
Budúci týždeň zaplesajú duše pracujúcich i školopovinných. 
Dva štátne sviatky sú pri dobrej vôli krásnou vyhliadkou na oba 
predlžené víkendy. V ostatný augustový pondelok máme výročie 
Slovenského národného povstania a prvý septembrový štvrtok 
zasa Deň Ústavy Slovenskej republiky. Ruku na srdce, pre 
väčšinu z nás sviatky ako ktorékoľvek iné, hlavné je, že nemusíme 
ísť do práce, školáci a študenti zažijú ešte viac prázdninových 
chvíľ, kým vhupnú do každodenných povinností. 

O Slovenskom národnom povstaní sa najmä v súčasnosti hovorí 
veľa, no realita ukazuje, že v skutočnosti sa o ňom vie málo. 
Najmä tým, neskôr narodeným  SNP už takmer nič nehovorí. To, 
že sa naši starí a prastarí rodičia postavili proti fašizmu i nacizmu 
riskujúc vlastné životy,  
sa v dnešnej dobe ak-
čných hrdinov, veľmi ne-
nosí. Faktom je, že vďaka 
ich odvahe sa Slovensko 
zaradilo na stranu víťa- 
zov druhej svetovej vojny  
a dalo jasný signál, že vyz- 
náva hodnoty humaniz-
mu. Naša malá krajina 
bola dejiskom ďalšieho 
zápasu Dávida proti 
Goliášovi a netreba na to 
zabúdať. 

Výročie Slovenského ná- 
rodného povstania si pri-
pomíname už po 72-krát. 
Malo by byť v súčasnosti 
i budúcnosti odkazom, 
ako je potrebné postaviť 
sa na odpor extrémizmu 
a neslobode. 29. august 
neprežívať len ako deň  
voľna. Aspoň na chvíľu sa zamyslieť nad jeho významom a 
nezabúdať na to, že aj SNP prispelo k nášmu národnému 
sebavedomiu. A to by mala byť parketa rodičov. Popri návštevách 
nákupných centier, výletoch i oddychu so svojimi ratolesťami, by 
nebolo na škodu navštíviť miesta pripomínajúce tieto udalosti 
alebo si pozrieť film či prečítať knihu o SNP. Je to vhodná 
príležitosť nenásilne si rozšíriť vlastné obzory aj v tejto oblasti  
a o čosi viac národne precitnúť. 

Podobne je to aj s Ústavou SR a prvým septembrom. Syn môjho 
známeho, tretiak na základnej škole sa minule otca opýtal, čo je 
to vlastne Deň Ústavy SR. Tatino, z nedostatku chuti čokoľvek 
vysvetľovať, pohotovo odpovedal: „Synku môj, to je deň, 
kedy nemusím ísť do práce a môžem si trocha dlhšie pospať.“ 
Pochopiteľná odpoveď ťažko pracujúceho, uponáhľaného 
človeka. Nečudujem sa tomuto „nevýchovnému“ prístupu 
rodiča, veď naša ústava je samozrejmosť, a ako takú ju aj be- 
rieme. No malo by nás zaujímať, že je najdôležitejším zákonom 
nášho nezávislého štátu a bola prijatá 1. septembra 1992.  
Tvorí ju deväť hláv a je súhrnom základných právnych noriem, 
ktoré zaväzujú všetky orgány a občanov štátu. Ak by bol náš 
záujem o čosi väčší, možno by sme zistili, že s dodržiavaním 

ústavnosti to v našej ma-
lej krajine, nie je až také 
ružové. Znalosť aspoň 
základných ústavných 
„zručností“ rovnako pa-
trí k zvyšovaniu našich 
národných kvalít. 

Americkí vedci zvyknú 
často ohurovať svet výs- 
ledkami niekedy až bi-
zarných výskumov. So 
skúmaním a meraním 
kvality národného cíte- 
nia, patriotizmu v kra-
jinách som sa ja osobne 
ešte nestretla. Ak by 
sa niečo také udialo na 
pôde Slovenska, boli 
by sme prekvapení, 
ako by to dopadlo. Kým 
niekto príde s týmto 
„nápadom“, mohli by 
sme trocha popracovať 

na vedomostiach z našich starších či novodobých dejín. Urobili  
by sme niečo pre seba aj svoju krajinu, lebo poznať svoju minulosť, 
je už dnes prácou na našej budúcnosti. 

Mária Šimoňáková
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Spoločenská 
rubrika 
JUBILANTI
Srdečne blahoželáme jubilan-
tom, ktorí sa v mesiaci august 
dožívajú svojho životného 
jubilea: 

Mária Böhlkeová
Helena Ďuricová
Anežka Ďurmanová
František Dzimko
Ján Holda
Zuzana Kořenková
Anna Krasenská
Otília Kulfanová
Jozef Patera
Ján Remiáš
Dobroslava Rusňáková
Magdaléna Saksová
Ivona Tomášiková
Mária Varadyová
Kamila Walková

Narodenia v júli 
Samuel Brugoš 
Terézia Gáborová
Sebastián Girga
Eliška Mikelová
Dávid Smorada
Viliam Tarbaj
Adam Tulej

Úmrtia v júli
Jozef Filo   
1940 – 2016
Mária Šefčíková   
1950 – 2016

DEŇ OTVORENÝCH  
DVERÍ 2016

Nemocnica Krompachy spol. s r.o. si Vás dovoľuje pozvať na

KEDY: 22. 09. 2016 od 11.30 do 14.30 hod.
KDE:  Nemocnica Krompachy spol. s r.o., pavilón E

V RÁMCI DŇA OTVORENÝCH DVERÍ VÁM  
PONÚKAME TIETO PORADENSTVÁ A VYŠETRENIA:
• Meranie krvného tlaku  
• Poradňa pre pigmentové znamienka 
• Spirometria (vyšetrenie funkcie pľúc) 
• Vyšetrenie hladiny cukru v krvi 
• Hygienické umývanie rúk pod UV lampou 
• Ukážky a nácvik poskytovania prvej pomoci 
• Odmeranie CO v dychu pre fajčiarov 
• Výpočet BMI indexu 
• Možnosť prehliadky oddelení nemocnice

ZASTÁVKA
SAD

G

H

E
F

D
B A

C

LEKÁREŇ
VRÁTNICA

SMER
MESTO

KROMPACHY

Miesto, kde sa nachádzate.

Slovinský potok

SMER
SLOVINKY

INFO SYSTÉM – Nemocnica Krompachy spol. s r.o.

Pavilón A Pavilón C
Oddelenie anestéziológie
a intenzívnej medicíny
Anestéziologická ambulancia

Pavilón D
Ústavná jedáleň
Kuchyňa

Pavilón E
Pneumologická a ftizeologická ambul.
Diabetologická ambulancia

Pavilón B
Chirurgické oddelenie
Chirurgická ambulancia
CT pracovisko
Rádiologické oddelenie

Pavilón C

Kožná ambulancia
Lekárska služba prvej pomoci

Nefrologická ambulancia
I. poschodie

Prízemie

Rádiologické oddelenie
Hemodialyzačné oddelenie

I. poschodie

Oddelenie klinickej biochémie
Záchranná zdravotná služba

Prízemie

Riaditeľstvo
Administratíva / Pokladňa

I. poschodie

Oddelenie pre deti a dorast
Detská ambulancia
Lekárska služba prvej pomoci
pre deti a dorast

II. poschodie

Interné oddelenie
Interná ambulancia

III. poschodie

Kardiologická ambulancia
Gastroenterologická ambulancia

Pavilón G
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
Novorodenecké oddelenie
Gynekologická ambulancia
Očná ambulancia

Pavilón F

Pavilón H

www.krompachy.sk
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 3/2016

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území mesta Krompachy

Mesto Krompachy na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 4 ods. 
3 písm. i) a n)  zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva 
toto Všeobecné záväzné nariadenie o pravidlách času predaja v 
obchode a času prevádzky služieb na území mesta Krompachy 
(ďalej len „nariadenie“).

Čl. 1
Účel nariadenia

(1) Toto nariadenie určuje pravidlá času predaja v obchode a 
času prevádzky služieb (ďalej len ,,prevádzková doba“) pre fyzické 
osoby - podnikateľov a právnické osoby, ktoré podnikajú na území 
mesta Krompachy (ďalej len „podnikateľ “).
(2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na úpravu prevádzkovej doby na 
trhoviskách, úprava ktorého je obsiahnutá v osobitnom všeobecne 
záväznom nariadení.

