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Samuel William Nehrer Turisti oslavujú

Priehrštie spomienok

Karek Hynek Mácha - Máj

Byl pozdní večer – první máj –

večerní máj – byl lásky čas.

Hrdliččin zval ku lásce hlas,

kde borový zaváněl háj .

O lásce šeptal tichý mech;

květoucí strom lhal lásky žel,

svou lásku slavík růži pěl,

růžinu jevil vonný vzdech. 

Vyznanie lásky môže mať mnoho podôb. Naši 

predkovia mali o dvorení vlastnú predstavu. 

Niektoré zvyky a tradície sa zachovali do-

dnes. Medzi ne patrí aj stavanie mája. Každý rok, presne

na 1. mája, sa história opakuje. Na mnohých dedinách 

a mestách hrdo stoja vysoké stromy ozdobené stužkami, ktoré 

sa týčia až k nebu. V minulosti bol mladý, najčastejšie

brezový alebo ihličnatý stromček považovaný za symbol 

lásky. Mladí chlapci ho stavali pod okná svojim vyvole-

ným. V noci z 30. apríla na 1. mája by mali všetci mlá-

denci postaviť máje pod oknami svojich vyvolených. Dnes 

sa máje stavajú v každom meste a je to každoročným folklórnym 

zvykom. Ani Krompachy nie sú výnimkou. Krásny máj posta-

vili naši mladí z ľudového súboru Krompašan, ktorý krášli 

okolie rímsko-katolíckeho kostola. Krompašania slávnostným 

sprievodom na čele s pani primátorkou mesta Krompachy 

Ing. Ivetou Rušinovou slávnostne odomkli fontánu mesta 

ako symbol jarného obnovenia života - voda a jej životodarné 

účinky. K tomuto slávnostnému dňu prispelo aj krásne popo-

ludňajšie posedenie na Čarde v doprovode mažoretiek Cheeky

girls a hudobnou skupinou S. Hvizdoša. Sladké bozky pod roz-

kvitnutou čerešňou: Prišiel máj, lásky čas! Kam sa pozrieš,

tam je lááááska! Rozkvitnuté čerešne čakajú na prvo-

májové bozky všetkých (ne)zaľúbených párikov. Prišiel MÁJ, 

lásky čas. Májové zvyky siahajú pár stoviek rokov dozadu. 

Mládenci chodili vyťať do lesa najkrajší strom pre svoju mi-

lovanú, aby ho mohli postaviť pod jej okno. Nenáročnejším 

postačí aj tá pusa…

Už naše prastaré mamy hovorili o silných účinkoch bozku práve 

v tento magický dátum. Čerešňa, symbolizujúca pestrosť a plod-

nosť, má silnú a čarodejnícku moc. Tak vezmite svoju polovičku 

a vyliečte si lásku pod čerešňou! 

Podľa tradícií sa prianie lásky napíše na papier a zakope sa 

pod čerešňu. Tá vám vaše prianie splní, ak aj druhá strana cíti to, 

čo vy, len sa nevie rozhodnúť. Má to však jeden háčik – na tom 

zakopanom papieri si musíte odsedieť celú noc a v prípade, že 

váš milovaný/-á už svoju spriaznenú dušu má, mohli ste radšej 

pokojne spať. Nech je symbolom lásky v našom meste a nielen

v máji, ale počas celého roka.

KROMPAŠSKÝ

Prišiel máj, lásky čas

Mgr. Anna Grondželová
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Spoločenská 
rubrika 
JUBILANTI
Srdečne blahoželáme jubi-

lantom, ktorí sa v apríli

dožívajú: 

97 rokov 
Ľudmila Böhmerová

94 rokov 
Anna Dirdová

93 rokov 
Alžbeta Dolejša

91 rokov 
Antónia Kleknerová
Oľga Debreiová

80 rokov 
Ján Zeman
Mária Katová
Ladislav Hvizdoš

75 rokov 
Katarína Soľáková

70 rokov 
Božena Uličná
Irena Rodziková
Renáta Felediová
Edita Kravčuková
Oľga Kopčanová
Mária Hodermarská
Ján Repaský

Narodenia v apríli
Anette Bernáthová
Kiara Dunková
Jana Horváthová
Sebastián Lang
Ivan Pokuta

Úmrtia v marci
Anna Gmucová   
1930 – 2016 
Miroslav Macko   
1996 – 2016
Július Moncoľ   
1936 – 2016 

PREHĽAD ČINNOSTÍ NA ÚSEKU MATRIKY ZA ROK 2015

Zápisy v matričných knihách: kniha narodení 696
                                                           kniha manželstiev     43
                                                                         kniha úmrtí  202
Oznamovacia povinnosť                   2 529
Štatistické hlásenie      12
Žiadosti o príspevok na pohrebné   204
Výpisy z matrík prvopisy    909
druhopisy                      4353
Matričné doklady do cudziny      24
Delegované sobáše do iného MO         4
Maloletí snúbenci           5
Vrátenie sa k predošlému priezvisku po rozvode       2
Zmena mena a priezviska          9
Zápis narodení, manželstiev a úmrtí 
MV Osobitná matrika Bratislava        31
Dodatočné záznamy do matrík    177
Iné potvrdenia        25

Spomienka

Pred sto rokmi, 9.mája 1916, narodil sa v Krompachoch Anton Macko, dlhoročný poslanec 
MsNV a  v rokoch 1971-1981 aj predseda MsNV.  Zomrel  7.marca 1999.

 Možno si niektorí pamätáte na jeho pracovitosť, čestnosť , láskavosť a zásadovosť, 
pretože tieto ľudské hodnoty ho charakterizovali  ako v spoločenskom, 

tak aj v osobnom živote. 
Miloval svoje rodné mesto tak vrúcne ako svoju rodinu.

 Ak ste si na neho spomenuli, prosíme, venujte mu tichú spomienku.
 Ďakujú synovia a dcéry s rodinami.

Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí
Činnosť jednotlivých oddelení Mestského  úradu  v Krompachoch je daná organizačným poriadkom. 
V nasledujúcich riadkoch Vás oboznámime s agendou a činnosťou v roku 2015. Oddelenie 
organizačno-správne a sociálnych vecí vykonáva činnosť na týchto úsekoch:
Úsek podateľne a registratúrneho strediska - archív
Ich činnosť upravuje zákon o archívoch a registratúrach a interný predpis mesta – Registratúrny 
poriadok a registratúrny plán MsÚ v Krompachoch. 
Osvedčovanie listín a podpisov na listinách
V rámci výkonu samosprávy mesto vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách podľa 
zákona o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami. V roku 2015 bolo 
osvedčených 2014 podpisov a 1958 listín.
Úsek ohlasovne a evidencie občanov
Ohlasovňa - v roku 2015 mesto na základe žiadosti o zrušenie trvalého pobytu zrušilo trvalý pobyt 
45 občanom:
- počet vydaných potvrdení o trvalom pobyte – 32
- počet spracovaných dožiadaní o súčinnosť pre súdy, políciu a exekútorov – 321
Evidencia ulíc a budov
Mesto Krompachy vedie evidenciu ulíc a budov v meste. 
- počet vydaných Rozhodnutí o vydaní, zrušení alebo zmene súpisného čísla do 30.6.2015 - 8
- počet Oznámení o vydaní, zrušení alebo zmene súpisného čísla od 1.7.2015 - 7
Matričný úrad
Matrika vykonáva svoju činnosť na základe prenesenia výkonu pôsobnosti štátnej správy 
na obce. Matričný obvod Krompachy tvorí mesto Krompachy a obce Slovinky, Kolinovce a Kaľava. 
Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matriky boli mestu 
na rok 2015 poskytnuté finančné prostriedky vo výške 26 427 Eur
Úsek podnikateľskej agendy
Mesto Krompachy usmerňuje ekonomickú činnosť v meste, plní úlohy na úseku ochrany 
spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce, určuje nariadením pravidlá času 
predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská.  

(pokračovanie na strane 3)

Úsek personalistiky a miezd
Mesto Krompachy zamestná-
valo v roku 2015 v priemerne 
78 zamestnancov. V danom
roku mesto uzatvorilo 35 no-
vých pracovných zmlúv.
Z novoprijatých pracovníkov 
sa jednalo v prevažnej miere 
(30 pracovníkov) o zamest-
nancov vykonávajúcich reme-
selné a manuálne činnosti. 
Mesto vytvorilo 27 pracovných 
miest s využitím refundácie 
mzdových nákladov cez úrad 
práce. 
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Úsek právnej činnosti
Priestupky - na základe prijatých oznámení o spáchaní priestupku 
bolo vydaných 112 rozhodnutí v danej veci a vyrubené pokuty 
v celkovej výške 1460 €. 
Sťažnosti a petície 
Opatrovníctvo - mesto bolo v roku 2015 ustanovené súdom 
za opatrovníka pre 22 občanov a to z dôvodu: 15 – neznámy 
pobyt, 5 – maloletá osoba, 2 - osoby obmedzené alebo pozbavené 
na právne úkony.  
Úsek verejného obstarávania
Od 1.7.2015 oddelenie zabezpečuje aj agendu verejného obstará-
vania a zabezpečuje  zverejňovanie uzavretých zmlúv. Do konca
roka bolo zrealizovaných 15 verejných obstarávaní  z toho 7 pros-
tredníctvom Elektronického kontraktačného systému.
Úsek sociálnej starostlivosti
Mesto Krompachy malo v roku 2015 v Registri poskytovateľov 
sociálnych služieb registrované tieto sociálne služby:  
- nocľaháreň – (7 miest) pre osoby v nepriaznivej sociálnej 
situácií, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie 
- opatrovateľská služba - na riešenie nepriaznivej sociálnej 
situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, ne-
priaznivého zdravotného stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia 
dôchodkového veku,
- práčovňa - podporná sociálna služba,
- denné centrum seniorov - podporná sociálna služba.
Jednorazová dávka - V roku 2015 bola podaná jedna žiadosť 

o dávku v hmotnej núdzi na zabezpečenie základného vybavenie 
domácnosti. Mesto poskytlo žiadateľovi fin. prostriedky vo výške 
100 Eur. 
Príspevok na stravovanie dôchodcov - Konkrétne podmienky 
uvedeného príspevku sú uvedené v Zásadách poskytovania 
finančného príspevku na stravovanie dôchodcov. V danom roku 
mesto poskytlo tento príspevok 6 obyvateľom v celkovej výške 
88 Eur.
Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
V roku 2015 boli vyhodnotené 4 uložené výchovné opatrenia 
– dohľad a napomenutie. Pre potreby zhodnotenia účinnosti 
výchovného opatrenia uloženého súdom mesto podalo 16 správ. 
V zariadeniach, v ktorých sa vykonáva ústavná starostlivosť, 
ochranná výchova, predbežné opatrenie alebo výchovné opa-
trenie nariadené rozhodnutím súdu bolo umiestnených 
12 maloletých detí.
Terénna sociálna práca
Mesto Krompachy od 1.9.2012 realizovalo národný projekt 
„Terénna sociálna práca v obciach“ ktorý nadväzuje na predošlé 
projekty. Terénnu sociálnu prácu v rámci daného projektu vyko-
návali 6 pracovníci. 
Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – žiadosti o sociál-
nu službu.
Mestu Krompachy bolo doručených 30 žiadostí, na základe 
ktorých boli mestom následne vydané sociálne posudky, po-
sudky o odkázanosti na sociálnu službu a vydané rozhodnutia 
o odkázanosti na sociálnu službu. 
Bližšie informácie o oddelení si môžete prečítať na stránke mesta 
Krompachy.
         Ing. Ján Ivančo,

     vedúci oddelenia organizačno-správneho a sociálnych vecí MsÚ

Dňa 4. mája 2016 sa vo veľkej zasadačke 
Mestského úradu v Krompachoch konalo 
15. zasadanie Mestského zastupiteľstva, 
ktoré otvorila primátorka mesta Iveta 
Rušinová a predložila zároveň program 
rokovania. Poslanec Matúš Stana predložil 
poslanecký návrh s doplnením do bodu 
rôzne Informáciu o turizme v meste 
Krompachy. Následne primátorka mesta 
určila zapisovateľku Annu Čechovú a ove-
rovateľov zápisnice. Do návrhovej komisie 
boli schválení poslanci Eva Derdáková, 
Marta Mičeková a Ján Zahuranec. 
Ďalším bodom programu rokovania boli 
interpelácie poslancov. Poslankyňa Marta 
Mičeková sa opýtala, kedy sa bude kosiť, 
ďalej oznámila, že nie je funkčné osvetlenie 
na Kúpeľnej ulici, a taktiež chýbajú po-
hľadnice v MIC. Primátorka mesta Iveta 
Rušinová /ďalej primátorka/ informovala, 
že osvetlenie spravuje firma EcoLed, kosilo 
sa len na námestí z dôvodu osláv prvého 
mája a bude sa ďalej postupne pokračovať 
podľa schváleného harmonogramu, ktorý 
je zverejnený na stránke mesta, pohľadnice 
do MIC sme dodali v mesiaci marec 

v tomto roku. Poslankyňa Eva Derdáková 
požiadala o vyčistenie rigola na Starej 
ceste, pretože voda tečie po chodníku. 
Oslovená bola Správa ciest KSK, čistenie 
skončili pri Richnave, do Krompách zatiaľ 
nedošli, takáto bola odpoveď primátorky 
mesta. Poslankyňa Lívia Kozlová tlmočila 
dotaz občanov z Maurerovej ulice, aby 
deti mohli využívať dvor v materskej škole 
na ulici Robotníckej. Primátorka mesta 
informovala, že ak bude dostatočný počet 
detí zapísaných do MŠ, tak sa prevádzka 
obnoví, ale v prípade nezáujmu sa bude 
musieť rozhodnúť, čo ďalej s budovou. 
Materská škola je zariadená, to bola 
odpoveď pre poslanca Mariána Hojstriča.
Poslanec Matúš Stana požiadal, aby sa 
zriadilo pieskovisko a ihrisko na Maurerovej 
ulici. Primátorka mesta spomenula reakciu 
občanov v minulosti, ktorí aj napriek tomu, 
že už bol dovezený aj betón na ihrisko, boli 
proti výstavbe detského ihriska.

