
Sestra chirurgickej ambulancie  
krompašskej nemocnice má Biele srdce

OCENILI PRÁCU  
S VEĽKOU DÁVKOU ĽUDSKOSTI

Prestížnym ocenením BIELE SRDCE, Regionálna komo-

ra sestier a pôrodných asistentiek (RK SaPA)v Spišskej Novej 

Vsi, vyjadrila svoje uznanie v kategórii Sestra v praxi aj Oľge  

Dzimkovej z Nemocnice Krompachy, ktorá je členom skupiny 

AGEL.

Oľga Dzimková pracuje v chirurgickej ambulancii krompašskej 

nemocnice už 30 rokov, ocenenie Biele srdce si zaslúžila prá-

vom za jej profesionálny prístup k práci a svojim kolegom.

Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo pri príležitosti  

Medzinárodného dňa sestier a z rúk prezidentky RK SaPA  

Mgr. Petry Olahovej si ocenenie prevzalo sedem sestier z regió-

nu Spišská Nová Ves, ktoré boli nominované v  kategórii: sestra 

/pôrodná asistentka – manažér, sestra/ pôrodná asistentka v pra-

xi, sestra/ pôrodná asistentka –pedagóg. „ Pani Oľga Dzimková 

prevzala ocenenie Sestra v praxi. Už krásnych 30 rokov sa stre- 

távame s jej poctivou, obetavou a vysokokvalifikovanou prácou,  

s empatickým prístupom k pacientom aj spolupracovníkom.  

„Oľga to vie“; je častý bonmot, ak náhodou niekomu vypadne  

dôležitá informácia, týkajúca sa chodu ambulancie. Chirurgická 

ambulancia je pracovisko, v ktorom je vysoká frekvencia oše- 

trených pacientov, rôzne kritické situácie, ktoré sestra Oľga 

zvláda s prehľadom profesionála,“ uviedla Mgr. Marta Müllerová, 

námestníčka riaditeľa pre úsek ošetrovateľstva s tým, že jej v me- 

ne vedenia nemocnice ako i všetkých kolegov srdečne gratuluje 

k prestížnemu oceneniu.

Pani O. Dzimková svoju nevyčerpateľnú energiu využíva v práci  

a v mimo pracovných aktivitách, ktorých má neúrekom. „Voľný  

čas venuje svojej rodine - manželovi, dvom deťom, ale hlavne  

krásnej 12-mesačnej vnučke. Už druhé volebné obdobie je po-

slankyňou mestského zastupiteľstva, je predsedníčkou Sociálnej,  

 

zdravotnej a bytovej komisie, kde sa riešia existenčné problémy  

rizikových skupín. Je členkou správnej rady Detskej nadácie  

Mesta Krompachy. Roky bola pravou rukou krompašských ma-

žoretiek, šila im kostýmy, robila zdravotný dozor na všetkých vy-

stúpeniach. Relaxuje pri pečení koláčov a rôznych dobrôt, ktoré 

môžu ochutnávať návštevníci rôznych podujatí organizovaných 

mestom, cvičením a prácou v záhradke. Jej mimopracovné akti-

vity jej nebránia v tom,aby svoju prácu v ambulancii vykonávala  

vždy stopercentne a s plným nasadením pomôcť každému pa- 

cientovi,“ dodala námestníčka. Ocenenie si O. Dzimková prevzala  

na regionálnom seminári v priestoroch Hotelovej akadémie Spiš-

ská Nová Ves. „Myslím si, že naša práca je nenahraditeľná a vyža-

duje si veľkú dávku ľudskosti, osobných a odborných skúseností. 

Biele srdce vnímam ako morálne ocenenie práce. Som nadšená,  

že som bola medzi siedmimi ocenenými sestrami. Chcela by som 

sa poďakovať všetkým mojim kolegom, ktorí vždy pri mne stáli. 

Moje poďakovanie patrí aj mojej rodine, bez ich podpory by som 

nebola tam, kde som,“ dodala ocenená sestra Oľga Dzimková. 

              Marta Csergeová, tlačová hovorkyňa AGEL SK
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Zdevastovaná bytovka na Baníckej  
štvrti, kedysi výstavnej časti mesta,  
je v týchto dňoch už minulosťou.  
Torzo „vybývanej“ stavby mesto zrov- 
nalo so zemou. Bytový dom postihol 
podobný osud ako v minulosti päť 
bytoviek v jej susedstve. Skončili ako 
stavebný odpad. 

Ľudia bývajúci v bytovke boli v priamom 
ohrození života. Ruina mohla kedykoľvek 
spadnúť. Nehovoriac, že susedmi im boli potkany 
a šváby. Pod tieto skutočnosti sa podpísal spôsob  
života tunajších obyvateľov. Väčšina z nich 
obývala zničené byty načierno. Mesto dlhé roky 
riešilo problém bytoviek ich postupným asano- 
vaním. Domy boli v dezolátnom stave, mali  
narušenú statiku. V poslednej zbúranej bytovke  
bývalo už len zopár rodín. Stala sa neobýva- 
teľnou. Búracie práce prebehli začiatkom mesiaca. 
Predchádzalo im samotné vysťahovanie tam  
bývajúcich nájomníkov. Mesto im poskytlo ná- 
hradné bývanie. Odmietli ho. Zo sutín po búraní 
sa vytriedilo drevo a kovy. Aspoň tie, ktoré tam 
po „vybývacej“ činnosti ešte ostali. Drevo  
poslúži ako palivo, kovy mesto zhodnotí  
v zbere druhotných surovín. Betónové prefab- 
rikáty a tehly poslúžia, v rámci možností, na iných 
stavbách. Zvyšný odpad po zavezení jamy  
po zbúranej bytovke skončí na mestskej skládke,  
resp. na inom mieste podľa rozhodnutia sta-
vebného odboru. Predpokladá sa, že na skládke 
skončí približne tridsať ton zmiešaného odpadu.  
Dodajme, že búracie práce vyšli mesto na 3 180 
eur. Realizovala ich firma Dopslov.

Mgr. Mária Šimoňáková

Spoločenská 
rubrika 
JUBILANTI
Srdečne blahoželáme jubi-
lantom, ktorí sa v máji do-
žívajú: 

80 rokov 
Zuzana Jenčová 
Mária Šaršanová

75rokov 
Ladislav Budzik

70 rokov 
Adriana Kokavcová
Jana Mikolášová

Narodenia v máji 
Laura Forgáčová
Miriam Girgová
Adam Grohoľ
Filip Máša
Zdenko Tulej

Úmrtia v máji
Anna Benišová
1926 – 2016
Gizela Čechová 
1930 – 2016
Anna Dirdová 
1922 – 2016
Anna Dolčinkovová 
1951 – 2016
Emília Fľaková 
1936 – 2016
Friderika Fremalová 
1950 – 2016
Ľudovít Gožo 
2016 – 2016
Jakub Holub 
2016 – 2016
Anna Kohútová 
1946 – 2016
Mária Kraková 
1921 – 2016
Ema Poláková 
1930 – 2016
Mária Tulejová 
2015 – 2016

Zdevastované bytovky 
na Baníckej štvrti sú už 
minulosťou

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE MsZ

Oznamujeme širokej verejnosti,  
že 29. 6. 2016 o 13. hodine sa uskutoční 
rokovanie mestského zastupiteľstva,  
na ktoré Vás srdečne pozývame. Program  
rokovania bude zverejnený na webovej  
stránke mesta. Neváhajte a využite svoju 
možnosť podieľať sa na správe vecí verejných.

OZNAM PRISPIEVATEĽOM  
DO MESAČNÍKA  

KROMPAŠSKÝ SPRAVODAJCA

Svoje príspevky môžete zasielať písomne  
na adresu redakcie: MsÚ, Redakcia  
Krompašského spravodajcu,  
Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy  
Mailom na adresu: kromsprav@gmail.com 
Osobne:  do redakčnej schránky na mestskom 
úrade Príspevky nie sú honorované. Ďakujeme 
všetkým, ktorí svojimi príspevkami prispejú  
k väčšej pestrosti mesačníka, či vyššej  
informovanosti občanov.
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Komisia sociálna, zdravotná, bytová a pre rómsku komunitu 
pri MsZ v Krompachoch pracuje v tomto zložení:   
Oľga Dzimková - predsedníčka komisie 
Ing. Ján Zahuranec - podpredseda komisie 
Marta Bátorová - členka komisie 
Anna Kraková  - členka komisie 
Viera Repaská - členka komisie 
Izabela Slobodníková - členka komisie 
PhDr.Imrich Papcún - zapisovateľ 

Medzi hlavné úlohy komisie patrí:

•  vyhľadávanie občanov odkázaných na sociálnu pomoc a navrho-
 vanie riešení na tomto úseku
•  spolupráca so združeniami pracujúcimi na tomto úseku 
•  vyjadruje sa k žiadostiam o poskytnutie opatrovateľskej služby 
•  vyjadruje sa k prideleniu bytu v Dome s opatrovateľskou služ- 
     bou, kde prevádza aj previerky
•   spolupracuje so spoločenskými organizáciami pôsobiacimi  
    v meste akými sú Únia žien, Jednota dôchodcov, Zväz invalidov, 
    SZBP
•  vyjadruje sa k žiadostiam o pridelenie alebo výmenu nájomného  
    bytu
•  prevádza previerky poskytnutia opatrovateľskej služby  
    poskytovanej občanom v domácnostiach a v DOS-e   
   (Dom opatrovateľskej služby)
•  spolupracuje pri organizovaní kultúrnych, športových a spolo- 
    čenských podujatí pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov
•  spolupracuje s obvodnými lekármi, aj ADOS-om 
•  pružne reaguje na podnety MsZ v Krompachoch
•  vyjadruje sa k poskytovaniu finančnej a inej pomoci v nalieha-  
    vých prípadoch                   

Oľga Dzimková,

predsedníčka komisie SZBaRK

Každý mesiac sa teším na naše noviny Krompašský spravodajca, 
ktoré si vždy prečítam od prvej po poslednú stranu. Kedysi som 
čítala od poslednej strany po prvú, to boli časy, keď krížovky 
a osemsmerovky robila nebohá pani Andrašovská. Keďže som 
dôchodkyňa, už nie som v kontakte s viacerými obyvateľmi, 
dozvedala som sa o živote v meste, v školách a organizáciách 
v novinách. Vždy som si pozorne prečítala „Prihovára sa Vám 
primátorka“, lebo vedela napísať v skratke o podstatných a dôle- 
žitých udalostiach, ktoré sa odohrali, aj o plánoch do budúcnosti.  
No jej posledný (dúfam, že nie naozaj) ma šokoval. Našu pani 
primátorku volila väčšina obyvateľov Krompách, no a kto robí  
s ľuďmi, je u niektorých obľúbený, u niektorých nie. Viem 
to z vlastnej skúsenosti, robila som s deťmi. Dávam otázku 
našim poslancom: Prečo? Už sa primátorka mesta nebude 
môcť vyjadrovať k otázkam, ktoré sa týkajú nás všetkých 
Krompašanov? Veď ona sa postarala o to, že mesto je krajšie, 
čistejšie a nezadlžené. Je nás veľa, ktorí si prácu našej pani 
primátorky vážime, a preto prosím poslancov, ktorým sa 
zdá, že pani primátorka robí v prospech mesta málo, nech 
v Krompašskom spravodajcovi vysvetlia, prečo v mesačníku 
mesta nebude mať priestor, aby sa vyjadrila k podstatným 
otázkam.

Nemám žiadne výhrady proti novému zloženiu redakčnej  
rady, prajem im, aby sa im podarilo urobiť naše noviny 
zaujímavejšie a pútavejšie.
       Ďakujem       Mgr. Anna Schusterová

Z činnosti komisií Univerzita tretieho veku UMB

PREČO?

Študujúcim je umožnené získavať nové 
poznatky a zručnosti z disciplín v priamej  
nadväznosti na ich životné skúsenosti, 
záujmy a schopnosti. 

Ponúka záujmové vzdelávanie  
v týchto študijných odboroch: 

* Fytoterapia * Zdravoveda - starostlivosť o telesné a duševné zdra-
vie * Záhradníctvo - zelinárstvo, ovocinárstvo, okrasné záhradníc-
tvo, špeciálne záhradníctvo * Záhradná architektúra * Včelárstvo 
a environmentalistika * Výživa a zdravie * Umenie - dejiny a teória 
výtvarného umenia * Umenie - výtvarné umenie - kresba a maľba  
* Dejiny * Dejiny hudby * Etnológia - tradičná kultúra na Sloven-
sku * Právo * Spoločenský a diplomatický protokol * Psychológia 
* Informačné a komunikačné technológie * Astronómia * Jazyk 
anglický * Jazyk nemecký * Jazyk francúzsky * Jazyk taliansky * 
Jazyk španielsky *

Štúdium na UTV UMB je šesťsemestrálne v danom študijnom 
odbore, organizované formou sústredení raz za dva týždne. 
Akademický rok má dva semestre s celkovou výmerou 30 hodín  
za akademický rok. 