Čl. 2
Základné pojmy

Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) prevádzkarňou priestor, v ktorom sa uskutočňuje podnikateľ-
ská činnosť 1 a na ktorý bolo vydané príslušným orgánom 
právoplatné rozhodnutie o účele využívania na obchod a služby2,

b) prevádzkovou dobou čas, kedy je prevádzka sprístupnená 
spotrebiteľom k predaju príslušnej obchodnej komodity alebo 
poskytovania služieb,

c) hudobnou produkciou hudba, reprodukovaná technickým 
zariadením, diskotéky, tanečné zábavy, koncerty, „živá“ hudba na 
počúvanie a pod.,

d) exteriérovým sedením je rozšírenie odbytovej plochy zariadení 
reštauračného, kaviarenského, pohostinského a cukrárenského 
charakteru pred prevádzkarňou alebo nachádzajúce sa v dvorovej 
časti objektu prevádzky,

e) nočným časom časový úsek dňa od 22,00 hod. do 06,00 hod.3 
nasledujúceho dňa, ktorý je časovým úsekom dňa pre zabezpečenie 
zdravého a nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov v záujme 
dosiahnutia slušného občianskeho spolunažívania a dobrých 
susedských vzťahov,

f) hlukom je každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, 
neprimeraný alebo škodlivý zvuk.4  

Čl. 3
Povinnosti podnikateľa

Podnikateľ je povinný:
a) zabezpečiť, aby pri činnosti prevádzkarne bola dodržaná 
prevádzková doba podľa tohto nariadenia,

b)   v prípade otvorenej prevádzkarne po 22,00 hod. zabezpečiť, 
aby nedochádzalo k rušeniu nočného času a hluk zo zariadení a 
hudobnej produkcie neprekročil najvyššie prípustné hodnoty pre 
vonkajšie priestory, 5 

c)  prispôsobiť činnosť prevádzkarne tak, aby sa spotrebitelia po 
určenej prevádzkovej dobe nezdržiavali v prevádzkarni,

d) umožniť vstup kontrolnému orgánu do prevádzkarne za 
účelom vykonania kontroly dodržiavania prevádzkovej doby danej 
prevádzkarne.

Čl.  4
Prevádzková doba

(1) Podnikateľ si v súlade s ustanoveniami tohto článku naria-
denia sám určí prevádzkovú dobu.
(2) Všeobecná prevádzková doba v dňoch pondelok až nedeľa  
v časovom rozmedzí od 06.00 hod. do 22.00 hod.. 
(3) Prevádzková doba sa odchylne od odseku 2 tohto článku 
upravuje nasledovne v týchto prípadoch:
 a) Neobmedzená prevádzková doba pre prevádzkarne
  1. poskytujúce služby prechodného ubytovania (hotel,   
   penzión, ubytovňa),
  2. s predajom tovaru a poskytujúcich služby na čerpacích   
   staniciach pohonných hmôt,
  3. poskytujúce reštauračné a pohostinské služby a zariadenia  
   spoločného stravovania  s neverejnou hudobnou produkciou  
   pre uzavretú spoločnosť s prípravou a výdajom teplej stravy,   
   (napr. svadba, rodinná oslava, stužková slávnosť, firemná 
    akcia a pod.),
  4. s predajom tovaru a poskytujúcich služby zdravotnícke 
   (lekárne, predajne zdravotných pomôcok, ambulancie  
   a pod.),
  5. s predajom tovaru a poskytujúcich služby v obchodných 
   domoch typu supermarket,
  6. obchodu a služieb zo dňa 31.12. príslušného kalendárneho  
   roka na 01.01. nasledujúceho kalendárneho roka.
 b) Pre prevádzkarne umiestnené v bytových domoch
  1. v dňoch pondelok až sobota v časovom rozpätí 
   06.00 - 21.00 hod.,
  2. v nedeľu v časovom rozpätí 08.00 - 21.00 hod..
 c) Pre špecializované herne určené na prevádzkovanie hazardných 
  hier prostredníctvom výherných prístrojov, technických zaria- 
  dení obsluhovaných priamo hráčmi, telekomunikačnými  
  zariadeniami a videohrami je prevádzková doba určená v ča- 
  sovom rozpätí 06.00 - 02.00 hod.  nasledujúceho dňa.
 d) Pre prevádzkarne s predajom periodickej a neperiodickej
   tlače a tlačovín je prevádzková doba určená v časovom roz-
   pätí 05.00 - 22.00 hod..
 e) Pre prevádzkarne poskytujúce reštauračné a pohostinské 
   služby
  1. bez hudobnej produkcie
  1.1.v dňoch pondelok až štvrtok a nedeľa v časovom roz- 
      pätí 06.00 - 23.00 hod.,
  1.2.v dňoch piatok a sobota v časovom rozpätí 
      06.00 - 02.00 hod. nasledujúceho dňa.
   
 
 
 
 (pokračovanie na strane 4)
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POLÍCIA RADÍ

  2. s hudobnou produkciou - verejné kultúrne podujatie  
  v  dňoch piatok a sobot a v č asovom rozpätí  
  06.00 - 05.00 hod. nasledujúceho dňa takým spôsobom,  
  aby v čase hudobnej prevádzky nedochádzalo k prekro- 
  čeniu prístupných hodnôt hluku vyplývajúcich z príslušnej   
  všeobecne záväznej právnej normy.  
 f) Pre exteriérové sedenie v dňoch pondelok až nedeľa v časovom 
   rozpätí 08.00 - 22.00 hod..

Čl. 5
Kontrolná činnosť a sankcie

(1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia je oprávnená 
  vykonávať Mestská polícia Krompachy a poverení zamest- 
  nanci Mesta Krompachy.
(2) Sankcie za porušenie tohto nariadenia upravujú osobitné  
  predpisy.  

Čl. 6
Záverečné ustanovenia

(1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší 
  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krompachy č. 5/1997 
  o podmienkach podnikania a inej ekonomickej činnosti  
  v meste Krompachy.
(2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia strácajú 
  platnosť a účinnosť individuálne rozhodnutia súvisiace  
  s prevádzkovou dobou prevádzkarne.
(3) Podnikatelia, ktorých prevádzková doba prevádzkarne 
  je v rozpore s týmto nariadením, sú povinní do 30 dní  
  od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia upraviť
  prevádzkovú dobu prevádzkarne v súlade s týmto nariadením.
(4) Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krompachy  
  o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
  na území mesta Krompachy bolo schválené Uznesením
  Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č.17/D.1 z 29. júna 
  2016 a nadobúda účinnosť dňom 1. augusta 2016.

Ing. Iveta Rušinová v. r.

primátorka mesta

 6§ 1 zákona č.96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov.
 7§Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z.,ktorou sa usta-
  novujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách  
  na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
8§ 27b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 48 zákona
 č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

VIE VAŠE DIEŤA, ČO MÁ ROBIŤ... ?
U detí je úžasná ich prirodzená dôvera najmä k dospelým. Občas 
je ťažké pre rodičov naučiť ich zhodnotiť dôveru s ohľadom na 
situáciu. Preto je potrebné vštepovať svojim potomkom nepísané 
pravidlá vnímania, ktoré im napomôžu udržať si pocit istoty a 
sebadôvery i v stave núdze. Ako vidíte, dnes sa budeme venovať 
deťom. Niekoľko rád, ako zvládať situácie, ktoré určite nastanú. 

Začnite so základmi alebo - tí najmenší 
•	 uistite	 sa,	 že	 Vaše	 dieťa	 pozná	 plnú	 adresu	 a	 telefónne	 číslo	 
 domov, 
•	 presvedčte	 sa,	 že	 pozná	 čísla	 tiesňových	 volaní	 a	 vie	 používať	 
 verejný telefónny automat, 
•	 naučte	Vaše	dieťa	byť	ostražité	a	nikdy	neprijať	odvoz	alebo	dar 
  od osoby, ktorú dobre nepozná, 
•	 učte	Vaše	dieťa,	že	ak	sa	stratí,	má	žiadať	o	pomoc	dôveryhodné 
  osoby, napr. strážnu službu v obchodoch alebo policajta na ulici, 
•	 buďte	príkladom	pre	Vaše	dieťa	(zamykajte	dvere,	a	keď	otvárate, 
  skontrolujte cez panoramatický priezor, kto je za dverami), 
•	 nájdite	si	čas	na	dieťa!	Rozprávajte	sa	o	jeho	strachu	a	pocitoch 
  z niektorých osôb a miest, 
•	 povzbudenie	k	otvorenosti	robí	zázraky,	
•	 hrajte	 niekedy	 spolu	 hru	 „čo	 ak“	 (dieťa	 odpovedá	 čo	 najskôr	 
 na otázky typu „čo ak uvidíš dopravnú nehodu?“, „čo ak vidíš,  
 že u susedov horí“ „čo ak uvidíš, že?“, „čo ak si sám doma  
 a niekto zazvoní“, čo ak sa Ti prihovorí neznámy“...) 

Dieťa na ceste
  Ešte skôr ako prvýkrát pôjde do školy bez dozoru dospelých  
 musí vedieť, že: 
•	 môže	vstúpiť	na	vozovku	 len	vtedy,	ak	sa	pozrie	naľavo,	potom 
  vpravo a zasa naľavo a len vtedy ak sa nepribližuje automobil, 
•	 nesmie	 vstupovať	 na	 vozovku	 spomedzi	 zaparkovaných	 áut,	 
 ktoré mu znemožňujú výhľad, 
•	 zásadne	prechádzať	cez	priechod	pre	chodcov,	
•	 cez	cestu	musí	prechádzať	najkratším	smerom,	čiže	kolmo,
•	 nesmie	vstúpiť	na	vozovku,	keď	svieti	na	semafore	červený	signál 
  pre chodcov, 
•	 môže	prechádzať	cez	cestu	na	zelený	signál	a	prechod	dokončiť	 
 aj vtedy, keď sa rozsvieti červená.

