
Humanitná spoločnosť „HUMANITA 
PRE ŽIVOT“ Spišské Vlachy, Mesto 

Krompachy a Hotel Plejsy aj v tomto roku boli organizátormi 
19. Medzinárodných majstrovstiev Slovenska vo varení  
a jedení bryndzových halušiek, ktoré sa uskutočnili 18. júna 
2016 pred hotelom Plejsy.

Bol to súťažný deň plný 
gurmánsk ych obja- 
vov, dobrej pohody 
a haluškových zblížení 
Slovákov z domova i za- 
hraničia, ako aj hostí, 
priateľov z blízkej 
či ďalekej cudziny. 
Táto akcia sa konala 
v areáli hotela Plejsy 
pod záštitou predsedu 
Košického samospráv- 
neho kraja JUDr. 
Zdenka Trebuľu. Sln-
kom zaliate Krompachy 
privítali účastníkov 
súťaže zo Srbska, z 
Maďarska, a samo-
zrejme zo Slovenska. 
Podujatie slávnostne 
otvorila primátorka 
mest a Ing. Ivet a Rušinová. V kultúrnom programe vystúpili 
členovia folklórnych súborov z blízkeho okolia a tiež FS Železiar  
z Košíc. Zmyslom tohto podujatia je nielen popularizácia nášho 
národného jedla, ale najmä pomoc hendikepovaným deťom. 
Súťažné nadšenie družstiev a sympatické povzbudzovanie 
divákov, nielen krompašských, počas celej akcie, bolo prejavom 
záujmu a dobrej pohody. 
Tak ako po iné ročníky, úlohou družstiev bolo pripraviť drevo, 
rozložiť oheň, priviesť vodu do varu, očistiť zemiaky, ručne 
naškrabať zemiaky  na škrabke, vyrobiť cesto, nasádzať halušky, 
uvariť, zmiešať s bryndzou, naplniť mierku na jedenie 3kg.
Po ohodnotení degustátormi, v čo najkratšom čase zjesť. Odborná 

porota hodnotila rýchlosť varenia, kvalitu a rýchlosť zjedenia.
Po niekoľko hodinovom zápolení víťazný pohár si odnieslo 
domov do Srbska Memoriálne stredisko Dr. Janka Bulíka  
z Kovačice. Druhé miesto Farma dobrej nádeje Kluknava, tretie 
miesto Horal Kojšov. Návštevníci si mohli pochutnať nielen na 
bryndzových haluškách, ale aj na mnohých iných dobrotách, 

ktoré im pripravili 
zamestnanci hotela 
Plejsy. Súčasťou akcie 
bola aj tombola, z ktorej 
v ýťažok 565 eur bol 
venovaný Detskému 
oddeleniu Nemocnice 
v Krompachoch. Sym-
bolický šek prevzal 
riaditeľ krompašskej 
nemocnice MUDr. 
Miroslav Kraus. Sú 
aj zaujímavé rady od 
súťažiacich, či odpoveď 
na otázku, aký by bol 
svet bez halušiek? 
„Smutný, zbytočný, 
prázdny či zlý,“ znela 
odpoveď z úst väčšiny 
odborníkov. A čo je 
podľa nich potrebné  
k navareniu tejto bryn-

dzovej pochúťky? 
„Láska k vareniu, k jedeniu, zemiaky, múka a dobrý 
kolektív.“
Veľké poďakovanie patrí celému organizačnému a reali-
začnému štábu, členom humanitnej spoločnosti Humanita 
pre život, hlavne JUDr. Jozefovi Janikovovi, pánovi Andrejovi 
Mikulovi, konateľovi spoločnosti HASMA s.r.o.. Oganizačným 
partnerom: HASMA s.r.o., Elektroset s.r.o., STI s.r.o.. 
Veríme, že organizátori tohto podujatia spríjemnili mnohým 
obyvateľom nášho mesta a regiónu tento deň.  

Mgr. Anna Grondželová
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Krompašská nemocnica informuje Memoriál MUDr. Jána Latkaniča 
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vo varení a jedení bryndzových halušiek
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Spoločenská 
rubrika 
JUBILANTI
Srdečne blahoželáme jubi-
lantom, ktorí sa v mesiaci júl 
dožívajú svojho životného 
jubilea: 

Ing. Rudolf Baláži
Alžbeta Dubiňáková
Mária Gomolková
Zdenek Gomolka
Anna Kalinajová
Helviga Kertésová
Viliam Kubačka
Emília Maráčková
Marta Stoláriková
Helena Teichmanová

Narodenia v júni 
Zdena Dirdová
Jakub Filip
Kristián Gábor
Oskár Girga
Miroslav Horváth
Jesika Poláková
Katarína Poláková

Úmrtia v júni
Vladimír Blaschke  
1955 – 2016 
František Brezina   
1923 – 2016 
Renáta Bužíková   
1971 – 2016 
Anna Cichá   
1960 – 2016 
Tibor Gula   
1941 – 2016 
Ivan Hritz   
1946 – 2016 
Helena Lovásová   
1934 – 2016 
Ladislav Majerník  
1940 – 2016 
Anna Ofčanská   
1929 – 2016 
Ján Šoltís   
1955 – 2016

Záchrana zelene a vône 
lesa na sídlisku JUH

3. ročník Memoriálu doktora 
Jána Latkaniča v Krompachoch

Každý vie, ako veľmi je potrebná zeleň, stromy 
a kríky pre náš spokojnejší a krajší život v tomto 
modernom pretechnizovanom svete. Aj na 
sídlisku Juh, samozrejme máme zeleň, stromy 
a kríky, ale postupom rokov niektoré stromy 
už majú svoj čas života naplnený. Pred naším 
obytným domom na Mlynskej ulici č. 7 boli 
vysadené dve krásne strieborné jedle. Vyrástli 
a sú ozdobou celej ulice, ale v minulom roku 
jedného dňa pri silnom vetre tú menšiu skoro 
vytrhlo zo zeme a silno naklonená ostala stáť na 
spodných hrubých konároch. Hoci na ďalší deň sa 
na nás krásne usmievalo slniečko, nás to netešilo, 
lebo pred očami sme mali našu ranenú jedličku. 
Chvalabohu, nájdu sa ešte všímaví a cítiaci ľudia, 
jedlička mala šťastie, že sa jej záchrany ujal náš 
sused Vlado Kosturák so svojimi synmi. Dvakrát 
ju postavil na slabé nohy, prvýkrát v minulom 
roku, keď ju vyvrátilo a druhýkrát nedávno, keď 
ju znovu silný vietor naklonil nad zem. Urobili jej 
aj oporu, aby sa jej ľahšie stálo, a tak každú chvíľu 
pri silnom vetre myslíme na tú našu jedličku. 
Vladovi Kosturákovi a ostatným pomocníkom 
pri jeho starostlivosti o tento kus krásnej prírody 
patrí naše veľké ĎAKUJEM.
Za všetkých vďačných susedov bývajúcich na 
Mlynskej 7 

Ing. Štefan Čupaj 

Rodina, kolegovia, funkcionári športového 
klubu a futbaloví priatelia v sobotu, 25. júna 
2016, spomínali na mimoriadneho človeka 
MUDr. Jána Latkaniča. Na výnimočných ľudí 
sa nezabúda, a preto sa uskutočnil na štadióne 
FK POKROK SEZ Krompachy v poradí už  
3. ročník Memoriálu MUDr. Jána Latkaniča. 
MUDr. Ján Latkanič pracoval v Nemocnici 
Krompachy od roku 1976. Začínal ako lekár 
na chirurgickom oddelení, neskôr stál pri 
zrode a uvedení do života lôžkového Oddelenia 
anestéziológie a intenzívnej medicíny, ktorého 
sa stal v roku 1997 primárom. Okrem práce  
na oddelení sa podieľal aj na riadení nemocni-
ce, od roku 2004 bol konateľom spoločnosti 
Nemocnica Krompachy, spol. s r.o.. Okrem 
práce v nemocnici svoj drahocenný čas venoval 
aj krompašskému futbalu ako dlhoročný 
funkcionár.
Na jeho počesť bol opäť zorganizovaný turnaj 
starších žiakov – U 15 (ročník 2001 a mladší), 
ktorý mal vynikajúcu športovú aj spoločenskú 
úroveň. Mužstvá boli rozdelené na dve skupiny.  
V čiernej skupine hrali hráči z MFK Ružomberok, 
MŠK Tesla Stropkov, FK Poprad. V bielej skupine 
boli hráči z VSS Košice, TJ Sokol Ľubotice a FK 
Pokrok SEZ Krompachy. „Turnaj bol zaujímavou 
konfrontáciou popredných mládežníckych mužstiev 
východoslovenského regiónu a zároveň spomienkou 
na vynikajúceho človeka, ktorý okrem rodiny  
a zamestnania zasvätil svoj život krompašskému 
futbalu,“ povedal manažér futbalového klubu, 
František Jochman.
Prvé miesto obsadilo mužstvo  TJ Sokol 
Ľubotice, druhú priečku MŠK Tesla Stropkov  
a tretia priečka patrila MFK Ružomberok. „Nikto 
z nás, ktorí sme MUDr. Latkaniča poznali, naňho 
nezabudneme,“ uviedol dlhoročný priateľ, kolega 
a konateľ spoločnosti Nemocnica Krompachy, 
MUDr. Miroslav Kraus.
      Mgr. Marta Csergeová
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29. júna 2016  poslanci MsZ zasadli do rokovacích lavíc  po 17. raz.   
Rokovanie otvorila primátorka mesta Ing. Iveta Rušinová,  
ktorá privítala poslancov i ostatných prítomných a oboznámila 
ich s programom zasadnutia.  