Prednášajú renomovaní vysokoškolskí pedagógovia a odborníci  
z praxe v pracovných dňoch, prevažne v odpoludňajších hodinách

Súčasťou výučby sú tvorivé diskusie, exkurzie, kultúrne aktivity,  
pohybové aktivity 

Podmienky prijatia študentov UTV UMB 
v akademickom roku 2015 - 2016

• Dosiahnutý vek – minimálne 40 rokov, invalidní dôchodcovia
     bez rozdielu veku,
• Vzdelanie – dosiahnuté minimálne stredoškolské s maturitou.
  Ak uchádzač podmienku dosiahnutého stredoškolského vzde- 
     lania s maturitou nespĺňa, je potrebné písomne požiadať vedenie  
     UTV - UMB o výnimku zo vzdelania,
• Prihlásiť sa prostredníctvom vyplneného Zápisného listu, ktorý 
    je potrebné zaslať, resp. odovzdať najneskoršie pri zápise 
• Dostaviť sa na zápis v Aule Rotunda Ekonomickej fakulty 
    UMB (Cesta na amfiteáter 1, 974 014 Banská Bystrica) v dňoch  
     22.9.2015 (utorok) o 13.00 h,
• Zaplatiť zápisný poplatok

Zápisný poplatok pre všetkých záujemcov je nasledovné:

• Poberateľ dôchodku pre študijný odbor s počtom študentov 
     v študijnej skupine 20 študentov 80 €/ akademický rok,
• Záujemcovia v aktívnom veku 100 €/ akademický rok,
• Vybrané študijné odbory - Kresba a maľba, Informačné a komu- 
   nikačné technológie, kde je maximálny počet študentov v študij- 
    nej skupine 10 – 12, pre všetkých účastníkov 100 €/ akademický 
    rok,
• Cudzie jazyky, kde je maximálny počet študentov od 8 – 10  
     a vyučuje sa dvojnásobný počet hodín ako v ostatných odboroch  
     štúdia, pre všetkých účastníkov 100 € za každý semester.

Ďalšie informácie získate na: 
                e-mailovej adrese: irena.sulajova@umb.sk 
                alebo na tel. čísle: 048/4466230

Univerzita tretieho veku UMB (UTV 
UMB) je inštitúciou pre záujmové 
vzdelávanie občanov tretieho veku.  
Zohráva významnú úlohu pri vytvára-
ní možností seniorov, pričom pozitív-
ne vplýva na kvalitu ich života v star-
šom veku.

Ste vitálny dôchodca a chcete sa ďalej vzdelávať? Využite príležitosť
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(pokračovanie na strane 5)

Každá minca má dve strany
Vážení občania, priaznivci Krompašského 
spravodajcu, dovoľte nám, aby sme sa Vám 
po dlhšom čase prihovorili. Niektorí z nás  
sú poslancami MsZ dlhšie obdobie, iní  
naopak, po prvýkrát. Možno je aj našou  
chybou, že sme sa Vám neprihovárali, 
resp. nereagovali na niektoré články 
pani primátorky prostredníctvom Krom- 
pašského spravodajcu. Zastávali sme však 
názor, že je lepšie si veci vydiskutovať 
vo vnútri „poslaneckej kuchyne“, t.j.  
na mestskom zastupiteľstve, ako prostred- 
níctvom novín. Zasadnutia MsZ sú verej-
né a to je príležitosť dozvedieť sa všetko 
o dianí v meste, od dosiahnutia úspe-
chov, až po neúspechy. Je na škodu veci, 
že možnosť zúčastniť sa rokovaní vyu-
žíva minimum občanov. Pripisujeme to 
tomu, že ľudia sú vo všeobecnosti z politiky 
unavení a sklamaní. Pravdou je, že niekedy  
sú naše rokovania namáhavé a musíme sa 
popasovať s neľahkými rozhodnutiami. 
Sme však presvedčení o tom, že tak ako 
pani primátorke a vedeniu mesta, aj nám, 
poslancom, ide o to, aby naše mesto napre-
dovalo, bolo krajšie, čistejšie, aby sem prišli  
investori, či zavítali turisti, aby sa nám 
všetkým v ňom žilo dobre. S poľutovaním 
musíme konštatovať, že sa nás, poslancov, 
veľmi dotkol článok s názvom „Prihovára sa 
Vám primátorka mesta“, ktorý bol publiko-
vaný v tohtoročnom májovom čísle mesač- 
níka Krompašský spravodajca. Naším 
cieľom v tomto článku nie je nič iné, 
ako napísať pravdu na základe faktov. 
Neskĺznuť pritom pod dôstojnú úroveň, 
nedehonestovať prácu iných. Tiež nerobiť 
zo seba martýrov zákulisnými ťahmi. Nám 
je to jednoducho cudzie a sme presvedčení, 
že pravda vždy raz vypláva na povrch.

Poďme k faktom:
Na 15. zasadnutí MsZ v Krompachoch, kto-
ré sa konalo 4. 5. 2016, bol jedným z bodov  
rokovania návrh doplnenia členov redak- 
čnej rady mesačníka Krompašský spra- 
vodajca. S odvolaním sa na Štatút Krom-
pašského spravodajcu, materiál spracoval 
Ing. Ján Znanec, vedúci OŠKaŠ, ktorý v dô-
vodovej správe k návrhu uviedol, že terajšie 
zloženie rady je neúplné z dôvodu úmrtia 
člena redakčnej rady pána Ľudovíta Dulaia.
Z dôvodu zlepšenia kvalitnej prípravy 
mesačníka nám bol preto mestom pred-
ložený návrh na doplnenie členov redakč-
nej rady o týchto členov:
Mgr. Marta Mičeková, Ing. Ján Znanec, 
Anna Nemčíková, zapisovateľka Dagmara 
Karoľová.
Predkladateľom návrhu bola Anna Nemčí-

ková, prednostka Mestského úradu v Krom- 
pachoch. Personálne zloženie a voľba čle-
nov redakčnej rady je v plnej kompetencii 
MsZ, redakčnú radu (ďalej len radu) sme 
menili veľmi dávno. Po úmrtí pána Ľudovíta  
Dulaia a vzdaní sa členstva pánom Ing.  
Ľubošom Weignerom, CSc., bol preto naj-
vyšší čas i dôvod na zmenu. Samotná pri-
mátorka vo svojom článku vlastnými slo-
vami potvrdzuje nefunkčnosť redakčnej 
rady, citujeme...“...sme len s Mgr. Annou  
Grondželovou a asistentkou takmer rok pri-
pravovali noviny sami“. Pýtame sa, kde bola 
pani primátorka takmer rok, ako uvádza,  
že nás – zastupiteľstvo, pokiaľ to považovala  
za problém, o ňom neinformovala. Máme 
vedomosť o tom, že asistentka bola práce-
neschopná niekoľko mesiacov od decembra  
minulého roka. Rozhodovala teda pani pri-
mátorka takmer rok, ako sama prezentuje, 
za celú (nefunkčnú) redakčnú radu o me-
sačníku sama? Z jej textu to tak vyplýva.

Nová nezávislá redakčná rada
Po dôkladnom uvážení sme sa zhodli 
na tom, že by mala vzniknúť úplne nová 
nezávislá rada a aj samotný mesačník by 
mal po rokoch dostať „nový šat“. Oslovili 
sme v meste erudovaných ľudí, ktorí s prá-
cou v  rade súhlasili a jednotne sme sa zhodli  
na tom, aby medzi týmito novými člen-
mi bol v redakčnej rade jeden zástupca 
za mesto, jeden za poslancov.
Súhlasili sme s pôvodným návrhom, ktorý 
predkladalo mesto, ponechať v redakčnej 
rade za poslancov Mgr. Martu Mičekovú  
a súhlasili sme aj s ponechaním jedného  
člena za mesto namiesto troch pôvodne na-
vrhovaných - ponechaním pani prednostky 
mestského úradu, Anny Nemčíkovej.  
Svorne sme sa zhodli na tom, že riešenie  
tejto otázky prináleží Komisii kultúry  
a mládeže. Práve z  tohto dôvodu, nie osobné- 
ho záujmu, bol poslanecký návrh predložený 
podpredsedom komisie Bc. Matúšom  
Stanom. Do novej redakčnej rady boli  
poslancami navrhnutí títo členovia: Anna  
Nemčíková, prednostka MsÚ (za mesto),  
Mgr. Marta Mičeková (za poslancov),  
Mgr. Aneta Grondželová (súčasná členka),  
Janka Cukerová, Mgr. Agnesa Jarošíková  
a Mgr. Lucia Mikulová. Z týchto nami na- 
vrhnutých členov nikto na rokovaní 
4. 5. 2016 nevyjadril nesúhlas s členstvom.  
Sme presvedčení o tom, že sme výber  
urobili podľa najlepšieho svedomia a vedo- 
mia. V žiadnom zákone nie je, že členom  
redakčnej rady musí byť primátor, 
resp. jeho zástupca, či nebodaj komplet 
 celé vedenie mesta. Preto nechápeme  

reakciu pani primátorky.

Donútená?
Na 16. zasadnutí mestského zastupiteľstva,  
ktoré sa konalo v mimoriadnom termíne 
18. 5. 2016, bol v programe rokovania bod 
č. 11 Vzdanie sa členstva v redakčnej rade 
mesačníka Krompašský spravodajca. Pred-
kladateľom materiálu bol Stanislav Barbuš, 
zástupca primátorky mesta. Poslancom bol  
predložený návrh na uznesenie, ktorým sme  
mali zobrať na vedomie a schváliť písomné  
vzdanie sa členstva Anny Nemčíkovej v re-
dakčnej rade Krompašského spravodajcu. 
Natíska sa otázka, prečo pani prednostka 
na návrh zo strany mesta nevyjadrila ne-
súhlas s členstvom na rokovaní 4. 5. 2016, 
ale vzdala sa až na rokovaní 18. 5. 2016.  
Odpoveď nech si dá každý čitateľ sám. 
Krompašský spravodajca je mesačník obča- 
nov, ktorý vydáva mesto Krompachy. Preto 
považujeme za nevyhnutné, aby v redakčnej  
rade aj mesto malo svojho zástupcu. Touto 
otázkou sa budeme zaoberať na najbližšom 
zasadnutí MsZ. 

Urazená? 
Každý má právo na vlastný názor a máme 
ho aj my, poslanci. Tým, že sme pani primá-
torku a pána zástupcu nenominovali a ne-
schválili do redakčnej rady, sme im poskytli 
priestor, aby sa plne mohli venovať práci vo 
svojich funkciách. Zároveň sme ich odbre-
menili od povinností a úloh, vyplývajúcich 
z členstva v redakčnej rade. Dôležité je a 
treba správne rozlišovať terminológiu – ne-
byť členom redakčnej rady - neznamená 
nemôcť publikovať. Nikto z poslancov ni-
komu nezakázal prispievať do  mesačníka.  
Na takýto nezmyselný zákaz nemá nikto 
právo a nikdy neodznel z úst žiadneho po-
slanca. Ak sa niekto urazí za to, že už nie 
je členom redakčnej rady a preto nebude  
viac prispievať do mesačníka, zvážil to sám 
a sám sa slobodne rozhodol. Preto je to 
jeho vlastné rozhodnutie a nie vôľa po-
slancov, ako napísala pani primátorka, 
citujeme: ...“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 MsZ...“ Jej 
vlastné slová hovoria za všetko. Vyjadruje  
ľútosť nad svojím vlastným rozhodnutím, 
ale zároveň dodáva, že je to vôľa poslancov.  
Je to však jej tvrdenie, jej názor. Apropo – pre-
čo sa zamestnanci úradu nebudú podieľať  
na príprave spravodajcu? Keďže me-
sačník vydáva mesto? Doteraz mohli?  
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Čí je, pre koho bol, je a bude Krompašský 
spravodajca? Pre každého občana nášho 
mesta a širokú verejnosť, aby boli občania 
objektívne a pravdivo informovaní o dianí  
v meste. Mesačník bol a naďalej bude finan-
covaný z rozpočtu mesta. 