Zasadnutie pokračovalo predložením 
písomnej informácie o nezamestnanosti 
v meste Krompachy prednostkou mest-
ského úradu. Poslankyňa Marta Mičeková 
povedala, že aj ona prispela k zníženiu 
nezamestnanosti, keď bola z evidencie 
uchádzačov o zamestnanie vyradená. 

Poslanec Puchala navrhol zverejniť túto
informáciu v Krompašskom spravodajcovi. 
Opakovane aj do programu 15. zasad-
nutia bola zaradená pre mestské zastu-
piteľstvo informácia Ing. Németha, v ktorej 
menovaný poukazuje na rušenie pokojné-
ho stavu pri jeho nehnuteľnosti. Poslanky-
ňa Eva Derdáková sa opýtala, či to je v roz-
pore so zákonom, ak bude proti návrhu 
na uznesenie, zobrať na vedomie. 
JUDr. Chudíková sa vyjadrila, že je to 
občiansko-právna vec. Ďalším bodom 
programu boli majetkové návrhy:
- kúpa rodinného domu a pozemku 
na ulici SNP s využitím na výstavbu školy 
pre marginalizované skupiny – schváliť 
zmluvu o budúcej zmluve, ku kúpe 
nehnuteľnosti prikročiť až po vysporiadaní 
pozemkov - schválený
- predaj motorového vozidla Jeep Cherokee 
/výsledok súťaže/ - schválený
- predaj stavebného pozemku na Kúpeľnej 
ulici /výsledok súťaže/ - schválený
- predaj pozemku na Hlavnej ulici – priamy 
predaj- schválený
- zámer predaja pozemku na Rázusovej 
ulici – schválený

Oddelenie organizačno-správne 
a sociálnych vecí

(pokračovanie na strane 4)

(pokračovanie zo strany 2)

Mestský úrad informuje
Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
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K 31.3.2016 bolo v meste Krompachy evidovaných 684 UoZ, 
čo je oproti predchádzajúcemu mesiacu pokles  o 16 občanov 
( o 2,29%). Podiel  žien na celkovom  počte UoZ predstavoval   
46,93 %. Vývoj prítoku UoZ do evidencie mal v marci mierne 

klesajúci charakter, oproti prechádzajúcemu mesiacu klesol 
o 8 osôb. Odtok  predstavoval 51 osôb, čo bol rovnaký počet ako  
vo februári 2016.  

- zrušenie obchodnej verejnej súťaže 
Zberný dvor /nájom/- schválený

Zasadnutie pokračovalo predložením roz-
počtového opatrenia primátorkou mesta, 
kde bola navrhovaná úprava rozpočtu 
v bežných výdavkoch z dôvodu zvýšenia 
nákladov na krytú plaváreň. Finančné pro-
striedky budú použité na opravu havarij-
ného stavu bazéna- schválené.

V rámci schváleného programu rokovania 
primátorka mesta predložila Správu o pl-
není akčného plánu mesta Krompachy, 
poslanci to zobrali na vedomie. Ďalším 
bodom bolo Stanovisko hlavnej kontro-
lórky Márie Tomašovej k dodržaniu pod-
mienok pre prijatie návratných zdrojov 
financovania, aj toto uznesenie mestské 
zastupiteľstvo zobralo na vedomie.

Primátorka mesta predložila na schválenie 
prijatie dlhodobého investičného úveru 
za účelom zabezpečenia financovania vý-
davkov na rekonštrukciu miestnych komu-
nikácií, chodníkov, parkovísk a budov 
na území mesta – schválené.

Hlavná kontrolórka mesta Mária Tomašová 
informovala mestské zastupiteľstvo o kon-
trolnej činnosti v hospodárení Školskej
jedálne pri Základnej škole na Zemanskej
ulici. Ďalej v materiáloch bol aj návrh 
na zrušenie pravidiel kontrolnej činnosti 
z dôvodu nového zákona.
Primátorka mesta v ďalších bodoch pro-
gramu rokovania predložila Vyhodnotenie 
plánu opráv nebytových priestorov za 
rok 2015 a poslanci schválili Plán opráv 
nebytových priestorov pre rok 2016. Roz-
siahly materiál bolo aj Všeobecne záväzné
nariadenie mesta o nakladaní s komunál-
nymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi. Mestské zastupiteľstvo to nako-
niec so zapracovanými pripomienkami 
schválili.

Ďalším bodom programu zasadnutia bola 
úprava škôl a školských zariadení po do-
hodovacom konaní pre rok 2016 a tiež 
schválenie Doplnku č. 5 k VZN Mesta 
Krompachy o určení výšky dotácie na pre-
vádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ 
a školských zariadení. Poslanec Igor 
Jendruch predniesol ústnu Správu komisie 
na ochranu verejného záujmu. Na roko-
vanie bol predložený aj návrh na doplnenie 
členov redakčnej rady, ale poslanec Matúš 
Stana podal poslanecký návrh na od-
volanie doterajších členov redakčnej rady: 

Ing. Iveta Rušinová, Stanislav Barbuš, 
Mgr. Anna Grondželová a navrhol nových 
členov, resp. členiek: Mgr. Martu Mičekovú, 
Janu Cukerovú, Mgr. Anna Grondželovú, 
Mgr. Agnesu Jarošíkovú, Mgr. Luciu 
Mikulovú a Annu Nemčíkovú. Ďalším 
návrhom na uznesenie bolo zriadenie komi-
sie k vypracovaniu dokumentu „Koncepcia 
rozvoju športu v podmienkach mesta 
Krompachy na obdobie 2016-2020.

V rôznom poslanec Matúš Stana informo-
val mestské zastupiteľstvo o turizme,resp. 
čo je potrebné zrealizovať, aby sa v meste
rozvíjal cestovný ruch a turizmus. V rám-
ci diskusie vystúpili poslanci Stanislav 
Barbuš /zástupca primátorky/, Matúš 
Stana, Ján Zahuranec, poslankyňa Marta 
Mičeková, Eva Derdáková. Následne 
vystúpil aj člen DHZ Juraj Lučanský,
ktorý sa opýtal, čo bude ďalej s hasičmi 
/dobrovoľnými/ v meste a čo sa bude diať 
s budovou, ktorá slúži aj pre členov DHZ. 
Primátorka mesta sa vyjadrila, že hasiči 
sú potrební pre mesto a váži si ich prácu. 
Mesto ako vlastník objektu objednalo 
spracovanie projektovej dokumentácie, 
aby následne bola možnosť podať žiadosť 
na rekonštrukciu budovy. 
Poďakovala prítomným za účasť na roko-
vaní MsZ a pozvala všetkých na akcie 
mesta v mesiaci máj.

(pokračovanie zo strany 3)

Mestský úrad informuje

Správa o vývoji nezamestnanosti v meste Krompachy k 31.3.2016

Z  grafu je viditeľné, že  oproti  predchádzajúcemu mesiacu bol 
zaznamenaný pokles u žien i mužov .

Štruktúra UoZ podľa pohlavia
Štruktúra UoZ podľa veku

K 31.3.2016 najväčší podiel  na celkom počte UoZ v meste 
Krompachy tvorili uchádzači vo veku od  25 do 30 rokov -  14,47 %  
( 99 osôb).

Podiel  UoZ podľa veku  na celkovom počte uchádzačov 
v meste Krompachy k 31.3.2016Počet UoZ podľa pohlavia v meste Krompachy

Štruktúra UoZ podľa vzdelania

Z pohľadu vzdelania  k 31.3.2016, najvyšší podiel na celko-
vom počte UoZ tvorili uchádzači o zamestnanie  so   základným 
vzdelaním (stupeň 11)  -   214 osôb  (31.29 %).

Podiel  UoZ podľa vzdelania  na celkovom počte uchádzačov 
v meste Krompachy k 31.3.2016

Správa o nezamestnanosti v Meste Krompachy k 31.3.2016 je zverejnená aj na www. stránke mesta v časti Mestský úrad, odd. organizačno-správne a sociálnych vecí.
Zdroj: ÚPSVaR

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

Štruktúra UoZ podľa dĺžky evidencie 

K 31.3.2016  bol najväčší počet  evidovaných  UoZ   do 3 mesiacov 
( 134 osôb)  a nad 48 mesiacov (113 osôb). Tento stav pretrváva 
od začiatku roka 2016.

Počet UoZ podľa dĺžky evidencie v meste Krompachy
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V dnešnom uponáhľanom a vypätom štýle života si ani neu-

vedomujeme, ako čas ubieha neúprosne rýchlo, že ani nestačíme 

vnímať, ako sa nám história a dôležité udalosti neustále vzďaľujú. 

Pre niektorých z nás sú už zabudnuté a nepodstatné. Sú však uda-
losti, ktoré z dejín nemožno vymazať, treba si ich neustále 
pripomínať a venovať im patričnú pozornosť. K takýmto rozhodne 
patria udalosti 2. svetovej vojny a najmä deň, kedy sa skončil naj-
krvavejší konflikt medzi národmi v celých dejinách ľudstva. 
Boje zasiahli Európu, Áziu, Afriku; bojovali v nej aj muži a ženy 
z Ameriky a Austrálie. Vojna trvala 6 rokov, zúčastnilo sa jej 
viac ako tri štvrtiny obyvateľstva sveta, pripravila o život takmer 
72 miliónov ľudí a spôsobila nevyčísliteľné škody na majetku 
a kultúrnom dedičstve.
V tejto chvíli a v tomto čase, keď extrémistické strany naberajú 
na sile nielen na Slovensku, ale v celej Európe, zamyslíme sa najmä 
nad príčinami vzniku 2. svetovej vojny.
Učebnice a rôzne encyklopédie uvádzajú ako jednu z bezprostred-
ných príčin vzniku 2. svetovej vojny  najmä napätie vyvolané chybne 
koncipovanou Versaillskou zmluvou po ukončení 1. svetovej voj-
ny, kedy sa víťazné svetové mocnosti rozhodli Nemecko raz a nav-
ždy vymazať z mapy Európy. Nemci považovali Versaillskú zmluvu 
za ponižujúcu. Stratili časť svojho územia spolu s kolóniami 
a ich hospodárstvo sa nadlho nemohlo spamätať z krízy. Pre 
Nemcov to znamenalo situáciu, ako keby ste zobrali ochrnutému 
človeku vozík a k tomu ešte  aj stravu. Versaillský diktát stál
za úpadkom Nemecka, hladomorom a neuveriteľnou chudobou, 
čím sa dvíhal hlas nemeckého ľudu po zmene a napravení 
krívd. V tom čase sa dostal k moci Hitler, ktorý so svojou 
nacistickou ideológiou, ktorá hlásala rasovú nadradenosť 
nemeckého národa, rozpútal vášeň a nenávisť voči všetkým, ktorí 
nesympatizovali s ním a uznávali len holú moc.
Príčinou vzniku 2. svetovej vojny  boli aj nároky svetových moc-
ností na územia. Každá z troch mocností Osy Berlín-Rím-Tokio 
usilovala sa o získanie nových území; Nemecko v strednej a vý-
chodnej Európe, Taliansko v Afrike a vo východnom Stredomorí, 
Japonsko v juhovýchodnej Ázii.
Jednou z najzávažnejších príčin vzniku vojny však  bola nes-
chopnosť medzinárodnej organizácie - Spoločnosti národov, 
že nezadržala agresorov. Západní politici, ktorí si ešte dobre 
pamätali hrôzu 1. svetovej vojny, sa im nepostavili a zvolili 
kompromisnú politiku ustupujúcu agresorovi. 

Príčinou vzniku vojny bol aj antikomunizmus. Západné štáty 
podcenili nebezpečie extrémizmu. Tolerovali krajne pravicové 
strany, lebo sa považovali za protiváhu komunizmu. 
Platí však jednoduché pravidlo. Je neskoro liečiť zákernú chorobu, 
ak zanedbáme prevenciu. Je neskoro naprávať chyby a ich dôsledky,
ak neodhalíme ich príčiny, a nepokúsime sa týmto príčinám, ktoré 
vyvolávajú zlo, zabrániť. V ťažkej situácii majú ľudia tendenciu 
inklinovať k jednoduchým riešeniam. Práve takáto zlá situácia bola 
živnou pôdou pre Hitlera a jeho fašistickú stranu, ktorá dala 
Nemcom opäť nádej. Poučme sa z minulosti a neurobme tie isté 
chyby, ktoré urobili naši predkovia. Nezabránili nástupu fašizmu, 
rasizmu a rozpínajúcemu sa násiliu pod rúškom nastolenia poriad-
ku a naprávania krívd. 
Spomeňme si  na ľudí, čo sa koncom jari 1945 vracali z frontu, 
bez nôh a rúk, zohavení, poznačení udalosťami, ktoré nechceli vidieť. 
Na chlapcov, ktorí zahynuli pri obliehaní Stalingradu, pri bitke 
pri Kursku,  pri Dukle a Liptovskom Mikuláši.
Spomeňme si  na vyvražďovanie Bieloruska a celých miest a dedín  
na Ukrajine, na tisíce chlapcov, ktorí umierali v Poľsku, Taliansku, 
v Tichomorí,  v Afrike a v Normandii skôr, ako vystúpili na breh.
Spomeňme si na našich povstalcov, na generálov Viesta a Goliana, 
na Slovenskú armádu, ktorá sa pridala na stranu Spojencov, 
na ústup cez Staré Hory, na masakrovanie povstaleckých dedín, 
na Grúň a Kľak a stovku ďalších, na Telgárt pod Kráľovou holou. 
Spomeňme si na  transporty smrti,  ako brali susedov vašich starých 
rodičov, čo nič neurobili, ako sme my nič neurobili preto, aby sme 
zabránili  tomu, keď nastupovali židovské deti do vlakov vtedajších 
slovenských železníc. 
Spomeňme si na tábory smrti v Osvienčime, Dachau, v Terezíne,  
kde vyvraždili väčšinu slovenských Židov hneď po vystúpení 
z vlaku alebo v plynových komorách.
Spomeňme si na tisíce žien a detí v obkľúčenom Petrohrade, ktorí 
zomierali od zimy a hladu. 
Spomeňme si na obete jadrových bômb v Hirošime a Nagasaki. 
Spomeňme si na matky, keď vyprevádzali svojich synov a man-
želov do vojny. Spomeňme si na ich žiaľ, pri oznámení smrti 
ich najbližších.
Spomeňme si na hlad, bolesť a utrpenie. 
Spomeňme si, keď budete počuť cvičný zvuk našich sirén každý prvý  
piatok v mesiaci presne na obed, ako hučala Európa a zaniklo ticho. 
Na noci v zákopoch, kde sa umieralo postojačky, na nedoručené 
listy, obrúčky a amulety... 
Dnes, keď si pripomíname ukončenie 2. svetovej vojny, nemali 
by sme zabúdať na krutosť, hrôzy, ale hlavne na obete, ktoré vojna 
prináša. 
Máme povinnosť nezabúdať, spomínať a pripomínať si tragédiu, 
ktorá sa tak smutne zapísala do dejín ľudstva. V súčasnosti sú 
vojnové udalosti už iba spomienkou účastníkov bojov, ktorých 
je každým rokom menej a menej, čo súvisí s prirodzeným úbytkom 
a ich vekom. 
Vzdajme úctu všetkým tým, ktorí nám priniesli slobodu a oslobodili 
svet od fašizmu.
Poďakujme všetkým, ktorí obetovali svoj život pri oslobodzovaní 
našej domoviny.
Vážme si, že v našich končinách žijeme svoj život v pokoji, usiluj-
me sa o demokratický štát so slobodou pre každého, ale aj zod-
povednosťou pre každého. Našim predkom dlhujeme záväzok 
ustrážiť výsledok vojny, chrániť Európu, chrániť našu kultúru 
a civilizáciu pred nami samými.
J.F. Kenedyho vyslovil myšlienku: „Ak ľudstvo neskoncuje 

