Legar-
tovej najvyššie rezortné ocenenie za prínos v oblasti výchovy 
a vzdelávania v rámci rozvoja školstva. 

Mgr. Jana Legartová vedie od roku 1992 AMAVET klub č. 727 pri 
Gymnáziu v Krompachoch, ktorý svoju činnosť orientuje na nefor-
málne vzdelávanie,  na prípravu ľudí pre budúce povolanie.  Súčas-
ťou činnosti klubu je príprava projektov na Festival vedy a tech-
niky. Každoročne do tejto mimoškolskej činnosti zapája žiakov  
školy, ktorí plnohodnotne využívajú svoj voľný čas, získavajú  
nové vedomosti z rôznych oblastí vedy a techniky, sú vedení  
k tvorivému riešeniu problémov a zároveň sú objavované nové ta-
lenty z rôznych oblastí vedy a techniky. Z celoslovenského kola  
najlepšie práce postupujú na medzinárodné prehliadky. Počas  
doterajšej činnosti klubu v rokoch 1996 - 2013 žiaci gymnázia pod 
vedením Mgr. Jany Legartovej postúpili na medzinárodné pre-
hliadky, ktoré sa konali v mestách: Praha, Coimbra Portugalsko), 
Pueblo (Mexiko), Chemnitz (Nemecko), Bautzen (Nemecko),  
Namur (Belgicko), Bratislava, Drážďany (Nemecko), Moskva 

(Rusko), Nové Mexiko (USA), Durban (Juhoafrická republika), Te-
xas Houston (USA), Zaragoza (Španielsko) a Los Angeles (USA). 

V roku 2006 Gymnázium v Krompachoch na Festivale vedy a tech-
niky získalo Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK „ Najúspeš-
nejšia škola Festivalu vedy a techniky 2006.“  Ocenenie dekana prí-
rodovedeckej fakulty za úspešné vedenie žiakov v ich práci získala 
aj Mgr. Jana Legartová. 

Okrem Festivalu vedy a techniky úspešne zapája gymnazistov  
do stredoškolskej odbornej činnosti a do chemickej olympiády. 
Mgr. Jana Legartová dosahuje vo výchovno-vzdelávacom proce-
se v predmetoch fyzika a chémia výborné výsledky. Vo vyučovaní  
pohotovo reaguje na nové trendy, uplatňuje nové aktivizujúce  
metódy a formy práce, ktorých výsledkom je skvalitňovanie  
vyučovacieho procesu. Svoje odborné vedomosti prehlbuje  
účasťou na kontinuálnom vzdelávaní pedagogických zamestnan-
cov a sústavným sebavzdelávaním. 

Dokáže žiakov nadchnúť pre štúdium uvedených predmetov, čo 
sa prejavuje v úspešnosti prijatia gymnazistov na vysoké školy  
s prírodovedným a technickým zameraním. V roku 2014  
na Festivale vedy a techniky v Bratislave bola ocenená medai-
lou MILSET-pri UNESCO za dobrovoľnícku prácu s mládežou  
v oblasti vedy a techniky.

Počas svojej pedagogickej praxe veľmi úspešne pracuje ako  
triedna učiteľka. Pravidelne sa zaujíma o úspechy, neúspechy, 
problémy a záujmy žiakov, formuje pozitívne charakterové vlast-
nosti svojich žiakov, veľký dôraz kladie na sociálne vzťahy v triede.

Mgr. Jana Legartová uplatňuje  profesionálny prístup k práci, 
v ktorom sa prejavuje zodpovednosť, vytrvalosť, náročnosť hlav-
ne na seba,  zmysel pre spravodlivosť, úprimnosť a čestnosť. Pra-
covné povinnosti berie ako osobnú výzvu. Svojím ľudským prístu-
pom a pracovným nasadením je vzorom pre kolegov a žiakov školy. 

Milá Janka, blahoželáme Ti k pracovnému úspechu. Ďakujeme Ti 
za Tvoj pracovný elán, ktorý venuješ nášmu gymnáziu, a za šíre-
nie dobrého mena školy.  Prajeme Ti veľa zdravia, veľa tvorivých síl 
a úspechov v krásnom povolaní. 
                  PaedDr. Darina Dudičová  riaditeľka školy a zamestnanci gymnázia

Ocenenie ku Dňu učiteľov 2016

Ekumenický svetový deň modlitieb v Krompachoch
Dňa 6.3.2016 sa v Evanjelickom chráme 
v Krompachoch uskutočnil ekumenický 
svetový deň modlitieb žien