Rozhoduje za všetkých? 
Ďalej nechápeme, ako môže pani primá-
torka rozprávať za zamestnancov úradu, že 
my, poslanci, im vytvárame napätú a ťažkú  
atmosféru, v ktorej sa veľmi zle pracuje. 
Nikto zo zamestnancov sa nám na naše 
správanie nikdy nesťažoval. S pracovník-
mi úradu máme úplne normálne pracovné 
vzťahy a vždy nám bolo z každého oddele-
nia ochotne zodpovedané na všetky otázky, 
ktoré sme im v rámci výkonu svojej funk-
cie položili a na ktoré sú pracovníci povinní  
odpovedať. Preto sa pýtame, kedy im tú 
ťažkú atmosféru vytvárame, keď inak so 
zamestnancami neprichádzame do styku? 
My predsa nie sme ich nadriadený orgán, 
nám zamestnanci nepodliehajú, tak ako 
a kedy ich my môžeme „dusiť“? Čo majú 
zamestnanci mestského úradu spoločné 
s nami, poslancami? Rozhodla pani primá-
torka sama už aj za nich, že píše o tom, že sa 
nebudú podieľať na príprave spravodajcu? 
Zakáže im spoluprácu s nami? Tak potom 
kto vytvára na úrade dusnú atmosféru? My 
sme zástupcovia občanov, ktorých povin-
nosťou je dodržiavať ústavu a zákony a robiť  
všetko pre blaho a dobro rovnako a bez roz-
dielu pre všetkých občanov. A čo sa týka 
dobrého hospodárenia, pani primátorka na 
nás znova pozabudla. My, poslanci, ako zá-
stupcovia obyvateľov mesta schvaľujeme 
všetky dôležité i menej dôležité rozhodnutia 
 a kroky pre mesto, takže aj my sme tí, ktorí 
máme podiel na dobrých výsledkoch, nie-
len na tých, ktoré sa nevydaria tak ako by 

sme si to všetci priali, ale neúspech je všade 
prezentovaný ako naša vina. 

Nalejme si čistého vína 
Citujeme ďalej: „Je zrejmé, že niekto-
rí poslanci a občania, ktorí si hneď po voľ-
bách dali záväzok, že do pol roka odstúpim 
sama z postu primátorky, svoj sľub statočne  
dodržujú...“ atď. Toto prehlásenie berieme 
zo strany primátorky ako obvinenie a preto  
ju verejne vyzývame, aby povedala, kto  
z poslancov vyvinul nejaké aktivity vedúce 
k jej odvolaniu. Garantujeme Vám, že nikto 
z nás ani našich rodinných príslušníkov  
neinicioval odvolanie, petíciu, resp. refe- 
rendum za účelom odvolania pani Ing.  
Ivety Rušinovej z postu primátorky. Reš-
pektujeme zásady demokracie, teda demo- 
kraticky zvoleného primátora a poslanec-
kého zboru, ktorí vzišli z demokratických 
volieb. Snažíme sa postupovať v intenciách 
zákona a vždy sa snažíme o konsenzus. 
Takže si povedzme: O čo v skutočnosti pani  
primátorke išlo? Chce dokázať, že bez nej 
v meste nič nepôjde? A na čom záleží pani 
primátorke viac – na prezentácii seba 
a svojich úspechov v mesačníku – alebo jej 
ide naozaj o občanov (ako to tvrdí), aby sa 
bez ohľadu na zloženie redakčnej rady,  
obľúbený mesačník dostal do rúk obča-
nov včas, bez toho, aby si vôbec všimli, že 
došlo k zmene členov redakčnej rady?! Vy-
jadrujeme nad všetkým ľútosť. Skôr sme 
očakávali zo strany vedenia mesta pomoc 
a rady, ako ďalej úspešne pokračovať vo  
vydávaní mesačníka, akých chýb sa vyvaro-
vať a ako sa podieľať na jeho skvalitňovaní.  
Postoj primátorky – keď tam (v redakčnej 
rade) nie som ja, nebudem viac ani písať 
a nebude tam nikto za mesto - ako pomoc 
novej redakčnej rade z jej strany naozaj 
nevyznieva. Kde je v tomto prípade ňou tak 

často omieľané slovo pokora? 

Je potrebné vypočuť si oboch 
Vždy je potrebné vypočuť si obe strany, 
lebo každá minca má dve strany. Preto aj 
my sme považovali za potrebné písomne 
reagovať na obvinenia vznesené voči nám. 
Do krompašského mesačníka môže na-
ďalej prispievať ako pani primátorka tak 
každý, kto prejaví záujem o písanie. Aby 
bol jeho obsah bohatší, pestrejší, zaujíma-
vejší. Mestské zastupiteľstvo iba schválilo  
novú redakčnú radu, nič viac. Preto sa ne-
treba hneď urážať. A pravdou je, že už  
v minulosti sme pani primátorku informo-
vali o tom, ako to funguje v iných obciach, 
kde výlučne o výsledkoch svojej práce píšu  
starostovia do tzv. Občasníka, ktorý vydá-
vajú štvrťročne na vlastné náklady. Vážení 
občania a čitatelia Krompašského spravo-
dajcu, veríme, že aj naďalej zachováte svoju 
priazeň mesačníku mesta. Naším želaním 
je, aby si obe rovnocenné strany - primátor- 
ka a poslanci – našli k sebe cestu. Zavádza-
ním, osočovaním a polopravdami sa tá ces-
ta nájsť nedá. Dá sa nájsť len vtedy, ak sa 
začneme všetci navzájom rešpektovať, ak 
si budeme vážiť jeden druhého napriek roz-
dielnym názorom na niektoré veci. Preto-
že každý človek má právo na vlastný názor  
a kvôli tomu bojovať proti sebe nemá 
význam. Budeme radi, ak to, čo sa uvarí, sa 
aj zje v „poslaneckej kuchyni“. Lebo život 
nie je bez problémov. Preto ak by sa vyskyt-
li, nech sa vyriešia na pôde, na ktorej vznik-
li. Nemá význam nimi zaťažovať okolie.

Podpísaní poslanci MsZ: MUDr. Marián 
Hojstrič, Igor Jendruch, Ing. Lívia Kozlová, 
Mgr. Marta Mičeková, Ing. Ľuboš Ontko, 
Vladimír Puchala, Bc. Matúš Stana, PhDr. 
Slávka Šmidová, Ing. Ján Zahuranec

(pokračovanie zo strany 4)

Každá minca má dve strany

Nemocnica Krompachy, ktorá je členom 
skupiny AGEL, začala s aktívnym vzde-
lávaním všetkých svojich zamestnancov  
nemocnice. Pod vedením Mgr. Marty  
Müllerovej boli všetci zdravotnícki a ne-
zdravotnícki pracovníci preškolení o správ-
nom postupe hygieny rúk a ich dezinfekcie. 
Postupná edukácia personálu bude trvať do 
konca júna 2016. Zatiaľ bolo preškolených 
85 zamestnancov. Táto vzdelávacia aktivi-
ta pozostáva z dvoch častí. Prvá časť je ve-
novaná rozšíreniu teoretických vedomostí, 

pričom v druhej časti si má možnosť každý  
zamestnanec prakticky precvičiť techniku 
správnej dezinfekcie rúk a za pomoci UV 
lampy si skontrolovať, či boli ruky umyté 
a dezinfikované správne. „Ruky  zdravotníc-

kych pracovníkov kontaminované nemoc- 
ničnou mikroflórou predstavujú najčastejší  
a najrizikovejší spôsob prenosu nozokomi-
álnych nákaz. Dodržiavanie a pravidelné  
preškoľovanie zásad hygieny rúk zdravot-
níckych pracovníkov patrí k najdôležitejším  
spôsobom prevencie nákaz,“ uviedla M. Mül-
lerová, námestníčka pre ošetrovateľstvo.  
Nemocnica Krompachy zabezpečuje zdra-
votnú starostlivosť pre spádovú oblasť  
s 50 000 obyvateľmi. „Naším cieľom je po-
skytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť 
a uspokojovať tak potreby a želania pa-
cientov ako i zamestnancov,“ dodal konateľ  
nemocnice MUDr. Miroslav Kraus.
      Mgr. Marta Csergeová, tlačová hovorkyňa AGEL SK

Krompašská nemocnica 
vzdeláva svoj personál
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Na Slovensku sa vyskytuje okolo dvadsať druhov kliešťov, ale 
len päť druhov je schopných prenášať rôzne vírusy, baktérie, či 
parazity. 
Najznámejším a epidemiologicky najnebezpečnejším z nich je 
kliešť obyčajný, Ixodes ricinus, ktorý napáda viac ako dvesto  
druhov živočíchov. Na ľudí a zvieratá prenáša najmä vírus klieš-
ťovej encefalitídy a baktérie vyvolávajúce lymskú boreliózu. Počet 
kliešťov, ktorým sa podarí prisať sa na človeka, nie je možné zistiť.  
Počet ľudí s pozitívne diagnostikovaným ochorením, ktoré pre-
nášajú kliešte sa však sleduje. Napríklad najčastejšie z ochorení,  
ktoré môže človek od kliešťa získať – kliešťová encefalitída – sa už 
niekoľko rokov pohybuje na úrovni chorobnosti 1,3 – 1,6 prípadov 
na 100 tisíc obyvateľov. Toto číslo však 
hovorí o prípadoch, ktoré boli správne  
diagnostikované a prešli do závažnej-
šieho štádia ochorenia. Mierne alebo  
bezpríznakové formy ochorenia nemu- 
sia byť zachytené. Kliešť obyčajný je roz-
šírený po celom Slovensku v listnatých 
a zmiešaných lesoch s bohatým krovi-
novým porastom, ale aj v mestských 
parkoch do nadmorskej výšky 600 
až 800 metrov. V posledných rokoch 
však bol zaznamenaný jeho výskyt aj 
v nadmorskej výške okolo 1000 met-
rov. Slovensko patrí spolu s Českom, 
Rakúskom, Maďarskom či Poľskom k  
oblastiam s vysokým výskytom kliešťov,  
pričom endemických oblastí s kliešťo- 
vou encefalitídou je pomerne veľa. 
Kliešť z pohľadu začlenenia patrí do 
skupiny článkonožcov a triedy pavúkov-
cov. Larvy majú 6 nôh, nymfy a dospe-
lé jedince osem ako pavúky. Pre stavbu kliešťa je typických niekoľ-
ko zvláštností. V prvom rade je to ochranný chinínový štít, ktorý je  
relatívne tvrdý. Kliešť má špeciálny senzorický orgán, ktorý vníma 
pachy teplokrvných živočíchov a iniciuje jeho aktivitu a priprave-
nosť prichytiť sa na hostiteľa. Na hostiteľovi vyhľadáva teplé a vlhké  
miesta, na ktorých je väčšinou mäkká, tenká koža. Pri pricicaní 
vylučuje kliešť do rany látku, ktorá znecitlivuje najbližšie okolie, 
takže prebodnutie kože hostiteľ necíti. Zároveň pod kožu zasunie 
sosáčiky s háčikmi, ktoré zabraňujú jednoduchému vytiahnutiu  
z rany. Životný cyklus kliešťa je pomerne zložitý, prechádza troma  
základnými vývojovými štádiami od larvy, cez nymfu až po dospe-
lého jedinca. Cicanie krvi v každom vývojovom štúdiu prebehne 
len raz, kliešť sa nacicia, odpadne a metamorfuje na ďalšie vývojové 
štádium. Kliešte číhajú na hostiteľa v tráve alebo na nízkych po-
rastoch. Závisí to aj od vývojového štádia. Larvy a nymfy kliešťa 
obyčajného sa na hostiteľa dostanú až keď sa o nich doslova obtrie.  
Larvy ostávajú na zemi, kde sa môžu pricicať na drobné cicavce, 
napríklad myši alebo po zemi sa pohybujúce vtáky ako sú drozdy. 
Nymfy na svojich hostiteľov číhajú väčšinou na steblách tráv do 
výšky asi desať centimetrov a dospelé jedince napádajú hostiteľov 
z porastov vysokých aj pol metra. Človek sa môže nakaziť po prici- 
caní infikovanej nymfy alebo dospelej samice. Vývojo-
vý cyklus kliešťa môže trvať dva až tri roky. Situácia, keď si  
človek na tele objaví nepríjemný hmyz, nie je u nás výnimočná. 