Bezpečná cesta do školy
•	 dieťa	 musí	 byť	 v	 premávke	 viditeľné,	 preto	 opatrite	 jeho	 odev	 
 alebo tašku reflexnými nášivkami, 
•	 dieťa	je	dobré	naučiť	vidieť	na	ulici,	počúvať	zvuky	a	uvedomovať 
 si, odkiaľ prichádzajú, 
•	 dieťaťu	vybrať	takú	cestu	do	školy,	kde	by	najmenej	prechádza- 
 lo cez vozovku, a ak je to nevyhnutné, tak na miestach s malým  
 opravným ruchom a aby neprechádzalo na takých miestach,  
 kde nemá dostatočný výhľad na obidve strany.

Škola a hra
•	 naučte	dieťa	hrať	sa	v	kolektíve,	nie	sámo,	
•	 povedzte	 mu,	 ktoré	 miesta	 môžu	 byť	 nebezpečné	 (opustené	 
 budovy, aleje, ihriská a parky ai.) 
•	 učte	dieťa	urovnávať	hádky	slovami	nie	päsťami,	
•	 odísť,	keď	sa	iní	hádajú	a	pripomenúť,	že	posmievaním	a	dobie- 
 dzaním môže zraniť priateľa a urobiť z neho nepriateľa, 

(pokračovanie na strane 6)

Poďakovanie

Ďakujem pôrodníckemu oddeleniu pod vedením  

MUDr. Svetlany Lukáčovej , novorodeneckému oddeleniu  

na čele s MUDr. Máriou Bartošovou  

a taktiež ARO oddeleniu MUDr. Stupákovej  

a anestéziologickej sestre Darine Hennelovej  

za bezbolestný pôrod  

a príkladnú starostlivosť.

                                                                                      Diana a syn Dávid
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Vážení poslanci MZ,

už som sa jedenkrát v minulosti na 
tomto mieste v yjadroval k problémom 
prevádzkovej doby pre reštaurácie a 
pohostinstvá. Bolo to v čase, keď v 
MZ sa nedarilo presadiť nov ý návrh 
v terajšej podobe.  Po schválení VZN  
č.4 sa chcem k tomu vrátiť, pretože  
uvedenie do praxe sa dotýka niekoľ kých 
skupín ľudí v našom meste.

Ide predovšetkým o  majiteľov týchto  
prevádzok, ďalej ľudí, ktorí tieto 
prevádzky  navštevujú a nakoniec ľu-
dí, ktorí sú na tom nezainteresovaní, 
ale ich sa to asi  dot ýk a najv iac. 
Dajte si otázku, ktorá skupina je asi 
najpočetnejšia a veľmi jednoducho 
nájdete odpoveď. Žiaľ,  pri schvaľovaní 
uvedeného VZN sa to do úvahy nebra- 
lo. Prevážila asi väčšia schopnosť 
v ylobovať svoju pravdu a svoje požia-
davky a  nájsť dostatok poslancov na 
schválenie. Neviem, čím je podložená 
potreba predlžovať zatváraciu dobu 
do 23.hod.a v piatok a sobotu do 
02.00 hod. Mala by to byť podpora 
cestovného ruchu? Aký cestovný 
ruch je v Krompachoch, a aká jeho 
podpora v prevádzkach, v ktor ých 
nie je možnosť podávania jedál vôbec 
alebo ak tak len do 22.00 hod? Je to 
len ďalšia podpora spotreby alkoholu, 
najmä našou mládežou. Nie nadarmo 
odborníci upozorňujú, že alkohol 
začína byť najrozšírenejšou a veľmi 
ľahko dostupnou drogou v súčasnosti.
Už z toho je jasné, kto z toho VZN 
najviac získa a na čí úkor.

Je tu aj argument, že mladí ľudia sa 
chcú baviť. To je pravda. Aj my sme boli 
takí. Ale, aká zábava v pohostinstvách 
a pri konzumácií čoho? Nebudem 
odpovedať čoho ešte okrem alkoholu. 
Hľadajme možnosti pre v yžitie mla-
dých ľudí  aj ľudí, ktorí sa chcú zabaviť, 
ale v kultúrnych podmienkach a tam, 
kde nedochádza k rušeniu ostatných 
oby vateľov, ktorí o takú formu zábav y 
nemajú záujem.
A poslednou skupinou, asi najpočet-
nejšou, sú ľudia, ktorí chcú, aby bol 
dodržiavaný nočný kľud, aby sa oni 
a ich deti mohli kľudne v yspať a ráno 
ísť do práce, ak ju v Krompachoch 
ešte vôbec majú, odpočinutí. Sú to aj 

občania nášho mesta, ktorí chcú, aby 
naše mesto bolo v noci bezpečné, aby 
niektoré ulice nev yzerali ráno ako po 
tornáde. Vaším rozhodnutím, okrem 
uvedeného, budú najviac postihnutí 
majitelia rodinných domov alebo 
obytných domov, ktoré sú v blízkosti 
uvedených prevádzok alebo do konca 
v susedstve. Tí si budú asi musieť 
zv yknúť, že cez týždeň nepôjdu spať 
pred polnocou a v piatok a sobotu len 
asi nadránom. Ak prevádzka končí o 
23 .00 hod., tak ruch okolo tejto skončí 
vo väčšine až o hodinu neskôr. Musím 
Vám položiť otázku. Kto z Vás alebo 
Vašich rodičov bý va v blízkosti týchto 
prevádzok? Ak by tak bolo, mali by ste 
sa spýtať na ich skúsenosti.

Viem, že ste dodržali všetky zákonné 
ustanovenia, ktoré predchádzali schvá- 
le n iu .  Vy ve si l i  s t e  náv rh na pr i -
pomienkovanie tam, kde bolo treba 
a čas, na ktor ý je to určené. Žiaľ, to 
bolo všetko. Zabudli ste asi na priamy 
kontakt s ľuďmi, aby ste sa ich opýtali 
aj na ich názor. Ani v Rade seniorov, 
ktorá zastupuje početnú skupinu 
ľudí. A ide o ľudí, ktorí sú citliví na 
rušenie nočného kľudu z dôvodu 
veku, problémom so spánkom alebo 
pre chorobu. O  kontakte s občanmi, 
nielen v tomto prípade, je vôbec 
ťažko hovoriť. Musím povedať, že pri 
terajšom volebnom systéme „jedného 
volebného obvodu“/čo nie je Vaša 
vina/, sa stratil  kontakt s  voličmi. S 
nimi sa intenzívne kontaktuje len pred 
voľ bami. Organizujú sa predvolebné 
zhromaždenia, zapĺňajú ich poštové 
schránky programami, agitačnými 
letákmi a pod. Po voľ bách už  na 
stretnutie s nimi  neostane čas, alebo 
nechce sa si v ypočuť ich názor y. Tak  
je to aj v tomto prípade, keď sa pri-
pravovalo u ž citované V ZN. Je Vaše  
v ýsostné pr ávo  schvaľovať V ZN, 
ale aj občania majú právo k Vašim 
rozhodnutiam zaujať stanovisko. A môj 
názor a určite nielen môj, že ste rozhodli 
v prospech biznisu a nie občanov.V 
súvislosti s uvedeným VZN  by som sa 
rád opýtal, aj keď viem, že by to malo 
byť adresované  primátorke mesta. Ale 
po článku uvedenom v Krompašskom 
spravodajcovi  veľ ký súlad medzi MsZ 
a ňou asi nie je. A preto otázky  položím 
Vám. Ako bude schválená prevádzková 
doba zmienených zariadení pokr ytá 
prevádzkovou dobou mestskej polície? 
Bolo by potrebné vedieť v prípade 
potreby,  na koho sa majú občania 

obrátiť, prípadne požiadať o pomoc? 
Podľa schváleného VZN na mestskú 
políciu. Neviem preto, či budeme 
zv yšovať počet príslušníkov mestskej 
polície alebo ich pracovnú dobu 
prerozdelíme? Mám obav y, že pri 
terajšom počte a ich v yťaženosti to asi 
bude ťažko riešiteľné. Potom možno 
mestského policajta uvidíme v uliciach 
len v noci a ako bude v yzerať jeho 
práca, si vieme predstaviť. Ďalej, kto 
bude v nočných hodinách kontrolovať 
hladinu hluku a čím? Asi len tak podľa 
úvahy, ak vôbec. To my, občania, si to 
máme zariadiť a zaplatiť?