Poslankyňa Kozlová na začiatku rokovania predložila 2 posla-
necké návrhy, prvý sa týkal stiahnutia Správy o výsledku 
hospodárenia spoločnosti Mestské lesy, s.r.o. Krompachy, z dô- 
vodu, že valné zhromaždenie zasadalo, ale nebolo ukončené, druhý 
poslanecký návrh sa týkal odvolania a zároveň menovania nového 
člena redakčnej rady Krompašského spravodajcu. Všetci prítomní 
poslanci MsZ obidva návrhy schválili. Primátorka mesta 
predložila upravený návrh programu rokovania  s doplnením o bod 
rozpočtové opatrenie č. 14 a za tento program rokovania hlasovali 
všetci prítomní  poslanci MsZ. Za zapisovateľku určila primátorka 
mesta p. Annu Čechovú a za overovateľov zápisnice poslancov 
Ľuboša Ontka a Martu Mičekovú. Za predsedu do návrhovej 
komisie navrhla poslanca Mariána Hojstriča, za členov poslancov 
Igora Jendrucha a Matúša Stanu. V interpeláciách vystúpili 
traja poslanci: Marta Mičeková (2), Marián Hojstrič (4) a Oľga 
Dzimková. Interpelácie obsahujú zväčša požiadavky občanov. 
V prvej interpelácii vystúpila poslankyňa Mičeková s tým, 
že na cintoríne je problém s vodou, po kosení ostáva neporiadok, 
tráva je rozpŕskaná, nepohrabaná a medzi hrobmi sa pasú 
kozy, čo je vzhľadom na pietne miesto neprístojné. Primátorka 
mesta uviedla, že cintorín je v správe spoločnosti Ekover, s.r.o. 
Spišské Vlachy, preto na uvedené otázky odpovie zástupca tejto 
spoločnosti. V druhej interpelácii informovala poslankyňa 
Mičeková o činnosti novovzniknutej redakčnej rady mesačníka 
Krompašský spravodajca. Na prvom pracovnom zasadnutí si 
členovia rozdelili úlohy. Ako novozvolenej členke redakčnej rady  
a zároveň poslankyni, jej pripadla úloha písomne vyzvať vedúcich 
oddelení MsÚ, aby predložili činnosť jednotlivých oddelení 
MsÚ za rok 2015. Pretože nedostala žiadnu odpoveď, položila 
pani primátorke niekoľko otázok, súvisiacich s fungovaním 
novozvolenej redakčnej rady: Či vydala zákaz pracovníkom MsÚ 
o poskytovaní informácií? Citovaním článkov z doposiaľ platného 
Štatútu Krompašského spravodajcu poslankyňa informovala o po- 
stavení redaktora. Obrátila sa s otázkou na pani primátorku, 
ako fungovala redakčná rada do vymenovania novej, keď nebol 
redaktor? Zároveň oznámila, že poslanci pripravujú  nový 
štatút. Primátorka mesta oznámila, že odpovede na tieto otázky 
doručí písomnou formou v stanovenom termíne. Ako druhý 
vystúpil v interpeláciách poslanec Hojstrič, ktorý interpeloval 
pani primátorku otázkami: Koľko je nájomných bytov v meste, 
koľko je neobsadených a aké sú podlžnosti? V akom štádiu  
je  oprava nájomných bytov na Maurerovej ulici, koľko finančných 
prostriedkov bude musieť mesto vynaložiť na rekonštrukciu 
týchto bytov? Primátorka mesta uviedla, že na otázky odpovie 
v stanovenom termíne písomne. V ďalšej interpelácii poslanec 
Hojstrič uviedol, že predsedníčka SVB Sasanka žiadala od ko-
nateľa spoločnosti BHMK, s.r.o. Krompachy písomnú odpoveď, 
ako bude  vyplatená dlžná suma tomuto SVB, pričom sa do-
hodlo na „dohode o urovnaní“ a súhlasili s mimosúdnym 
vyrovnaním formou splátkového kalendára. Do dnešného dňa 
písomná odpoveď SVB nebola doručená. Odpovedal prítomný 
konateľ spoločnosti BHMK, s.r.o. , Mgr. Stanislav Kurta, že 
uvedená záležitosť bola konzultovaná s pani  predsedníčkou 
Bovovou, ktorej to vysvetlil ústne, ale zašle jej to aj písomne. 

V ďalšej interpelácii vystúpil poslanec Hojstrič s otázkou, 
prečo prebieha súdny spor mesto -  SEZ o zaplatenú zálohu na 
nájom HPP, keď mesto získalo úver a HPP je obsadený? Ktorá 
advokátska kancelária v tomto prípade poskytuje právne služby  
a či sa zvyšujú úroky? Primátorka mesta informovala, že odpoveď 
na interpeláciu bude zaslaná písomne v stanovenom termíne. 
Poslanec Hojstrič ďalej reagoval na článok „Prihovára sa Vám 
primátorka“ v májovom čísle Krompašského spravodajcu a rád 
by vedel, kto z poslancov MsZ zakázal pani primátorke prispievať 
do Krompašského spravodajcu, ktorý  z  poslancov MsZ vykonal 
nejaký čin na jej odstúpenie a kto z poslancov MsZ vytvára napätú 
a ťažkú atmosféru na mestskom úrade? Primátorka mesta 
odpovedala, že pri jej odvolaní z redakčnej rady  bez udania dôvodu 
sa domnievala, že je to želanie poslancov, aby neprispievala 
svojimi príspevkami do mesačníka. Úlohy zamestnancom mesta 
dáva štatutár (primátor), nie mestské zastupiteľstvo, prečo teda 
redakčná rada neoslovila štatutára, úlohy zamestnancom nemôže 
dávať nikto iný. Poslanec Hojstrič ďalej uviedol, že je v plnej 
kompetencii poslancov MsZ schvaľovať redakčnú radu. Uviedol, 
že rok 1989 priniesol slobodu slova. Ako príklad, že v najbližších 
okolitých mestách - Gelnica, Spišské Podhradie nemá zastúpenie v 
redakčnej rade mesačníkov ani primátor, ani jeho zástupca a nemá 
zastúpenie ani nikto z vedenia mesta. Ďalej uviedol, že primátor 
mesta Gelnica žiadal na ustanovujúcom zasadaní MsZ základný 
plat. Poslankyňa Dzimková vo svojej interpelácii uviedla, že je 
potrebné zamedziť pohyb pri soche na námestí, aby po nej neliezli 
deti. Ďalej  sa pýtala, ako pokročila sťažnosť pána Fila a pani 
Rigdovej? Zároveň položila otázku, prečo je na  Hornádskej ulici 
upchatý  kanál. Primátorka mesta  odpovedala, že sa pripravuje 
návštevný poriadok v parku. Pani Rigdovej sa vyčíslia náklady za  
záber verejného priestranstva, je to v riešení na základe dohody.  
V otázke pána Fila (mesto je vlastníkom 13 bytov DOS  
na Lorencovej ulici 12 a nemá nadpolovičnú väčšinu), vlastníci 
nesúhlasili s rozšírením, resp. s výmenou dverí. Na Hornádskej 
ulici nie je kanalizácia, sú to vpusty, ktoré si  každý musí vyčistiť 
sám. Písomné majetkové návrhy, ktoré boli ďalším bodom 
rokovania, predložila prednostka MsÚ. Poslankyňa Derdáková 
informovala MsZ, že komisia finančná a majetková, ktorej je pred-
sedníčkou, návrhy prerokovala a odporúča ich schváliť, okrem 
darovania podielu na nehnuteľnosti na ul. Hornádskej od Mariany 
Paliderovej, bytom Bratislava. Poslanci schválili podmienky 
obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho 
návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj bytu č. 1 v bytovom 
dome súp. č. 952 na Hlavnej ul. č. 35 v Krompachoch, ďalej predaj 
pozemku pod garážou na ulici Lorencovej v Krompachoch 
Jánovi Bartošovi, bytom Lorencova č. 6, Krompachy. Zámer 
predaja pozemku na ulici Robotníckej v Krompachoch – výstavba  
Fit klubu pre občanov mesta - komisia  výstavby a ŽP neodporúčala 
MsZ tento zámer schváliť, ak bude  prevádzkovaná materská 
škola. Zámer bol napokon schválený spôsobom priameho predaja. 
MsZ ďalej schválilo Prevádzkovú zmluvu uzavretú v zmysle 
ustanovení Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 
na prevádzkovanie Zberného dvora na Hornádskej ulici  
v Krompachoch. MsZ zobralo na vedomie správy o výsledku 
hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou mesta 
Krompachy za rok 2015  - SKI Plejsy, a.s. Košice, EKOVER, s.r.o. 
Spišské Vlachy, PVS, a.s. Poprad, PO WOPAX, s.r.o. Krompachy, 
KROMSAT, s.r.o. Krompachy, TERMOKOMPLEX, s.r.o. 
Krompachy, BHMK, s.r.o. Krompachy. Ing. Mária Tomašová, 
hlavná kontrolórka mesta, predložila písomnú informáciu  
o výsledku kontrol. 