Rady, ako sa kliešťa zbaviť, sú však rozdielne. V prvom rade ne-
treba spanikáriť, pretože neodborná manipulácia s kliešťom 
môže spôsobiť, že odtrhnete telo od hryzadiel a tie zostanú v koži.  
V takomto prípade môžete navštíviť lekára, ktorý vám z kože  
zvyšky kliešťa odborne odstráni. Osvedčenou metódou ako vy-
brať kliešťa, je vytiahnuť ho jemným, ale sústavným ťahom von.  
Ideálne je, ak to urobíte pinzetou – kliešťa treba chytiť tesne 
nad kožou a jemným ťahom vytiahnuť. Vhodné je ranu  
po kliešťovi dezinfikovať. Rýchle odstránenie kliešťa síce pomôže  
proti borelióze, avšak nie proti kliešťovej encefalitíde. 
Pôvodcom kliešťovej encefalitídy je vírus, ktorý dokáže  
prežiť u rôznych hostiteľov. Nájdeme ho u teplokrvných  
divých zvierat akými sú myši, veveričky, zajace, jazvece, 
líšky, srnce, ale aj u domácich zvierat, ktoré sa dostávajú  
do kontaktu s prírodou, pasienkami, parkami – ako sú kozy, 
ovce, kravy, psy či mačky. Hlavným prenášačom vírusu  

kliešťovej encefalitídy je však kliešť 
vo všetkých vývojových štádiách  
(larvy, nymfy, dospelé jedince). Víru-
som kliešťovej encefalitídy je naka- 
zených 0,01 až 5 % kliešťov  
závislosti od lokality. Kliešťová encefa- 
litída sa môže preniesť aj potravinami, 
infikovaným a tepelne nedostatočne 
upraveným kozím, kravským či ovčím  
mliekom. Inkubačná doba choroby sa 
priemerne pohybuje od 7 do 14 dní, ale  
môže trvať aj dlhšie. Kliešťová encefa- 
litída prebieha typicky v dvoch vlnách, 
pričom začiatok ochorenia pripomína 
typickú ľahkú virózu s bolesťami hla-
vy, zvýšenou teplotou, pokašliavaním, 
sťaženým dýchaním, sekréciou z nosa, 
nechutenstvom, prípadne ľahkými  
črevnými problémami. Po troch až pia-
tich dňoch príznaky ustúpia, pacient ani 
nepredpokladá a nehľadá spojitosť me-

dzi uhryznutím kliešťa spred dvoch týždňov a cíti sa relatívne zdra-
vý. Po ďalšom týždni môže nastúpiť druhá fáza – vysoké teploty,  
úporné bolesti hlavy migrénového typu, vracanie, svetloplachosť, 
nesústredenosť, poruchy koncentrácie, stuhnutie šije. V najzá- 
važnejších prípadoch môže viesť choroba až k ochrnutiu, chronic-
kým bolestiam hlavy a výnimočne sa môže skončiť aj smrťou.

Liečba a prevencia

Špecifická liečba kliešťovej encefalitídy nejestvuje, lekári ordinujú  
len lieky na zmierňovanie príznakov v prvom štádiu (často  
zamieňanom s chrípkou či virózou). Ťažké rozpoznanie kliešťovej 
encefalitídy sa dá urýchliť vyšetrením krvi. V prípade, že sa pre-
javili príznaky druhého štádia a pacient má preukázanú kliešťovú  
encefalitídu, musí ísť do nemocnice, kde sa podrobí špeciálne-
mu vyšetreniu. Počas pretrvávania príznakov dostáva infúzie  
a je v režime absolútneho pokoja. Zároveň sa urobí vyšetrenie  
mozgovomiechového moku a na základe informácií z tohto vyše- 
trenia sa určí ďalší postup liečby. Pobyt v nemocnici s touto  
diagnózou trvá zväčša 2 týždne, po ktorých nasleduje najmenej  
jeden mesiac rekonvalescencie a pokoja. Hoci sa odporúča pou- 
žívať repelenty a vhodnú obuv a odev, na ochranu pred kliešťovou  
encefalitídou to nestačí. Najlepšou prevenciou je očkovanie.  
Základná schéma pozostáva z troch dávok vakcíny, ktoré  

Pozor na kliešte!

(pokračovanie na strane 7)

ZDRAVOTNÍCKE OKIENKO
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sa postupne očkujú v rozmedzí 0 – 
3 – 12 mesiacov. 
Keďže kliešte prežívajú prakticky  
po celý rok, je možné s očkova- 
ním začať kedykoľvek. Najlepšie 
je podať prvú a druhú dávku  
v zime. Je to kvôli tomu, že kliešť 
začína byť aktívny na jar. Vďaka 
tomu sa vyvinie dostatočná 
ochrana skôr, ako sa začne sezó- 
na kliešťov. Tretia dávka ukončuje 
základnú očkovaciu schému. 
Môže sa podať počas leta alebo  
jesene, len čo uplynie päť mesiacov  
po druhej dávke, ale najneskôr 
pred začiatkom ďalšej sezóny 
kliešťov. Poskytuje ochranu až 
po dobu troch rokov. Ďalšie po-
silňovacie dávky sa majú podávať  
každé 3 až 5 rokov.

Lymská borelióza

Kliešte prenášajú aj chorobu, kto-
rej pôvodcu môžeme bežne nájsť 
u divo žijúcich cicavcov najmä 
hlodavcov, vtákov a plazov. Ide 
o baktériu patriacu do komplexu 
Borrelia burgdorferi vyvolávajúcu 
lymskú boreliózu. Na nakazenie 
sa boreliózou však musí byť kliešť  
pricicaný dlhšiu dobu, najmenej je-
den deň. Už prvé príznaky boreliózy 
sú viditeľné, keďže miesto uhryz-
nutia kliešťom sa zapáli a pomaly sa  
začervenané miesto zväčšuje. Po  
výraznom začervenaní nasledujú 
horúčky, stuhnutie šije, únava, bo-
lesti kĺbov a ďalšie príznaky. Choro- 
ba sa dá liečiť anibiotikami, môže 
však viesť aj k trvalému poškode-
niu srdca a nervového systému. 
Proti borelióze zatiaľ očkovanie 
nejestvuje, aj keď majitelia domá-
cich miláčikov vedia, že psy a mač-
ky sa očkovať dajú.

MUDr. Helena Hojstričová

praktický lekár pre dospelých

(pokračovanie zo strany 6)

Pozor na kliešte!

Vážení spoluobčania!

Dovoľte mi, aby som Vás po dlhšej dobe po-
zdravil a zároveň poprial všetko dobré.  
V úvode môjho vstupu Vás chcem poinfor-
movať, čo sa v rámci Ministerstva vnútra 
a v rámci Policajného zboru momentálne 
deje. 

Všade medializované informácie, týkajúce sa 
elektronizácie informačných a komunikačných  
systémov štátnej správy – samozrejme sa to 
dotklo aj Obvodného oddelenia Policajného 
zboru v Krompachoch. Ide vari o najvýznam-
nejší, priam revolučný krok vpred, nakoľko  
neexistuje policajt, ktorého by sa tieto zmeny 
nedotkli. Iba pre pripomenutie, patríme medzi 
Obvodné oddelenia II. typu s počtom policajtov  
37. Samotná elektronizácia spočíva v tom, že 
všetky činnosti sú zaznamenávané elektro-
nicky, teda evidencie priestupkov, trestných 
činov, evidencie udalostí, plánovanie služieb, 
atď. Pokiaľ ide o štatistické údaje za prvých  

5 mesiacov, z celkovo 132 trestných činov sme 
objasnili 102, čo predstavuje 77,27 % úspeš-
nosť objasňovania. Pokiaľ ide o priestupky, 
tak za obdobie 5 mesiacov sme z celkovo 461  
priestupkov objasnili 401, čo predstavuje  
89,98 % úspešnosť v objasňovaní. V porovnaní  
s minulým rokom u trestných činov sme  
zaznamenali pokles v nápade o 8 vecí, ale 
u priestupkov až o 170 vecí, čo pripisujeme 
veľmi dobrej preventívnej činnosti. V rám-
ci prevencie sme svoju činnosť zamerali na 
deti a mládež, kde hravou formou sa snažíme  
vysvetľovať princípy slušného správania, ako 
aj správania sa na verejnosti, hlavne v komuni-

tách. Ďalej sme  absolvovali niekoľko prednášok  
na všetkých typoch škôl v meste Krompachy. 
Toľko na úvod, a na záver mi dovoľte poďakovať  
všetkým tým občanom, ktorí sa akýmkoľ-
vek spôsobom podieľajú na zlepšovaní bez-
pečnostnej situácie v rámci nášho služobného  
obvodu a sú nápomocní práci polície. V nasle-
dujúcom čísle Vás budeme informovať o tom, 
čo sa aktuálne udialo a deje. Bude to veru  
zaujímavé čítanie. Prajem krásne letné prázd-
niny, či veľa šťastia a zdravia na dovolenkách.

Mjr. JUDr. František Puškár

riaditeľ Obvodného oddelenia PZ

ELEKTRONIZÁCIA PRINIESLA 
REVOLÚCIU V POLICAJNOM 
ZBORE   

www.krompachy.sk
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V polovici mája sa konala v našej farnosti 
Krompachy slávnosť Prvého svätého pri-
jímania. Ako sme sa na ňu pripravovali 
so žiakmi tretieho ročníka? Celá slávnosť 
prvého svätého prijímania si vyžadova-
la dôkladnú prípravu. Najprv počas celé-
ho školského roka na hodinách nábožen-
skej výchovy, kde deti získali základné 
vedomosti, a samozrejme, každý piatok a  
nedeľu sa zúčastňovali na sv. omši. 

Dva mesiace pred prijímaním sa príprava  
ešte zintenzívnila. Začali sa nacvičovať 
piesne, básne a oboznámili sa deti aj rodi- 
čia s organizáciou prijímania. Deti si na 
pesničku Srdiečko ku srdiečku natočili aj 
svoj vlastný videoklip s kameramankou  
Beátkou Ďurmanovou. Veselú náladu  
spríjemňovala Bc. Ivana Aštariová a Bc. 
Michaela Ondášová, ktoré sa starali o výber  
piesní a hudobnú zložku. Organizáciu a ná-
cvik básní mala na starosti Mgr. Silvia  
Mazúrová a Mgr. Anna Rybárová. Pred  
samotným prijímaním deti vykonali v so-
botu svoju prvú spoveď, a tak sa mohla za-
čať slávnosť, ktorú celebroval veľadôstojný 
pán farár Mgr. Jozef Palušák. 

V nedeľu ráno o pol desiatej krásne obleče-
né, so sviecou v ruke nastúpili deti na farský 
dvor. Slniečko svietilo a s úsmevom na tvári 
vstúpili deti do chrámu. Fanfáry zazneli na 
ich počesť. Všade bolo cítiť radosť z prijatia  
sviatostí Zmierenia a Eucharistie. Spev,  
slová pána farára a krásne básne, zarezono-
vali v srdci všetkých prítomných. Verím, že 
slová o láske k blížnemu, pomoci chudobným  
a vďačnosti k rodičom si odnesú deti do 
svojho budúceho života. Touto cestou by 

som sa chcela poďakovať všetkým rodičom, 
pani kostolníčke Chovancovej a všetkým 
dobrým ľuďom, ktorí pomohli pri príprave 
a organizovaní tejto slávnosti.

Sväté Písmo: „Ježiš povedal: Nechajte 
deti prichádzať ku mne a nebráňte im, 
lebo takým patrí Božie kráľovstvo!“ Lk 
18,15-16

Mgr. Silvia Mazúrová

Demokracia nás možno aj kazí

Prvé sväté prijímanie 
v našej farnosti

Od nežnej revolúcie, kedy mládež, umelci a neskôr aj široká  
verejnosť vyjadrili nesúhlas s totalitným režimom, prešlo viac  
ako štvrťstoročie. Pribudli nám slobody, možnosti, no i starosti.  
Zdá sa mi však, že to zlé, čo za socializmu bolo trochu v úzadí  
– špekulácie, prospechárstvo, závisť – našlo vhodné prostredie  
na svoj rozvoj. 
Dnes sa rodič ani nezamyslí (česť výnimkám), či jeho dieťa  
náhodou nerobí niečo zlé v škole. Automaticky sú zlí učitelia.  
Nepripustí si, že výchova sa začína doma v rodine a ak tam niečo zly-
há, škola nestačí naprávať. 
Sused zbadá, že druhý má nové auto, tak podľa neho to isto má z na-
kradnutého a samozrejme si to nenechá pre seba a s „overenou“  
informáciou sa zverí okoliu. Už ho vôbec nezaujíma, že dotyčný  
si možno zobral pôžičku, ktorú bude musieť dlho splácať. 
Zamestnávatelia sa snažia vyťažiť zo zamestnancov maximum,  
čo je samozrejmé, avšak je otázne, či sú podmienky a pláca adekvát-
ne. 
Takto by sme mohli pokračovať dosť dlho s výpočtom toho negatív-
neho a tak nečudo, že sa mnohí, hlavne starší pýtajú: Stálo to za to?
Medziľudské vzťahy sa zhoršujú, vďaka výdobytku moderných  
technológií takmer mizne osobný kontakt a vyhovárať sa,  
že to je spôsobené dnešnou dobou, neprispôsobivými, krízou, či 
imigrantmi, je chabý alibizmus. 
Prírodu a okolie si znečisťujeme – veď to niekto uprace.  Asi je potreb- 
né vynucovať si dodržiavanie pravidiel pokutami a prípadne  
nútenými prácami – ako to poznáme zo západu. Veľa zlého sa na 
spoločnosť za ten čas nalepilo, no snáď nie je neskoro robiť nápravy.