Tento rok sme sa spolu modlili už po 
dvanástykrát. Deň modlitieb pripravuje 
ekumenická skupina žien z rímsko- 
katolíckej, gréckokatolíckej a evanjelickej 
cirkvi a.v. Touto cestou by som sa chcela  
poďakovať všetkým ženám, ktoré sa  
na príprave podujatia zúčastňujú, pánovi 
Jánovi Lörincovi, ktorý s nami nacvi- 
čuje piesne a robí nám hudobný doprovod. 
Ďakujem aj kňazom pánovi farárovi  
Jozefovi Palušákovi, otcovi Pimenovi, 
ktorý poslúžil kázňou k danej téme, pani 

farárke Monike Vdovjakovej a všetkým,  
ktorí pomáhali organizovať podujatie.  
Všetkým, ktorí sa s nami modlili, a ktorí  
prispeli na zbierku. Zbierkou chceme 
podporiť kubánsku Radu cirkví v pro- 
jekte vnútromisijnej práce v kresťanských 
zboroch s mládežou, mužmi, väčšej 
akceptovania žien v cirkvách. Druhý 
projekt je projekt Charity Kuba, ktorý 
je zacielený na staršiu generáciu. 
Projekt pomáha seniorom v rozličných  
aspektoch, ako si privyrobiť k nedos-
tatočnému dôchodku, pomáha budovať  
spoločenské kontakty dôchodcov, zabra- 
ňuje sociálnej izolácii budovaním spo-
ločenstiev. Mottom  dňa modlitieb bol 

text „Kto prijíma dieťa, prijíma mňa.“  
Svetový deň modlitieb sme oslávili 
touto bohoslužbou, ktorá nás spájala 
predovšetkým s Kubou a jej obyvateľmi – 
ženami, mužmi, deťmi i mládežou. Slávili 
sme našu bohoslužbu v mene Boha Otca,  
ktorý nás pozýva do svojho Kráľovstva 
spravodlivosti a pokoja; v mene Ježiša  
Krista, ktorý nám svojím narodením 
daroval nový život, a v mene Svätého 
Ducha, svätej Múdrosti, ktorá dáva život 
našim snom a nádeji.                                                                            

Soňa Grinvalská

   Za ekumenickú skupinu žien    
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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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uvádza svoje nové predstavenie

ONE
MAN

SHOW

Pozývame 
všetkých 

priaznivcov 
humoru na nové 

predstavenie 
Miroslava Donutila 
„Cestou necestou“, 

ktoré sa uskutoční
 

8.4.2016 o 19:00 hod. 
v Dome kultúry 

v Krompachoch.
 

Vstupné: 

13 € predpredaj 
15 € v deň predstavenia

Predpredaj vstupeniek u informátorky 
na Mestskom úrade v Krompachoch.

Obvodné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín
P. O. Hviezdoslav patrí k velikánom našej literatúry. Jeho meno nesie súťaž v prednese prózy a poézie Hviezdoslavov Kubín. 

      Obvodné kolo súťaže v prednese prózy a poézie sa konalo 26. februára 2016 v Základnej škole s materskou školou na Maurerovej ulici 
v Krompachoch. Súťaž sa začala krátkym programom a srdečným privítaním všetkých prítomných. Po úvodnom privítaní sa súťažiaci 
spolu s porotcami odobrali do slávnostne vyzdobených miestností pre jednotlivé kategórie. Súťažiaci súťažili v troch kategóriach 
v prednese prózy a v troch kategóriach v prednese poézie. Súťaže sa zúčastnili žiaci z piatich základných škôl 1. obvodu – ZŠ Zemanská 
Krompachy, ZŠ s MŠ  Maurerova Krompachy, ZŠ Slovinky, ZŠ sv. J. Krstiteľa Spišské Vlachy a ZŠ Olcnava. 51 súťažiaci predviedli  
svoje majstrovstvo v prednese poézie a prózy. Ukázali, aká je naša materinská reč krásna, ľúbozvučná i prednesovo tvarovateľná. 
     Súťažiaci netrpezlivo čakali na vyhlásenie výsledkov súťaže. Čakanie si spríjemnili občerstvením. Porotcovia z každej kategórie  
na základe kritérií hodnotenia umeleckého prednesu vybrali súťažiacich, ktorí sa umiestnili na 1.-3. mieste v každej kategórii. 
     Slávnostné vyhlásenie výsledkov a slávnostné ukončenie súťaže bolo v školskej jedálni. Predsedovia porôt vyhlásili výsledky súťaže. 
Spolu s ostatnými porotcami odovzdali súťažiacim  umiestneným na prvých troch miestach diplomy a odmeny, ktorými ich obdarovala 
škola organizujúca súťaž. Všetci súťažiaci dostali sladkú odmenu.
     Na záver sa organizátori poďakovali všetkým zainteresovaným, učiteľom, porotcom i súťažiacim za spoluprácu, súťažiacim  
za pekné umelecké zážitky a všetkým zapriali  veľa úspechov.
     Do vyššieho kola postupujú dvaja súťažiaci z každej kategórie. Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín bude 5. apríla 2016  
v Spišskej Novej Vsi. Postupujúcim  súťažiacim držíme prsty.

Mgr. Mára Gmucová