s vojnou, vojna skoncuje  s ľudstvom.“

Ing. Iveta Rušinová a Stanislav Barbuš

Pripomíname si 71. výročie ukončenia 
2. svetovej vojny
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Priehrštie  spomienok 
Štyridsať rokov minulého storočia pred-
stavuje len veľmi nepatrný časový úsek 
vo viac ako 700-ročnej pohnutej histórii 
Krompách. Vybral som si ich cieľavedome 
ako očitý svedok tých čias a aj pre ich mi-
moriadne dramatický, ba aj tragický prie-
beh. Navyše obyvatelia vtedajšej veľkej 
obce (tak sa po stáročia stále charakte-
rizovala v administratívnom členení) 
v tomto pomerne veľmi krátkom časo-
vom období boli nútení žiť v podmien-
kach troch rozličných spoločenských 
systémoch: v monarchii, parlamentnej 
republike i v totalitnom režime. 

Ako je všeobecne dobre známe, už krátko 
po skončení prvej svetovej vojny došlo 
u nás k tragédii, známej ako Krompašská
vzbura. Za dva roky potom došlo k de-
montáži železiarní, ktoré zamestnávali
vyše 6.500 ľudí, pričom viac ako polovi-
cu z nich tvorili obyvatelia mesta (hoci
v administratívnom členení aj naďalej
figurovalo ako obec), ktorí takmer cez
noc stratili prácu, jediný zdroj obživy 
početných rodín. Likvidácia železiarní
bola nevyhnutným dôsledkom nemilo-
srdného konkurenčného boja medzi
skupinami cudzích bánk, v ktorom zví-
ťazil francúzsky kapitál. (K tomu iba 
charakteristický detail: v monarchii opo-
zičný český politik T.G.Masaryk od-
chádzal do zahraničia celkom legálne,
lebo na anglickom vyslanectve vo Viedni
dostal pas na meno Marden, a potom 
po rokoch, ako novozvolený prvý pre-
zident novej republiky vracal sa vo 
vlaku s francúzskym generálom M.
Pellé-m, určeným vládou v Paríži
za náčelníka generálneho štábu v Pra-
he.).

Demontáž krompašských železiarní spô-
sobila hromadnú nezamestnanosť. Medzi
nezamestanými sa ocitol aj môj otec
a starý otec, obaja robotníci na bani
v Slovinkách, ale i môj dedko so sy-
nom. Obidvaja dedkovia, vtedy ešte
zdraví pätdesiatnici v plnej sile, nenašli
potom už nikde prácu a až do smrti žili 
iba z nízkeho dôchodku. Otec pri hľada-
ní akejkoľvek práce pešo pochodil celú 
Hnileckú dolinu, dolný aj horný Spiš, 
ba dostal sa až ku Kráľovej Leho-
te – všetko márne. Obidvaja naši rodi-
čia počas letných mesiacov odchádzali 
do Šariša, aby tam u väčších gazdov po-
máhali za stravu s prenocovaním v stodo-
le pri vrcholiacich poľnohospodárskych 
prácach, najmä pri hrabaní sena a pri 

žatve. Neskôr súčasťou nájomného obý-
vanej miestnosti na začiatku Zeman-
skej strany bola povinnosť 5 dní 
odpracovať pri hrabaní sena z lúk, patria-
cich majiteľovi domu – tiež za rovnakú
„plácu“ zemiaky a kyslé mlieko, ktoré
mama nevypila (použila iba „kvašnú“ 
vodu) a priniesla domov, nám deťom.
Veľká obec s rozsiahlym osídlením, kilo-
metrov dlhých prašných, roky neudržia-
vanými cestami, (vo výnimočne horúcich 
dňoch sme si bosé nohy zohrievali v kôp-
kach prachu), postupne chronickou ne-
zamestnanosťou, stala sa čoskoro „hla-
dovou dolinou“. Okrem železiarní nebola
nijaká možnosť nájsť prácu, lebo ne-
existovali iné priemyselné, ani stavebné 
podniky. Na neveľkej rozlohe kamenistej
pôdy trápili sa drobní roľníci (spolu
všetkých 5 rodín!). Nemalo by sa však 
zabúdať aj na veľmi negatívny dopad 
zúfalej situácie na stav spoločenského 
vedomia. Dochádzalo k strate vyhliad-
ky na pozitívnu zmenu, prevládala bez-
nádej, bezmocnosť a zúfalstvo. Ťažkú
materiálnu situáciu veľkého množstva
rodín sprevádzala ťažká psychická de-
presia, postihujúca aj dorastajúcu gene-
ráciu. 
 
Úbohé torzo výrobných podnikov pred-
stavovala neveľká  teheľňa vzadu za do-
mami na Palihurke, kde celý proces 
výroby tehál spočíval v ťažkej manu-
álnej práci a fyzickej drine, pričom
celá mechanizácia spočívala v používaní
nástrojov ešte zo staroveku: krompáč,
lopata a fúrik. V sezóne v nej pracovalo 
okolo 10-12  ľudí.
Na  rozsiahlom priestore po zlikvidovaní 
železiarní stála píla nemeckého majiteľa, 
ktorá zamestnávala niekoľko robotníkov, 
kvôli údržbe výrobného zariadenia (naj-
mä tzv.gátra) a ako ochrana zvyšných 
výrobkov, ktoré  už  nik nepotreboval. 

V meste neexistovala nijaká stavebná 
firma. Počas 20-ročného trvania prvej 
republiky sa z verejných prostriedkov 
realizovalo spevnenie brehov Slovinské-
ho potoka dreveníckym travertínom,
ale len od obecného domu po stavidlá 
(tzv.“frúdeľ“), čo vykonali kamenári
zo Spišských Vlách. Na Zemanskej stra-
ne starý, pre dopravu i ľudí nespôsobilý 
most, v základoch počas zím rozrušený, 
cudzia firma nahradila postavením betó-
nového. Aj po rokoch už nevyhnutnú 
opravu prašnej cesty (všetky cesty v mes-
te mali prašný povrch iba od obecného
domu po Jubilejný dom), vykonala svo-
jimi zamestnancami cudzia firma. Pre 

nás chlapcov priniesla mnoho nových
dojmov a netajený obdiv k obrovitému, 
pohyblivému kolosu - cestnému valcu, 
ktorý pomalým pohybom neúprosne za--
rovnával hrubú vrstvu dovezeného hru-
bého štetu a drobnejšieho štrku. 
Napriek veľkým dlhotrvajúcim nedostat-
kom v rozhodujúcej, materiálnej sfére, 
od vzniku republiky bez porúch fungovali 
u nás všetky školy. Dve pre deti v predškol-
skom veku s predpoluňajšou opaterou, 
zvané „opatrovne“, ďalej tzv. vnútorná
a tzv. vonkajšia päťtriedna základná (vte-
dy s názvom ľudová) škola a na námestí 
trojročná tzv.meštianska s dobrovoľným 
jednoročným kurzom. Takto sa v špecific-
kých podmienkach Krompách realizoval
novoprijatý zákon o povinnej a bezplatnej
osemročnej školskej dochádzke  pre všet-
ky deti. ( V monarchii formálne pred-
pis predokladal iba trojročné nepovinné 
školovanie, kde učiteľ ako prípustnú
výchovnú metóda mohol použiť aj fyzické
tresty, napr. „krákanie“- ťahanie za vlasy,
údery tenkou palicou-trstenicou po  žia-
kových zatvorených prstoch, alebo
pred stenou „na hanbe“, čo vážne poško-
dzovalo žiakovu identitu, hrubo defor-
movalo jeho osobnosť). Na základe 
školského zákona vznikol pedagickou 
teóriou odôvodnený a praxou podporený
systém štátnych škôl, svojou podstatou
vskutku demokratický, hoci zo sociálneho
aspektu s niektorými slabinami v cieľoch. 
Ľudová škola mala dať žiakovi iba 
základnú gramotnosť, t.j. naučiť ho pí-
sať, čítať a rátať v rozsahu, aký vyža-
dovala jednoduchá, poväčšine manuál-
na, nekvalifikovaná práca. Nadväzu-
júca trojročná meštianska škola s do-
brovoľným jednoročným kurzom v bu-
dove na námestí mala vyškoliť úspešných
obchodníkov, remeselníkov, nižších ad-
ministratívnych pracovníkov. Budúca
elita mala k dispozícii výberové osem-
ročné gymnázium s výučbou latin-
činy a francúzštiny, zakončené maturitou, 
nevyhnutnou podmienkou  pre štúdium 
na  univerzite.  

Naša štvorčlenná rodina bývala na za-
čiatku 30. rokov v rozsiahlom prízemnom
dome na začiatku Zemänskej strany,
postaveného pre sluhov a kočišov u stat-
kárky Pillerovej (tzv. komenciášov). Žili 
sme v jedinej miestnosti, určenej ako ma-
lá predajňa mäsa, pokým si majiteľ 
nepostavil na námestí dom s veľ kou 
predajňou, obsahujúcou aj potrebnú
chladničku s ľadom zo Slovinského po-
toka,uschovaného v podzemnej jame 
vedľa kaštieľa. (pokračovanie na strane 7)
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V dome samozrejme chýbala tečúca voda,
nájomníkom k dispozícii bola asi 100 m
vzdialená studňa s ručne vyťahovaným
okovaným vedrom; (hoci naša mama po-
čas celého života nemala v kuchyni te-
čúcu vodu, udržiavala nás so sestrou vo 
vzornej čistote). Všetci nájomníci použí-
vali primitívne spoločné sociálne zaria-
denie a – ako na celej  Zemanskej, na tak-
mer celej Lorencovej ulici (vtedy Vod-
nej) a aj na Hornom konci - bez elek-
trického prúdu. Na nevyhnutný čas svietili
sme iba petrolejkou, spať sa išlo „so sliep-
kami“, keď nastala noc, lebo petrolej bol 
pre rodinu drahý.

Moje detské hry adekvátne zodpoveda-
li skromným podmienkam, v akých bola 
nútená žiť naša rodina. Najčastejšou 
chlapčenskou a veľmi obľúbenou hrou 
boli „guľky“. Ten, čo mal najviac rôznofa-
rebných hlinených guliek, začal hru ich 
rozhodením na zem, kde sme vyhĺbili
malú jamku. Ostatní mali jednu po dru-
hej zahnutým ukazovákom guľku postr-
kávať tak, aby zapadla do jamky – tým 
ju vyhrali. Našla sa aj sklenená, farebne 
pestrá, ale bola väčšia ako jamka, a tak sa 
s ňou hrať nedalo. Dosť nebezpečná bola  
„piga“: 10-12 cm dlhý kus dreva (naj-
lepšie z tvrdého) zastrúhaný na kon-
coch do špice, prvý hráč šikovne roztočil 
a dlhším dreveným kolíkom odpálil čo 
najďalej. Letiacu rotujúcu „pigu“ bolo 
treba chytiť do rúk, čo dosť bolelo a ho-
dom trafiť ňou kolík odpálenia. 
Najčastejšie a najradšej sme hrali fut-
bal s handrovou „loptou“, stačila malá 
plocha aj na ulici, alebo väčšia pred 
kaštieľom, avšak vždy a bezpodmieneč-
ne iba na boso, pričom náhodne vzniknu-
tým „tímom“ sme dávali aj celkom origi-
nálne názvy, napr. „ŠK Bosá noha“ alebo 
aj „ŠK pozbieranci“. Bránky na obidvoch 
stranách plne nahradili menšie kamene. 
Víťazi si odnášali nielen hrejivý výsledok 
- obidvomi mužstvami nielen počet stre-
lených, ale po predchádzajúcej všeobec-
nej hádke aj  obojstranne uznaných gólov 
a neraz aj zranený palec na nohách, 
či modrinu na nechránených  lýtkach ale-
bo odreninu na kolenách.  

V letných mesiacoch som mohol v niek-
toré nedeľné popoludnie zájsť na futbalo-
vé ihrisko pri Hornáde a sledovať ozajst-
ný zápas ŠK Pokroku. Blízko pri jedinom 
vchode a východe stála neveľká drevená 
búda - spoločná šatňa pre obidve mužstvá.  

Mladí i starší návštevníci a fanúšikovia  
za jednotné vstupné si mohli na obidvoch 
stranách nájsť ľubovoľné miesto na státie 
(na sedenie nebolo) pri hracej ploche 
a celkom zblízka sledovať každý pohyb  
hráčov. Zápas bol vždy bojovný, v duchu 
fair-play a ani vo vypätých situáciách ne-
bolo počuť vulgárne nadávky alebo uráž-
ky  súperov či rozhodcu. Bolo to možno aj 
tým, že sme sa všetci aspoň z videnia poz-
nali a krikľúň by bol okamžite známy.
Hráči sa o dobrú fyzickú a psychic-
kú kondíciu starali sami, o nejakom tré-
nerovi sme nevedeli ani nikdy nepočuli. 
Treba pripomenúť, že akýkoľvek alkohol 
nechýbal nielen abstinentom, ale nikomu 
z prítomných.