Možno na začiatok by stačilo viac pokory a porozumenia.

Ing. Štefan Ondáš
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Študenti rozhodli 
o prijatí 
najlepšieho priateľa 
vedúceho 
do zamestnania

Súkromná spojená škola  
SEZ Krompachy otvorila svoje brány

V Bratislave sa konalo celosloven- 
ské finále súťaže Vedieť sa správne 
rozhodnúť, na ktorom osem najlep- 
ších stredoškolských tímov riešilo  
výzvu s názvom „Môže byť môj  
najlepší priateľ mojím nadria- 
deným /podriadeným?“. Finálové 
kolo pripravila nezisková org- 
anizácia JASlovensko v spolupráci 
s Hewlett Packard Enterprise 
a KPMG Slovensko. Žiačky krom- 
pašského gymnázia Zuzana Lysová z II.B a Alexandra  
Nagyová z II.A triedy obsadili druhé miesto. Dievčatá 
na súťaž pripravila učiteľka programu JA Etika v podnikaní  
Mgr. Tatiana Znancová.

Do 12. ročníka súťaže Vedieť sa správne rozhodnúť, ktorá je sú-
časťou vzdelávacích programov JAEtika v podnikaní a JA Etika  
a Podnikanie, sa prihlásilo tradične množstvo stredoškolských  
tímov z celého Slovenska. Do finále mohlo postúpiť len osem naj-
lepších tímov. Dve hodiny, ktoré mali tímy vo finále určené na  
vyriešenie zadanej reálnej situácie a prípravu záverečnej prezen-
tácie, využilo všetkých šestnásť študentov takmer do poslednej  
minúty. Odborná porota hodnotila okrem rozhodnutia žiakov,  
zamerania a hĺbky ich riešenia aj úroveň prezentácie, prezentačné 

Koncom mája sa v priestoroch Súkromnej spojenej školy SEZ 
Krompachy konali Dni otvorených dverí pre žiakov ôsmych 
ročníkov základných škôl. Pre návštevníkov boli pripravené 
zaujímavosti týkajúce sa školy, projektov, vyučovacieho procesu  
a praktického vyučovania.

Žiaci navštívili jednotlivé odborné učebne, odborné dielne prak-
tického vyučovania, kde mali možnosť vyskúšať si rôzne vedecko 
-technické „hračky“. V aule boli pre nich pripravené ukážky prác 
našich žiakov – vyrezávanie z ovocia a zeleniny, miešané nápoje 
alebo rôzne chuťovky – , ktoré mohli na mieste nielen ochutnať,  
ale aj podieľať sa na ich príprave. Naši odborní a pedagogickí  
zamestnanci im poskytli informácie, ktoré im pomôžu pri rozho-
dovaní sa o svojom ďalšom zameraní na strednej škole. Týždeň  
trvajúci Deň otvorených dverí bol pre školu prínosom, pretože  
žiaci a zamestnanci základných škôl videli zrekonštruované 
priestory školy a mohli si vytvoriť vlastný obraz a názor. V závere  
žiaci vyplnili dotazník. Na základe výsledkov sa budeme snažiť 
skvalitniť vyučovací proces a praktické vyučovanie, zaradiť nové, 
príťažlivejšie odbory, ako aj skrášliť okolie školy.

 a komunikačné zručnosti, ako aj celkový dojem. Všetky súťažné 
tímy sa vo svojich riešeniach zhodli, že je možné, aby bol najlepší  
priateľ vedúceho zamestnanca prijatý do zamestnania, ako jeho 
podriadený. Každý tím identifikoval určité požiadavky a potenciá- 
lne problémy, ktoré z tejto situácie vyplývajú. V riešeniach tímov  
sa tiež objavili návrhy opatrení, ktoré by mali byť v danej situácii  
urobené. „Súťaž bola super, asi najlepšia, na ktorej som sa zúčast-
nila a ktorej cenou nebol len diplom, ale naozaj hodnotné ceny. 
Celý čas sme boli obklopené veľmi milými ľuďmi v naozaj krásnych  
priestoroch s chutným, oku lahodiacim občerstvením,“ uviedla  
Zuzana Lysová. Súťaž bola skvelá rovnako ako aj ceny, z ktorých 
sme mali skutočne radosť. Vďaka super atmosfére vytvorenej  
milými ľuďmi sme si deň naplno užili,“ povedala žiačka  
Alexandra Nagyová.

Mgr. Tatiana Znancová

Ing. Gabriela Pešková
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Vláda SR plní od januára 2016 ďalšie zo sociálnych opatrení, 
v ktorom sa zaviazala k finančnému príspevku pre žiakov na 
školy v prírode v hodnote 100 eur na žiaka a na lyžiarske kurzy 
v hodnote 150 eur na žiaka. Hlavným cieľom poskytovania 
týchto príspevkov zo strany vlády má byť nielen pomoc 
rodinám, ale aj rozvoj cestovného ruchu, podpora ubytovacích 
a stravovacích zariadení.

Týmto významným príspevkom sa pričinila o to , že aj naši žiaci sa 
mohli tento školský rok zúčastniť týchto pobytov vo väčšom počte 
ako to bolo doposiaľ. Príspevok v spomínanej hodnote významne 
pomohol rodinám s deťmi, ktoré si tento vzdelávací pobyt nemohli 
dovoliť, resp. by im to výrazne narušilo ich finančný rozpočet. 
Týždenný pobyt s bohatým programom plným hier,súťaží v príro-
de a spoznávaní okolitých krás Nízkych Tatier absolvovali naši 
štvrtáci v druhý májový týždeň. Ubytovaní boli v zariadení Hotela 
Biela medvedica v obci Bystrá. Prežili v Nízkych Tatrách množstvo 
nezabudnuteľných zážitkov obkolesení krásnou prírodou, čistým 
vzduchom v spolužití s  rovesníkmi – spolužiakmi.

Každodenné vzdelávacie bloky boli obohatené o nové aktivity, 
ktoré im prostredie Nízkych Tatier ponúkalo. Žiaci si mali možnosť 
zaplávať v bazéne, relaxovať vo vírivke, zajazdiť si na koníkoch, 
spoznať počas besedy s členmi Horskej služby ich náročnú prácu 
a oboznámiť sa s technikou, ktorú pri svojej práci používajú. 
Absolvovali turistický výlet do Bystrianskej jaskyne, nočný po-
chod, či posedenie pri vatre. Cieľom nášho pobytu v škole v prírode 
bolo spoznať krásy Slovenska, okolitú prírodu, utužiť si zdravie, 
naučiť sa spolužitiu s inými, pestovať dobré vzťahy v kolektíve, 
zvládnuť čas bez rodičov.

Domov sa všetci vrátili s krásnymi tričkami a šiltovkami s potlačou 
loga školy v prírode, s množstvom odmien za súťaže, v ktorých 
vždy uspeli a určite  bohatší o nové zážitky. Veľké poďakovanie 
patrí Mgr. Lukáčovej z CK Amos za ústretovosť pri vybavovaní 
pobytu, celému pedagogickému dozoru, doktorke MUDr. Miriam 
Lovásovej za jej svedomitú prácu s deťmi a za vytváranie výbornej 
nálady počas celého pobytu v škole prírode, Rodičovskému zdru-
ženiu pri ZŠ s MŠ na Maurerovej ulici za finančný príspevok, 
Martinovi Piatkovi za návrh a vyhotovenie tričiek a šiltoviek pre 
žiakov.

Mgr. Lucia Mikulová, Mgr. EtelaTóthová

Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s Centrom voľného času 
Adam v Spišskej Novej Vsi každoročne organizujú Slávnostnú 
akadémiu pri príležitosti ocenenia žiakov, pedagógov a členov 
predmetových komisií škôl okresu. 

Slávnostná akadémia sa uskutočnila začiatkom júna v spišskono-
voveskej Redute. Cieľom bolo oceniť žiakov, ktorí získali popredné  
umiestnenia v okresných kolách olympiád. Žiaci ZŠ s MŠ  
Maurerova ulica získali umiestnenia v piatich ocenených kategó-
riách. 

Škola v prírode v lone Nízkych Tatier Ocenenie žiakov školy ZŠ s MŠ  
Maurerova ulica

Ocenený Adam Lach

Ocenená Dorotka Ferková
(pokračovanie na strane 11)
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Ocenenie žiakov školy ZŠ s MŠ  
Maurerova ulica

Žiaci zo ZŠ Zemanská relaxovali 
v škole v prírode

Rómska rodina v našej spoločnosti - 
Pohľad na rómsku rodinu očami
skúseného pedagóga

Krásne počasie a skvelá nálada sprevádzala v polovici mája  
žiakov ZŠ Zemanská zo 4. A a 4. B. v škole v prírode v Novom  
Smokovci. Boli sme ubytovaní v hoteli Villa Siesta, odkiaľ sme 
mali krásny výhľad na Slavkovský a Gerlachovský štít. Nav-
štívili sme Popradské pleso, náučný chodník Štrbské pleso,  
športový komplex FIS, Tatranskú Lomnicu, múzeum  
TANAP-u, botanickú záhradu, Hrebienok, Rainerovu chatu 
a mnoho iného.
Na túrach sme spoznávali a obdivovali prírodu ako aj prírodniny  
Vysokých Tatier, získavali o nich nové informácie. Veľa sme sa  
dozvedeli aj z besedy s členom Horskej záchrannej služby zo Sta-
rého Smokovca, Jána Kušniráka, ktorý nám vysvetlil fungovanie  
záchranárskej činnosti v Tatrách, podelil sa s nami o svoje skúse- 
nosti a zážitky z dlhoročnej záchranárskej činnosti. Ani športová 
a zábavná činnosť neostala bokom. Verejné ihrisko a Jakubova 
lúka v blízkosti hotela boli miestom na naše súťaživé športové hry. 
Večerné programy sa niesli v duchu zábavy, kde sme sa bavili, súťa-
žili, tancovali. Škola v prírode bola naplnená zážitkami, obohatila 
nás o nové vedomosti a poznatky z prírody. Deti v škole v prírode 
sprevádzali Mgr. Anna Harmanová, Mgr. Terézia Valeková,  
vychovávateľka Vierka Jendruchová a pani zdravotníčka.

Mgr. Anna Harmanová

Pracujem 25 rokov ako učiteľka ŠZŠ v Krompachoch. Veľakrát 
som rozmýšľala nad slovom rodina v rómskej komunite. Moje  
začiatky boli ťažké, pretože mentalita týchto detí je na inej úrovni.  
Nielen po stránke vedomostnej, intelektuálnej, ale aj citovej je úplne  
niekde inde ako deti majoritnej populácie. Tieto deti potrebujú veľa 
lásky, pozornosti zo strany pedagóga, hlavne tie v mladšom škol-
skom veku. Potrebujú pocit istoty, že ich niekto má rád, a že niečo  
znamenajú v našej spoločnosti. Nechcem negovať, ani by som si to 
nikdy nedovolila tvrdiť, že majú nedostatok lásky vo svojej rodine,  
ale z dôvodu veľkého počtu detí im chýba tá naozajstná rodičov-
ská láska.Prioritou detí v rómskych rodinách je mať pocit istoty  
pri svojom otcovi, mame, či starom rodičovi a to spôsobom dotyku,  
a byť čo v najbližšom fyzickom kontakte so svojimi najbližšími. 
Rómski rodičia prejavujú lásku svojim deťom hlavne na verejnosti 
a to silnými bozkami a objatiami. Rómska dvojica, (samozrejme nie 
každá), ktorá žije v spoločnej domácnosti, nie je zosobášená a tým 
pádom žijú ako druh a družka. Ich potomkovia majú iné priezvis-
ká ako ich rodičia. A to je už tiež odchýlka , ktorá narúša harmóniu 
v rodine. Počas mojej pedagogickej praxe v tejto marginalizovanej 
komunite som sa stretla s rôznymi problémami v týchto rodinách, 
ale boli aj momenty, ktoré ma potešili a rozosmiali. Ja veľa komuni-
kujem s deťmi a počas voľného rozhovoru sa veľa dozviem.Rada sa 
rozprávam so žiakmi hlavne po sviatkoch alebo po letných prázd-
ninách. Týmto deťom chýba rodinná pohoda pri jednom stole s ro-
dičmi na tému: Ako bolo v škole? Čo ste sa učili? Čo máte za domá-
cu úlohu? Rodičia sú spokojní, že sú ich deti doma zo školy a to im 
stačí. Vo výchovno- vzdelávacom procese preberáme rôzne okru-
hy na tému rodina. Deti z tejto komunity nechápu rôzne praktiky 
našej tradičnej rodiny. Napríklad večerné čítanie rozprávok deťom 
pred spaním, spoločné hry s rodičmi, rodinné výlety a prežívanie 
krásnych chvíľ v kruhu rodiny, ktoré utužujú a upevňujú silné puto 
medzi deťmi a rodičmi. Už dlho som túžila nacvičiť kultúrno-spo-
ločenský program na tému rodina. A to sa mi aj podarilo. Samo-
zrejme bola to tímová práca aj mojich kolegov. Počas samotného 
nacvičovania, ktoré trvalo nie malú chvíľu si títo žiaci uvedomo-
vali, čo je vlastne rodina a to prostredníctvom hovoreného slova, 
scénok o rodine, piesní a vyznaním lásky prostredníctvom tanca.  
Tento program sme zrealizovali v spolupráci s Maticou slovenskou. 
Pozvanými hosťami boli zástupcovia mestského úradu pod vede-
ním pani primátorky, tiež členky MO MS, riaditelia z okolitých škôl 
a žiaci stredných , základných a materských škôl. Tento program 
mal úspech aj na verejnosti a dúfam, že to zanechá pozitívne stopy 
u týchto detí, ktoré si budú viac vážiť svoju rodinu.