Z rokovania mestského zastupiteľstva

(pokračovanie na strane 4
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Poslankyňa Derdáková konštatovala, že z predloženej správy 
vyplýva, že žiadatelia o dotáciu z rozpočtu mesta neplnia 
podmienky. Navrhla preto, aby tie organizácie, ktoré nemajú 
právnu subjektivitu, dostali dotáciu inou formou, aby nedošlo 
k porušeniu zákona – z fondu primátorky mesta, ktorý navrhla 
o uvedené čiastky navýšiť. Hlavná kontrolórka informovala 
MsZ o tom, že pri žiadostiach, aj pri vyúčtovaní dotácií, sú tie 
isté problémy, ako  už neraz uvádzala. Subjekty, ktoré nesplnili 
podmienky, by dotáciu mali vrátiť. Chyby sa robia od začiatku. 
Už ten, kto žiadosť prijíma a zistí, že sú v nej nedostatky, nemal 
by postúpiť takúto žiadosť ďalej. Poslanci by ju nemali schváliť, ak 
majú informáciu o nedostatkoch a primátorka mesta by nemala 
takéto uznesenie i zmluvu o poskytnutí dotácie podpísať. Týka sa 
to teda všetkých, i toho, kto preberá a robí zúčtovanie poskytnutej 
dotácie. Poskytnuté finančné prostriedky napriek všetkým 
chybám neboli vrátené. Celková čiastka z rozpočtu je vysoká, 
jedná sa o verejné finančné prostriedky, na ktoré – zo zákona - nie 
je právny nárok. Malo by sa prijať nové VZN o poskytovaní dotácií, 
ale zároveň by sa malo aj dodržiavať. Poslankyňa Kozlová uviedla, 
že je  nevyhnutné prehodnotiť dotácie. Hlavná kontrolórka 
doplnila, že organizácie, ktoré nemajú právnu subjektivitu, a boli 
uvedené v tabuľke v mesačníku Krompašský spravodajca, kde mali 
uvedenú nulu, nemali tam figurovať vôbec. Finančné prostriedky 
(dotácia) im boli poskytnuté z fondu primátorky mesta, ktorý 
bol o uvedené finančné čiastky zvýšený na základe poslaneckého 
návrhu poslankyne Derdákovej, ktorý poslanci jednohlasne 
schválili. MsZ správu o výsledku kontrol vzalo na vedomie. Hlavná 
kontrolórka predložila písomný návrh plánu činnosti hlavného 
kontrolóra na II. polrok 2016, ktorý poslanci jednohlasne 
schválili. Anna Nemčíková, prednostka MsÚ, predložila písomný 
návrh Zásad postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach 
mesta Krompachy, ktorý poslanci jednohlasne schválili. Ďalej 
predložila 2 návrhy VZN - O pravidlách času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb na území mesta Krompachy a O ob- 
medzení používania pyrotechnických výrobkov na území 
mesta Krompachy. Poslanec Ontko informoval MsZ, že komisia 
podnikateľská, regionálneho rozvoja a verejného poriadku, 
odporúča obidva návrhy schváliť. Pri VZN o pyrotechnike 
položila poslankyňa Derdáková otázku, či nie je potrebné 
rozpísať kategórie? Odpovedal Mgr. Jozef Kuna, náčelník MsP, 
že v banskom zákone je to podrobne uvedené. Poslanec Stana 
konštatoval, že dokazovanie priestupku v takomto prípade 
je ťažké. Poslanec Barbuš doplnil, že je dôležité,  kedy sa 
pyrotechnika použije. Obe VZN poslanci schválili. Primátorka  
mesta  predložila písomný návrh rozpočtového opatrenia č. 14, 
ktorý schválili všetci prítomní poslanci. Ďalším bodom rokovania 
bol návrh úpravy rozpočtu ZŠ s MŠ Maurerova Krompachy 
a ZŠ s MŠ SNP Krompachy na rok 2016, predložený prednostkou 
MsÚ. Poslankyňa Derdáková odporúčala za komisiu finančnú 
a majetkovú predložený návrh schváliť. Návrh bol schválený. 
Ďalším bodom rokovania boli Dodatky k zriaďovacím listinám 
– elokované pracoviská, predložené prednostkou MsÚ. 
Poslanci ich schválili. Informáciu o vzdaní sa členstva v komisii 
výstavby a ŽP podal poslanec Hojstrič, ktorý predložil písomné 
žiadosti členov - Radoslava Furina a Ing. Mariána Bandžucha. 
Doplnil, že členstva sa vzdáva aj Ing. Tomáš Kandra, všetci kvôli 
pracovnej vyťaženosti. MsZ žiadosti vzalo na vedomie. O vzdaní 
sa členstva v DNMK predložila písomnú informáciu primátorka 
mesta. Žiadosti Ing. Jany Turekovej a Mgr. Dušana Slovinského 

vzalo MsZ na vedomie. Primátorka mesta predložila ďalšie 
2 návrhy na odvolanie a vymenovanie členov dozorných rád 
do Mestských lesov, s.r.o. Krompachy a spoločnosti BHMK, s. r. o. 
Krompachy. Poslanci sa rozhodli týmito dvoma návrhmi zaoberať 
na najbližšej schôdzi, poslanec Hojstrič predložil poslanecký 
návrh stiahnuť ich preto z rokovania,  jeho návrh prešiel. V bode 
Rôzne poslankyňa Kozlová predložila poslanecký návrh odvolať 
z redakčnej rady Janu Cukerovú na základe jej písomnej žiadosti  
a menovať Mgr. Máriu Šimoňákovú  za redaktorku a  Ing. Františka 
Piatnicu za člena. Poslanecký návrh poslankyne Kozlovej poslanci 
schválili. Poslanec Hojstrič prezentoval názor ľudí, že v redakčnej 
rade je veľa učiteľov, predložil poslanecký návrh navrhnúť niekoho 
za mesto,  napr.  vedúceho oddelenia  kultúry a športu. Poslanec 
Barbuš sa vyjadril, čo s rozpočtom mesta. Poslanec Hojstrič by 
bol rád, keby sa našla finančná odmena pre redaktora. Primátorka 
mesta  konštatovala, že  personálne veci rieši štatutár. V diskusii 
vystúpil ako prvý poslanec Ontko - prečítal diskusný príspevok 
člena komisie MsZ podnikateľskej, regionálneho rozvoja a ve-
rejného poriadku. Občania Krompách odchádzajú za prácou, aká je 
zamestnanosť v HPP? Primátorka mesta - informovala, že rokuje 
s ďalším záujemcom o priestory v HPP, ale pokiaľ rokovania nie 
sú ukončené, nebude poskytovať informácie. Poslanec Jendruch 
sa opýtal, či bolo potrebné zrezať strom v parku? Pokračuje naďalej 
asfaltovanie? Na Slovinskej ulici na chodníku sú tri veľké diery. 
Primátorka mesta  -  investičné akcie boli schválené mestským 
zastupiteľstvom, asfaltovanie pokračuje podľa plánu. Cena vyšla 
na necelých 700 000,-- €, verejným obstarávaním sa ušetrilo 
cca 200 000,-- €. Kúpilo sa zariadenie  na asfaltovanie, diery 
sa opravia vo vlastnej réžii. Strom v parku sa musel zrezať, bol 
nahnitý a ohrozoval občanov. Poslanec Stana –  hlasoval  za novú 
redakčnú radu aj preto, aby pani primátorka bola odbremenená od 
práce s mesačníkom KS, bolo potrebné inovovať Krompašského 
spravodajcu, aj aby bola vyváženosť článkov. Aký je zámer  
s Baníckou štvrťou po zbúraní? Primátorka mesta – čo bude 
v Krompašskom spravodajcovi a za pochybenia zodpovedá štatutár, 
má zodpovednosť za to, za čo nemôže. Zámer s Baníckou štvrťou je 
v zmysle územného plánu mesta, je to oficiálny dokument mesta. 
Možno by bolo vhodné urobiť prieskum, ako využiť tento pozemok. 
Odstránenie sute je príliš nákladné, problém je so suterénom 
zbúraných obytných domov, je to už nebezpečný odpad. Oficiálne 
je tam individuálna bytová výstavba. Poslankyňa Derdáková – 
poslanci MsZ obdŕžali  informáciu o miestnom poplatku za rozvoj, 
komisia MsZ finančná a majetková odporúča, aby tento poplatok 
nebol zavedený. V poslednom čase vo večerných hodinách opäť 
cítiť zápach z Kovohút.  Občania si nevedia poradiť so susedom, 
ktorý  páli odpad na záhrade. Je predpísaná teplota vody v bazéne? 
Pretože sa ľudia sťažujú na studenú vodu na krytej plavárni.  
V parku sa umiestnili trampolíny, tráva je  zničená, podľa možnosti 
dať umelý trávnik. Primátorka mesta – je potrebné zavolať 
hasičov, ak sused páli odpad, či trávu na záhrade. Teplota v bazéne 
je daná normou. Trampolíny sa posúvali, strom sa zrezal, tráva 
narastie. K poplatku za rozvoj sa mali vyjadriť všetky komisie. Čo 
sa týka zápachu z Kovohút, preverí sa to. Poslankyňa Dzimková 
– komisia MsZ sociálna, zdravotná a bytová neodporúča poplatok 
za rozvoj. Poslanec Ontko – členovia komisie  podnikateľskej, 
regionálneho rozvoja a verejného poriadku sa k tomuto návrhu 
nevyjadrili. Poslanec Hojstrič – mladí ľudia sú za individuálnu 
bytovú výstavbu na Baníckej štvrti, zbúraním posledného 
obytného domu  na Baníckej štvrti pribudli potkany v nemocnici. 
V parku sú  tri pamätníky medzi detským ihriskom, zveľadili sme 
park. Trampolíny spĺňajú normy? 

(pokračovanie zo strany 3)

Z rokovania mestského zastupiteľstva

(pokračovanie na strane 5)
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Dňa 12. mája 2016 sa v ZUŠ MIKULÁŠA 
MOYZESA v Prešove konal 4. ročník súťažnej 
prehliadky v speve ľudových a umelých piesní 
žiakov ZUŠ východoslovenského regiónu 
„Moyzesov slávik.“ Súťažilo sa v piatich veko- 
vých kategóriách a svoj talent prezentovalo 
59 spevákov z celého východného Slovenska. 
Žiaci našej ZUŠ v Krompachoch sa v tejto 
konkurencii nestratili. Zastupovali ju žiaci 
speváckeho oddelenia: Nazeeya Gmucová, ktorá 
súťažila v kategórii „A“ - získala diplom za umiest- 
nenie v striebornom pásme a Ján Richnavský 
bol ocenený v kategórii „D“ diplomom v zlatom 
pásme. Žiakov pripravil Bc. Ondrej Nehila, DiS. 
art v klavírnej spolupráci Bc. Jany Blaščákovej, 
DiS. art. Týmto šikovným žiakom srdečne 
blahoželáme a želáme im veľa ďalších úspechov.
                     Bc. Ondrej Nehila

Primátorka mesta - dodáva-
teľská firma na trampolíny 
musela doložiť certifikáty. 
Opätovne predložila ponuku 
Ing. Németha na odpredaj ne-
hnuteľnosti na ul. kpt. Nálepku. 
Poslankyňa Derdáková - ko-
misia finančná a majetková 
neodporúča kúpu nehnuteľnosti 
od pána Ing. Németha. Na záver  
rokovania sa primátorka mesta 
poďakovala prítomným za účasť  
a rokovanie ukončila. 
    