A k v zariadeniach bude hudobná 
prevádzka, k to bude posudzovať od-
borne, či je splnená podmienka, aby 
nedochádzalo k rušeniu nočného kľudu 
a  prekročeniu najv yšších prípustných 
hodnôt hluku pre vonkajšie priestor y? 
To zas bude na mestských policajtoch. 
Sú na to odborne pripravení a majú 
na takúto činnosť oprávnenie? Už ich 
vopred ľutujem. Stúpne im určite počet 
v ýjazdov, alebo na volania nebudú 
reagovať, prípadne ani nebude kde 
volať, lebo budú mimo služby..
Ne bud e m ďa le ko o d pr avd y,  ž e 
rodinné domy susediace prevádzkou 
pohostinských zariadení týmto strá-
cajú na trhovej cene. Tieto domy tu boli 
skôr ako uvedené prevádzky. Možno 
sa stane aj to, že naši potomkovia, 
ktorí sa usadili mimo nášho mesta, 
budú musieť ich predať pod cenu  aj 
občanom menej prispôsobiv ým a 
založí sa tým počiatok nejakej novej 
kolónie a doplatia na to ďalší majitelia 
domov, ale aj majitelia prevádzok. 
Máme príklady aj z blízkeho okolia. 
Na doterajšie otváracie doby sme 
si zv ykli, bolo možné nájsť dohodu 
s majiteľmi prevádzok, aby bola 
obojstranná spokojnosť. Ale v tejto 
novej skutočnosti niet sa na čom 
dohodnúť. Aká môže byť dohoda a 
tolerancia, ak prakticky pôjde rušenie 
nočného kľudu v priebehu celého 
týždňa? Ostáva mi preto Vám len 
“poďakovať“ nielen za seba, ale aj 
mnohých ďalších za “pokojný spánok“. 
Bol by som rád, ak by sa so svojimi 
názormi ozvali aj ďalší oby vatelia 
nášho mesta. Aby preukázali, že nám 
nie je jedno, ako sa nám tu žije. Ak 
nie teraz, tak aspoň pri blížiacich sa 
voľ bách do samosprávnych orgánov.
                                      

   

Ing. F. Piatnica

Píšete nám
Bude mať občan pokojný spánok?
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Máte prváčika? Ako 
zvládnuť nástup do 
školy?
September je za dve- 
rami a mnoho rodičov 
a detí sa pripravuje 
na veľký krok do živo-
ta. Otvoria sa brány 
školy a ...
Kým príde ten „veľký 
prvý deň“ a za ním aj tie ostatné, spomeňte si Vy, rodičia, aké to 
bolo, keď to čakalo vás? Čo ste cítili a prežívali?
Mnohé deti pociťujú nedočkavosť a radosť, zvedavosť, chcú už 
zažiť nové veci a učiť sa. Iné deti sú neisté, obávajú sa nových vecí, 
situácií, nových detí či dospelých. Niektoré dokonca môžu mať 
strach a obavy z toho, že to v škole nedokážu, nezvládnu, a tak 
sklamú svojich rodičov. 

Vstup do školy a prvá trieda je veľká zmena pre dieťa aj pre jeho 
rodičov. Na dlhý čas sa dieťa stane školákom a z rodičov sa stanú 
ľudia, ktorí deťom budú pomáhať, povzbudzovať a motivovať ich, 
kontrolovať... Aj pre rodičov sa začína obdobie povinností.
Ako to teda zvládnuť, aby sa netrápilo ani dieťa ani rodičia?
Do školy vykročiť s optimizmom.
Na nástup do školy je potrebné dieťa pripraviť. Absolútne nev-
hodné	je	strašenie	typu	„no	počkaj,	v	škole	ti	ukážu“!	
S dieťaťom treba rozprávať o tom, čo dobré sme sa v škole naučili 
my, rodičia. Naučili sme sa poznať písmenká a sami sme si mohli  
prečítať tie knižky, ktoré sa nám páčili. Naučili sme sa písať a mohli  
sme posielať listy babke, dedkovi alebo kamarátovi. A naučili sme 
sa aj inú dôležitú vec. Už sme si vedeli porátať, či máme dosť peňazí 
na sladkosť, ktorú sme si chceli kúpiť. 
Treba hovoriť o kamarátoch, ktorých pozná zo škôlky, ale aj  
o nových, ktorých v škole ešte len spozná. Treba mu povedať, že 
aj v škole bude mať niekoho, na koho sa bude môcť obrátiť vždy,  
keď si s niečím nebude vedieť rady, keď bude potrebovať pomoc, 
keď bude smutné... 

ŠKOLA VOLÁ

POLÍCIA RADÍ
(pokračovanie zo strany 4)

•	 uistite	 sa,	 že	 Vaše	 dieťa	 používa	
najbezpečnejšiu cestu z a do školy, obcho-
du, k priateľom, prejdi tieto cesty s ním  
a upozorni ho na miesta, kde môže hľadať 
pomoc, 
•	 naučte	dieťa	byť	ostražité,	poukáž	na	naj- 
 dôveryhodnejších dospelých: vy, susedia,  
 učitelia, policajti, ktorých môžeš upozor- 
 niť na všetko, čo sa ti nezdá správne, 
•	 overte	 si	 konanie	 školy	počas	neprítom- 
 nosti dieťaťa (sú rodičia volaní pri jeho 
 absencii?) 
•	 skontrolujte	 denný	 program	 dieťaťa	 po- 
 čas, aj po vyučovaní, 
•	 spoznajte	učiteľov,	overte	si	pravidlá	or- 
 ganizovania školských výletov získavanie  
 povolení na školský výlet), 
•	 podieľajte	sa	ako	rodič	na	živote	školy.	
 
Ochrana dieťaťa pred šikanovaním
•	 aby	sa	Vaše	dieťa	nestalo	obeťou	šikany,	 
 je dôležité vypestovať v ňom úctu k sebe 
  samému a aj k druhým, 
•	 pozorujte	 zmeny	 v	 správaní	 (bojí	 sa	 
 chodiť do školy, zhoršujú sa výsledky  
 v škole, vyžaduje, aby ste po neho chodili  
 do školy autom, chodí domov s po- 
 škodeným odevom alebo s knihami, 
  zadrháva sa v reči, kričí zo spánku, tvrdí, 
  že neustále stráca peniaze, zvýšená zlosť  
 voči rodičom, začína šikanovať mladších 
  súrodencov) ,
•	 ak	 máte	 podozrenie,	 že	 Vaše	 dieťa	 je	 
 šikanované, pohovorte si s ním (nechcú to 
 nikomu povedať, ale dodajte mu odva- 
 hu...), 
•	 udalosti	si	starostlivo	zapíšte	s	dátumami,	 
 časovými údajmi, menami a lokalitami,

•	choďte	za	učiteľom,	školským	psycho-			
 lógom alebo za riaditeľom školy, 
•	 ak	 nepochodíte,	 obráťte	 sa	 na	 odbor 
  školstva pri obvodných úradoch, poraďte  
 sa so zástupcami združenia rodičov 
  alebo s rodičmi, ktorí sú v školskej rade, 
•	 ak	doterajšie	kroky	nie	sú	účinné,	obráťte 
  sa na políciu, 
•	 dieťa	sa	musí	presvedčiť,	že	za	ním	pevne 
  stojíte a ukazujete, že šikana je absolútne  
 neprijateľná, 
•	 je	 málo	 pravdepodobné,	 aby	 ste	 už	 pri	 
 prvom styku so školou nepochodili, pre- 
 tože práve školy majú veľký záujem  
 na riešení šikany, 
•	 naučte	 dieťa	 o	 sebe	 pozitívne	 zmýšľať, 
 nešetrite chválou, precvičujte s ním  
 chôdzu (bojazlivú a sebavedomú), hlas 
 a konfliktné situácie, (napr. ako by malo 
 reagovať na niektoré poznámky). 
 
Sám doma
•	 ak	ste	mimo	domu	nechajte	dieťaťu	tele- 
 fónne číslo pri telefóne spolu s číslom 
  k susedom a v nebezpečných situáciách 
  políciu, požiarnikov, rýchlu zdravotnícku 
  službu, 
•	 majte	dieťa	pod	kontrolou	Vy	alebo	suse- 
 dia, ak sa hrá mimo domu, 
•	 súhlaste	 s	 pravidlami	 pre	 návštevy 
 priateľov Vášho dieťaťa buď u Vás alebo  
 u priateľa, ak sú rodičia doma, 
•	 zistite,	 či	 vie	 zaisťovať	 okná	 a	 zamykať	 
 dvere, 
•	 naučte	 ho	 nevpúšťať	 do	 domu	 kohokoľvek	 
 bez povolenia rodičov, nerozprávať sa cez  
 dvere alebo po telefóne s cudzou osobou, 
 iba povedať: „Rodičia teraz nemôžu,  
 nechajte odkaz“, 
•	 vypracujte	spoločne	plán	úniku	v	prípade 

 požiaru alebo iného nebezpečenstva 
 a prejdite ho aj s dieťaťom.  