V mimoriadne ťažkých sociálnych pod-
mienkach, spôsobených demontážou 
železiarní, málokto mal záujem o tanec 
ako formu zábavy. Avšak na svahu Líščie-
ho vrchu,  konča záhrad na Vodnej ulici, 
priamo nad centrom mesta, akoby visel 
dosť dlhý objekt z drevených dosák. 
Postavili ho v časoch prevádzky fabriky,
aby sa v ňom mohli počas sobotných
a nedeľných popoludní i večerov konať
tanečné zábavy. Objekt mal celkom otvo-
renú prednú stenu, takže zábava prebie-
hala na čerstvom vzduchu a malá terasa
na predĺženom podlaží ponúkala nezvy-
čajný panoromatický pohľad na väčšiu
časť našej obce. Zaujímavo situovaný, 
pre vtedajšie Krompachy charakteris-
tický objekt, stratil po likvidácii fabriky 
rozumný zmysel, bez potrebného spon-
zora roky chátral, až sa celkom rozpadol.
Dobre sa však pamätám  na  letný majáles 
pri Jarečku na rovnej, trávnatej ploche, 
zvanej panská záhrada, kam sa neplati-
lo vstupné a prísť mohol každý, vrátane 
detí a žiakov. Za prístupné ceny ponúka-
li čerstvo na mieste uvarený guláš alebo 
teplé krompašské párky s horčicou a 
kúskom chleba (čerstvý rožok od miest-
neho pekára bolo treba kúpiť). Pre dos-
pelých sa čapovalo pivo a nás deti 
lákala citrónová (žltá) alebo malinová 
(ružová) malinovka, tak  dlho túžobne 
žiadaný „kracherlík“, vyrobený v Kauf-
mannovej  sódovkárni na Palihurke.
Príchod cirkusu s artistami a s divými 
zvieratmi bol vždy pre nás prvoradou 
senzáciou. Už stavanie obrovského šapi-
tó, obyčajne na námestí alebo niekedy 
aj na ploche pred kaštieľom, sme sledova-
li s obdivom. Niektorí chlapci sa pokúšali 
dostať na predstavenie podlezením von-
kajšej plachty, veľmi často ich však zne-
nazdajky zbadal okolo chodiaci cirkusový 
zriadenec a zbil.  

Počas letných prázdnin brávala nás so ses-
trou mama do rúbanísk zbierať maliny, 
napr. pod Bielu skalu, do vzdialenejšej 
doliny v Heli, alebo až na vlašský cho-
tár. Brusnice zbierala iba mama, rástli 
ďaleko, až za Vyšnými Slovinkami pod 
Ostrým vrchom. Pár ráz ma vzala so se-
bou do lesa na drevo, starostlivo naklád-
la niekoľ ko kusov vyrúbaného dreva 
„do zajdy“, aby detský chrbát netlačili, 
ale napriek jej úsiliu ostré výčnelky
odseknutých konárov ma bolestivo pi-
chali pri každom kroku. Po celý čas
 sme nehovorili, aby sme v chrámovom ti-
chu lesa neprivolali obecného hájnika. 
V nepríjemnom jesennom nečase a počas 
dlhej zimy vo voľnom čase sme sedeli
doma, ani ja ani nikto z rovesníkov nemal 
naozajstné kovové korčule. Okrem toho 
bystro tečúci Slovinský potok hrubo 
zamŕzal iba počas mimoriadne tuhej 
zimy a iba miestami, pričom z ľadu 
trčali kamene Náhradou boli šmýkačky,
ktoré sme si vytvorili na chodníku, 
či na ceste, veď doprava bola minimálna.
Keď sa natrvalo zabeleli Plejsy, bol to
pre všetkých celkom spoľahlivý signál, 
že  nedlho budú zasnežené aj nižšie polo-
žené prímestské svahy a sneh zakryje aj 
celú obec, ale lyžiara sme nevideli.

Nech to neznie ako odporná samochvála, 
ale školské povinnosti som nikdy nepova-
žoval len za nevyhnutnú, alebo nepríjem-
nú povinnosť. Základnú gramotnosť mi 
dali vynikajúci pedagógovia v ľudovej 
vnútornej škole pri kostole. V prvej triede
celoživotne skúsený Július Barč (otec  náš-
ho významného rodáka), potom energická
a múdra Česalová a v poslednej triede 
mladý Kladívko, rodák z Prahy, perfekt-
ne ovládajúci slovenčinu, ktorý nás dob-
re naučil aj celú gramatiku. Dve najprie-
stranejšie miestnosti boli určené pre žia-
kov prvých dvoch tried. My prváci mali
sme pred lavicami veľké počítadlo s fa-
rebnými guľkami, ktoré Barč na hodi-
nách „počtov“ nikdy nepoužil (napr. pri 
téme o prechode z prvej desiatky). Za-
krývalo nám rozložené časti priemyselne
vyrobeného veľkého bábkového divadla, 
ktoré občas ľahko a rýchlo zmontovali 
učitelia z iných ročníkov a zahrali Gaš-
parkove dobrodružtvá. V protiľahlej 
druhej triede pri zadnej stene stálo malé
javisko, slúžiac pri tzv. besiedkach 
na príhovor p. učiteľky povedzme pri 
výročí Štefánikovej smrti, ale najmä 
pre vystúpenia žiakov s básničkami a pes-
ničkami.

(pokračovanie zo strany 6)
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Aj ja som dostal možnosť po prvý raz  vy-
stúpiť na dosky, ktoré v predstave tvo-
rili náš „svet“. 
Mal som zarecitovať šesťriadkovú bás-
ničku o maľovanom koníkovi, ,,čo nežerie 
seno, nežerie sečku a namiesto chvos-
ta má píšťalôčku...“. Konečné dva riadky 
som zabudol v slzách, lebo v triede sedela
moja mama. Totálny neúspech a verejná
“hanba“! Pani učiteľka, dobrá psycholo-
gička, napriek jasnému debaklu už budúci 
rok mi zverila hlavnú úlohu princa v roz-
právke, ktorú sme zahrali (iba s jedi-
nou skúškou) na veľkom javisku v Jubi-
lejnom dome. Všetko dobre dopadlo. 
V súvislosti s výročím vzniku prvej repub-
liky, zorganizovala lampiónový sprievod
žiakov školy. Sústredenie pred starou 
železničnou stanicou a so sviečkou os-
vetleným farebným lampiónom pozvoľný
pochod na námestie, kde bol rozchod. 
Na nevšednom podujatí som sa so spo-
lužiakmi, pravdaže, zúčastňoval, aj keď 
bez lampióna.
Pred skončením 5.triedy, po serióznom 
učiteľovom presviedčaní a s rodičovským 
súhlasom som sa prihlásil na gymnázium 
v Spišskej Novej Vsi (moja prvá cesta vla-
kom). Začiatkom letných prázdnin došla
na moju adresu prvá listová zásielka 
s úradným oznámením riaditeľa gymnázia 
i s úradnou pečiatkou, že v septembri sa 
môžem zapísať do prímy. Bol som neuve-
riteľne šťastný, ale moja radosť trvala 
len veľmi krátko. Na denné cestovanie 
do gymnázia som si potreboval kúpiť 
zľavnený mesačný študentský lístok. 
Ten stál na pohľad síce neveľa, okolo 
85 korún, ale otec bol opäť nezamestnaný 
a biedny, nepravidelný príjem štvorčlen-
nej rodiny to vôbec nedovoľoval. Ostávala 
mi potom už iba jediná možnosť ďalšieho 
vzdelania: zapísať sa do meštianskej ško-
ly, stojacej dodnes na námestí. Na základe
úradného dokumentu, oficiálne označe-
nom ako „svedectvo chudoby“, ktoré 
na požiadanie rodičov bezplatne vydal
obecný úrad, všetky potrebné učebnice,
aj keď už predtým použité, dostával 
som zadarmo (rovnako aj v ľudovej ško-
le). Spomedzi odborných učiteľov 
najväčšie sympatie žiakov suverénne
získal prof. Gejza Hámorník s familiár-
nym prímením „tatko, v ynikajúci 
umelec-výtvarník. Vytvoril mnoho obra-
zov s tematikou Krompách a blízkej prí-
rody, ktorý pred svetovou vojnou absol-
voval v Budapešti vysokú výtvarnú ško-
lu. Pri výučbe matematiky používal ľah-

ko zrozumiteľnú a pritom zaujímavú me-
tódu, ktorou by bol dokázal naučiť  zákla-
dy aritmetiky a riešenia rovníc vari aj ne-
jakú „nemú tvár“.  

Pre žiakov meštianky bola veľká škoda, 
že  po vyhlásení autonómie na Slovensku 
v jeseni 1938 z čisto politických príčin 
boli administratívne prinútení odísť 
z Krompách nielen piati učitelia meštia-
nky (i riaditeľ, rodák z horehronské-
ho Brezna, lebo jeho manželka, dob-
rá učteľ ka, bola narodená v Brne), ale 
mnohí ďaľší. Môj obľúbený  Kladívko,  
naša „tetaprosím!“- učiteľ ka z detskej 
opatrovne spolu s manželom-premie-
tačom v kine, jediný kvalifkovaný geo-
det, mladý výpravca vlakov, poštový 
doručovateľ, prednosta vonkajšej pošty
– všetci boli na autonómnom Slovensku
neželaní a museli nedobrovoľne odísť, 
všetci iba preto, že boli Česi.   
Namiesto nich v učiteľskom zbore ich na-
hradili noví, nám celkom neznámi páni, 
všetci však politickí exponenti Hlinko-
vej ľudovej alebo Eszterházyovej strany. 
Do výučby vo všetkých ročníkoch bol 
zaradený nemecký jazyk. Nová, prísna
učiteľ ka na hodinách uprednostnila
gramatiku v pôvodnom znení pojmov,
takže dodnes si pamätám, napr. odlú-
čiteľné a neodlúčiteľné predpony ne-
meckých slovies. Museli sme sa naučiť
originálny text básne J. W. Goetheho, 
hoci sme jej nerozumeli, či slová jednej 
z najznámejších vianočných piesní.
V dospelosti som si v Nemecku s vďakou
spomínal na vtedajšiu jazykovú „tor-
túru“. Jedného dňa učiteľ dejepisu, hor-
livý ľudák, nám dal neobyčajný príkaz
na najblišiu hodinu dejepisu priniesť
čierny tuš a tzv. redisové pero. Príčinu
sme netušili. Počas vyučovacej hodiny 
sme museli tušom na každej strane
učebnice dejepisu začierniť nielen meno 
Masaryk a Beneš (M.R.Štefánikovo nie),
ale aj slová, ktoré hoci aj nepriamo 
pripomínali prvú republiku. Tenký 
papier knihy samozrejme prepúšťal
čiernu farbu aj na druhú stranu listu, 
a tak sme vedome, hoci nedobrovoľne,
na rigorózny oficiálny príkaz onoho uči-
teľa fakticky zničili celú učebnicu.  
Po skončení meštianky mal som dve mož-
nosti, alebo prihlásiť sa do obchodnej 
akadémie v Poprade či v Prešove, alebo 
si zvoliť ušľachtilé učiteľské povolanie 
a študovať na štvorročnej učiteľskej aka-
démii s maturitou v Spišskej Novej Vsi. 
Nemusel som sa dlho rozhodovať, nešlo 
ani o nevyhnutnú voľbu reálnych mož-
ností, ale o cieľavedomú realizáciu môjho 

dávno premysleného rozhodnutia, o spl-
nenie môjho životného sna.
V polovici marca 1939, čírou zhodou 
okolností práve na hodine tohto učite-
ľa, dozvedeli sme sa o vážnej udalosti, 
a síce, že v Bratislave došlo ku vzniku 
Slovenského štátu. Na uliciach v strede 
mesta nezbadal som nijakú zmenu, ni-
jaký osobitný ruch, všade pokojne ply-
nul všedný život, na námestí pred ško-
lou bolo zopár náhodných chodcov, ani 
stopy po nejakej akcii alebo zhromažde-
ní občanov nijaká oslava. O pár dní ces-
tou zo školy ma upútala iná zástava, za-
vesená na budove obecného úradu, čo 
dosiaľ nebolo. Ani v neskorších dňoch 
sme sa nedozvedeli nijaké podrobnosti 
o tom, ako prebiehala táto dôležitá histo-
rická udalosť. V novinách „Slovák“, tla-
čovom orgáne Hlinkovej strany, našiel 
sa iba stručný oznam, že v aule Univerzity 
Komenského zišiel sa 14.marca predtým 
už legálne zvolený slovenský snem. Všetci 
poslanci politicky patrili do vládnucej 
Hlinkovej ľudovej strany. Jedinou „bielou
vranou“ medzi nimi bol gróf János 
Eszterházy, predseda nacionalistickej 
maďarskej strany a tiež dlhoročný aktív-
ny agent hortyhovského režimu. Program 
schôdze bol stručný. Po vystúpení pred-
sedu vlády J.Tisa o výsledkoch stret-
nutia počas predošlého dňa v Berlíne
s A.Hitlerom, sa nerátalo s diskusiou. 
Malo nasledovať hlasovanie, ale skôr, než 
predseda snemu dal k nemu pokyn,
neočakávane vstal v prvom rade sediaci 
poslanec Jozef Buday, nitriansky biskup 
a sýtym barytónom začal spievať vte-
dajšiu slovenskú hymnu. Všetci prítom-
ní samozrejme, okamžite tiež vstali a pri-
dali sa. Nekonalo sa teda nijaké hlasova-
nie poslancov, nebolo preto prijaté nijaké 
uznesenie, ani nijaký iný štátoprávny do-
kument, niet nijakej aklamácie. Tak došlo 
ku vzniku totalitného Slovenského štátu 
s tvrdým režimom, ktorý od prvých dní až 
dokonca svojej existencie sa stal lokajsky 
verným spojencom nacistického Nemecka.
Týmto konštatovaním „suchých“ faktov, 
širokej slovenskej verejnosti celkom ne-
známych,  dostávam sa však už mimo   ča-
sový rámec, limitovaný už v nadpise tých-
to spomienok.