     Mgr. Marta Mičeková, poslankyňa MsZ

Z rokovania 
mestského 
zastupiteľstva

(pokračovanie zo strany 4)

Tak ako každý rok, aj 
tento sa komisia sociálna, 
zdravotná, bytová a pre 
rómsku komunitu pri MsZ v 
Krompachoch rozhodla pre 
rómske deti zorganizovať 
akciu Bezpečné prázdniny. 
Pretože nám záleží na tom, 
aby deti prežili prázdniny 
v zdraví a mohli v septembri 
zasadnúť do školských lavíc, 
snažili sme sa zasvätiť ich 
do tajov poskytovania prvej 
pomoci.

Po dohode s p. riaditeľkou, Mgr. 
Jankou Bucovou,  sme sa 21. 
júna  zišli na školskom dvore ZŠ 
na ulici SNP v Krompachoch.
Predsedníčka komisie p. 
Oľga Dzimková pozdravila 
p. riaditeľku, členov 
pedagogického zboru a 
prítomné deti, predstavila 
členov Červeného kríža Bc. 
Máriu Tomašovú a Bc. Lea 
Haška, ktorí deti zasvätili 
do tajov poskytovania prvej 
pomoci pri život ohrozujúcich 
stavoch. Ďalej p. Martu 
Bátorovú, s ktorou spolu 
predviedli deťom, ako 
postupovať pri poskytovaní 
laickej prvej pomoci pri 
menších, či väčších úrazoch.

Aj keď sa deti spočiatku 
ostýchali, detská zvedavosť 
napokon zvíťazila. Vyskúšali 
si umelé dýchanie z úst do úst, 
masáž srdca, stabilizovanú 
polohu, ale aj Heimlichov 
manéver, ktorým sa dá 
zachrániť život v prípade 
dusenia sa cudzím predmetom. 
Svoje zručnosti si deti mohli 
preveriť na figuríne dospelej 
osoby, ale aj na figuríne 
novorodenca.
Veľmi zaujímavou témou bolo 
obväzovanie pri krvácaní, zlo-
meninách, pri popáleninách, 
úrazoch brucha, hlavy, pri 
uštipnutí hadom, či pri úpale.
Na záver  predsedníčka komisie 
popriala deťom pekné dva 
mesiace prázdnin a pedagógom 
príjemnú dovolenku.
Poďakovanie patrí členom  
Červeného kríža Bc. Márii 
Tomašovej, Bc. Leovi Haškovi, 
ale aj  členom komisie sociálnej, 
zdravotnej, bytovej a pre 
rómsku komunitu za perfektne 
zvládnutú akciu.

  Oľga Dzimková

  predsedníčka komisie sociálnej, 

zdravotnej, bytovej a pre rómsku komunitu 

pri MsZ 

v     Krompachoch

Bezpečné prázdniny

Spevácke talenty 
na súťažiach...

Za kultúrou a históriou 
do Starej Ľubovne

Členovia Amavet klubu 890  
a ZÚ CVČ PRIMA  absolvovali 
celodenný výlet do Starej 
Ľubovne v sobotu 4.6.2016. 
Cieľom výletu bolo priblížiť 
deťom históriu hradu a skan-
zen. 
Malí aj veľkí výletníci  ,,spoznali“ 
hrad a jeho pôvodných obyva- 
teľov. Dievčatá najviac zaujali 
historické šperky, predmety 
dennej potreby a svadobné šaty 
šľachtičnej. Chlapci sa zaujímali 
o starú pálenicu a pivovar. O pro- 
gram sa postarali aj miestni 

sokoliari, ktorí nám predstavili 
chránené dravce Slovenska, ale 
aj zahraničia. 
Ťažký život našich prastarých 
rodičov a expozíciu ľudovej 
architektúry sme si pozreli  
v skanzene pod hradom. Deň  
plný zážitkov a nových poz-
natkov sme ukončili spoločným 
obedom.  
Ďakujeme za skvelý deň, ktorý 
si ešte zopakujeme. 

Mgr. Tatiana Kraková
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Dnešný vstup bude zameraný na senio-
rov. Opakovane zaznamenávame trest-
nú činnosť páchanú na senioroch. 

Osoby vyššieho veku sa pre svoju 
dôverčivosť a dobrosrdečnosť stávajú 
najčastejšie obeťami podvodov a krádeží. 
Podvodníci sa najčastejšie skrývajú v oso- 
bách, ktoré sa na seniorov obracajú  
s naliehavou prosbou o finančnú pomoc. 
Oslovujú ich telefonicky, priamo na ulici,  
alebo v ich príbytku. Vydávajú sa tiež za 
zástupcov plynární, elektrární, vodární, 
príslušníkov Policajného zboru, pracovní-
kov sociálnych úradov a iných spoločností. 
Často ponúkajú na predaj rôzny tovar za 
zvýhodnené ceny. V prípade, že cudzie 
osoby na vás vyvíjajú nátlak alebo máte 
pocit ohrozenia, kontaktuje POLÍCIU na 
čísle 158 alebo linku tiesňového volania 
112.

Niekoľko užitočných rád:
1. Ak vás kontaktuje telefonicky osoba,  
ktorá sa vydáva za vášho príbuzného a žia-
da o finančnú pomoc, čo najskôr si overte, 
či skutočne telefonoval váš príbuzný. Obra-
tom mu zavolajte.
2. Nikdy nesadajte cudzím osobám do ich 
auta.

3. Nesúhlaste s tým, aby vás cudzie oso-
by odviezli domov, k bankomatu alebo  
do banky.
4. Nerozmieňajte ( nevydávajte) peniaze 
cudzím osobám, ak tvrdia, že majú ban-
kovku vyššej nominálnej hodnoty.
5. Zdržte sa takého konania, ktoré by moh- 
lo cudziemu človeku napovedať, kde máte 
uložené svoje hodnoty.
6. Nikdy nedávajte peniaze osobe, ktorú 
nepoznáte, ani keď vám tvrdí, že ich súrne 
potrebuje, pre pomoc inému, napr. na ope-
ráciu a sľubuje, že peniaze čoskoro vráti.
7. Cez telefón nikdy neposkytujte osobné 
údaje, ani údaje o finančných či rodinných 
pomeroch.
8. Osoby vykonávajúce odpočty vody, ply-
nu či elektriny sú povinné preukázať sa  
poverením spoločnosti na výkon odpočtov 
a na požiadanie aj občianskym preukazom. 
Neverte osobám, ktoré tvrdia, že vám prišli 
vyúčtovať preplatok či nedoplatok.
9. Neverte osobám, ktoré tvrdia, že ste  
sa stali výhercom a prišli vám vyplatiť vý-
hru. Žiadna spoločnosť  nevypláca peňaž-
né výhry v hotovosti prostredníctvom svo-
jich zamestnancov či iných osôb. 
10. Cudzie osoby nikdy nevpúšťajte do 
svojho príbytku a nezostávajte s nimi osa-
mote. 
V krátkosti som vám naniesol najčastejšie 
spôsoby podvodného konania páchateľov  
a k tomu niekoľko užitočných rád. Ve-
rím, že vám pomôžu. Ak budete potrebo-
vať našu pomoc,  pri akomkoľvek podozre-

ní nás neváhajte kontaktovať alebo osobne 
navštíviť. Sme tu pre vás. 
Krásne leto a pevné zdravie  praje kolek-
tív policajtov Obvodného oddelenia PZ  
v Krompachoch.
  mjr.  JUDr. František Puškár,

  riaditeľ Obvodného oddelenia PZ

 

Rodina je základným a nenahraditeľným prostredím pre 
život, má svoju nezastupiteľnú úlohu pre vývoj človeka a zvlášť  
pre citlivé detské dušičky, ktoré si vytvárajú prvotné väzby  
na vzťahové osoby i obraz o živote, mali by prežívať pocity 
prijatia a bezpečia.  

Každé dieťa má právo vyrastať v rodine  a aj deti, ktorým to nie 
je umožnené  zo strany rodičov naplniť v prirodzenom rodinnom 
prostredí, potrebujú poznať, čo je láska, pohladenie, vľúdne slovo,  
akceptácia, či teplo rodinného krbu, ale i výchovné vedenie,  
či láskavé pokarhanie.  
Položili ste si niekedy otázku, že Vaše deti vyrástli príliš rýchlo,  
a že Váš dom je prázdny a tichý? Mali by ste dosť síl aj lásky, aby ste  
sa vedeli postarať o dieťa, ktoré nemôže vyrastať vo svojej biologic-
kej rodine a bolo mu potrebné vybaviť umiestnenie v detskom 
domove alebo krízovom stredisku? Vedeli by ste mu poskytnúť 
kompletnú starostlivosť a opateru v rodinnom kruhu?
Existuje veľa možností, a ako  jedna z nich  je, ako zamestnanec  det-
ského domova alebo krízového strediska, je možné vykonávanie   
tzv. profesionálneho rodičovstva pre dieťa s nariadenou  ústavnou 
starostlivosťou alebo predbežným opatrením, vo vlastnom 
rodinnom prostredí. Základnou podmienkou je ukončené 

minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou a absolvovanie 
prípravy.  Rola profesionálneho rodičia je zložitá, je to spojenie 
roly rodiča a roly profesionála - vychovávateľa. Snaha o vyvážené  
spájanie týchto rolí je súčasťou obsahu prípravy na profesionálne 
vykonávanie náhradnej starostlivosti. 
Okrem iných subjektov, prípravu realizuje aj Úrad práce, sociál-
nych vecí a rodiny Spišská Nová Ves, ktorý Vám k veci poskytne  
kompletné  sociálne poradenstvo, vysvetlí postupy a možnosti. 
Bližšie informácie sa nachádzajú aj na webovej stránke úradu. 
Taktiež k ostatným formám náhradnej rodinnej starostlivosti.  
Morálnou odmenou pre Vás môže byť aj detský úsmev, tá drobná  
rúčka a potešenie, že ste pripravili domov pre dieťa, ktoré môže 
byť vypravené ďalej, či už späť do svojej rodiny, či inej formy 
náhradnej starostlivosti a hlavne do života a budúcnosti, lebo 
vytvorenie vzťahovej väzby na blízku osobu, i keď sa ako niť života 
preruší,  je vždy viac, ako keby nikdy nevznikla.    