Ochrana Vášho dieťaťa pred sexuálnym 
zneužívaním
•	 naučte	 dieťa	 zdôveriť	 sa	 Vám	 s	 akým- 
 koľvek problémom a buďte preňho stále 
  oporou, 
•	 upozornite	 dieťa,	 že	 nikto	 dokonca	 ani 
 učiteľ alebo blízky príbuzný nemá právo 
 dotýkať sa ho spôsobom, pri ktorom sa 
 cíti nepríjemne, nech vie, že je v poriad- 
 ku, ak povie nie, odíde a povie to 
 dospelej osobe, ktorej dôveruje, 
•	 nenúťte	 dieťa	 k	 bozkom	 ani	 k	 objatiam 
 ak samo nechce, naučte ho udržať si  
 svoju intímnu zónu a odmietnuť, 
•	 učte	ho,	že	sa	má	držať	bokom	od	osôb, 
 ktoré sa potulujú okolo detských ihrísk  
 a škôl, 
•	 všímať	 si	 zmeny	 v	 správaní	 ostatných	 
 detí, ktoré môžu signalizovať sexuálne 
 zneužívanie (náhle uzavretie sa, upus 
 tenie od aktivity, odmietanie chodenia  
 do školy, nevysvetliteľnú nenávisť k obľú- 
 benej -ému opatrovníkovi alebo príbuz- 
 nému, rastúci nepokoj alebo túžba), 
•	 ak	 je	 Vaše	 dieťa	 sexuálne	 obťažované, 
 ohláste to okamžite na políciu.

Ak je vaše dieťa obeťou akéhokoľvek 
trestného činu (od krádeže desiatového 
balíčka až po sexuálne zneužívanie), ne- 
vyčítajte mu to, ani ho za to neviňte. 
Preukážte mu podporu a spolupatrič-
nosť.

Mjr. JUDr. František Puškár

riaditeľ Obvodného oddelenia PZ

(pokračovanie na strane 7)
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Budú tam veľmi dôležití ľudia - jeho pani učiteľka  a v školskom 
klube	pani	vychovávateľka!	Tie	sa	na	dlhý	čas	stanú	jeho	„druhými	
mamami“ a pre rodičov partnermi pre pravidelné stretnutia  
a rozhovory. Je nevyhnutnosťou udržiavať s triednou učiteľkou  
a vychovávateľkou pravidelný kontakt. (Zároveň je dobré dbať 
na to, aby sme vlastnými výrokmi neznižovali autoritu triednej 
učiteľky a vychovávateľky).
 
Rodičia by mali svojim deťom vyrozprávať svoje príjemné zážitky 
a príbehy zo školy. V rozhovoroch je potrebné dieťa zoznámiť  
s tým, ako to v škole funguje. Napríklad koľko trvá jedna 
vyučovacia hodina, že prestávky sú na to, aby si oddýchlo, napilo 
sa, najedlo, pripravilo si veci na ďalšiu hodinu, išlo na WC. (A keď 
bude potrebovať ísť na WC mimo prestávku, pani učiteľka ho pustí, 
len jej to musí povedať). Treba mu povedať, že na telesnú výchovu 
sa chodí do telocvične a v šatni sa samo bude prezliekať. Ak sa dieťa 
bude stravovať v školskej jedálni a bude navštevovať popoludní 
školský klub, potrebuje o tom dopredu  vedieť.
Všetky  tieto  informácie  môžu zmierniť jeho neistotu. K tomu 
všetkému je potrebné pridať povzbudenie a veľký úsmev. Dieťa by 
malo vedieť, že ste tu pre neho, že ste ochotní mu pomôcť, že ho 
vypočujete, že ho máte radi také, aké je. 
Adaptácia
Už počas viacerých dní pred nástupom do školy, by rodičia mali 
postupne začať s dieťaťom dodržiavať režim dňa, ktorý sa bude 
podobať bežnému, keď dieťa nastúpi do školy. Ráno vstávať ako 
do školy, raňajkovať, obliekať sa, trochu samostatne „popracovať“ 
- kresliť, modelovať,  strihať, navliekať, skladať mozaiky, hrať sa. 
Dieťa by malo vydržať pri zmysluplnej činnosti 10 - 15 min. Rodičia 
môžu s dieťaťom postupne cvičiť, aby sa dokázalo dlhšie sústrediť 
a zároveň dbať, aby činnosti ukončilo. Desiatovať a obedovať  
v približne podobnom čase. Zabezpečiť dostatok pohybu vonku  
a dostatočne dlhý oddych, spánok. Spánok by mal u prváčika trvať 
8 až 10 hodín. Podvečer je potrebné v dostatočnom predstihu 
dieťa  skľudňovať po celodenných aktivitách, aby vedelo bez ťažko- 
stí zaspať. Spánkom je zabezpečené celkové zregenerovanie 
„tela a duše“. Najmä centrálna nervová sústava je tak pripravená 
fungovať. (Centrálna nervová sústava zabezpečuje všetky dôležité 
psychické funkcie - vnímanie, pociťovanie, myslenie, pozornosť, 
pamäť, koordináciu pohybov, rôzne špecifické funkcie, ktoré  
sú potrebné pre výuku písania, čítania a počítania).  
Samostatnosť, sociálne kontakty a komunikácia
Nedostatky v samostatnosti, nedostatky v nadväzovaní sociálnych 
kontaktov a ťažkosti v komunikácii - to bývajú najčastejšie 
dôvody ťažkostí v škole. Najmä detičky, prichádzajúce z rodín,  
v ktorých im nebolo umožnené navštevovať predškolské zariadenie, 
mávajú najčastejšie ťažkosti v samostatnom fungovaní a často 
aj vo vytváraní primeraných vzťahov s deťmi a učiteľkou. Deti  
v  MŠ sú pripravované na nástup do školy a často sú na tom lepšie, 
zmena nie je taká obrovská. Mnoho z nich  je však  zvyknutých  
na „servis“ od rodičov, stále ich niekto vedie za rúčku. Stretávame 
sa s problémami v sebaobsluhe, s obliekaním, obúvaním, deti  
nedokážu tieto úkony zvládnuť v primeranom tempe , napr. počas 
prezliekania na telesnú výchovu, na prestávky, pri príchode, alebo 
odchode domov - sú pomalé, nezručné.
Dieťa by malo vedieť, ktoré sú jeho veci. Malo by poznať svoje 
prezuvky, oblečenie, ale aj veci v aktovke, a kde sú v aktovke 
uložené. To znamená, že najlepšie je zvykať dieťa, aby si školské 
pomôcky do aktovky pripravovalo najprv spoločne s rodičom, 

neskôr samostatne. Tým pestujeme aj zodpovednosť dieťaťa  
za svoje veci a za plnenie svojich povinností. 
Postupne sa dieťa učí orientovať sa v škole - v tom sú nápomocní 
triedna učiteľka, vychovávateľka a spolužiaci. Dieťa musí vedieť, 
že môže požiadať o pomoc, ak by v tomto ohľade malo problémy. 
Je teda potrebné, aby vedelo dostatočne zbehlo komunikovať. 
Vo výnimočných prípadoch sa stáva, že sa dieťa po nástupe do školy 
(v priebehu niekoľkých týždňov) nedokáže adaptovať, neustále 
plače, bojí sa, nevie nadviazať kontakty s učiteľkou a spolužiakmi, 
dokonca má psychosomatické ťažkosti - bolí ho bruško, hlava, 
zvracia, zle spí, začalo sa zajakávať a podobne. Uvedenú situáciu 
je potrebné riešiť, najlepšie za pomoci psychológa. Zhruba  
do decembra v bežnom školskom roku môže psychológ  odporúčať 
dieťa späť do starostlivosti materskej školy (deje sa tak naozaj 
 len v prípadoch hodných zreteľa).
Trpezlivosť, trpezlivosť a ešte raz trpezlivosť!!!
Väčšina rodičov zariaďuje pre „svojho prváčika“ okrem iných 
pomôcok aj pracovný stôl a stoličku, aby dieťa malo svoje miesto, 
kde si bude robiť úlohy, a kde si bude odkladať svoje školské veci. 
Nie je však žiadnym problémom, ak dieťa robí svoje úlohy, napr. 
na kuchynskom stole. V tom prípade je však potrebné zaistiť, aby 
na ňom neboli zbytočné  - rozptyľujúce veci. Ďalej je potrebné, aby 
v kuchyni nevládol bežný domáci ruch, a aby si dieťa pravidelne  
v rovnakom čase mohlo na tomto mieste robiť úlohy. Nepripustíme, 
aby sa dieťa hrbilo pri konferenčnom stolíku , aby ho rozptyľovali 
zvuky televízie, či prehrávača hudby, alebo počítača. 
Čas trvania prípravy na vyučovanie (teda na robenie domácich 
úloh a precvičovanie čítania) by nemal presahovať viac ako pol 
hodinu denne. V niektorých prípadoch možno uvedený čas rozdeliť 
ešte na kratšie časové úseky a zaradiť medzi ne krátku prestávku. 
Je potrebné dieťa naučiť, aby sa príprava na vyučovanie konala  
v rovnakom čase. Najvhodnejší čas je od tretej do piatej popoludní. 
Neskôr je už dieťa unavené aktivitami, ktoré počas dňa vykonávalo. 
Na mieste je aj požiadavka, aby rodičia nedovolili dieťaťu robiť úlohy 
lajdácky, ale nemusí ich robiť ani prehnane precízne. Precvičovanie 
doma je dôležité - utvrdzuje sa ním v škole preberané učivo. Rodič 
zároveň vidí, ako sa to dieťaťu podarilo zvládnuť na hodinách  
v škole. Najvhodnejšie je pri prváčikovi zotrvať počas celej prípravy 
na vyučovanie. Nie robiť úlohy za dieťa. Len trpezlivo dohliadať, 
pomáhať radou, ak je potrebné trpezlivo vysvetľovať, podporovať 
a motivovať. 
Zmeny, ktoré dieťa prežíva nástupom do školy sa môžu odraziť 
v tom, že môže byť emocionálne nestále, náladové, plačlivé 
aj negativistické. Môže sa skôr unaviť. Rodič musí preukázať 
obrovskú trpezlivosť a toto ťažké obdobie prechádzať pokojne. Jeho 
úlohou je upokojiť a povzbudiť dieťa - zdôrazňovať jeho rozumnosť 
a šikovnosť. 
Dôležité je tiež podotknúť, že najmä na začiatku školskej dochádzky 
nie je vhodné nechávať dieťa v škole dlhšie ako osem hodín. Rodičia 
by si svoje povinnosti mohli zariadiť tak, aby pre dieťa mohli prísť 
čo najskôr. Je tiež vhodné zabezpečiť, aby sa činnosti v režime dňa 
vystriedali (škola, krúžok, príprava do školy). 
Pravidelná školská dochádzka zaručuje, že dieťa je prítomné pri 
vysvetľovaní, odvodzovaní, precvičovaní učiva. Preto považujeme 
za veľmi dôležité starať sa o zdravie prváčika. Zabezpečiť mu 
dostatok spánku, primeranú a pestrú výživu a pohyb na čerstvom 
vzduchu. 