Mgr. Darina Kandrová

učiteľka ŠZŠ v Krompachoch

(pokračovanie zo strany 10)

Boli úspešní v olympiáde v nemeckom jazyku, biologickej 
olympiáde – C kategórii, biologickej olympiáde –D kategórii,  
geografickej olympiáde, dejepisnej olympiáde. 
Patrik Tomčík získal v olympiáde v nemeckom jazyku 2. miesto. 
Dorota Ferková zabodovala v geografickej olympiáde, kde rovnako  
obsadila 2. miesto. Úspešná bola aj v olympiáde z biológie, kde 
skončila tretia. Tretie miesto vybojoval aj Adam Lach v dejepisnej  
olympiáde. O tom, že Adam má výborné vedomosti aj z biológie 
svedčí vynikajúce 2. miesto v rovnomennej olympiáde. Žiaci sa 
spolu s učiteľkou Vladimírou Petrovskou zúčastnili na slávnostnej 
akadémii, kde si prevzali ocenia a vecné odmeny. Výborné umiest-
nenia si vyžadujú mnoho snahy, talentu a vedomostí. Poďakovanie  
patrí aj skvelým pedagógom školy, ktorí stáli za ich prípravou na 
súťaže. Všetkým nadaným žiakom blahoželáme a prajeme veľa 
úspechov do budúceho štúdia.

Mgr.Michaela Micherdová
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Je sobota, horúci letný deň. Mám naponáhlo. Idem gratulovať  mojim 
spolužiakom, ktorí dnes majú svoj veľký deň. S oboma som na gym-
náziu chodila do jednej triedy. Práve dnes sa vyslovením „áno“ roz-
hodli spečatiť svoju lásku. Vchádzam do budovy nášho mestského  
národného výboru. Rýchlo miniem päť schodíkov a zabočím  
napravo. Vchádzam do malej obradnej siene. Pod kovralom v miest- 
nosti zavŕzga podlaha a pani Brugošová s pani Maurskou  
na mňa uprú svoje zvedavé pohľady. Pani Štefánia Žišková  
začína vítať svadobných hostí. O malú chvíľu zapraská platňa,  
z ktorej sa ozýva svadobný pochod. Snúbenci vchádzajú 
do malej obradnej siene. Po svadobnom pochode začína 
obrad úžasným prednesom básne novomanželom v podaní 
Julky Vanousovej. Srdcia všetkých prítomných ďalej obmäkčia 
svojou hrou na husliach deti z ĽŠU pod vedením Janka Lörinca. 

Svadobný prejav začína čítať samotný predseda  
MsNV Anton Macko. Práve dnes sobáši dcéru  
jedného z poslancov MsNV. Ten je zároveň jeho  
rovesníkom aj priateľom. Po melodickom prejave  
zaznie „áno“ z úst oboch snúbencov. Nasleduje 
výmena obrúčok. A na záver obradu to naj- 
dôležitejšie - prvý manželský bozk. Po ňom 
všetko spečatia podpisom zápisnice o uzavretí 
manželstva a pamätnej knihy. Platňa znova 
zapraská. A počas toho šušťavého,  nekvalitného 
práskavého zvuku, z ktorého sa horko-ťažko vylu- 
dzuje slávnostná melódia, prichádzajú na rad 
gratulácie. Ako prví blahoželajú mladomanželom 
sobášiaci a matrikárka. Po nich prichádzajú na rad gratulácie 
dojatých rodičov. A na záver aj nás, ostatných, ktorí sme tu  
za tým istým cieľom. Zaželať svadobnému páru šťastie 
a porozumenie. „Tak poďte, ideme zagratulovať mladomanželom,“  
pozývam pani Brugošovú, ktorá si vreckovkou utiera 
zaslzené oči. - „Ta ket ja to ňepoznam, Marta, ta nejdzem.“ 
- „Nepoznáte a plačete?“ - „Ta ja furt plačem, ket mi meko,“ 
dostávam odpoveď. Po gratuláciách opúšťame budovu. Prechá- 
dzajúc okolo dverí s nápisom „Rozhlas po drôte“ sa ma teta Magda 
spýta: „Ňeznaš, či v pondzelek tu budze paňi Horňakova?! Ňejdze  
mi ľabčibudka.“ - „Zistím, teta, a dám Vám vedieť...“ Pred budo- 
vou ešte zamávame mladomanželom nasadajúcim do novučič-
kej TATRY 613. Svadobní hostia sa „musia uspokojiť“ s odvozom  
v ŠKODE 105 a MB 1000... - „Jak še ci robi na emenve, ši spokojna?“ 
pýta sa ma cestou domov teta Magda. - „Ďakujem, dobre,  
zaúčam sa, teta Magda. Ale práca je už o inom jak škola, študent-
ský život chýba...“ Na najbližšom rohu sa rozlúčime. 

Fakt neviem, kedy ubehol rok. Akoby to bolo včera... Je horúci  
augustový deň a kým ostatní spolužiaci si ešte užívajú mesiac  
prázdnin, ja som už nastúpila do práce. Zvykám si na nový 
život. Na pracovisko, na kolegov. Aparát národného výboru 

tvorí jedenásť pracovníkov a dvaja funkcionári. Predsedom 
MsNV je Anton Macko, ktorý ma prijal do práce. 
Funkciu tajomníka vykonáva Ján Rybár a podpredsedom na skrá- 
tený úväzok je Alexander Ruttkay. Všetky písomnosti  
na sekretariáte zabezpečuje Mária Lenardová. Na služobné  
cesty pre funkcionárov si z Drobných prevádzkarní MsNV,  
ktorým šéfuje pán František Jancko, „požičiavame“ nielen auto 
značky Moskvič, ale aj spoľahlivého vodiča, Janka Repaského. 

Na úrade začínam ako referentka na plánovacom a finan- 
čnom odbore MsNV. Mojou kolegyňou na tomto odbore  
je pani Alžbeta Nováková, ktorá spravuje dane a poplatky 
a pani Elena Michňová má na starosti účtovníctvo. Vedúcou 
nášho odboru je pani Amália Gomolková. Práve jej vďačím 

za veľa. Učí ma k zodpovednému prístupu k práci,  
je čestná a svedomitá. Tieto vlastnosti si u nej 
najviac vážim. Je pre mňa dobrým životným  
vzorom. Okrem nášho odboru fungujú na 
MsNV ďalšie dva. Odboru výstavby a územného  
plánovania šéfuje pán František Kašický.  
Administratívne záležitosti na tomto odbore  
má na starosti pani Edita Barbieriková,  
pán Ladislav Hamornik všetko ostatné z odbornej 
oblasti. Druhým odborom je odbor správny 
 a sociálnych vecí a jeho vedúcou je pani Helena  
Orlovská. Pod tento odbor spadá matrika  
s pani Gitou  Čiasnohovou a ohlasovňa s pani 
 Helenou Levočovou. 

Sociálne veci má na starosti pani Magdaléna Juríčeková, ktorá má 
zmapované všetky rodiny s malými deťmi v meste. Často chodieva  
do domácností na šetrenia, aj preto jej kancelária zväčša zíva 
prázdnotou. V budove nie sme sami.  Úplne vľavo na prízemí je  
domovnícky byt, obývaný rodinou Salajovcov. Pán Salaj má na 
starosti kúrenie, pani Salajová umývanie chodieb. A neskôr pána  
Salaja vystrieda pán Ján Petruš. Nikdy sa pri ňom nesťažujeme  
na zimu, keď nám on zakúri. A to vie byť vonku riadna kosa 
s riadnou dávkou snehu. 

Pani Mária Burčiková nám svedomite upratuje naše kancelárie.  
Píšem - naše, lebo v budove „nesídli“ iba aparát MsNV. Sú tu aj iní. 
Na poschodí vpravo sa oproti odboru výstavby nachádza oddelenie  
Verejnej bezpečnosti, ktorému šéfuje pán František Javorek. A dole, 
na prízemí vľavo, oproti finančnému odboru má zas vyhradené 
dve miestnosti Stredisko geodézie a kartografie zo Spišskej No-
vej Vsi. Tam chodievame za pánom Šofrankom a Gondom vybaviť  
listy vlastníctva, či geometrické plány. Práve teraz ich potrebujeme  
veľa. Búra sa Lorencova ulica a LV sú potrebné k výkupu domov. 
Vyrastie na nej nové sídlisko. Úplne vpravo na prízemí budovy  
je kancelária „Rozhlasu po drôte“ (ľabčibudky), kde je zamestnaná  

9. mája 2016 uplynulo neuveriteľných 100 rokov od narodenia pána Antona Macka, ktorý vykonával funkciu predsedu MsNV v rokoch 
1971 – 1981. Krompachy zažili za jeho éry najväčší stavebný boom - výstavba sídliska MIER; bol položený základný kameň budúceho 
nákupného strediska POKROK. Práve za jeho vedenia som po maturite v roku 1977 nastúpila 1. augusta do práce na MsNV v Krom-
pachoch. K pánovi Antonovi Mackovi, vtedajšiemu predsedovi MsNV, čestnému človekovi s veľkým srdcom, ma aj po rokoch viažu milé  
spomienky. Pri tomto jeho významnom výročí som ich pretavila do dnešného príspevku, o obsah ktorého sa rada podelím s čitateľmi.  
Najmä s tými skôr narodenými Krompašanmi, ktorých mená v článku azda najviac oslovia. Čím viac mien, tým viac spomienok. A čím 
viac spomienok, tým hrejivejší pocit pri srdci. Príspevku som dala názov podľa počtu zamestnancov vtedajšieho národného výboru

                          
 (rovnomenný názov nesie pieseň so zaujímavým textom z dielne Lasica-Satinský- Filip).

Bolo nás jedenásť

(pokračovanie na strane 13)

Včera
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pani Horňáková. K nej ľudia chodievajú hlásiť poruchy tohto zaria-
denia. 
A úplne vpravo na konci chodby je naša maličká obradná sieň, 
v ktorej v sobotu počas svadieb nechýbajú „stáli návštevníci, dojatí 
obdivovatelia neviest“, či jednoducho gratulanti, ktorí prišli zabla-
hoželať tomu - ktorému svadobnému páru. 

Každý pracovný deň na úrade začína typicky známym zvukom 
- klapotom písacích strojov. „Klap, klap, cink“ na konci riadku... 
sa ozýva zo všetkých kancelárií. Z rozmnožovne sa šíri zápach lie-
hu. Pripravujú sa materiály pre poslancov na zasadnutie rady i plé-
na.Od modrej farby z cyklostylu sme špinaví až za ušami. Vo veľ-
kej zasadačke rozkladáme namnožené materiály, spíname ich 
strojčekmi, vkladáme do obálok, na ktoré lepíme adresy. Všetko  
sa stíha načas. Ak nie, nemáme problém zostať v práci dlhšie.  
Spolupráca medzi odbormi je ako sa patrí. Všetci totiž tvoríme 
jednoliaty kolektív. 