PhDr. Eva Krajňáková, PhD.

vedúca oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Rodina pre dieťa alebo hľadáme záujemcov o profesionálne rodičovstvo

POLÍCIA 
RADÍ SENIOROM

POĎAKOVANIE

  Ďakujeme všetkým príbuzným a známym  
za účasť  na poslednej rozlúčke s  

LADISLAVOM  MAJERNÍKOM,
ktorý nás opustil 12. 06. 2016.  

Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti. 
Za účasť na pohrebe osobitne ďakujeme členom 
poľovníckeho združenia ako aj dychovej hudbe . 

        
Smútiaca rodina 

POĎAKOVANIE

  „Odišla si tíško mamka naša, niet Ťa medzi nami, 
ale v našich srdciach žiješ spomienkami“.

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, 
ktorí sa prišli rozlúčiť na poslednej ceste s našou 

mamkou – Aničkou Cichou, ktorá nás navždy 
opustila 13.6.2016..

Smrť – tá najkrutejšia podoba života – nám vzala 
aj pred 7 rokmi vzácneho človeka – nášho otca 
Ľubomíra. V srdci nám ostáva len žiaľ a smútok.

Touto cestou sa chceme poďakovať za kvetinové 
dary a všetkým, ktorí sa zúčastnili pohrebu, 
t.j. celej rodine, vdp. farárovi Mgr. Jozefovi 

Palušákovi, Ing. Ivete Rušinovej, zamestnancom 
Mestského úradu v Krompachoch a všetkým 

susedom a známym.
                               

     S úctou a vďakou synovia Marcel a Peter 
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Leto patrí medzi najkrajšie ročné 
obdobie. Bez slnečného žiarenia by život 
na Zemi nebol možný. UV žiarenie má na 
ľudský organizmus rozdielne účinky. 

Medzi pozitívne patrí tvorba vitamínu D, 
ovplyvnenie imunitného systému a účinok 
na psychiku. Na druhej strane je slnečné 
žiarenie zodpovedné za fotoanging - teda 
starnutie kože, alergické a foto-toxické 
reakcie, ale aj za rakovinu kože.
Pigmentácia kože je u každého človeka 
individuálna a určitú úlohu tu hrajú aj 
rodinné a etnické rozdiely. Detská koža je 
až vo veku 12 rokov vybavená ochrannými 
mechanizmami ako je pigmentácia, roho- 
vatenie a imunitný systém. Do tohto obdobia  
je tenšia pokožka viac ohrozená UV 
lúčmi. Okrem toho deti strávia viac času 
vonku ako dospelí, odhaduje sa, že deti 
v západných krajinách do veku 20 ro- 
kov obdržia až 80% životnej dávky UV 
žiarenia. Toto je jeden z dôvodov, prečo je 
dôležité chrániť deti pred slnkom.
Fotoprotekcia - čo to znamená?! Deti 
do jedného roka slnečnému žiareniu ne-
vystavujeme vôbec. Medzi 11. - 15. hodi-
nou sa vyhýbame pobytu na slnku, pokiaľ 
je to možné, volíme pobyt v tieni. Chrániť 
sa dá aj odevom, pričom účinnosť ja závislá 
na farbe. Farebný, a najlepšie čierny odev, 

chráni lepšie, pohlcuje však viac svetla  
a tým sa prehrieva. Tenké, biele alebo 
vlhké odevy chránia menej. Niektoré odevy 
určené pre letnú sezónu majú od výrobcu 
deklarovaný tzv. UPF /UV protecting 
factor/, ktorý udáva priepustnosť pre UV 
žiarenie. Pre porovnanie: biele bavlnené 
tričko má ochranný faktor 10, čierne zhruba 
20, špeciálne tzv. plážové oblečenie až 
80. Doporučuje sa ochrana očí slnečnými 
okuliarmi s testovaným UV filtrom.
Veľmi doporučovaným spôsobom ochrany 
je nanášanie lokálnych fotoprotektívnych 
prípravkov na kožu. Na trhu máme celú 
paletu prípravkov vo forme roztokov, 
sprayov, gélov, krémov, mastí. Účinnosť 
ochranného prostriedku charakterizuje 
ochranný faktor SPF, ktorý udáva, o aký  
násobok času možno po nanesení príprav-
ku na kožu predĺžiť pobyt na slnku bez jej 
začervenania. SPF udáva ochranu pred 
UVB lúčmi, zatiaľ čo značenie ochrany pred 
UVA je nejednotné, po splnení viacerých 
podmienok, môže mať prípravok značenie 
UVA v krúžku.
Fotoprotektívne prípravky môžu obsahovať 
fyzikálne alebo chemické UV filtre, ktoré 
absorbujú alebo odrážajú UV žiarenie 
a oslabujú jeho účinky. Medzi dôležité 
vlastnosti lokálnych fotoprotektív patrí 
SPF, UVA ochrana, odolnosť voči vode, 
fotostabilita a termostabilita.
Nanášanie krémov má svoje pravidlá, ktoré 
by sme mali dodržiavať, pokiaľ chceme 
dosiahnuť maximálny ochranný účinok. 

Ideálne sa doporučuje aplikovať 2 mg 
krému /na cm2/, pre dospelých je to 20 - 30 g 
na celé telo, čo odpovedá plnej dlani krému 
/cca 7-8 kávových lyžičiek/. Dôležitá je aj 
rovnomernosť pri nanášaní krému. U detí 
je potrebné množstvo krému menšie. Platí, 
že prípravok nanášame približne 20 minút 
pred pobytom na slnku a túto aplikáciu 
počas dňa opakujeme každé dve hodiny, 
hlavným dôvodom opakovanej aplikácie 
 je fotostabilita. Pri kúpaní je nutné nanášať 
prostriedky označené ako water-resistant 
každých 40 minút a water-proof  každých 
80 minút. Ochranný faktor totiž odplavuje 
voda a pot a niektoré chemické faktory 
strácajú svoje ochranné vlastnosti.
Lokálne prípravky po opaľovaní sú 
prípravky, ktoré majú zotaviť kožu po 
slnení, spĺňajú aj funkciu emoliencia - 
hydratujú, premasťujú a udržujú vláčnosť 
kože, zmierňujú olupovanie pokožky, 
obsahujú antioxidanty /vit. C a E/, ktoré 
pomáhajú tlmiť fotochemické poškodenie.
Systémová ochrana nemá väčší význam a to 
pre malú účinnosť, používa sa najčastejšie 
beta karotén.
Aj keď psychosociálne aspekty expozície 
slnečnému žiareniu sú nesporné, ochrana 
pred slnečným žiarením by sa mala stať 
každodenným návykom, hlavne u ľudí 
s nízkym fototypom a zvýšene citlivou 
pokožkou na UV žiarenie.
Príjemné leto.    

    

MUDr. C. Kožušková /dermatológ/

Medailová žatva Krompašanov

ZDRAVOTNÍCKE OKIENKO
OCHRANA KOŽE 
V HORÚCICH  LETNÝCH DŇOCH

MEDAILOVÁ BILANCIA KROMPÁCH

Slnkom zaliaty športový areál Rudoľovej záhrady v Spišských  
Vlachoch bol v tohoročný predposledný júnový piatok dejiskom  
jubilejného 10. ročníka Športových hier seniorov regiónu Spiš.

Tohto podujatia sa v Spišských Vlachoch zú-
častnilo sedem súťažiacich družstiev z náš- 
ho regiónu: Spišská Nová Ves, Harichovce, 
Nálepkovo, Markšovce, Odorín, Krompachy 
 a usporiadajúce Spišské Vlachy.
Tieto prevzali štafetu organizátorov práve 
od nášho mesta, kde sa táto akcia konala  
v júni minulého roka.
Krompachy reprezentovali na tomto podu-
jatí dvanásti športovci tretieho veku, ktorí 
svojou výkonnosťou a športovým majstrov-
stvom nesklamali a príjemne prekvapili.  
Získali celkom desať medailí, čo v percentuálnom vyjadrení pred-
stavuje 83% úspešnosť.

Medailou najvzácnejšej hodnoty boli dekorované štyri športov- 
kyne: Celestína Hudáková v hode granátom na cieľ v kategórii 

 Z l a t o        S t r i e b r o        B r o n z
   4                 1      5

žien od 66 - 70 rokov, Mgr. Marta Lenártová v rovnakej vekovej 
kategórii v disciplíne kop na bránku a v tej istej disciplíne Monika 
Zacharová v kategórii nad 70 rokov. Štvrtou  Krompašankou, 
ktorá vystúpila na najvyšší stupienok víťazov, bola v rovnakej  
vekovej kategórii v hode granátom Františka Jurišincová. Práve 

toto prvenstvo jej zaistilo nomináciu do re- 
prezentačného výberu nášho regiónu  
v krajskom kole Športových hier, ktoré  
bude v Košiciach 11.- 13. augusta  2016, jej 
náhradníčkou je Monika Zacharová. Jediné 
striebro získala Mgr. Jana Kolářová
za 2. miesto v behu na 50 metrov v kategórii  
do 65 rokov.
Je kuriozitou, že všetkých päť bronzových 
medailí získali muži. V kategórii do 65 ro-
kov získal dve medaily Imrich Neupauer 
v kope na bránku a v behu na 60 metrov.  
V tých istých disciplínach v kategórii od 66 

- 70 rokov sa majiteľom dvoch bronzových kovov stal Ing. Jozef 
Lenárt a do tretice, piatu z tejto kolekcie medailí, získal Dušan 
Girba za tretie miesto v behu na 60 metrov v kategórii nad 70 rokov. 
Budúci 11. ročník tohto populárneho a tradičného podujatia senio-
rov sa uskutoční v júni 2017 v Nálepkove.