Mgr. Dana Katová

CPPPaP, Letná 66, Spišská Nová Ves

ŠKOLA VOLÁ
(pokračovanie zo strany 6)
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Gymnázium informuje
Úspechy krompašských gymnazistov v školskom roku 
2015/2016
Študenti Gymnázia v Krompachoch boli aj v tomto školskom roku 
veľmi aktívni, zapájali sa do rôznych súťaží ,projektov, na kto-
rých reprezentovali nielen svoju školu, ale aj naše mesto. Blaho-
želáme im a prajeme im veľa úspechov aj  v novom školskom roku 
2016/2017.
Globálny etický program             Alexandra Nagyová /2.A/  
                 Zuzana Lysová / 2.B/     
                 Zuzana Lysová / 2.B/
Quovadis človek ?                            Alexandra Múdra / 1.A /        
                 3.miesto – celoslovenské kolo
Pangea – mat.súťaž                     Juraj Mnich / 3.A /      
                 účasť na celoslovenskom kole
Geografická olympiáda             NaďaTomadlíková /1.B/     
                 3.miesto – krajské kolo
Biologická olympiáda                  Juraj Mnich / 3.A /                
                 4.miesto – krajské kolo
Olympiáda zo SJL                       Terézia Ferková / 3.A /          
                 7.miesto – krajské kolo
                                                           Anna Lachová / 2.B /             

                 8.miesto – krajské kolo
Biblická olympiáda                       Anna Mária Kandrová /2.A/  
                 2.miesto – dekanátne kolo
                Natália Rybárová / 2.A /
                Daniela Butvinová / 1.B /
Olympiáda v ANJHans Joachim Kuhlmann               
                2.miesto – okresné kolo / oktáva /
Olympiáda v NEJ                  Patrícia Richnavská / 2.A /     
                3.miesto – okresné kolo
Basketbal družstvo dievčat       2.miesto – okresné kolo
Čo vieš o hviezdach ?                   Juraj Mnich / 3.A /   
                1.miesto – okresné kolo
   Naši študenti navštívili Mosty bez bariér v Pribeníku, Noc vý-
skumníkov v Košiciach, Vedeckú roadshow v Košiciach,  vycesto-
vali do Bratislavy, kde videli výstavu Titanic a na veľtrhu  VAPAC 
získali informácie o slovenských i českých vysokých školách.
   Pre spolužiakov z Rýmařova pripravili výlet do Belianskej jasky-
ne, Kežmarku, Vysokých Tatier a ukázali im krásy Spišského hra-
du. Našich študentov ste mohli stretnúť aj v uliciach nášho mesta, 
kde pomáhali nadáciám zrealizovať zbierku Úsmev ako dar a Deň 
narcisov.

                                                                                               Mgr. Marcela Hojstričová

Gymnázium Krompachy

Chémia svetla – svetlo v chémii,
je projekt, ktorý realizuje AMAVET klub 727 pri Gymnáziu  
v Krompachoch s podporou Nadácie VÚB  a  v spolupráci s pani 
Ivanou Borbelyovou, ktorá prevzala záštitu nad projektom ako za-
mestnanec  pobočky VÚB v Krompachoch. 
   Dnes  je doba, kedy všetci máme radšej  mobil a svet IT technoló-
gii ako reálne experimenty, ktoré je potrebné pripraviť a ešte sa ani 
nemusia vždy podariť. (Tie na Youtube fungujú vždy). 
   Cieľom nášho projektu je ukázať, že pri troške snahy vieme vy-
tvoriť sadu chemických pokusov, ktoré sú zaujímavé, ale aj krás-
ne, pretože ich realizácia je sprevádzaná vznikom svetelných javov. 
Máme možnosť poznať úžasný svet chemoluminiscencií, fluores-
cencií a fosforescencií, zistiť, aký je rozdiel medzi mechanolumi-
niscenciou a pyroluminiscenciou. 
   Nerozumiete? Radi Vám všetko vysvetlíme, pretože okrem expe-
rimentov  je súčasťou projektu séria edukačných posterov. Ak Vás 
takáto chémia zaujala, radi pre Vás zorganizujeme workshop. Uvi-
díte, že chémia je úžasná prírodná veda, ktorá je základom potra-
vinárstva, kozmetického priemyslu, výroby liečiv a  množstva ďal-
ších odvetví a nie je to žiadna Popoluška medzi prírodnými veda-
mi, ako sa to snažia často prezentovať médiá.
Za experimentátorov z AMAVET klubu 727  pri Gymnáziu v Krom-
pachoch     

Daniela Butvinová

Letný úspech krásy 
Počas  víkendu 15. – 16. júla 
sa na Domaši uskutočnila sú- 
ťaž MISS DOMAŠA 2016, 
ktorú reprezentovala aj naša 
oby vateľ ka mesta Nicol 
Cupperová. Vďaka hlasovaniu, 
ktoré bolo zverejnené na strán-
ke uvedenej súťaže, si vybojo-
vala titul MISS SYMPATIA. 

Ďakujeme všetkým, ktorí za 
Nicol hlasovali a likeovali jej 
fotky. Uvedený titul získala do-
siahnutím najvyššieho počtu 
hlasov spomedzi desiatich fina-
listiek. Ďakujeme za podporu, 
milí	Krompašania!	

Lucia Valenčíková
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Mojich osem rokov

Zveľadila prostredie na novorodeneckom oddelení

Príspevok čitateľa

Nemocnica Krompachy informuje

Vždy, keď sa začne nový rok, myslíme si, že máme nekonečne veľa 
času. Dvanásť mesiacov sa nám javí ako dlhá doba. Plánujeme, 
budujeme, snažíme sa niečo dosiahnuť a v momente, keď sme si 
zvykli na starý rok, príde nový. Za jeden rok sa toho stane mnoho.  
Čo všetko sa však stane za osemnásobne dlhší čas? 
  Keď som nastupovala do Gymnázia v Krompachoch, myslela 
som, že konca tejto cesty sa hádam ani nedočkám. Mala som de-
sať rokov a spolu s mojou triedou sme boli najmladší na škole. Ten-
to status nám zostal ešte dlhú dobu. 
Mala som šťastie, že som sa dostala do triedy s chlapcami, ktorí ne-
vedeli obsedieť na jednom mieste, boli hyperaktívni, veselí  a vždy 
vysmiati. O zábavu sme mali teda postarané. Hoci sme sa ako trie-
da dostali vďaka ich hravosti neraz do nejakého problému, teraz si 
uvedomujem, že to stálo za to. 
Čo sa týka nás, dievčat, cítili sme sa pri nich dospelo už po treťom 
roku spolu. Častokrát sme sa navzájom nechápali a želali si, nech 
sa to už skončí. Čím bližšie sme však boli ku koncu, tým viac sme 
chceli ostať. Rok čo rok sme sa lúčili s našimi staršími spolužiakmi, 
maturantmi. Neuvedomovali sme si, že každou rozlúčkou s matu-
rantmi sme boli bližšie k tej vlastnej. 
Náš triedny kolektív bol vždy zaujímavý. Mohli sme sa hádať, biť, 
kričať po sebe, no aj tak sme všetci vedeli, že sa vlastne máme radi. 
Bolo to jasne viditeľné v maličkostiach. Ak si niekto zabudol doma 
pero, požičali sme si. Ak desiatu, podelili sme sa. Aj chlapci mali 
svojský druh vyjadrenia rešpektu a priateľstva. To, že si robili na-
vzájom napriek, je samozrejmosť, to robia všetci. Ale keď sa náho-
dou ohadzovali kriedami alebo mokrou špongiou, hádzali ich vy-
soko ponad naše hlavy, aby nás netrafili. Niekedy boli dokonca takí 
milí, že nás poprosili, aby sme si sadli niekde inde alebo sa aspoň 
skrčili. Ak toto nie je dostatočné vyjadrenie chlapskej lásky, tak po-
tom naozaj neviem, čo je. 
 Neodmysliteľnou súčasťou našej osemročnej existencie boli, 
samozrejme, aj profesori, často nazývaní aj „druhí rodičia“.  