V čase obeda naše hladné žalúdky poteší zvuk multicaru pred  
budovou. Rezkým krokom z neho vystúpi pán Ján Tejbus.  
Dôchodca, ktorý na svoj vek nevyzerá. Svižko vynáša pomerne ťažké  
nádoby s jedlom hore schodmi. Na poschodí máme maličkú  
jedáleň a obedy dovážame zo ŽB Slovinky. Stačí iba jeden telefonát  
ráno - pani Sedmákovej nahlásiť počet. Obedy nám prichádza  
porciovať na tanier staručká pani Gulová z Banskej ulice, ktorú  
neskôr kvôli chorobe nahradí pani Zuzana Palácová. Na tú inteli-
gentnú, vždy upravenú dámu v rokoch, s naškrobenou snehobielou 
zásterkou, do smrti nezabudnem. 

V práci je super, no predsa len na víkendy sa teší každý z nás. Tí, 
ktorí majú rodiny, trávia čas doma s rodinou. No a my, mladí – kde 
sa dá. Veľa možností v meste niet. Buď sme na diskotéke, ktorú 
v Klube mladých poriada Igor Cuker, alebo ideme na „Čaj o pia-
tej“, kde hráva „živá hudba“ – Janko Lörinc, Rudo Čiasnoha,  
Stano Černický, Jožko Grondžel a Vlado Furín. Pri akejkoľvek akcii 
v Dome kultúry zakaždým vstup dokonale stráži pomocník hliadky  
VB so žltou páskou na rukáve, pán učiteľ na dôchodku – Zoli  
Fabián. Bez kontroly vstupenky neprekĺzne ani myš. Ani do  
divadelnej sály na super výjazdové divadelné predstavenia z DJZ 
z Prešova, ani na žiadnu zábavu. Ak dávajú dobrý film, skočíme do 
kina Slávia v Jubilejnom dome. Na poschodí je aj bar, kde si každý 
víkend trénuje pľúca na saxofóne Jožko Bukaj. Na klavíri ho dopre-
vádza pán Matej Foriš. Slepec, ktorý ovláda niekoľko hudobných 
nástrojov.Úžasný človek. S mladučkým Silvom Hvizdošom tvoria 
super hudobnú kapelu. Tóny z ich muziky sa počas letných víken-
dov rozliehajú večerným mestom.. 

Dnes 
Nielen dni, ale pomaly už aj roky plynú jeden za druhým. Rýchlo,  
sťa splašené kone. Ani sme sa nenazdali a sme v súčasnosti.  
Z kancelárií sa celkom vytratil klapot písacích strojov. Úplne  
sme si od toho zvuku odvykli. Úradníci sa hrbia za počítačmi.  
Prestali sa používať uhľové papiere. Kópie dokladov dnes 
vyzerajú ako originál a nie sú rozmazané a nečitateľné. Materiály 
na rokovanie zastupiteľstva sa nepíšu na kriedovom papieri  
a  pracovníci mestského úradu nie sú od cyklostylu špinaví  
až za ušami. Vo veľkej zasadačke sa už nespínajú strojčekom 
papiere nasiaknuté liehom z rozmnožovne. Materiály odosielajú  

pracovníci poslancom mailovou poštou, o ktorej sa nám  
pred štyridsiatimi rokmi ani nesnívalo. Je tu obdobie počítačov, 
smartfónov, doba vyspelej modernej techniky.  A po „nežnej“ všetko 
nesie nový názov. Oddelenie Verejnej bezpečnosti sa premeno- 
valo na oddelenie Policajného zboru. Presťahovalo sa do nových 
priestorov budovy, ktorá vyrástla na mieste bývalého 
rodinného domu Skurkovcov. Mestský národný výbor zmenil  
názov na mestský úrad a funkcionári sa premenovali z predsedov 
a tajomníkov na starostov, primátorov a ich zástupcov. Sekretárky  
sa premenovali na honosnejšie znejúce - asistentky. Z cudzích  
jazykov si prvé miesto vydobyla angličtina, o ruský jazyk prestal 
byť záujem, škoda. Obedy sa už nerozvážajú multicarom. Máte 
možnosť vybrať si spomedzi niekoľkých fungujúcich reštaurácií, 
kde sa chcete naobedovať. V sobášnej sieni dávno prestala vŕzgať 
podlaha pod kovralom a dávno nie je „maličká“. Zaberá v budove 
celé prízemie naľavo. No zdá sa, že časy slávy, keď pri svadobných  
obradoch praskala vo švíkoch, sú nenávratne preč. Prestala tak 
spĺňať účel, za ktorým bola prestavaná. Mladí dnes stratili o vstup 
do manželstva záujem. A ak sa predsa len pre spoločný krok roz-
hodnú, väčšinou idú do kostola. Veková hranica pri uzatváraní 
manželstiev sa posunula najmenej o desaťročie. Prestali sa rodiť 
deti. Priniesla to doba, v ktorej žijeme. Trhový mechanizmus pri-
niesol so sebou aj nezamestnanosť. Každý sa kdesi ponáhľa a každý  
je vystresovaný. Ľudia sa boja o prácu, teplé medziľudské vzťahy 
medzitým ochladli. Niet na nič čas. 

Kedysi sme do práce chodievali s radosťou. Staršie kolegyne odo-
vzdávali nám, mladým, svoje pracovné skúsenosti i cenné rady.  
Za dobre odvedenú prácu vedeli pochváliť, čo bolo pre nás tou  
najlepšou motiváciou. Ak niečo nevyšlo, pomohli a poradili. Úžas-
né medziľudské vzťahy to boli. Pred štyridsiatimi rokmi som bola 
„ucho“ a predseda MsNV mi jednoducho tykal. Dnes som vo veku, 
aký mal pán Anton Macko v časoch, keď som k nemu prvý raz  
nastúpila do práce. Aj preto mi môže pripadať pracovná ponuka 
„Sme mladý dynamický kolektív“- zvláštne. Nikde však nenájdete 
inzerát – „Hľadáme pracovníkov s dlhoročnou praxou“. O nich už 
nikto nejaví záujem. Aká škoda, určite by mladým mali čo odovzdať.  
Tak, ako kedysi nám odovzdala svoje skúsenosti a cenné rady  
generácia pred nami. Keď v práci vládla rodinná atmosféra. 

Keď sme boli ako jedna rodina. Som rada, že som mala tú česť byť  
jej súčasťou. Okrem pána Macka som vo funkcii predsedu zažila  
aj pána Ing. Bela Vargu. Neskôr, po „nežnej revolúcii“,  
už vo funkcii primátorov, Ing. Jozefa Fajgela a Jakuba  
Zahradníka. Vo funkcii primátora som nezažila akurát  
Ing. Ladislava Mikloša. V tom čase totiž matrika patrila 
pod Obvodný úrad Krompachy, na čele ktorého stál prednosta 
Ing. Pavol Podracký. 

Na všetkých svojich bývalých kolegov i nadriadených dodnes  
spomínam s úctou a láskou. A všetkým želám na dôchodku veľa  
pokojných dní, prežitých v zdraví. 

Pánovi Antonovi Mackovi, pánovi Palkovi Podrackému i všetkým 
ostatným bývalým kolegom na druhom brehu dnes venujem  
tichú spomienku a modlitbu.

Marta Mičeková
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Pre niektorých záhradkárov sa pokosená trá-
va a burina stáva odpad, ktorý vyhadzujú  
za plot, do kontajnerov, prípadne na cestu. 
Nielenže tým znepríjemňujú život okolitým 
záhradkárom, ale aj prichádzajú o cennú su-
rovinu.
Každá rastlinka, trávu a burinu nevynímajúc, 
si z pôdy vyberá živiny,ktoré potrebuje na svoj 
rast. Sú to dusík, draslík, fosfor, vápnik, horčík 
a mikroelementy ako zinok, meď, mangán, bór 
a ďalšie prvky. Sú to tie prvky, ktoré kupujeme  
v hnojivách, alebo sú prítomné v maštaľnom hno-
ji. Zvyčajne sa sťažujeme, že burina rastie rých-
lejšie ako kultúrne plodiny. Tým ale odčerpá-
va z pôdy rýchlejšie aj hnojivo, ktoré sme kúpili 
a často sa sťažujeme, že je drahé. A čo urobí zá-
hradkár? Burinu a trávu, v ktorej sú hnojivá  
v optimálnom pomere a ľahko prístupné, vyho-
dí. Ako nato? Už roky pestujem na pokosenej 
tráve a burine tekvice, patizóny, cukety, uhorky,  
zemiaky, fazuľu a ďalšie plodiny. Pokosenú trávu 
nastieľam pod hlúboviny, rajčiny a zeler. Praktic-
ky okrem koreňovej zeleniny sa dá použiť tráva  
a burina pod všetky plodiny. Vytrhanú burinu 
musíme nechať zaschnúť, aby nám znovu neza-
korenila. Nástielku nechávam na záhone sa roz-

kladať, pričom chráni pôdu pred presychaním,  
hnojí zeleninu a chráni pôdu pred prudkým daž-
ďom. Odpadá problém s pletím, pretože pod 
nástielkou burina nerastie. Pred nakladaním  
nástielky je potrebné pôdu dobre prekypriť.  
Nástielku nevápnime, pretože by sme mohli  
nevhodne ovplyvniť kyslosť alebo alkalitu pôdy. 
Dobrú skúsenosť mám aj s nástielkou cesnaku 
 s  pilinami. Nástielku robím na jar, keď je už ces- 
nak vyrašený. Predtým pôdu prekyprím, zalejem 
k jednotlivým rastlinkám prípravok na ochra-
nu proti fúzavke cesnakovej. Piliny nastieľam  
v hrúbke 5 - 10 cm. Odpadá kyprenie a pletie, 
cesnak má dobrý zdravotný stav a dáva kvalit-
nú úrodu. Po skončení vegetácie na jeseň všetku  
nástielku povápnime a zarýľujeme do pôdy, čím 
ju obohatíme o organickú hmotu, a ak jej bolo 
dostatok, nemusíme hnojiť maštaľným hnojom.
Uvedené rady by mali zmeniť náš pohľad na ze-
lenú organickú hmotu ako na odpad, ktorý nám 
zavadzia a hyzdí záhradku. Je to cenná surovina!  
Každoročne to vo svojich článkoch zdôrazňu-
jem, aká cenná surovina je tráva a burina, ale 
pohľad na cestu v záhradkách je smutný, koľko 
eur sa povaľujú pod nohami a pritom v peňažen-
ke šetríme každý cent. Neviem, akým spôsobom  
by sa dal záhradkár presvedčiť, aby konečne vzal 
rozum do hrsti a aspoň na jeden rok odhodil tú 
železnú košeľu, ktorej hovoríme zvyk a začal  
záhradkárčiť ekonomicky a EKOLOGICKY.

Krompašské (ne)celebrity V krompašskom 
parku to žije
Na svete je množstvo miest, 
ktoré sú krásne, veľa honosných 
historických parkov, no len 
jeden je náš, krompašský. Srdce 
a dušu mi zaplaví množstvo 
krásnych spomienok na uply-
nulé roky. Spomínam si, ako  
postupne menil podobu a dos-
tával nový šat. Staré, schátrané 
lavičky vymenili sa za nové, na 
ktorých nachádzajú oddych 
mladí aj starí. Storočné lipy by 
vedeli rozprávať príbehy veselé 
i smutné. Striekajúca fontána 
láka najmä tých najmenších. 
Jej spŕška ligotavých kvapiek 
deň a noc osviežuje okolie. 
Záplava vysadených kvetov 
, ktoré zdobia celý park, 
lahodí každému oku. Ale 
čo je hlavné? Park sa stal 
obľúbeným miestom najmä 
mamičiek s malými deťmi, 
ktoré svojím bezstarostným 
krikom a smiechom vyvolajú 
úsmev aj na tej najsmutnejšej 
tvári. Oddych tu nachádzajú 
aj starší ľudia. Už len to , že 
si krátia chvíľu pozorovaním 
drobizgu, je spríjemnenie 
života. No a v súčasnosti 
pribudli dve trampolíny, ktoré 
sú najžiadanejšom atrakciou  
od tých začínajúco chodiacich 
až po roztopašných pubertia-
kov. Je radosťou prejsť parkom, 
zastaviť sa pri smutnej vŕbe, 
pohľadom spočinúť na tečúce 
vody Slovinského potoka. Park 
dýcha svojou vitalitou a vo ván- 
ku prináša štebot vtáčikov. 
Je to miesto, kde si človek 
po uponáhľanom dni sadne 
a nasaje trochu toho kľudu  
a pohody.    