Prof. PhDr. Ján Kvasnička, DrSc.
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dajcu písala, v tomto roku je našim hlavným cieľom opraviť, zre-
konštruovať, prípadne vybudovať nové cesty a chodníky 
v meste. V rozpočte na tento rok máme vyčlenené finančné
prostriedky na opravu komunikácií vo výške 85 000€. Je 
v našom pláne z týchto finančných prostriedkov opraviť cestu 
na Cintorínskej ulici, komunikáciu na Doline (horná cesta) 
a výtlky na ostatných miestnych komunikáciách. Mestské
zastupiteľstvo rozhodlo o čerpaní úveru vo výške 500 000€ 
na rekonštrukcie miestnych komunikácií za výhodných úverových 
podmienok. O tom, ktoré cesty a chodníky budú z týchto pro-
striedkov zrealizované, bude rozhodnuté až po spracovaní
projektovej dokumentácií a následnom verejnom obstarávaní.
V súčasnosti prebieha súťaž na dodávateľa stavby, ktorý bude 
realizovať  rekonštrukciu chodníka na Zemanskej ulici. 
V súčasnosti máme rozpracované projektové dokumentácie 
na rekonštrukcie verejných budov a škôl, pretože sa chceme  
uchádzať o ďalšie prostriedky z eurofondov. V tomto roku mesto 
získalo finančné granty na opravy striech Základnej škole 
s materskou školou na Maurerovej ulici vo výške 110 tis. €. 
Z ministerstva kultúry sme získali dotáciu na rekonštrukciu 
takmer rozpadnutého Železiarenského hámru na Starej Maši 
vo výške 18 000. Z týchto prostriedkov spolu s vlastnými zdrojmi 
chceme zabezpečiť aspoň prekrytie objektu.
Z kultúrnych podujatí, ktoré chceme v tomto roku uskutočniť 
sú tradičné podujatia ako sú: Deň detí, Festival tanca, Medzi-
národné majstrovstvá vo varení a jedení halušiek. Dve podujatia 
Pankuškové fašiangy a Festival tanca sú spolufinancované 
z prostriedkov KSK.
Druhý májový týždeň bude otvorená krytá plaváreň. Počas
týždňa bude slúžiť pre žiakov a študentov na plavecké výcviky. 
Počas víkendov bude prístupná verejnosti. V tomto roku sme 
pre zlý technický stav boli nútení zrekonštruovať plavecký bazén. 
Celý objekt plavárne bol opravený v nevyhnutnej miere tak, 
aby spĺňal hygienické normy. Môžeme smelo povedať, že už 
dávno plaváreň nebola v tak dobrom technickom stave, ako 
je teraz. Avšak stále sa prejavujú poruchy technologického 
zariadenia, ktoré má viac ako 20 rokov. V máji chceme ešte 
zrekonštruovať terasu a celý areál plavárne oplotiť, aby nedo-
chádzalo k devastácii a ničeniu budovy vandalmi. Spôsobujú 
nemalé škody, či už na fasáde objektu, alebo na samotnej 
streche plavárne. Zároveň plánujeme prístupovú komunikáciu, 
ktorá je vedľa terasy upraviť umelým trávnikom, aby mohla 
byť využívaná aj na ležanie a slnenie. 
Pri tejto príležitosti nedá mi, aby som nespomenula naše kúpa-
lisko „Snežienka“, ktoré niektorí občania na sociálnych sieťach 
požadujú opraviť a opätovne sprevádzkovať. Dovoľte mi, aby 
som trocha načrela do minulosti a zároveň Vám vysvetlila, aké
sú problémy spojené s jeho opätovnou výstavbou a prevádzkou. 
Na letné kúpalisko ľudovo nazvané „Snežienka“ mám tak, 
ako aj vy skôr narodení, krásne spomienky. V minulosti bol 
prevádzkovaný veľký bazén a dva detské bazény. Voda do bazénov 
bola privádzaná z rybníka na Čarde. Ohrievaná bola len vďaka 
slnku v spomaľovačoch vody. Nie vždy bolo dostatok slnka, preto 
keď sa raz za čas voda vypustila a znova napustila do bazénu, 
bola ľadová. Teplá bola až vtedy, keď už bola poriadne znečistená. 
Preto sme kúpalisko pomenovali „Snežienka“. Keďže široko-
ďaleko nebolo žiadne kúpalisko, len priehrada na Ružíne, 
toto kúpalisko bolo hojne využívané Krompašanmi. Pretože 
voda v bazéne nebola pitná a kritéria na čistotu vody sa sprísnili, 
vtedajšia hygiena dala pokyn na uzatvorenie kúpaliska. Stalo sa to  
okolo roku 1993. 

Prihovára sa Vám primátorka

(pokračovanie na strane 10)

Vážení spoluobčania, už desiaty rok pôsobím vo funkcii primá-
torky a pravidelne prostredníctvom Krompašského spravodajcu 
Vás informujem o tom, čo sa v meste za posledné obdobie udialo, 
a čo plánuje Mestský úrad v blízkej budúcnosti urobiť. Taktiež 
Vás  informujem,  ako  hospodárime s majetkom mesta, aj napriek 
tomu, že všetky zmluvy, objednávky,  faktúry, rozpočet a iné 
dôležité dokumenty sú zverejňované na webovom sídle mesta. 
Na začiatku tohto roka som Vás informovala, že rok 2015 sme 
ukončili so cťou, a to so značným prebytkom hospodárenia. 
Po schválení záverečného účtu poslancami mestského zastu-
piteľstva, Vás chcem podrobnejšie informovať, ako sme zvládli 
rok predchádzajúci, t.j. rok 2015 a zároveň oboznámiť Vás, aké 
plány máme v tomto roku. 
Vyhodnotenie roku 2015
Tak ako som vyššie uviedla aj napriek tomu, že sme zrealizovali 
veľa stavieb, sme rok ukončili s prebytkom  197 688 €. 
Realizovali  sme nasledujúce stavby a akcie:
- Zberný dvor, ktorého súčasťou sú zberné nádoby, traktor, 
nakladač a dva štiepkovače,
- Komunitné centrum v budove bývalej Učňovskej školy na 
Hornádskej ulici so zariadením, Rekonštrukciu bývalého 
infekčného pavilónu v Nemocnici Krompachy a jeho prestavbu 
na ambulancie s nábytkom a prístrojovým vybavením,
- Zateplenie a rekonštrukciu Základnej školy na Zemanskej ul. 
spolu s lavicami a výpočtovou technikou pre žiakov,
- Revitalizáciu mesta po povodni - t. j. nové cesty, parkoviská 
a chodníky okolo Slovinského potoka a Námestie slobody, 
vrátane lavičiek, cvičebných trenažérov a verejného osvetlenia, 
Rekonštrukciu a prestavbu pavilónu „D“ v Základnej škole 
na Maurerovej ulici na materskú školu a detské jasle, (zvýšil sa 
počet detí v MŠ z 30 na 50) spolu s novým nábytkom a vybavením 
pre deti,
- Prestavbu rodinného domu na učebne pre ZŠ na ul. SNP, 
Chodník na ul. SNP, asfaltové cesty pred bytovými domami na 
Maurerovej ulici.
V rámci koncesnej zmluvy sme vymenili všetky svietidlá na 
verejnom osvetlení za LED svietidlá, na športovom areáli sme 
zrealizovali  Street workoutové ihrisko. 

Na prevažnú časť týchto stavieb sa nám podarilo získať fi-
nančné prostriedky z EÚ, avšak 5 % spoluúčasť sme museli 
zabezpečiť z vlastných prostriedkov. Okrem týchto hlavných 
aktivít sme realizovali bežné opravy ciest,  chodníkov a budov vo 
vlastníctve mesta. O všetkých týchto aktivitách som Vás infor-
movala v priebehu roka. Kapitálové (investičné) výdavky boli 
vo výške 3 883 754€. 
Z bežných výdavkov sme tiež financovali chod základných škôl 
a školských zariadení, materských škôl, školských jedálni, klu-
bov detí, Centrum voľného času, Základnú umeleckú školu 
vo výške 2 561 483 €. 
Mesto v minulom roku podporilo športové a spoločenské 
organizácie finančnou čiastkou 42 285€. Na športové podujatia 
a chod športovísk sme vynaložili 68 063€, na kultúrnu činnosť 
sme prispeli čiastkou 97 944 €. 
Vážení spoluobčania, nechcem Vás unúvať čítaním všetkých 
čísel a aktivít, pretože všetky tieto údaje sú zverejnené v rámci 
„záverečného účtu mesta“ na našej webovej stránke mesta.  

Aktivity v roku 2016
Tak, ako som v predchádzajúcich číslach Krompašského spravo-
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Už vtedy však bola otvorená krytá plaváreň. Od tohto roku letné 
kúpalisko sa neprevádzkovalo a chátralo. Keď som nastúpila v roku
2007 prvá vec, ktorú som chcela pre Krompašanov urobiť, bolo
opätovné sprevádzkovanie „Snežienky“. Avšak po preskúmaní 
situácie som ostala veľmi sklamaná. Zistila som, že pozemky nie 
sú vo vlastníctve mesta, ale vo vlastníctve Nižného urbariátu Slo-
vinky, ktorý požadoval za ich odkúpenie okolo 8 mil. Sk. 
Ak by sme chceli teraz opätovne riešiť otázku spustenia 
letného kúpaliska,  mesto by muselo minimálne zabezpečiť: 

1. Odkúpenie pozemkov; 2. Navŕtať výdatnú studňu s pitnou 
vodou, prípadne postaviť vodovodnú prípojku; 3. Zabezpečiť 
ohrev vody; 4. Vybudovať nový plavecký bazén, detské bazény, 
sprchy, šatne a sociálne priestory; 5. Zabezpečiť technológiu 
na čistenie vody; 6. Zrealizovať terénne a sadové úpravy, 
zrealizovať inžinierske siete a pod. Aby mesto mohlo všetky 
tieto práce vykonať, muselo by zobrať úver, pretože z vlastných 
prostriedkov by to nebolo možné urobiť a doposiaľ EÚ takéto 
projekty nepodporovala a ani nebude podporovať. Vážení Krom-
pašania, verte, že všetko sa dá. Aj znova postaviť kúpalisko
„Snežienka“, avšak neviem si predstaviť, kto by toto kúpalisko 
navštevoval, keby vstupné bolo minimálne 10€ - 20€, tak 
ako je na iných kúpaliskách. (Poprad, Vrbové a pod.) Mali 
by sme si vážiť, že naše mesto je vlastníkom krytej plavárne 
a vyberá sa len symbolické vstupné, pretože objekt už je posta-
vený. Prevádzka krytej plavárne je pre mesto úplne stratová, 
pretože zo vstupného sa nevyberie ani len na mzdy zamest-
nancov, a aj tak je niektorými občanmi kritizovaná výška 
vstupného. V iných mestách s takýmto počtom obyvateľov, 
ako je naše, hádam ani kryté plavárne nie sú. Na rokovaniach 
mestského zastupiteľstva už niekoľko rokov odznieva, aby sme
plaváreň odstavili a neprevádzkovali ju. Avšak, ak ju raz odsta-
víme, už nikto ju opätovne nesprevádzkuje tak ako Snežienku.
Preto sa tomuto kroku bránime a snažíme sa ju udržať v chode 
za každú cenu. Nechceme, aby naše deti a mládež musela 
cestovať za vodou minimálne do Spišskej Novej Vsi. 
 
Vážení spoluobčania, 
už takmer 10 rokov, od roku 2007, kedy som sa stala primátorkou,  
Vás pravidelne v rubrike „Prihovára sa Vám primátorka“ infor-
mujem o podstatných a dôležitých udalostiach, ktoré sa v meste 
udiali, a aké sú naše ďalšie plány. Informovala som Vás o hos-
podárení s majetkom mesta a zverenými financiami, prihovárala 
som sa k Vám v úvodníkoch, v ktorých som sa snažila upria-
miť Vašu pozornosť na významné výročia, prípadne udalosti
v živote mesta. Aj keď mi je to veľmi ľúto, už viac nebudem 
prispievať do nášho mesačníka a ani inak sa so zamestnancami 
nášho úradu  nebudeme podieľať na  príprave spravodajcu, pretože 
takáto je vôľa poslancov Mestského zastupiteľstva v Krompa-
choch. Na návrh poslanca Matúša Stanu som bola so zástupcom 
primátorky, Stanislavom Barbušom, na rokovaní Mestského 
zastupiteľstva ôsmimi poslancami odvolaná z redakčnej rady 
Krompašského spravodajcu. Títo poslanci schválili novú redak-

čnú radu, ktorej členmi sa stali: poslankyňa MsZ Mgr. Marta 
Mičeková, prednostka úradu Anna Nemčíková, (dňa 9.5.2016 
sa písomne vzdala  členstva v redakčnej rade), Mgr. Anna
Grondželová, Mgr. Agnesa Jarošíková, Mgr. Lucia Mikulová
a Janka Cukerová. Keďže nebol uvedený dôvod nášho odvo-
lania, domnievam sa, že poslanci boli nespokojní s našou 
prácou a úrovňou Krompašského spravodajcu. Po dobrovoľ-
nom odstúpení z redakčnej rady Ing. Luboša Weignera, CSc. 
a smrťou Ľudovíta Dulaia, sme len s Mgr. Annou Grondželovou 
a asistentkou takmer rok pripravovali noviny sami. Dovoľte 
mi, aby som Mgr. A nne Grondželovej, Ing. Lubošovi 
Weignerov i, CSc. a zosnulému Ľudov ítov i Dulaiov i 
a Stanislavovi Barbušovi poďakovala za ich obetavú prácu
na tvorbe nášho mesačníka. Keďže som presvedčená, že občan 
má byť informovaný o dianí v meste, budem hľadať iné formy,
ako Vás, vážení spoluobčania, oboznámiť s tým, čo sa v meste 
udialo a čo plánujeme urobiť. Je mi ľúto, že pohľad poslancov
na moju prácu a prácu celého úradu sa nezmenil aj napriek
tomu, že hospodárime so zverenými prostriedkami tak, že vytvá-
rame každoročne prebytok, že sme niekoľko násobne zveľadili
majetok mesta, že mesto je čisté a upravené, že sme mesto
nezdĺžili, že sme získali pre mesto rôzne dotácie, či už na kultúrne
podujatia, na sociálnu prácu, alebo na výstavbu budov, ciest
 a chodníkov. Už vlani som prežila potupu, keď som sa musela 
spravodlivosti domáhať až prostredníctvom prokuratúry, pretože 
poslanci mi znížili plat o 30% so spätnou platnosťou (poslanci 
podľa prokuratúry nezákonne spätne požadovali, aby som vrátila 
časť svoju platu za 6 mesiacov). Je zrejmé, že niektorí poslanci 
a občania, ktorí si hneď po voľbách dali záväzok, že „do polroka 
odstúpim sama z postu primátorky“, svoj sľub statočne dodržujú, 
avšak si neuvedomujú, že neškodia len mne, ale aj ostatným 
zamestnancom na mestskom úrade a následne aj občanom mesta, 
našim klientom, pretože v napätej a ťažkej atmosfére sa veľmi 
zle pracuje.   
Vážení spoluobčania, čitatelia Krompašského spravodajcu, 
ďakujem Vám za Vašu priazeň a podporu. Od príspevkov vydá-
vaných v ďalších číslach Krompašského spravodajcu sa dištan-
cujem a nebudem za ich obsah a kvalitu niesť zodpovednosť, 
aj keď neviem ako to bude možné, pretože vydavateľom mesačného 
periodika je Mesto Krompachy a ja som jeho štatutárnym zás-
tupcom. Novej redakčnej rade v ich práci prajem veľa úspechov. 
Na záver chcem uviesť jeden citát pápeža Františka, ktorý je vhod-
ný nielen pre túto chvíľu: 

Neplačte nad tým, čo ste stratili, ale bojujte za to, čo máte. Neplačte 

nad tým, čo je mŕtve, ale bojujte za to, čo sa vo Vás narodilo. Neplačte 

pre toho, ktorý Vás nechal, ale bojujte pre toho, kto je s Vami. Neplačte 

pre tých, ktorí Vás neznášajú, bojujte pre tých, ktorí Vás chcú.