Dušan Girba 

člen výboru  MsO JDS Krompachy
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„Prednášky boli zamerané na starostlivosť  o hygienu, lôžko a biel- 
izeň pacienta. Dôraz sa kládol na postupy pri vstupnom filtri 
(hospitalizácie) pacienta, spolupráci sanitára so sestrou pri 
polohovaní pacienta ako prevencia dekubitov. Po odznení každej 
prednášky prebehla bohatá diskusia, ktorá bude prínosom do ďalšej 
náročnej práce, ktorú tieto zdravotnícke kategórie vykonávajú,“ 
uviedla Mgr. Marta Müllerová, námestníčka pre ošetrovateľskú 
starostlivosť.

Nemocnica Krompachy zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre 
spádovú oblasť s 50 000 obyvateľmi. „Naším cieľom je poskytovať 
kvalitnú zdravotnú starostlivosť a uspokojovať tak potreby a želania 
pacientov ako i zamestnancov,“ dodal konateľ nemocnice MUDr. 
Miroslav Kraus.

       Mgr. Marta Csergeová

Krompašská nemocnica informuje Krompašská nemocnica vzdeláva 
aj zdravotníckych asistentov a sanitárov

Pacientky gynekologicko-pôrodníckeho 
oddelenia v Krompachoch sa tešia  
zveľadeným priestorom

Vďaka finančnému daru od humanitnej spoločnosti bude  
zakúpený nový prístroj pre najmenších pacientov 

Detské oddelenie Nemocnice Krompachy, člen skupiny AGEL, 
prevzalo v sobotu - 19. júna 2016, od humanitnej spoločnosti 
Humanita pre život finančný dar. Vďaka šeku na 565 eur bude 
zakúpený nový EKG prístroj na detské oddelenie, čím dôjde  
k doplneniu prístrojového vybavenia.

Na detskom oddelení je ročne hospitalizovaných viac ako 1300 
detských pacientov. „Naším cieľom je vytvorenie čo najlepších pod-
mienok pre choré dieťa, ale aj zlepšenie diagnostických možností pre 
lekárov, čo prispeje k rýchlemu vyliečeniu pacientov. V mene všetkých 
našich najmenších pacientov by som sa chcel veľmi pekne poďako-
vať humanitnej spoločnosti za tento finančný dar, ktorý nám pomô-
že zabezpečiť tento dôležitý prístroj“, vysvetľuje konateľ nemocnice 
MUDr. Miroslav Kraus. 
Občianske združenie Humanita pre život vzniklo v roku 1992 a jeho  
účelom je organizovať kultúrne a športové spoločenské poduja-
tia a čistý zisk  venovať zdravotne postihnutým a sociálne odkáza-
ným deťom. „Toto podujatie má predovšetkým humanitný rozmer.  
Aj tohto roku venujeme výťažok z akcie zdravotne postihnutým  
deťom. Detskému oddeleniu Nemocnice Krompachy poputuje  
na vybavenie 565 eur,“ povedal predseda OZ JUDr. Jozef Janikov.
Detské oddelenie už 60 rokov poskytuje zdravotnú starostlivosť 
detským pacientom. Nachádza sa v pavilóne C na 2. poschodí a má 
25 lôžok. Detskí pacienti majú k dispozícii jedáleň s herňou a TV. 

Mgr. Marta Csergeová

Nemocnica Krompachy, ktorá je členom skupiny AGEL, dňa 
22.6.2016 uskutočnila už druhú  vzdelávaciu aktivitu pre 
zdravotníckych asistentov a sanitárov, ktorí neodmysliteľne 
patria do tímu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.  
Hlavnou témou bola „Charakteristika práce sanitára pri lôžku 
pacienta“.

Nemocnica Krompachy pokračuje v ďalšom zveľaďovaní priestorov- 
pre pacientov. Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie sa nachádza  
v pavilóne G. „Naším cieľom je vytvoriť na oddelení okrem splnenia 
odborných kritérií – diagnostiky a liečby ochorení aj príjemné 
prostredie, aby sa odliečené pacientky vrátili spokojné k svojim 
najbližším“, uviedol konateľ nemocnice MUDr. Miroslav Kraus.
Vedenie nemocnice taktiež začalo 
s maľovaním strešných krytín  
a v blízkej dobe plánuje ďalšie úpra-
vy na novorodeneckom oddelení. 

Mgr. Marta Csergeová

Pacientky gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Nemocnice  
Krompachy, ktorá je členom skupiny AGEL, získali príjemnejšie  
prostredie. V týchto dňoch došlo k vyrovnaniu podlahy a výme-
ne podlahovej krytiny v jedálni pre pacientky pôrodnice a v ku-
chynke na gynekológii. Vedenie nemocnice investovalo do zve-
ľadenia priestorov 1 400 eur.
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Školský rok bol pre škôlkárov plný aktivít Stretnutie s Prahou
Počas školského roka zažijú škôlkári z II. MŠ a ZŠ na 
Maurerovej ulici veľa zaujímavého. Ani tento školský rok 
nebol výnimkou. Navštívili mestskú knižnicu, zabavili sa s di- 
vadielkom, zašportovali si, navštívili hasičov, policajtov, 
záchranárov, no nezabudli ani na svoje mamičky a ich deň, svoj 
deň detí oslávili tiež. Nechýbala exkurzia do ZOO a rozlúčka  
s predškolákmi.

O tom, ako deti zvládajú zápis do prvého ročníka sa veľa zaují-
mavého dozvedeli v krompašskej knižnici. Pekné dopoludnie plné 
nápadov a šikovných rúk spojené s výrobou veľkého plagátu, zažili 
počas Dňa Zeme. Nezabudli ani na rozprávky, ktoré im prinieslo 
divadielko Slniečko a divadielko Polepetko. Obe predstavenia  
u detí zanechali nezabudnuteľné dojmy. 
Deň sv. Floriána, patróna hasičov, bol zasa skvelou príležitosťou 
navštíviť krompašských hasičov. Tí neváhajú , keď treba bežať na 
pomoc pri požiari, či dopravnej nehode. Preto im patrí náš obdiv. 
Krásne dopoludnie  zažili aj na krompašskej policajnej stanici. 
Muži zákona prišli spolu s policajnými psíkmi, ktorých deti bez 
dychu pozorovali pri práci a ich výkony odmenili potleskom.  
Čo všetko je potrebné urobiť v prípade zranenia či ohrozenia života  
nám zasa ukázali záchranári. Deti veľmi zaujala sanitka v plnej 
výbave. 
Svoju šikovnosť predviedli deti počas vystúpenia, ktoré si pripravili 
na Deň matiek. Divadelným predstavením, hrami a zábavou bol 
zasa naplnený Medzinárodný deň detí. 
Deň zážitkov bol spojený aj s návštevou spišskonovoveského 
divadla, kde si pozreli rozprávku Dlhý, Široký a Bystrozraký. 
Návštevu okresného mesta  zároveň spojili s pozdravom zvieratiek  
v ZOO. Tu sa deti dozvedeli viac o prostredí, v ktorom zvieratá 
žijú, aké majú správanie, na čom si radi zamaškrtia a iné. 
Aj v tomto roku sa rozlúčime s našimi predškolákmi, ktorí  
v septembri zasadnú so školských lavíc. Držíme im palce a pevne 
veríme, že svoju šikovnosť v škole zúročia a na materskú školu 
budú mať len samé  pekné spomienky. 
Všetky naše aktivity by neboli možné bez podpory zanietených 
ľudí. Naša vďaka patrí  mjr. JUDr. Františkovi  Puškárovi, Mgr.  
Ľubici  Puškárovej, p. Jane Jurečkovej, Mgr. Marcele Marasovej, 
p. Antonovi Mačákovi, p. I. Bagárovej, Ing.  Lívii  Kozlovej, 
Ing. Zuzane  Varechovej, p. Martinovi Piatkovi, Mgr. Marcele  
Hojstričovej,  MUDr. Mariánovi  Hojstričovi  a spoločnosti Falck. 

Mgr. Silvia Ontková, PaedDr. Slávka  Šmidová

Dva najočakávanejšie dni školského roka 2015/2016 boli  
16. – 17. jún. Päťdesiat žiakov 8. a 9. ročníka Základnej školy 
s materskou školou na Maurerovej ulici v Krompachoch  
sa zúčastnilo zahraničnej geograficko - dejepisnej exkurzie  
do Prahy. 

Boli to veľmi náročné dni, plné zážitkov, skúseností a nových 
informácií. 
Prehliadku Prahy sme odštartovali vo štvrtok ráno návštevou  
Pražského hradu, ktorý je sídlom prezidenta Českej republiky. 
Potom sme pokračovali prehliadkou Chrámu svätého Víta 
a Chrámu svätého Juraja, Karlovho mosta, Orloja. Krásu 
nádhernej, stovežatej Prahy sme obdivovali z  Petřínskej 
vyhliadkovej veže.
Najefektívnejším vzdelávacím prostriedkom pre žiakov je priamy 
kontakt s objektom vzdelávania. Česká republika a jej hlavné mesto 
sú učebnou témou geografie v ôsmom ročníku. Prostredníctvom 
exkurzií žiaci priamo spoznávajú to, čo sa naučili v škole. Zároveň 
získavajú nové skúsenosti. Naučia sa pohybovať v neznámom 
prostredí  vo veľkomeste. Rozvíjajú svoju finančnú  gramotnosť 
prepočítavaním zahraničnej meny na eurá. Spoznávajú kultúru 
iných krajín.  Žiaci sa učia tolerantnosti a súdržnosti s kolektívom. 
„Je úžasné sledovať, ako žiaci sú si  navzájom nápomocní.“
Pre pedagógov je exkurzia veľkou zodpovednosťou za žiakov, ale 
pri zdarnom návrate domov aj my máme radosť zo spokojných 
detských tvárí, ktoré sú plné zážitkov a nových skúseností.  
      