Niet divu, veď sa nám veľakrát venovali tak húževnato, ako by 
sme boli ich vlastné deti. Snažili sa nám vysvetliť, že hoci úspech  
je krásna vec, častokrát je vynaložená snaha cenená oveľa viac. 
Rešpektovali nás, našu individualitu nepotláčali a vždy v nás chce-
li prebudiť len to najlepšie. 
Čo sa teda dá stihnúť za osem rokov? Dajú sa nadviazať priateľ-
stvá, chvíľkové alebo na celý život. Dá sa spoznať veľa ľudí, ktorí 
vám prirastú k srdcu a zažijete s nimi veci ,o akých sa vám ani ne-
snívalo. Stihnete sa toho naučiť neuveriteľne veľa od učiteľov, kto-
rí vám neroztvoria len krídla, aby ste vedeli lietať, ale aj oči, aby  
ste si uvedomovali smer svojho letu.  Začnete plánovať, budovať  
a skutočne žiť. A najlepšie na tom celom je, že máte pri sebe ľudí, 
ktorí vás počas celej cesty motivujú a posúvajú vpred. 
Takto vyzeralo aj tých mojich osem rokov na Gymnáziu v Krom-
pachoch. Hoci sa moja púť strednou školou skončila, zážitky, pria-
teľstvá a aj vedomosti si nesiem so sebou ďalej. A nakoniec mi ne-
zostáva povedať nič iné, len ako to, čo sme hovorili všetci už dlho:  
pošlem tam aj svoje deti...

Tatiana Balážová, oktáva

Gymnázium Krompachy

Nemocnica Krompachy, člen skupiny AGEL, ukončila dňa 5. augusta 2016 zhotovenie celkom 
nového kazetového stropu s úspornými svietidlami, čím dôjde k zmene celkového vzhľadu 
novorodeneckého oddelenia. Vďaka modernizácii za viac ako 3 800,00 eur sa mamičky so svojimi 
bábätkami môžu tešiť útulnejšiemu prostrediu. 

V rámci renovácie došlo tiež k  vyrovnaniu stien a vymaľovaniu priestorov oddelenia. Oddelenie 
bolo dovybavené novými prebaľovacími stolmi. „Som veľmi rada, že sa naše oddelenie postupne 
modernizuje a dochádza tak k zveľadeniu priestorov, čo prispieva k spokojnosti mamičiek, ktoré sa 
u nás rozhodli priviesť na svet svoje dieťa. Aj naše oddelenie nesmierne  potešili  tohtoročné výsledky 
hlasovania mamičiek a sme šťastní, že nás a našu prácu ohodnotili naše pacientky najvyššou známkou 
spokojnosti,“ povedala primárka oddelenia, MUDr. Mária Bartošová.
Nemocnica Krompachy zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť s 50.000 obyvateľmi. 
Jej cieľom je poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť a uspokojovať tak potreby a želania 
pacientov vytváraním príjemného prostredia pomocou hodnotných zamestnancov, modernizáciou 
prístrojového vybavenia, poskytovať a rozširovať služby s dôrazom na individuálny prístup k človeku. 
„K tomuto kroku sme sa rozhodli z dôvodu zvýšenia komfortu pre najmenších pacientov, ako aj pre 
ošetrujúci personál oddelenia. Táto ďalšia úprava znamená pre našu nemocnicu ďalší krok k väčšej 
spokojnosti našich pacientov,“ uviedol konateľ nemocnice MUDr. Miroslav Kraus.

Mgr. Marta Csergeová, tlačová hovorkyňa AGEL SK

novorodeneckom oddelení
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Pôrodnica Nemocnice Krompachy je treťou najlepšou na Slovensku
Pôrodnica Nemocnice Krompachy, ktorá je členom skupiny 
AGEL, sa v projekte Sprievodcu pôrodnicami, podľa hod-
notenia mamičiek, umiestnila ako tretia najlepšia v rámci 
Slovenska. Na Slovensku minulý rok fungovalo 54 pôrodníc, 
z ktorých sa 48 zapojilo do projektu Sprievodca pôrodnicami. 
Celkové hodnotenie pozostávalo z troch častí   expertného 
hodnotenia, hodnotenia služieb a hodnotenia mamičiek  
v štyroch kategóriách. Krompašská pôrodnica bola zaradená  
v kategórii I. (štandardná starostlivosť).

Kolektív gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, ktorého 
súčasťou je aj novorodenecké oddelenie, si dôveru mamičiek 
veľmi váži. „Nesmierne nás potešili tohtoročné výsledky hlasovania 
mamičiek a sme šťastní, že nás a našu prácu ohodnotili naše 
pacientky najvyššou známkou spokojnosti,“ povedala primárka 
oddelenia, MUDr. Svetlana Lukáčová o projekte, ktorý v sebe 
spája profesionalitu kolektívu, kvalitu poskytovaných služieb  
a postoj k pacientom. 
V roku 2015 sa na gynekologicko-pôrodníckom oddelení narodilo 
693 novorodencov, z toho 335 chlapčekov a  358 dievčatiek. 
„V mene vedenia oddelenia sa chcem poďakovať nielen všetkým 
mamičkám, ktoré si vybrali našu nemocnicu, ale aj celému kolektívu 
gynekologicko-pôrodníckemu a novorodeneckého oddelenia, ktorý má 
najväčšiu zásluhu na tomto pozitívnom výsledku,“ uviedol konateľ 
nemocnice, MUDr. Miroslav Kraus, a dodal, že nemocnica má  
v pláne aj naďalej vylepšovať poskytované služby a podmienky  
na oddelení. 
Izby na pôrodníckom oddelení sú maximálne trojlôžkové, 
bunkového systému so sociálnym zariadením. Okrem týchto 
štandardných izieb pôrodnica poskytuje aj izbu pre rodinu  

a dve jednolôžkové nadštandardné izbu s vlastným sociálnym 
zariadením, TV, rooming-in. Z nadštandardných služieb 
poskytujeme možnosť otca pri pôrode, bezbolestný pôrod  
v epidurálnej analgézii a inhalačnú analgéziu. „Z pozitív nášho 
oddelenia, ktoré vyslovujú nami odliečené pacientky, zaznieva 
najmä spokojnosť so starostlivosťou zo strany personálu  
a spokojnosť s prostredím“, uzavrela primárka.

Mgr. Marta Csergeová
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Úspešné mažoretky CHEEKY GIRLS Krompachy – freeride 2016
aj tento rok  svojím tancom ukázali, že  patria nielen k slovenskej, 
ale aj k európskej špičke. Reprezentovali nielen seba, klub 
CHEEKY GIRLS, ale aj naše mesto KROMPACHY.

Na Majstrovstvách Slovenska, ktoré sa tento rok konali  
v Malackách, si vo veľkej konkurencii vybojovali postup  
na Majstrovstvá Európy a Majstrovstvá sveta 2016.
Hrdé a šťastné dievčatá si priniesli z Majstrovstiev Európy 2016, 
ktoré sa tento rok  konali na Slovensku  v Púchove, krásne ocenenia.

Aj keď sú ešte prázdniny, naše mažoretky usilovne trénujú, 
aby nás mohli aj naďalej svojím tancom úspešne reprezentovať  
na  MAJSTROVSTVÁCH SVETA 2016 v Poreči (Chorvátsko).
Veľké ĎAKUJEM patrí trénerke Lenke Šoldrovej za jej  prácu,  
hodiny hľadania hudby, tvorenia choreografií, trpezlivosti  
a povzbudenia. Všetky dosiahnuté úspechy sú  výsledok jej práce. 
Dievčatá, sme na Vás pyšní a hrdí rodičia. Tancujte aj naďalej  
s úsmevom a radosťou.