Neplačte pre Vašu minulosť, bojujte za Vaše terajšie starosti. 

Neplačte nad Vašim utrpením, bojujte za Vašu radosť. S vecami, 

ktoré sa Vám dejú, sa začíname učiť poznávať, že nič nie je nemožné 

zvládnuť, jednoducho ísť dopredu.“

S úctou Iveta Rušinová

(pokračovanie zo strany 9)

Prihovára sa Vám primátorka

www.krompachy.sk
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Dňa 23.4 – 24.4.2016 sa naše staršie žiačky, ktoré hrajú za 
BK Kovohuty Krompachy zúčastnili basketbalového stret-
nutia v Bratislave. Basketbalistky nastúpili o 6:00 hod. 
na železničnej stanici v Krompachoch, splniť si svoj sen.

Prvý zápas sa odohral na Strojníckej fakulte, súperom boli hráč-
ky Slovanu. Hra bola naozaj veľmi ťažká a naša žiačka Patrícia 
Krigovská utrpela zranenie. Zápas skončil prehrou, ale napriek
tomu sa dievčatá nevzdávali a psychicky sa pripravovali na ďalší 
zápas. Druhý zápas sa odohral v nedeľu na učilišti na Vrá-
novskej ulici, súperom bola Petržalka. Dievčatá sprevádzala 
smola a počas hry sa zranili ďalšie dievčatá Bianka Ontková, 
Kristína Kakalejčíková a Klára Pustelníková. V zostave, ktorá
nám ostala už nebola šanca na výhru, napriek tomu dievčatá
statočne bojovali a skončili prehrou. Chceme sa poďakovať 
našej kapitánke Janke Lysovej - reprezentantke SR a hráč-
kam Viktórii Hojstičovej, Patrícii Krígovskej, Dorote 
Ferkovej, Timei Wintzlerovej, Stelle Mazúrovej, Sophii 
Kandríkovej, ktoré sa nevzdávali a napriek zraneniam a nevoľ-
nosti bojovali dokonca. 
Verím, že dievčatá neodradila prehra v Bratislave a posledný-
krát zabojujú v sobotu 7. mája 2016 o 14:00 hod. v športovej 
hale v Krompachoch s najsilnejším súperom Trnavou. Držím 
prsty našim basketbalistkám, ktoré napriek úderom od súperov 
bojujú stále viac. Päť rokov obetovali tejto krásnej hre, kde 
sa spája inteligencia so športom. Dievčatá v takejto zostave 
hrajú svoj posledný zápas. 
Do celoslovenskej basketbalovej súťaže ich prihlásila trénerka 
Mgr. Vladimíra Petrovská, ktorá trikrát do týždňa trénovala 
tieto mladé talenty. Pomocnou trénerkou dievčatám bola 

Mgr. Silvia Ontková, ktorá mala každý piatok tréning 
a dievčatá sprevádzala na každom zápase. Našim basketba-
listkám sa venovala a morálne podporovala Mgr. Silvia
Mazúrová. Vedúci BK Kovohuty Krompachy a organizátor
basketbalových podujatí - Igor Jendruch. Týmto sa chceme
poďakovať Mestu Krompachy za finančné zabezpečenie. 
Pomaly sa sezóna končí a ja sa chcem poďakovať našim diev-
čatám za to, že napriek zraneniam sa nevzdávali.  
“Nenávidel som každú minútu tréningu, ale povedal som si, 
neprestávaj. Trp teraz a ži celý zvyšok života ako šampión.”  
Muhammad Ali - boxér
Dievčatá budeme Vám držať prsty, aby ste vyhrali svoj posled-
ný zápas a do života Vám prajeme len to najlepšie. Veríme, že 
to čo ste sa naučili v tejto hre, vám pomôže prekonávať prekážky 
aj vo vašom osobnom živote. Dovidenia niekedy nabudúce, keď 
si len tak pre radosť zahráte. Ostávate v našich srdciach. 
„Môžeš prehrať, nesmieš sa vzdať.“  M. Kuffa – kňaz

V decembri 2013 bol na Súkromnej stred-
nej odbornej škole SEZ Krompachy rea-
lizovaný prvý mobilitný projekt v histórii 
školy. 15 žiakov študijných odborov pra-
covník marketingu, mechanik elektrotech-
nik a mechanik počítačových sietí sa 
zúčastnilo odbornej stáže v Londýne, 
kde okrem cenných skúseností navštívili 
aj tie najznámejšie pamiatky. Po tomto 
úspešnom projekte sme sa dva roky neús-
pešne pokúšali získať grant z EÚ na ďalšie 
projekty. Nevzdali sme sa a prihlášku 
sme podali aj tento rok 2. februára 2016.
Netrpezlivé čakanie vystriedalo prekvape-
nie a nesmierna radosť. Tak predsa to 
vyšlo! Národná agentúra schválila náš 
projekt Get Better Opportunities With 

Foreign Work Experience a Súkromná 
spojená škola SEZ Krompachy tak získa 
grant na realizáciu mobility v školskom 
roku 2016/2017.
Zámer projektu vychádza z jeho názvu. 
SSŠ SEZ Krompachy sa nachádza v regi-
óne s výraznejšie vyššou mierou evido-
vanej nezamestnanosti ako celoslovenský
priemer. Takmer 18 % žiakov školy patrí
do znevýhodnených skupín, pričom pre-
važne pochádzajú zo sociálne slabšieho
prostredia. Tento počet sa každým škol-

ským rokom zvyšuje. Všetky tieto štatis-
tiky sú jemne skreslené dobrovoľným 
odchodom mladých do zahraničia, ktorí 
vďaka nedostatku príležitostí často mrhajú 
svojím talentom, resp. nepracujú v odbore, 
ktorý vyštudovali, pretože sa buď na Slo-
vensku nedokážu zamestnať, alebo ich 
mzda neuživí. Napriek poslednej uvedenej 
skutočnosti ide o stále nepriaznivú situá-
ciu. Z uvedeného vyplýva, že žiaci majú 
len veľmi obmedzenú možnosť cestovať 
a spoznávať cudzie krajiny. Cestovanie, 
spoznávanie nových krajín a ich kultúr 
je súčasťou zvyšovania všeobecného
rozhľadu. Je nevyhnutné, aby si žiaci 
osvojovali pravidlá trhovej ekonomiky, 
ktoré by po absolvovaní mohli uplatňovať 
v domácich podmienkach. 
Práve projektom chceme reagovať na dl-
hodobý problém okresu Spišská Nová Ves
a pomôcť účastníkom získať vedomosti,
zručnosti, kompetencie a skúsenosti, vďaka
ktorým budú konkurencie schopnejší a prí-
ťažlivejší pre potenciálnych zamestnávate-
ľov po ukončení štúdia.

Hlavným cieľom projektu je poskytnúť 
vybraným žiakom pracovnú stáž v hlavnom 
meste Veľkej Británie - Londýne - vo fir-
mách, ktoré priamo súvisia s ich odborom 
štúdia. Cieľom je zlepšenie úrovne vedo-
mostí, zručností a kľúčových kompetencií.
Projekt výrazne pomôže prepojiť teóriu 

s praxou, významným cieľom je adaptácia 
sa žiakov do pracovného prostredia a kole-
ktívu, plnenie si pracovných povinností
a zadaných pracovných úloh. Naučia sa 
samostatnosti, dochvíľnosti a vyššej zodpo-
vednosti pri každodennom dochádzaní 
do práce metrom, vlakom či autobusom. 
V neposlednom rade je významným 
čiastkovým cieľom projektu zlepšenie sa 
v cudzom jazyku, keďže žiaci budú denne 
komunikovať v anglickom jazyku nielen 
na pracovisku, ale aj v domácnosti, kde 
budú ubytovaní, zlepší sa ich schopnosť 
aktívnej komunikácie. 
V neposlednom rade je cieľom projektu
podporovať účastníkov pri získavaní 
a využívaní vedomostí, zručností a kvalifi-
kácií s cieľom podporiť ich osobný rozvoj, 
zamestnateľnosť a účasť na európskom
trhu práce, zvýšiť kvalitu a rozsah spolu-
práce medzi vzdelávacími organizáciami 
a podnikmi v celej Európe. Prioritou je 
rozvíjať zručnosti a kompetencie mladých 
ľudí v odbornej príprave, naučiť sa praco-
vať v medzinárodnom tíme, pomôcť žia-
kom k integrácii na európskom trhu 
práce, podporiť osobný rozvoj účastníkov,
ich sociálne zručnosti, a tak spoznávať 
vlastnú osobnosť v rôznych situáciách, 
podporiť komunikačné zručnosti a jazy-
kový rozvoj účastníkov.

Získaj lepšie možnosti 
vďaka stáži v zahraničí

Basketbalistky zo ZŠ s MŠ Maurerovej v Bratislave
                        Mgr. Katarína Šoltésová

                       koordinátorka projektov Erasmus+

Mgr. Silvia Mazúrová
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Samuel Nehrer je žiakom Základnej školy s ma-
terskou školou Maurerova v Krompachoch. Ve-
nuje sa nie veľmi známemu, ale za to najlep-
šiemu športu, aký pozná. DOWNHILL (zjazd 

na horskom bicykli) je vlastne kráľovská dis-
ciplína horskej cyklistiky v ktorej sa konajú 
aj majstrovstvá sveta. Zúčastňuje sa jej aj dnes
okolo 500 pretekárov. Tento šport veľa ľudí
nepozná, a preto ho niektorí ľudia dokonca od-
sudzujú. 
A teraz niečo o našom šikovnom rodákovi   Krom-
pašanovi Samuelovi. Jeho pretekové začiatky 
začali v roku 2015 slovenským pohárom v zjazde
(SPDH). Celkovo v ňom skončil na 4.mieste 
a na Majstrovstvách Slovenska ako tretí. „Rok 
2016 už začal brať veľmi vážne!“ ako sám hovorí.
V tejto športovej aktivite ho začali podpo-
rovať sponzori, kvôli ktorým začal cítiť aj 
určitú zodpovednosť. O výkonnosť a kondíciu 
sa stará jeho kondičný tréner Michal Uličný. 
Zimu strávil zimnou prípravou, tvrdým trénin-
gom, behaním, plávaním a hodinami strávených v posilňovni. Veľmi dôležité pre Samka bolo začať 
sezónu na Medzinárodných pretekoch v Českých Koutech nad Desnou. 
Aj napriek ťažkým podmienkam počasia a trate Samko vybojoval prvé miesto v semifinálovej 

jazde a druhé miesto vo finálovej jazde. Veríme, že takýto začiatok je dobrou motiváciou a, že to 
takto bude pokračovať celú sezónu! Samuel držíme ti prsty. Na záver sa chceme poďakovať sponzo-
rom: BANG.sk, ATAK Slovak Sportsdesign, Cebra Bowden Slovakia sro, ABT consulting, Sloger, Lemur.

sk, SooF  Peter Jenčík

17. marca 2016 v popoludňajších hodinách 
sme pripravili Tvorivé dielne pre deti z MŠ 
Krompachy, Kolinovce, Richnava a pre pred-
školákov MŠ Hlavná Krompachy.
Deti pracovali v štyroch dielňach pod vede-
ním učiteliek našej školy za prítomnosti svo-
jich rodičov. 
V prvej výtvarnej dielni škôlkari preukázali 
svoju pozornosť, šikovnosť, zručnosť a um pri 
zdobení veľkonočného vajíčka. 
V druhej dielni deti privítala maňuška 
škriatka Hupsa, ktorý býva v Šlabikári. 
Predstavil sa im peknou básničkou a poroz-
prával im o číslach a písmenkách. Naučil 
deti pieseň o žabke a o písmenách. Tešil sa, 
pretože deti už niektoré písmenká poznali 
a za odmenu si mohli vyskúšať v pracovnom 
liste farbiť a písať písmená ako naozajstní 
prváci. Pani učiteľka Janka ich pochválila 
a odmenila pečiatkou a milou nálepkou. 
V tretej dielni sa deti hravou formou 
oboznámili so slovnou zásobou anglického 
jazyka. Zážitkovým učením určovali a ochut-
návali jednotlivé druhy ovocia, spievali 
pesničku. To všetko v angličtine. V závere 
si vyskúšali prácu na interaktívnej tabuli, 
zahrali sa pexeso, čo - to nakreslili. 