 Mgr. Anna Grondželová

Obchodník s nebom (narodený 1965 )
Žije medzi nami. Chodí s otvorenými očami a pozorne počúva. Uvažuje a triedi. Nikdy nič nevyhodí.  
Zo svojho rezervoáru len posúva. Veľa píše. Veď, kto si má všetko zapamätať! Aj napriek tomu,  
že obchoduje s nebom, na prvý pohľad je taký, ako každý iný. 
Ľudia chcú kúpiť všetko. Prosím, máte zapálené tatranské zory? Môj syn by si prial dobrého  
lietajúceho čerta... Môžem dostať u vás tri kvapky šťastia? Treba im vyhovieť. 
Množstvo požiadaviek sa valí na obchodníka. Ten si všetko poznamená a zháňa. Zatvorí sa sám 
so svojím počítačom, snorí a zapisuje. Chce vyhovieť záujemcom. Raz je astronómom, ktorý  
objavil spievajúcu hviezdu pre slepé dievčatko. A potom len tak jej ju podaroval. Ako detektív  
vypátral medveďa spiaceho pod jedľou vo chvíli, keď nočná obloha hodila strašidelný blesk. Hneď 
poslal telegram majiteľovi – medvedik sa nasiel STOP je u mna v zahrade STOP pridte si ho  
vyzdvihnut STOP zajtra cakam. Raz dokonca bol zlatým potápačom, pretože vylovil rybku.  
Za darovaný život vykšeftoval nielen celoživotné KoziKuziKuzuka pre Majku Tárajku, ale potešil 
aj brata mlčanlivého vlka. Obchodník, prirodzene, veľa cestuje. Osobne robí prieskum trhu  
a získava partnerov. Vysvetľuje. Dnes chcem získať sud dobrej nálady. Prídu si poň seniori z do- 
mova. Myslíte, že veselšie sudy majú v  tokajskej alebo v pezinskej oblasti? Chcel by som  
nesmrteľný certifikát vytrvalosti. Najvýhodnejšie bude absolvovať košický MMM, New 
York City Marathon či AthensMarathon... 
Nevie, čo je to dovolenka. Práve tam vyberá oázu pre všetkých diablov, ktorí samozrejme, existujú 
medzi zemou a nebom. Splavuje, aby zažil dobrodružstvo a mohol ho ponúkať. Východ slnka, ktorý  
pozoruje z okienka lietadla, iba zaparkuje do svojho medziskladu. Stočí ho a pošle obchodnému 
cestujúcemu z Paríža.Ten mu sľúbil dodať smiech z Montmartre. 
Je zaujímavé, že vo svojom obchode nepoužíva váhy, colštoky či odmerky. Ani súčasné digitálne  
merače si neprišli na svoje. Preto je aj obľúbený, aj neobľúbený. Kupec ho porovnáva s inými  
obchodníkmi. Nadáva na drahotu.No pretože túži dotknúť sa nebies práve v tom okamihu, prevtelí 
sa na najcitlivejší senzor. Aby vstúpil do iného sveta, kde vládne napätie aj uvoľnenosť . 
To je ono! Toto som potreboval! Jasá, lebo pocítil blaženosť. 
Náš obchodník s nebom má, pochopiteľne, svoje rodné meno. Je to pán spisovateľ.

Anna Pustayová

ZÁHRADKÁRSKA PORADŇA

Cenná surovina za plotom

Ján Miľo
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BK Dolný Kubín                                                    BK ŠPD Rožňava 51:57 (25:32)
Najlepší strelci zápasu: 
Pšenák 15, Uhričík 13                              Lichvár 21, Halko 12

FINAL FOUR II. LIGY MUŽOV – VÝCHOD V BASKETBALE

Pretekári MŠK Krompachy FreeRide 
sa opäť ukázali v najlepšom svetle

Cez víkend 14. – 15. mája sa v Krompachoch odohral finálový  
turnaj II. basketbalovej ligy. Okrem domáceho tímu a zároveň  
obhajcu druholigového titulu BKM Dastet sa na FinalFour pred-
stavili BK ŠPD Rožňava, 1. BKD Michalovce a BK Dolný Ku-
bín. Družstvo BKM DASTET sa umiestnilo na 1. mieste v II. lige  
mužov – východ, preto sa stalo usporiadateľom turnaja FINAL 
FOUR na domácej pôde.

KONEČNÁ TABUĽKA II.LIGY MUŽOV - VÝCHOD

VÝSLEDKY TURNAJA FINAL FOUR 

FINAL FOUR ZÁPAS O 3. MIESTO

FINAL FOUR ZÁPAS O 1. MIESTO

KONEČNÉ  UMIESTNENIE FINAL FOUR 2016

FINAL FOUR II. LIGY MUŽOV – VÝCHOD V BASKETBALE

Cez víkend 14. – 15. mája sa v Krompachoch odohral finálový turnaj II. basketbalovej ligy. Okrem 
domáceho tímu a zároveň obhajcu druholigového titulu BKM Dastet sa na FinalFour predstavili BK 
ŠPD Rožňava, 1. BKD Michalovce a BK Dolný Kubín. Družstvo BKM DASTET sa umiestnilo na 1. 
mieste v II. lige mužov – východ, preto sa stalo usporiadateľom turnaja FINAL FOUR na domácej 
pôde. 

KONEČNÁ TABUĽKA II.LIGY MUŽOV - VÝCHOD

Por. Družstvo Poč.záp Víťazstvá Prehry Dal Dostal Body
1 BKM DASTET Krompachy 18 17 1 1452 1178 35
2 1.BKD MICHALOVCE 18 15 3 1348 1067 33
3 BK DOLNÝ KUBÍN 18 13 5 1309 1109 31
4 BK ŠPD Rožňava 18 11 7 1172 1082 29
5 BK UVLF Košice 18 10 8 1273 1289 28
6 TYDAM UPJŠ Košice 18 9 9 1262 1213 27
7 MMBK Sabinov 18 8 10 1035 1105 26
8 1.BK Humenné 18 3 15 1060 1341 21
9 Slovenský Orol Levoča 18 3 15 1074 1422 20

10 PU Akademik Prešov B 18 1 17 1100 1279 19

VÝSLEDKY TURNAJA FINAL FOUR 

BKM DASTET Krompachy                                                   ŠPD Rožňava    92:80 ( 48:38 )

Najlepší strelci zápasu : Štec 27, Antoni 15                       Lichvár 33, Halko 17

1.BKD MICHALOVCE                                                            BK Dolný Kubín 68:52 ( 24:29 )

Najlepší strelci zápasu : Janošov ml.23,Mitterpak 13       Škorupa 13, Uhričík 11

FINAL FOUR ZÁPAS O 3. MIESTO

BK Dolný Kubín                                                     BK ŠPD Rožňava 51:57 (25:32)

Najlepší strelci zápasu : Pšenák 15, Uhričík 13         Lichvár 21, Halko 12

BKM DASTET Krompachy                         ŠPD Rožňava    92:80 (48:38)
Najlepší strelci zápasu: 
Štec 27, Antoni 15                       Lichvár 33,  Halko 17

1.BKD MICHALOVCE                               BK Dolný Kubín 68:52 (24:29)
Najlepší strelci zápasu: 
Janošov ml.23,Mitterpak 13                       Škorupa 13, Uhričík 11

BKM DASTET Krompachy     1.BKD MICHALOVCE 88:58 (50:31)
Najlepší strelci zápasu: 
Štec 23, Antoni 22                                 Mitterpák 16, Mižák 14

1.   BKM DASTET Krompachy
2.   1.BKD Michalovce

3.   BK ŠPD Rožňava
4.   BK Dolný Kubín

Naše veľké ĎAKUJEM patrí všetkým, ktorí nás celú sezónu pod-
porovali a priali nám, našim fanúšikom a priaznivcom basketbalu.  
Chceme sa veľmi pekne poďakovať našim hlavným sponzorom  
a sponzorom turnaja FINAL FOUR : Mestu Krompachy – pani  
primátorke Ing. Ivete Rušinovej, poslancom MsZ , ktorí nám od-
súhlasili dotáciu na činnosť nášho klubu, p. Matejovi Melovi –  
MM CLASS Hotel Plejsy Krompachy , p. Janovi  a Štefanovi Ko-
valčikovcom – STI, spol. s r.o. , p. Martinovi Piatkovi – reklamná  
agentúra TRIK DESIGN, p. Jurajovi Drálovi – Slovak Ingeniering 
s.r.o., p.Marekovi Kandrikovi -  Kandrik s.r.o. reštaurácia Galéria, 
p. Radovanovi Ďorkovi – DASTET, s.r.o.
Ďakujeme všetkým sponzorom, vďaka ktorým sme turnaj mohli 
zorganizovať na vysokej úrovni. Veríme, že aj v budúcej sezóne si 
zachováme priazeň a podporu fanúšikov krompašského basketba-
lu a sponzorov.

Radovan Kozel

Prvý júnový víkend opäť bodovali na 2. kole Slovenského pohára  
v zjazde horských bicyklov v stredisku Malá Lučivná pri Párnici  
na Orave. V kategórii žiakov obsadil druhé miesto Peter  
Pongo, v ženskej kategórii obsadila tretiu priečku Ester Barteková.  
V kategória HT zahviezdili Branislav Timura, ktorý skončil na  
druhom mieste a Marek Vranka skončil tretí. V bodovaní klubov 
MŠK Krompachy obsadilo slušnú desiatu priečku. 
Mladučká, iba 15-ročná Ester Barteková, bola pre všetkých veľkým  
prekvapením. V kategórii ženy bola najmladšou pretekárkou a tento  
pretek bol jej úplne prvým v seriáli SPDH. Svoje sily si merala  
so staršími a omnoho skúsenejšími pretekárkami a aj napriek tomu 
si domov odniesla medailu. Pódium kategórie HT patrilo opäť  
rovnakým borcom ako v 1.kole SPDH v Mraznici, poradie najlep-
ších pretekárov sa len trošku premiešalo. Gratulujeme a držíme 
palce na ďalších pretekoch.

Peter Jenčík
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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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Nielen vo svete, ale už aj na Slovensku sa no-
vým fenoménom stáva streetworkout. Je to 
v podstate kombinácia funkčného tréningu 
a kalisteniky (cvičenie s váhou vlastného 
tela). Tento šport pôvodne vznikol v New 
Yorku, kde ľudia z chudobných štvrtí hľadali 
iné alternatívy cvičenia ako posilňovňa, na 
ktorú nemali peniaze. Dnes už tento šport 
predstavuje určitú voľnosť na otvorenom 
priestranstve a najmä životný štýl. Skladá sa 
zo základných cvikov ako sú zhyby, kľuky,  
drepy a ďalšie statické silové a dynamické 
prvky vyžadujúce si najmä silu stredu tela. 
Od septembra minulého roka máme vďaka  
Mladým sociálnym demokratom street- 
workoutové ihrisko aj u nás v Krompachoch. 
Nachádza sa na areáli medzi Hlavnou 
a Maurerovou ulicou. Od oficiálneho otvo-
renia sa tam však nekonala žiadna ďalšia  
akcia, či spoločný tréning. Ja sám sa venujem 
 cvičeniu s váhou vlastného tela, respek-
tíve toho druhého, či tretieho. S priateľmi 
sme založili zoskupenie JoGAbatic, ktoré  
spája prvky acroyogy, párového cvičenia,  
akrobacie, tanca, capoeiry, ba až silovej 
gymnastiky. Absolvovali sme už desiatky  
vystúpení po celom Slovensku a taktiež  
ponúkame vystúpenia aj na konštrukcii.  
Neodmysliteľnou súčasťou nášho tréningu 
je streetworkoutová konštrukcia. Veríme,  
že počas leta sa podarí športový areál rozš- 
íriť ešte o ďalšie možnosti športovania.  
Preto som sa s členmi Komisie kultúry  
a mládeže rozhodol na začiatku nového  
školského roka zorganizovať „Športový  
deň“ na Krompašskom ihrisku, ktorého  
program bude pozostávať z predstavení 
miestnej šikovnej mládeže, predstavenia Jo-
GAbatic, ale aj rôznych súťaží pre deti aj do-
spelých.

V budúcnosti plánujeme organizovať aj  
spoločné verejné tréningy pre všetkých 
priaznivcov tohto športu a zdravého pohy-
bu, na ktorých je každý záujemca vítaný.

Mgr. Jakub Horváth

člen komisie kultúry a mládeže

CELESTE
BUCKINGHAM
so skupinou King Shaolin

vás pozývajú na:

II. ročník 

RUŽOVÝ
POCHOD
25. jún 2016
o 13:00 hod.

pred Redutou
v Sp. Novej Vsi

Hosť:

Mestská knižnica Krompachy
upozorňuje svojich čitateľov, že od  11.7.2016 do 31.7.2016 bude Mestská knižnica 

      z dovodu inventarizácie knižničného fondu zatvorená. Za pochopenie ďakujeme.

Plán využitia 
streetworkoutového 
ihriska