Výsledky z ME 2016:
Duo-trio kadetky: 5.miesto –  Alexandra Jenčíková, Vanessa 
Čechovská
Mini mix kadetky: 1.Vicemajster Európy – Vanessa Čechovská, 
Sára Tkáčová, Tamara Leskovská, Aneta Rybárová, Sabina 
Sabová, Diana Kolářová, Monika Brejčáková, Simona  Forgáčová
Trio pom-pom juniorky: 6.miesto – Diana Papcunová, Kristína 
Ondášová, Gabriela Čižmáriková
Trio pom-pom seniorky: 7.miesto – Soňa Micherdová, Ivana 
Filipová, Veronika Pindrochová
Mini pom - pom seniorky: 5.miesto – Lenka Šoldrová, Ivana 
Filipová, Soňa Micherdová, Daniela Pokrivčáková, Veronika 
Pindrochová, Michaela Širilová 
Mini mix seniorky: 2.Vicemajster Európy -  Lenka Šoldrová, Ivana 
Filipová, Soňa Micherdová, Daniela Pokrivčáková, Veronika 
Pindrochová, Michaela Širilová

Bc. Zdenka Jenčíková

Sezónu 2016 sme ako klub začali prvým kolom v stredisku Ski 
Centrum Mraznica, kde sme v hodnotení klubov obsadili 3. miesto. 
Aj keď podmienky neboli ideálne, našim chalanom sa podarilo 
umiestniť na stupni víťazov v niekoľkých kategóriách. Na ďalšie 
kolo sme vyrazili do strediska Malá Lučivná, kde sme získali  
do klubu novú posilu vo forme ženy, ktorá sa nenechala zahanbiť  
a spolu s chalanmi sa umiestnila na stupni víťazov. 3. kolo sa konalo 
v stredisku Jasná. Na tomto kole sme na záver tréningových jázd 
prišli o talentovaného jazdca, keď na poslednom skoku preletel 
cez bicykel a skončil v nemocnici. Pre team to bola veľká strata. 
V nedeľňajšom finále tento pád chalanov neodradil a podarilo sa 
im obsadiť stupeň víťazov. Na 4. kolo sme vycestovali do strediska 
Kubínska hoľa na najťažšiu a najdlhšiu trať. Podmienky boli  
v porovnaní s ostatnými kolami neporovnateľné. Strmé a hlavne 
rýchle úseky potrápili nejedného jazdca. Aj na tomto kole sa 
chalanom podarilo umiestniť na stupni víťazov, a tak sme ako klub 
priebežné na krásnom 4. mieste. Zúčastnili sme popri Slovenskom 
pohári aj na niekoľkých lokálnych pretekoch, odkiaľ sme si stále 
odniesli nejaké to pekné umiestnenie. Ako klub sme na tom  
v porovnaní s ostatnými biedne, máme len dvoch sponzorov.
Prvým je mesto Krompachy, od ktorého dostávame raz ročne 
finančnú podporu, ktorá nepokryje ani len štartové na jedno kolo  
a tým druhým je firma Soof Peter Jenčík. Podrobenejšie informá-
cie o klube a výsledkoch našich jazdcov nájdete na facebookovej 
stránke Krompachy freeride.
          Kristián Legát

Inzerát

Predávame ovocný sad o výmere 3200 m štvorcových, vhodný 
i ako stavebný pozemok v obci Dúbrava pod Braniskom, okres 
Levoča. Na pozemku je umiestnená obytná UNIMO bunka 
s vybavením. Výhľad na Spišský hrad, Vysoké Tatry, Sľubicu, 
Rajtopiky, Kráľovu hoľu, Levočské vrchy, Slovenské rudohorie. 
Pozemok je v zastavanom území obce – okrajová časť smer 
Dúbrava – Spišské Vlachy. List vlastníctva č. 76, parcelné 
číslo 18. Pekný a bohatý poľovnícky revír, možná realizácia 
v agroturistike, farmárstve, včelárstve. Sad je oplotený, 
inžinierske siete sú v blízkosti pozemku.

Kontakt: 053 44 66 172
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Prázdniny sa pomaly blížia 
ku koncu, a preto  by sa mali 
rodičia vrhnúť na nákup 
školských pomôcok. Tým 
starším žiakom mnohé po- 
treby poslúžia ešte v nasle- 
dujúcom školskom roku,  
avšak prváčikom  je potreb- 
né všetky pomôcky zabez- 
pečiť.  Keďže  na trhu je veľké 

množstvo školských potrieb, rodičia  majú  často problém sa 
v nich zorientovať. Pri ich výbere zohráva u detí veľký význam 
obľúbený rozprávkový motív. Samozrejme to prispieva k pozitívnej 
motivácii z nástupu do školy a radosti na to, čo ich v škole čaká. 
Prvou a najdôležitejšou potrebou budúceho prváčika je školská 
taška – aktovka. Výber aktovky nie je vôbec jednoduchý a rodičia 
pri jej výbere nezohľadňujú len motív a farebnosť. Odborníci radia, 
že treba prihliadať aj na životnosť výrobku, kvalitu, zdravotné 
hľadisko (dajú sa kúpiť anatomicky tvarované aktovky), cenu, 
ale napríklad aj hmotnosť, rozmery a praktickosť výrobku (či 
má samostatný priestor na desiatu, miesto na fľašu a podobne). 
Význam pri výbere školskej tašky má aj to, ako vaše dieťa bude 
dochádzať do školy. Ak ju budete pravidelne vozievať autom, 
nemusí byť anatomicky tvarovaná, lebo ju na chrbte často neznosí. 
Naopak, bude chodiť do školy pešo či autobusom, anatomické 
tvarovanie je veľmi vhodné, rovnako si treba dať záležať aj na tom, 
aby nebola príliš ťažká. 
Niektorí rodičia dostali zoznam pomôcok už pri zápise, prípadne sa 
nachádzajú na webových stránkach školy. Iní sa musia zorientovať 
bez neho. Každá škola môže mať špecifické požiadavky, no 
niektoré veci je nutné kúpiť každému prváčikovi.  Pri orientácii, 
čo je potrebné, vhodné zabezpečiť budúcemu prváčikovi, vám 
pomôže tento zoznam pomôcok.

Školské potreby na vyučovanie:
Zošity  č. 511 b – 3 ks
Zošity  č. 513  -    2 ks
Zošity  č. 510 –    1 ks
Zošit  č. 420
Slovníček č. 624 ( slúži namiesto žiackej knižky)
Obaly na zošity a knihy
Peračník:
Ceruzky č. 2 alebo HB 4 ks
Pastelky ( 12 farieb)
Strúhadlo
Guma
Nožnice
Pravítko malé
Lepidlo tyčinkové

Je lepšie, ak má dieťa zošity uložené v ochrannom obale, kde ich 
má nielen chránené proti poškodeniu, ale ich má aj usporiadané. 

Dostať kúpiť obaly s tvrdou väzbou, ale ak rodič nechce, aby bol 
detský chrbátik zbytočne zaťažený, je možnosť kúpiť i obaly s 
mäkkou väzbou, ktoré sú aj cenovo prijateľnejšie.
Z hygienických a aj praktických dôvodov je lepšie zabezpečiť 
dieťaťu box na desiatu a fľašku na vodu,  ktoré by sa mu pohodlne 
zmestili do priehradky v taške.
Rodič musí počítať s určitými stratami a mať vždy doma v prípade 
núdze pripravenú pohotovostnú variantu, ako sú náhradné perá, 
ceruzky, gumy, strúhadlá a podobne.
Výtvarné potreby:
Podložka na lavicu (gumený  obrus)
Voskové pastelky
1 štetce okrúhly hrubší
1 štetec okrúhly tenší
Farebné papiere
Pohár na vodu, handrička Skicár
Výkresy A4 30 ks
Plastelína
Vodové farby( temperové)
Plášť alebo zástera
Kartónový zakladač na spisy označený menom dieťaťa ( na uvedené 
výtvarné pomôcky)
Potreby na telesnú výchovu:
Tričko s krátkym rukávom
Krátke nohavice
Tepláková súprava
Ponožky
Tenisky s bielou podrážkou
Vrecúško na úbor
Hygienické vrecúško:
Uterák
Tekuté mydlo
Toaletný papier
Hygienické vreckovky
Vrecúško
Vrecúško s prezuvkami
Dieťa by malo mať svoje veci podpísané. Môže sa stať, že i samo 
zabudne, ktoré sú jeho.
Ak sa dieťa bude stravovať v školskej jedálni odporúčame 
zabezpečiť peňaženku, či kľúčenku
na krk, na ktorej bude nosiť čip na obedy.
Pri výbere školských pomôcok záleží pomerne veľa na finančných 
možnostiach
rodiny. Obchody ponúkajú rôzne výhodné lacnejšie varianty, no na 
druhej strane sú budúci
prváci lákaní na obľúbené detské motívy, ktorých ceny sú zvyčajne 
vyššie. Napriek tomu
 máte ešte dostatok času  zvážiť, ktoré pomôcky a kde  kúpiť,  aby 
ste v prvý školský deň
nemali stresy a mohli si tak v pohode  užiť  tento významný deň 
v živote vášho dieťaťa -
malého školáčika.

Mgr. Lucia Mikulová

ZŠ s MŠ Maurerova, Krompachy

Máte už nakúpené pomôcky pre prváčika?