   V štvrtej dielni deti prejavili svoju odvahu 
a šikovnosť pri cvičení a pohybových hrách 
v telocvični. Veríme, že pedagógovia a žiaci 
rôznych ročníkov hravou formou vtiahli 
škôlkarov do atmosféry základnej školy. 
V utorok 22. marca 2016 v dopoludňajších 
hodinách sme na našej ZŠ pripravili pre 
predškolákov z MŠ Hlavná Krompachy, 
Tvorivé dielne. Predškoláci hneď po privítaní 
sa s veľkou chuťou a odhodlanosťou pustili 
do tvorivej činnosti v štyroch dielničkách 
pod vedením učiteliek ZŠ. V prvej dielničke 
si deti vyskúšali svoje schopnosti a zručnosti 
z výtvarnej výchovy, pri zdobení veľkonočnej 
ozdoby navliekaním stužky a lepením rôz-
nych tvarov. Hotové výrobky si deti brali 
domov, aby si mohli skrášliť svoju izbu 
a privítať sviatky s úsmevom. V druhej 
dielničke predškoláci  zavítali do 1.A triedy, 
kde im pani učiteľka Janka vyrozprávala 
rozprávku o počasí, ktorú sprevádzalo 
mnoho pohybových hier a detských pies-
ní. Hrali sa na oblaky a čísla, fúkali s vet-
ríkom Petríkom a napodobňovali pohybom 
zvieratká. Hrou na tele a detskými ryt-
mickými nástrojmi vytvárali dážď a búrku. 
Po krásnom speve a tancovaní, sa zahrali 

na šikovných prváčikov a pokúšali sa písať 
prvé čiary. V tretej dielničke predškoláci 
zážitkovým učením vošli do tajov anglického 
jazyka. Osvojili si  zopár nových slovíčok 
o ľudskom tele, naučili sa anglickú verziu 
pesničky Hlava, ramená, kolená, palce 
– Head, shoulders, knees and toes. Zatan-
covali si, nakreslili si svoju postavičku 
a s úsmevom na tvári sa rozlúčili slovami
,,bye - bye“. V telocvični, štvrtej dielničke, 
čakali na deti  pestré a rôznorodé cvičenia, 
súťaže i hry. V nich dokazovali svoju šikov-
nosť, rýchlosť, obratnosť a odvahu. To, 
že predškolákom sa činnosti v tvorivých 
dielňach páčili, nám pedagógom prezradili 
usmievavé tváričky a žiarivé očká detí, ktoré 
šťastné odchádzali z našej ZŠ.
Ak nás chcete spoznať lepšie, nájdete nás i na facebooku..

https://www.facebook.com/zszemanska.krompachy

Mgr. Anna Harmanová

Náš šikovný žiak Samuel William Nehrer

Už vaše deti tvorili v tvorivých dielňach na ZŠ Zemanská ? Tak ste zaváhali...

Deň zápasu 
za ľudské práva

Aj v Špeciálnej základnej škole
sme si tento deň pripomenuli 
besedou podstatu ľudských 
práv, kde chránime nenarodený 
život, náboženskú slobodu, 
právo na rovnosť, ľudskú dôs-
tojnosť, či slobodu prejavu. Pri-
pájame sa ku kampani Fóra 
života „Deň počatého dieťaťa“.
Kampaň je možné podporiť no-
sením bielej stužky na odeve. 
Biela stužka je symbol rešpek-
tovania práva na život od po-
čatia. Kto nosí bielu stužku, vy-
jadruje sa za ochranu každého 
počatého dieťaťa!
V tento deň sme zhotovili a pri-
pli bielu stužku, ktorá je symbo-
lom  ochrany života, ako pripo-
menutie si čistoty a nevinnosti 
malých dietok.

ŠZŠ – kolektív učiteľov

„Priemerný učiteľ rozpráva. Dobrý učiteľ vysvetľuje. Výborný učiteľ ukazuje. Najlepší učiteľ inšpiruje.“        (A. Ward)
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Horské svahy nad Krompachmi a Slovin-
kami boli vždy vhodné na pestovanie 
turistiky a lyžovania. Súčasne naše prie-
myselné mesto vyžadovalo, aby sa stalo 
športovým centrom i pre okolie. Z telový-
chovných spolkov bol najznámejším 
športový klub POKROK založený už v roku 
1913, pričom jeho činnosť bola zameraná 
hlavne na obľúbený futbal. Postupne klub 
rozširoval svoje aktivity i v iných športoch, 

darilo sa napr. ženskej hádzanej, trojboju, 
zjazdovému lyžovaniu a neskôr i pešej tu-
ristike. Posledné dve činnosti majú v našom
meste významné tradície. Sú doklady
o tom, že v Železiarňach pracoval propa-
gátor turistiky inž. Viktor Lorenc, ktorý 
bol priekopníkom športu, lyžovania 
a najmä pešej turistiky. V roku 1931 vznikol
v Krompachoch Klub slovenských turistov 
a lyžiarov KSTL, bol tu Dom KSTL 
a prírodné kúpalisko, ktoré slúžilo neskôr 
ako ozdravovňa pre deti a mládež. Cen-
trom lyžovania a turistiky sa po vojne stali 
Plejsy, kde sa vybudovali chaty a lyžiarské 
trate s vlekmi. 

Písal sa rok 1961, kedy sa mladí turisti 
rozhodli založiť Turistický oddiel pri TJ 
POKROK Krompachy. Zakladajúcimi 
členmi boli Emil Zahatňanský, Karol 
Stanek, Jozef Sedlacký, Ing. Luboš 
Weigner CSc., František Bašista, ku kto-
rým sa postupne pridali Ervín Šumjaci, 
Ladislav Jalči, Ladislav Schrotter, Ladislav 
Dula, Ľudovít Turek, Mária Sedlačková, 
Milka Šupíková, Božena Krakabová, 

Marta Staneková, Mária Hulková, René 
Hulka, Jozef Plešavský, Jozef Lenárt. V ďal-
ších rokoch pribudli aktívní členovia: 
Dušan Dubiňák, Dalibor Dubiňák, Antónia 
Blašková, Stanislav Bača, Michal Tkáč, Ján 
Novák, Ing. František Vajko, Ing. Milan 
Gont, Milan Pobjecký, Zdena Riemerová, 
Gabriela Sedlacká, Ing. Ľubomír Havaš.

Uskutočňovali sa výlety v oblasti Krompách 
a okolia, a to v rámci akcií 100 jarných 
km na Roháčku, Bukovec, Plejsy, Galmus, 
Kurtovú skalu, Sľubicu, Kojšovskú hoľu, 
ďalej do Vysokých Tatier a Slovenského raja.

Členovia oddielu sa zúčastňovali taktiež 
podujatí poriadaných partnerskými oddiel-
mi, napr. Zimný prechod roklinami Sloven-
ského raja, Gelnický šľapajcug, Prechod
Levočskými vrchmi, Prechod hrebeňom
Braniska, Po stopách kpt. Kvitinského a ďal-
ších.        

V dobe, keď už bola činnosť turistického 
oddielu vnútorne bohatá, rohodol sa výbor 
pod vedením Ing. Ľuboša Weignera orga-
nizovať veľkú pravidelnú turistickú akciu 
i pre verejnosť, a to každoročne v druhú 
júnovú sobotu. Podujatie bolo nazvané 
Turistický pochod Krompašskej vzbury na 
uctenie pamiatky zastrelených robotníkov 
z bývalých železiarní.

Ak nahliadneme do zápisnice zo zasadania 
odboru turistiky TJ Pokrok Krompachy, 
ktoré sa uskutočnilo 2. decembra 1976,  
dozvieme sa mená tých, ktorí sa podieľali 
na uskutočnení tohto zámeru - pod vede-
ním Ing. Ľuboša Weignera bol vytvorený 
organizačný výbor v zložení Emil 
Zahatňanský, Antónia Blažková, Karol 

Stanek, František Bašista, Dušan Dubiňák 
a Stanislav Bača.  
             
Pre 1. ročník 11. júna 1977 boli pre účast-
níkov pripravené dve trasy: 
A - dĺžka16 km, prevýšenie 500 m, určená 
hlavne pre menej vyspelých turistov a ro-
dičov s menšími deťmi. Viedla z Krompách 
cez Bačov vrch, Plejsy, Rošty, ŽB Slovinky 
späť do Krompách.
B - dĺžka 28 km, s prevýšením 1000 m 
pre vyspelejších turistov - spočiatku ako 
trasa A s tým, že od ŽB Slovinky pokra-
čovala do Poráčskej doliny na Galmus 
a cez Líščí vrch do Krompách. 
Prezentácia bola pred múzeom Krompaš-
skej vzbury a cieľ na Chate pod Vápencom. 
Pre účastníkov boli pripravené účastnícke 
listy, ktoré sa označovali na kontrolných 
stanovištiach a ako upomienky boli odovz-
dané plakety vylisované v medi. Je treba 
zdôrazniť, že tejto akcie sa mohol zú-
častniť každý, organizovaný alebo neor-
ganizovaný turista. Zámerom bolo prilákať 
do prírody čo najviac ľudí a umožniť 
im poznať okolie mesta. Našli sa i takí 
Krompašania, ktorí sa priznali, že boli 
prvýkrát na Plejsoch. Pochod nemal 
charakter preteku, ale i tak boli stanovené 
časové limity pre prechod cez kontroly 
a cieľ. Organizátori netrpezlivo očakávali, 
či ich iniciatíva nájde patričnú odozvu 
a na štart príde dostatočný počet priazniv-
cov turistiky. Neboli sklamaní – pochodu 
sa zúčastnilo 182 milovníkov prírody. 
Pre začiatok to bol dobrý výsledok. Ukázalo 
sa, že účastníci 1. ročníka boli s trasami 
a organizáciou spokojní. Prejavilo sa to hneď 
v 2. ročníku, kde sa vydalo dvojnásobok 
účastníckych lístkov. Maximum sme do-
siahli v roku 1988 – 638 účastníkov. V roku 
1979 sme začali odovzdávať účastníkom 
kovové odznaky. Ich emblém navrhol náš 
člen Emil Zahatňanský. Každý rok sa líšili 
farbou podkladu, farbou a tvarom turis-
tických značiek, takže dodnes je možné 
z nich zostaviť peknú zbierku. Keďže sme 
mali začiatkom 90 - rokov ich prebytok, 
rozhodli sme sa po dobu troch rokov neob-
jednávať nové odznaky, ale účastníci si 
mohli vybrať niektorý zo starších, ktorý 
im v sérii chýbal. Niektorí zdatnejší nás 
žiadali, aby sme pre nich pripravili dlhšiu 
trasu. 
Výbor rozhodol, že TPKV sa rozšíri o 50 km 
trasu s prevýšením 1765 m, a to Krompachy 
– Plejsy – Krompašský vrch – Ostrý vrch – 
Bukovec – Poráč – hrebeň Poráčskej doliny 
– Galmus – Krompachy. 
Aby bol pochod pre stálych účastníkov 
zaujímavejší, menili sa niektoré trasy. 

Turisti oslavujú  
40 rokov TPKV

(pokračovanie na strane 14)
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Napríklad trasa A z I. ročníka bola presmerovaná na Galmus 
– Bielu skalu – chatu Čierný Bocian. Používala sa i trasa 
zo Sloviniek do Poráčskej doliny – pod Bielu skalu do Krompách. 
Nakoľko počet účastníkov sa stále zvyšoval, bol v roku 1986
rozšírený počet trás o jednu, a to štartom na železničnej stanici
v Tepličke nad Hornádom. Trasa ďalej viedla cez Bindt, 
Závadku, Rovnú lúčku do Poráča, odtiaľ cez Galmus do Krom-
pách. Bola dlhá 40 km s prevýšením 960 m. Bola vhodná 
pre vyspelých turistov, prichádzajúcich zo smeru od Spišskej 
Novej Vsi. Keďže bola organizačné náročná a vyberalo si ju málo 
turistov, bolo rozhodnuté, že od roku 1989 sa nebude používať. 

V roku 1990 bola naša akcia premenovaná na Turistický prechod 
Krompašskými vrchmi. V niektorých rokoch  kolidoval termín 
s inými podujatiami, hlavne Krompašským turistickým pelotó-
nom. Po dohode s organizátormi KTP boli obidve akcie, pešia 
i cyklo-turistická, od roku 1994 spojené. Výhodou bolo to, 
že v cieli na chate Čierný Bocian sa zhromaždilo až tisíc
účastníkov a bolo možné pre nich organizovať tombolu, boha-
tý kultúrny a zábavný program a kolektívne detské hry. 

V roku 2001, po usporiadaní 25.ročníka TPKV, došlo ku gene-
račnej výmene vo výbore KST  MŠK Krompachy. Na zasadnutí 
organizačného výboru TPKV bolo rozhodnuté oddeliť turistický 
pochod od cykloturistického pelotónu. Toto rozhodnutie bolo 
na základe požiadaviek turistov, aby sa zachoval klasický ráz 
turistického prechodu. Termín druhá júnová sobota ostal TPKV. 

Cieľ prechodu sa na niekoľko ročníkov vrátil späť na Chatu pod 
Vápencom. V tomto období sa chata málo používala a bola 
zanedbaná, preto sa menilo i miesto cieľa. Ročníky 28 a 29 
končili pri hoteli Plejsy. To nám umožnilo vytýčiť trasy 
aj smerom na Žakarovské lúky a ukázať účastníkom aj túto 
časť Rudohoria na 15 km trase Krompachy - Žakarovské lúky 
- Plejsy. Taktiež bola pripravená nová štvorica prechodových 
odznakov.

V 30. ročníku došlo k ďalším technicko-organizačným zmenám. 
Došlo k rozšíreniu o  35 km trasu Poráč a 8 km trasu RELAX. 
Cieľ prechodu bol na Plejsoch pri chate RELAX. Hrala tu count-
ry skupina ZAHURÁCI, prebehlo losovanie tomboly. Každý 
účastník dostal plaketu k 30. výročiu.