PaedDr. Dana Kačurová

www.krompachy.sk

Všetko podstatné o dianí v našom meste
nájdete na našej stránke
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V piatok 24. júna 2016 sa v Základnej 
umeleckej škole v Krompachoch 
uskutočnila zaujímavá akcia noc v škole, 
ktorej sa zúčastnili žiaci 2.ročníka 2.časti 
I. stupňa. So súhlasom riaditeľa školy 
Jozefa Salanciho sa akcia v našej škole 
konala po prvýkrát. Pod dozorom p. u.  
Márie Dzuríkovej a Andrey Onofrejovej 
sme prežili veľa pekných chvíľ, naučili 
sa kroky belgického tanca, hádali mená 
slávnych osobností - politikov, športovcov, 
hercov, hudobníkov, súťažili v hudobnom 

milionárovi a zahrali množstvo pútavých 
hier. Naša nočná atmosféra sa neustále 
stupňovala k ďalšej, ešte väčšej zábave. 
Nechýbalo ani chutné jedlo a sladké 
prekvapenie. Na záver večera sme si 
spoločne pozreli nemeckú komédiu Emil 
z Lönnebergy a s úsmevom na tvári sme 
sa „pokúšali“ zaspať. Keďže sme celý 
večer súťažili v náhodne vyžrebovaných 
skupinkách, ráno nás čakalo vyhodnotenie 
a odovzdanie diplomov. Chceli by sme 
sa poďakovať p. riaditeľovi Jozefovi 
Salancimu, že nám umožnil v priestoroch 
školy prežiť nezabudnuteľné chvíle s našimi 
pani učiteľkami.  Ďakujeme!                    Žiaci ZUŠ 

Žiaci ZŠ s MŠ Maurerova ulica dosiahli 
tohto školského  roku mimoriadne 
úspechy vo vedomostných súťažiach, 
v športových podujatiach a umeleckej 
činnosti. Preto sme sa rozhodli dať 
priestor všetkým talentovaným žiakom 
školy. 

Na záver školského roka sme pre žiakov, 
rodičov a verejnosť pripravili kultúrne 
podujatie pod názvom Ukáž svoj talent. 
Žiaci všetkých ročníkov 
pod vedením svojich 
triednych učiteľov a 
ostatných pedagógov 
pripravovali rôznorodé 
vystúpenia. Náš veľký 
deň nastal 28.6.2016. 
Zrealizovali sme dve 
vystúpenia, jedno pre 
žiakov školy a druhé 
pre verejnosť. Naše 
pozvanie prijali aj 
zástupcovia mesta, pani 
primátorka Ing. Iveta 
Rušinová, zástupca pani  
primátorky pán Stanislav 
Barbuš, prednostka 
mestského úradu Mgr. 
Anna Nemčíková,   vedúci 
oddelenia školstva, kul- 
túry a športu pán Ing. 
Ján Znanec, miestny kňaz Mgr. Jozef 
Palušák, zástupcovia Matice slovenskej 
Mgr. Darina Kandrová, Mgr. Anna 
Rybárová. Veľmi nás potešila vysoká účasť 
rodičov, starých rodičov a priateľov školy.
Žiaci druhého ročníka pod vedením 
Mgr. Heleny Šoltýsovej otvorili program 
tancom čača. Žiakov  prvého ročníka 
pripravovali Mgr. Miroslava Pavlíková  
a Mgr. Dagmar Lučanská, prváčikovia  
nám predviedli pásmo o usilovných 

včielkach. Potešili nás svojím tancom aj deti 
z materskej školy pod vedením Mgr. Slávky 
Šmidovej a Mgr. Silvie Ontkovej. Nádych 
leta nám veselým  tancom priniesli žiaci 
druhého ročníka, ktorých pripravovala  
Mgr. Michaela Micherdová. Tanček si 
pripravili aj šikovné tretiačky z III. B Sárka 
a Barborka. Mgr. Mária Gmucová spolu 
so žiačkami V. B režírovala rozprávku  
O veternej kráľovnej. Čo sa deje na predme-
te regionálna výchova, nám sprístupnili 
žiaci VII.A a VII.B triedy v pekných 
projektoch o nárečiach, ktoré pripravili 
pod vedením Mgr. Vladimíry Petrovskej 

a PeadDr. Dany Kačurovej. Žiaci školy 
píšu aj svoje vlastné literárne diela. 
Jakub Varga napísal príbeh o šikanovaní, 
ktorý  predniesol Adam Lach. Celý vstup 
ukončili  tancom žiaci III. A a III. B triedy 
pod vedením Mgr. Jany Hurtukovej  
a Mgr. Jany Benckovej. Žiaci V. A triedy 
nacvičili  s Mgr. Silviou Mazúrovou tanček 
a sprístupnili nám  projekty z geografie, 
biológie. Čo sa dialo v škole v prírode, 
sme mohli vidieť na prezentácii a počuť 

v piesni, ktorú zaspievali žiaci IV. A a IV. 
B triedy spolu s triednymi učiteľkami  
Mgr. Etelou Tóthovou a Mgr. Luciou 
Mikulovou. Projekt o energiách predstavili 
žiaci  VIII. B triedy. Prípravu projektu 
viedla Mgr. Lucia Nováková. Žiaci VIII. A 
vystúpili so scénkou o poškolákoch, ktorú 
pripravili s  Mgr. Martinou  Tomadlíkovou. 
Záver programu patril našim šikovným 
športovcom z IX. A a IX. B triedy. Máme už 
aj nových nástupcov z I. B, ktorí s triednou 
učiteľkou Mgr. Dagmar Lučanskou ukázali 
svoj futbalový tréning. Deviataci sa rozlúčili 
tancom a krátkymi básňami - zloženými 

pre svojich učiteľov. 
Réžiu celého programu 
realizovala Mgr. Silvia 
Mazúrová, ozvučenie 
zabezpečil Mgr. Samuel 
Pavlík, za čo im patrí 
poďakovanie. Radi by 
sme sa poďakovali aj 
pánovi Mgr. Marcelovi 
Lukáčovi za poskytnutie 
svetelných efektov 
a pánovi Piatkovi za 
sponzorovanie výzdo-
by, Špeciálnej základnej 
škole za zapožičanie 
techniky. Príprava a re- 
alizácia kultúrneho 
podujatia si vyžaduje 
mnoho energie, dobrých 
nápadov a chuti spolu- 
pracovať. Veľ ké poďa-

kovanie žiakom a pedagógom školy v závere 
vyslovila pani riaditeľ ka Mgr. Slavomíra 
Kašická. Pani primátorka Ing. Iveta 
Rušinová povedala nádhernú myšlienku: 
,,Postoj chvíľa, si taká krásna.“
Prežili sme  krásne momenty  počas 
vystúpenia talentovaných žiakov školy.  
Ich najväčšou odmenou  bol potlesk 
divákov.

Mgr. Michaela Micherdová, 

Mgr. Silvia Mazúrová

Ukáž svoj talent

Noc v ZUŠ
Noc v škole očami detí:
„Bolo výborne! Všetci sme radi, že práve pre 
nás ste také niečo spravili. Nikdy na to neza-
budneme.“ (Simona Čechová)
„Bol to zážitok na celý život. Skvelý program 
a hlavne veľa zábavy.“ (Slávka Horváthová)
„Noc v škole bola super. Boli sme skvelá par-
tia a mali sme super program a jedlo vďaka 
Vám.“ (Henka Šmidová)
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Exkurzia Solivar 40. ročník Turistického prechodu 
krompašskými vrchmi ( TPKV )

Školský výlet - Liptovský Mikuláš 
Kontaktná ZOO

Dňa 10.06.2016 sa žiaci I.B, II.B a I. A zúčastnili na exkurzii  
v Prešove - Solivare. Múzeum patrí medzi najvýznamnejšie 
technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex 
technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky, 
pochádzajúci zo 17. storočia. K objektom na ťažbu kamennej 
soli a čerpanie soľanky v Solivare patrí šachta Leopold, četerne 
(rezervoáre soľanky), huta, varňa, sklad soli, kováčske dielne  
a klopačka (turňa).  

Cieľom podujatia bolo oboznámiť sa s históriou ťažby kamennej 
soli a varenie soli zo soľanky. Študenti absolvovali prehliadku 
múzea s odbornou prednáškou. Oboznámili sa s dejinami ťažby 
soli a výrobou soli v Solivare. 
Exkurzia prispela k upevneniu získaných vedomostí a zručností  
v oblasti výroby soli. Učivo je zahrnuté v učebných osnovách. 
            

Bc. Janka Laciňáková

Dočkali sme sa... prišiel ten deň, kedy všetci priaznivci a milovníci 
turistiky mohli sa zúčastniť 40. ročníka TPKV.
A tak to vypuklo v 2. júnovú sobotu 11.6.2016, prípravy na tento 
jubilejný ročník však začali o trochu skôr. Organizačný výbor 
pracoval na mimoriadnej turistickej známke a výročnom bulletine, 
k tomuto významnému jubileu organizovania turistických 
prechodov v meste Krompachy. Pripravených bolo aj 7 turistických 
trás, pre rodičov s malými deťmi a starších na 7,5 km až po trasu pre 
najzdatnejších turistov v dĺžke 41 km. Od 7,00 hod. organizačný 
výbor zabezpečoval pred reštauráciou Melódia plynulý štart a 
prezentáciu jednotlivých účastníkov, to sa dialo až do 10,00 hod., 
čiže to mohli hravo stihnúť aj všetci sedmospáči. Prechodov sa 
zúčastnilo 120 účastníkov v rôznej skladbe veku a turistickej 
zdatnosti.
Počasie bolo príjemné, miestami sa nad nami zamračilo, okolo 
obedu padla aj nejaká kvapka dažďa, potom bolo pekne. Kilometre 
v menších aj väčších kolektívoch ubiehali rýchlo, príroda 
poskytovala príjemný relax. Na chate Energetik, v cieli prechodov, 
vítala turistov hudba, každý dostal účastnícky list, mimoriadnu 
turistickú známku, výročný bulletin a ešte aj občerstvenie. Bola 
možnosť posedieť si s priateľmi, porozprávať, zabaviť sa, obdivovať 
krásu okolitej prírody. Vydarený jubilejný 40. ročník TPKV končil 
v neskorých večerných hodinách s prianím, aby aj v ďalších rokoch 
sme sa na tejto akcii všetci zišli.
Veľké ĎAKUJEM patrí mestu Krompachy, ako hlavnému 
sponzorovi akcie, ako aj ostatným sponzorom, ktorí finančne 
prispeli k úspešnému priebehu tohto turistického prechodu.
Poďakovanie patrí aj všetkým turistom a ostatným účastníkom 
akcie za vytvorenie krásnej atmosféry a veľmi príjemnej nálady.
Tešíme sa s nimi na ďalšie ročníky turistického prechodu 
krompašskými vrchmi.

Za KST Krompachy: Ing. Štefan Čupaj

Koniec júna je už tradične venovaný školským výletom a inak to 
nebolo ani tento školský rok. Výber bol náročnejší, nakoľko sme 
hľadali miesto nablízku, kam by sme sa mohli dopraviť vlakom 
kvôli zvýhodnenej doprave. Žiakom sa nápad s kontaktnou ZOO 
veľmi zapáčil, a tak sme dňa 28. 6. 2016 vycestovali do Liptovského 
Mikuláša. Výlet sme spojili s turistikou, keďže sme vďaka meškaniu 
vlakov zmeškali hromadnú dopravu do ZOO, ktorá sa nachádza 
oproti Tatralandii, kráčali sme pešo. V zoologickej záhrade sme sa 

so zvieratkami stretli v bezprostrednej blízkosti. Pre všetkých 
to bol neopísateľný zážitok. Hladkali sme medveďa, klokana,  
tí odvážnejší si v náručí podržali pytóna. Súčasťou prehliadky bola 
aj jazda na poníkovi a na koni. Videli sme taktiež aj levy Aslana 
a Kiaru, ktoré už značne podrástli. Stretli sme sa s jazvecom, 
veveričkami, opicami, lamami, emu a ďalšími rôznymi zvieratkami, 
ktoré sme hladkali a kŕmili. Táto ZOO je výnimočná. Na rozdiel  
od ostatných ZOO tu sme mali možnosť byť v blízkosti aj exotic-
kých zvierat a nedelili nás klietky či ploty.
                Mgr. Katarína Šoltésová
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Futbalový turnaj žiakov kategórie U 15 
(narodených v roku 2001 a mladších) 
organizovaný už po tretí raz ako 
spomienka na dlhoročného futbalového 
funkcionára MUDr. Jána Latkaniča 
sa uskutočnil v sobotu 25.6.2016  
na štadióne FK Pokrok SEZ Krompachy.
V podobnom formáte ako v minulom 
ročníku sa za účasti šiestich veľmi kvalitných 
mužstiev odohralo deväť, väčšinou veľmi 
vyrovnaných stretnutí, v ktorých až v troch 
museli o víťazovi rozhodnúť pokutové kopy.   
V úmornej páľave, kvôli ktorej sme po 
prvých dvoch stretnutiach upravili hrací 
čas (z 50 min na 40 min) sa diali veľmi 
zaujímavé veci. Minulý rok posledné 
Ľubotice, turnaj bez straty bodu vyhrali 
a minuloroční finalisti naopak, vôbec 
neuspeli. Obhajca prvenstva MFK 
Ružomberok skončil po víťazstve 
nad našimi chlapcami napokon tretí, 
ešte horšie dopadli minulý rok druhé 
VSS Košice, ktoré skončili, dokonca, 
posledné.
Taký je však šport, a aj preto sa jedni 
radovali, iní možno trochu smútili. Z rúk 
manželky  MUDr. Márie Latkaničovej, 
riaditeľa turnaja Ing. Jána Biľa a 
zástupcu hlavného sponzora, spoločnosti 
AGEL SK, MUDr. Mariána Hojstriča, si 
však ceny, diplomy a upomienkové predmety 
prevzali, tak ako každý rok, nakoniec všetci, 
a preto verím, že účastníkom ostanú len 
príjemné spomienky. 
Ku kvalitným stretnutiam neodmysliteľne 

patria aj kvalitní rozhodcovia. Všetky 
stretnutia memoriálu s prehľadom a bez  
rušivých elementov zvládla štvorica mojich 
výborných kamarátov, rozhodcov Spišského 
oblastného futbalového zväzu - Jozef 
Petruška, Dušan Rusnák, Peter Šofranko 
a Slavomír Čuj. Verte, že to nie je sranda, 
každý z nich, či už vo funkcii rozhodcu, alebo 
asistenta, strávil na ihrisku, v slnku i daždi, 
v maximálnom sústredení, zhruba 5 hodín.
Pre mňa potešiteľný je aj narastajúci záujem 
sponzorov, vďaka ktorým môžeme turnaj 
organizovať na vysokej športovej, ale aj 

spoločenskej úrovni. Chcem sa preto touto 
formou poďakovať spoločnostiam: AGEL 
SK a.s., Nemocnica Krompachy, spol. s 
r.o., Mesto Krompachy, SEZ a.s., občianske 
združenie Juvamen, 1. Lions Club Košice 
o.z, Zinkoza a.s., STI spol. s r.o., Hasma 
s.r.o., SIMA plus Krompachy s.r.o a TRIK 

Design s.r.o.
Veľmi dôležitou zložkou dobre fungu-
júceho mechanizmu, a tento turnaj už 
takýmto mechanizmom určite je, sú jeho  
organizátori, ktorí sa podieľali na prí-
prave a samotnej realizácii. Moja vďaka  
teda patrí Vladovi Mazurovi, Janke 
Kočikovej, Milke Kubovčíkovej, Jánovi 
Biľovi, Števovi Golábovi, Hanke Cicoňovej, 
Martinovi Piatkovi, Márii Kašickej, Marte 
Nemčíkovej, Martine Borženskej, Adamovi 
Richnavskému, Petrovi Kubovčíkovi, 
Romanovi Župovi, manželke Marike a mo- 
jim deťom Marike, Radke a Františkovi. 
Turnajom sme splnili to, čo sme si predsa- 

vzali, bol zaujímavou konfrontáciou 
popredných mužstiev východosloven- 
ského a stredoslovenského regiónu  
a zároveň spomienkou na vynikajú-
ceho človeka, ktorý okrem rodiny  
a zamestnania, zasvätil svoj život aj 
krompašskému futbalu.
Tretí ročník memoriálu je teda minu- 
losťou, už teraz ale premýšľam  
o tom nasledujúcom. V zmysle hesla, 
ktoré sme si s Jánom Biľom pri zrode 
tejto myšlienky dali, „každý ročník 
niečo viac“,  je dosť pravdepodobné, 
že budúci ročník bude oproti tým 
predchádzajúcim trochu iný. Možno 

to bude iná mládežnícka kategória, možno 
s väčším počtom účastníkov, a možno 
sa z jednodennej akcie stane dvojdňová.  
Na prípravu máme celý rok času, tak sa 
nechajte všetci prekvapiť. 

František Jochman, manažér FK

Memoriál MUDr. Jána Latkaniča – 3. ročník

1. Ľubotice - Krompachy 6:1 (3:1) Šimon Bednarčák 4, Erik Marcin, Dávid Ferko - Denis Richnavský

2. Stropkov - Poprad 2:1 (2:0) Matej Cichý, Peter Kožlej -Dominik Maliňák

3. Košice - Ľubotice 0:1 (0:0) Jakub Babinčák

4. Ružomberok - Stropkov 1:1 (1:0) PK: 2:3 Samuel Varga - Alex Novotňák

5. Košice - Krompachy 1:3 (1:1) Štefan Lukács - Marek Gožo, Dávid Jánošík, Denis Richnavský

6. Ružomberok - Poprad 1:1 (0:1) PK: 2:3 Samuel Maslo - Jakub Chlebenec

Výsledková listina Memoriálu MUDr. Jána Latkaniča – III. ročník 25.06.2016

Poradie v skupinách

Stretnutia o umiestnenie 

Čierna

1. MŠK Tesla Stropkov     2       1     1     0  3:2 4

2. MFK Ružomberok       2       0     2     0  2:2 2

3. FK Poprad                          2       0     1     1  2:3 1

Biela

1. TJ Sokol Ľubotice          2       2     0     0  7:1 6

2. FK Pokrok Krompachy 2       1     0     1  4:7 3

3. MFK Košice  2       0     0     2  1:4 0

o 5.miesto
Košice - Poprad 1:1 (0:0 ) PK: 3:4 Richard Vozár - Jerguš Lajoš

o 3.miesto
Krompachy - Ružomberok 0:6 (0:3) Adam Matoš 2, Marián Janovec, Tomáš 

              Kubík, Patrik Rumanský,  Tomáš Rigo

Finále
Ľubotice - Stropkov 2:1 (1:0) Jozef Krištof, Dávid Ferko - Samuel Slobodník

Najlepší brankár Dávid Slivka – MŠK Tesla Stropkov

Najlepší strelec Šimon Bednarčák – TJ Sokol Ľubotice

Najlepší hráč Dominik Veselovský – MFK Ružomberok

Cena fair – play Šimon Varga – FK Pokrok SEZ Krompachy (najmladší hráč turnaja)

Konečné umiestnenie

1. TJ Sokol Ľubotice  4. FK Pokrok SEZ Krompachy

2. MŠK Tesla Stropkov  5. FK Poprad

3. MFK Ružomberok  6. MFK Košice

Krompašský spravodajca 
je v predaji po 20. dni 
v príslušnom mesiaci. 

Uzávierka príspevkov je 
do 10. dňa daného mesiaca.
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