33. ročník TPKV prešiel najväčšími zmenami v jeho histórii. Cieľ 
prechodu sa vracia na svoje historické miesto a to na chatu 
Vápenec, kde končilo mnoho predchádzajúcich ročníkov. Najviac 
zmien sa dotklo trás prechodu. Opäť je zaradená trasa ktorá 
mála najväčší počet účastníkov - trasa cez Bielu skalu. 
Ďalej boli zaradené trasy na Galmus, do miest, ktoré doteraz 
neboli sprístupnené turistickým značením. Oblasti Za horou, 
Prostá dolina, Olcnava–Raj smerom na Zbojský stôl, Kamenný 
potok smerom na Poráč. 
Vlašský chodník - smerom zo Sloviniek na Bielu skalu. Krajinár-
sky zaujímavá je i oblasť Slovinskej hory, ktorá bola sprístupnená 
turistickou značkou. V tejto podobe bol Prechod organizovaný 
až do minulého roku.
Tohtoročný  40. ročník  doplnia nové trasy po nových miestach 
- dve trasy sprístupnia dva vrcholy ktoré nie sú vyznačené 
turistickou značkou a to Krompašský vrch a Ostrý vrch. Miesto 

odovzdania pamätných odznakov sa zmenilo a bude na chate 
Energetik na Plejsoch. 
Patrí sa zmieniť o obetavých funkcionároch, ktorí dlhé roky po-
máhali TPKV organizovať. K zakladajúcemu výboru sa postupne
pripájali Ing. Marian Tomašov, Ing. František Vajko, Jozef 
Sedlacký, Zdena Riemerová, Mária Uličná, Ing. Milan Gont,
Ing. Ľubomír Havaš, Pavol Papcun, Milan Uhrín, Darina 
Dubiňáková, MUDr. Ľudmila Havašová, Ľubomír Dzurňák, 
Ing. Peter Bratko, Ivan Šlacký, Eva Dzurňáková, členovia TOM,
Jarmila Šlacká, Ing. Vladislav Muller, Marta Mullerová, Mária
Olšavská, Jozef Gengeľ, Peter Olšavský, Ing. Štefan Čupaj, 
Ing. Anna Čupajová.

Vážení turisti a milovníci prírody stručne sme Vás oboznámili 
s históriou a podmienkami turistiky v Krompachoch. Dúfame, 
že  40. ročník TPKV sa Vám bude páčiť a mnohí si odnesiete prí-
jemné  dojmy. Tí, ktorí prídu prvýkrát, budú prekvapení krásou 
prírody v okolí nášho mesta  a určite budú odporúčať známym 
jeho návštevu a samozrejme radi sa sem budú vracať.

Stretneme sa na jubilejnom 40. ročníku TPKV, ktorý sa tradične 
uskutoční druhú júnovú sobotu, v tomto roku 11. júna 2016.  

Tešíme sa na Vás.

Za výbor MŠK Krompachy Ing. Ľubomír Havaš a Ing. Peter Bratko

Turisti oslavujú  40 rokov TPKV
(pokračovanie zo strany 13)

pozývajú priaznivcov pešej turistiky

                                !"#$%"&'( )*

Mesto Krompachy,  Klub slovenských turistov MŠK  a Mestský športový klub v Krompachoch            

              Turistického prechodu krompašskými vrchmi

Dátum konania: 11.  jún  2016  ( sobota )

Trasy:

A. „Chata Energetik“ Krompachy - Hotel Plejsy - Chata Energetik - Krompachy 7,5 km/412m           
B. „Žakarovské lúky“ Krompachy - Žakarovské lúky - Chata Energetik - Krompachy                   11,0 km/494m
C. „Krompašský vrch“ Krompachy - Žakarovské lúky - Krompašský vrch - Chata Energetik -                                         

- Krompachy                                                                                                 13,5 km/650m
D. „Biela skala“            Krompachy - Biela skala - Slovinky - Chata Energetik - Krompachy          23,5 km/1000m 
E. „Biela skala – Ostrý vrch“ Krompachy - Biela skala - Slovinky - Ostrý vrch -
                                         - Chata Energetik - Krompachy                                                                     25,0 km/1260m 
F. ,,Sejková – Krompašský vrch“ Krompachy - Prostá dolina - Nad Sejkovou  - Slovinky -
                                         - Tatarkov kríž - Krompašský vrch - Chata Energetik - Krompachy           30,0 km/1000m        
G. ,,Kamenný potok“ Krompachy - Olcnava - Kamenný potok -  !"#$%&'()!*+,'(-

- Chata Energetik - Krompachy                                                                    41,0 km/930 m         

V +&)+!,-."/-"010-2-"!34'56'6!7"65!42 8"29&:42:0*8"2&!49"!5-3'"0;*5'2&!49"4 9*' (- )<"6 cieli pochodu pri chate 
= -&>-2:*." 42!()" &? '" 6 ,-@" +'01',9" A!6'5!7"  !"  :/B:-" 96-,- C" 2-5-DE  -" ()45'" ! 'A ?<:7" +'(-2" 8(!42 )*'6%"
Zaprezentujete sa v cieli pochodu. 

Prezentácia:  pri reštaurácii Melódia, Námestie slobody  v Krompachoch

Odchod na trasy: individuálne - 30/41 km  trasa  od 6.00 hod
                                                                     - ostatné trasy  od 7,00 do 10,00 
F:-G"+&-01','6H Krompachy   
                                                

Pri chate Energetik bude od 12,00 do 17,00 hod posedenie : 
 !$'%(-!%.).,+'(/0).(!)!12)',3(4$'%5,67&8(*+%59(:+:!"+'),'((50"+%5+7&#(2,#:&'(18)',#(& 13"!$+0(-!7;!)09(
13"!$,3(+,<!":'$,3(/0**.5+,9(!/$."%51.,+.=((((

V 7;'5.(/0).(:!>,!%?(2'&4-.,+'(@'*A+.;!(!/$."%51.,+'=

Od chaty Energetik  - :!)"!0(2,'$&!0(,'(2'%5#1&0(BCD(E"!:-'7;8(77'(FG(:+,45(7;H)2.
                                            ž*5!0(2,'$&!0((,'(2'%5#1&0(((CIJ(E"!:-'7;8(77'(FK(:+,45(7;H)2.
                                        

I(!42 )0*;"+'+5!2'*H" deti a mládež do 18. rokov,  dôchodcovia                          1  €
                                            !%5'5,6(4$'%5,6ci                                                                  2 €
                

Program od 13,00 hod: L'(-!$41',+.(/0).(;"'?(".-"!)0&!1',#(;0)/'

Upozornenie:              !7;!)(%'(&!,#(2'(&'>)M;!(-!$'%+'9(4$'%5,67+(:0%+'(/8?(-'5"+$,.(18%trojení. 
N'(/.2-.$,!%?().56()!(OG("!&!1(2!)-!1.)'P4("!)+$+'('*./!(1.)476().5%&37;(&!*.&561!1=

Informácie a kontakt: Ivan Šlacký, Mlynská 7, 053 42 Krompachy, tel: 0917 651 911
e-mail: ivan.slacky@netiq.sk       

Viac informácii získate na www.kstkrompachy.wbl.sk, Turistický prechod krompašskými vrchmi

                                     Tešíme sa na stretnutie s Vami a prajeme pekné zážitky.

                             J&>! :A!( K"6Kbor 
Turistického prechodu krompašskými vrchmi
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„Toník, Toník, ... synu môj, poďže si po mňa!“ rozliehali sa slová 
prosby po predpoludňajšej záhrade.
Toník sa skutočne objavil vo dverách garáže. Oslovenie s det-
skou pečaťou ho posunulo na chodník deliaci rodinný pozemok...
 „Mamka, kukuk, kde si?“ odpovedal otázkou  a nenáhlivo kráčal 
k vyhasnutému ohnisku s komínom, za ktorým sa skrývalo prú-
tené kreslo. Meravé odpočívalo v tôni jablone bez zažmurknutia, 
bez svojej podušky spiacej na zemi  aj bez najstaršej členky do-
mácnosti.
„Mami, kde randíš?“ tentoraz položil otázku nie mladý synček.
 „Tu som, držím sa pevne...“ zaznelo.
Oj, joj, toto syn nemal počuť! V momente na poste libera uvažoval. 
Bránička je bez kľučky, stará psia búda je obsadená tehlami, 
okno v suteréne domu vytlačila do ofsajdu sieťka, diera v plote 
neunikla  záplate ... tak kde tentoraz moja mati zaútočila!?
Syn do tretice zisťoval miesto pobytu:
„Kde, mami, keď sa držíš pevne?“ 
„No predsa za tebou.“
Otočená hlava s pohľadom pred sebou nezbadala nič zvláštne.  
„Ale kde naozaj?“
To posledné slovo už vyjadrilo hrôzu dňa. Mozog stačil spracovať 
očný úkaz – REBRÍK OPRETÝ 
O KMEŇ SLIVKY STRÁCAL SA V HUSTEJ KORUNE LISTOV 
A ČERVENOFIALOVÝCH PLODOV. 
„Dofrasa, že som ho nezložil dolu!“ šepli chlapské ústa.

Takmer po špičkách podišiel k rebríku. Pevne a nežne ho uchytil 
obidvoma rukami. Ladne zaklonil hlavu. Jeho oddaný výraz tváre  
vysielal prosbu k všetkým svätým.
Samozrejme, že  osemdesiatštyriročná mama, babka a prababka
sa posunula do slivkového vnútrozemia. Sedela  asi v šesťmetro-
vej výške na paroží dvoch konárov. Priďaleko k rebríku, ku kmeňu, 
priblízko k dvom tenším výhonkom stromu . Vzpaženými  rukami 
sa opierala o vyššie narastenú haluz, nohami sa dotýkala tej 
spodnej. 
V miernom predklone hodila modrý očný kontakt na syna: „No 
vidíš, tu som, nestratila som sa. Poďže si po mňa,“ zopakovala 
prirodzene. 
Toník v strnulom  postoji za pár sekúnd skalkuloval saldo situácie. 
150, žena, susedovi synovia, lano... a nesmie mamu rozčúliť, 
vyľakať, ba ani vyjadriť radosť z jej dočasnej nadmorskej výšky!
Tentoraz hasičom neznela čistá kvarta. Ich víťazstvo sprevádzalo 
obľúbené rodinné duo duchovnej piesne: „Lurdská hviezda pre-
krásna- Panna Mária - Ty vymáhaš naše prosby - pomoc dávaš 
v každý čas - “
Záchranný kôš s hasičom vznášal sa na nebesiach. Kostolnej at-
mosfére chýbali len sviečky, lebo amen nahradil potlesk, keď  
hrdina pozdvihol babičku do náručia. Jej spev bol dokonaný. 
Páni hasiči -Panna Mária -. 
Už len niekoľko mesiacov pela starká svoju záchranársku. Nik-
dy však nie na počesť onej akcie. Tej nechala svätého Floriána.  
Umrela v tichosti zanechajúc dedičnú hymnu.

Anna Pustayová

Krompašské (ne)celebrity
Toník (narodený 1916)

Festival tanca
Počasie nás sklamalo...
Mesto Krompachy už po desiatykrát v sobotu 
14. mája 2016 od  14-tej hodiny zorgani-
zovalo Festival tanca, ktorý slávnostne otvorila 
primátorka mesta Iveta Rušinová s riaditeľkou 
Spišského osvetového strediska Vladimírou 
Barbuščákovou. Táto kultúrno-spoločenská 
akcia bola podporená finančnou dotáciou 
z  Košického samosprávneho kraja. Tanec 
je neverbálna komunikácia medzi ľuďmi, 
ktorá môže navodiť lepšiu náladu, ale je aj 
vyjadrením pocitov, či nápadov tanečníka, 
vyjadruje v  mnohých kreáciách nejaký prí-
beh, či myšlienku. Americká tanečnica Martha 
Graham povedala, že tanec sa začína v duši
a  ľudia sa často bránia ponoriť sa do svojho vnútra. Tanec
je sloboda, možno aj liečba, je farbou života, je kultúra. Podujatie 
sa uskutočnilo na multifunkčnom ihrisku pod Okruhliskom 
v  Krompachoch. Privítali sme tanečné súbory a  skupiny z  blíz-
keho aj vzdialenejšieho okolia. Svoje umenie nám predviedli 
mažoretky Cheeky Girls z  Krompách, DFS Bradlanček a  FS 
Kluknavčanka z Kluknavy, hiphoperi BDSK, East Fly zo Spišskej 
Novej Vsi, The Kidz a  Okruh 42 z  Krompách pod vedením 
Mareka Hojstriča, pár spoločenského tanca tanečného klubu 
Tília z  Lipian, deti zo Súkromnej základnej umeleckej školy 
z  Margecian, ktorých pripravil pán učiteľ Róbert Tivadar. 
Je potrebné spomenúť aj vystúpenie žiakov ZŠ Zemanská 
z  Krompách, ktorí zatancovali poľský tanec mazúrku a  nacvičila 
to s nimi pani učiteľka Dagmar Karoľová.

Vychutnali sme si aj rytmický tanec Salsa 
v podaní tanečnej školy La Cassa del Ritmo 
z Košíc. Návštevníci festivalu mali príležitosť 
naučiť sa tanečné kroky počas animácii pod 
vedením skúseného tanečníka a choreografa 
Miguela, vypočuli sme si aj piesne z horúcej
latinskej Ameriky v  podaní gitaristu Pavo 
de Eva. Hosťom podujatia boli členovia 
Old School Brothers víťazi prvej súťaže 
„Slovensko má talent“. Predstavil sa nám 
predovšetkým haedliner tejto skupiny 
Miroslav Bruise Žilka a  určite sa bolo 
na čo pozerať, pretože aj Samuel a  Adrián 
nám ukázali svoje umenie. V  priestoroch 
multifunkčného ihriska od 12-tej hodiny 
prebiehal v  animačnom stánku workshop 
hip-hopovej skupiny OKRUH 42, ktorý bol
v réžii Mareka Hojstriča. Treba pochváliť 

aj žiakov ZŠ Zemanská a  ZŠ s  MŠ Maurerova v  Krompachoch, 
ktorí pod vedením mažoretiek Lenky Šoldrovej a  Dagmary 
Karoľovej nacvičili choreografiu a  zatancovali ju na verejnom 
priestranstve na Námestí slobody ešte pred začatím samotného 
podujatia. Všetci tí, ktorí majú radi tanec a prišli v sobotu na mul-
tifunkčné ihrisko pod Okruhliskom do Krompách, si určite mohli 
vybrať, pretože tanca bolo dosť pre veľkých aj malých. Je pravdou, 
že počas celého popoludnia nám znepríjemňoval pohodu dážď, 
ale tanec nezohrieva len dušu, ale aj telo. Chcem poďakovať 
účinkujúcim, zvukárom, pánovi Vojtekovi, všetkým, ktorí akým-
koľvek spôsobom prispeli pri organizovaní akcie a pevne verím, 
že na budúci rok ná sprivítajú slnkom zaliate Krompachy. 
Tešíme sa Festival tanca 2017! /an/
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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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