
Október-Mesiac úcty k starším sa v tomto roku niesol v duchu 
umenia. Mesto Krompachy hosťovalo Štátnu filharmóniu z Košíc  
a usporiadalo nádherný koncert pod vedením dirigenta Jakuba Žideka. 
Skoro 40-členný orchester so sólistami Hanou Fialovou a Tomášom 
Savkom pripravili Krompašanom nezabudnuteľný zážitok. V ich po-
daní zazneli ukážky slávnych muzikálov, ako napr. West Side Story, 
Bedári, Notre –Dame de Paris, Overture a ďalšie. Známe šansóny 
Edith Piaf zaspievané krásnou francúzštinou a s neopakovateľným 

šarmom nenechali žiadneho diváka chladným. Búrlivý potlesk bol 
poďakovaním za nezvyčajný umelecký zážitok. Je chvályhodné,  
že aj v dnešnom uponáhľanom živote sa nájde chvíľka na pohladenie 
srdca umením bežného občana. Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí 
dokázali pozvať takéto významné hudobné teleso, jedno z popredných 
reprezentantov slovenského interpretačného umenia do Krompách.
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Záchranári získali Národnú cenuNovembrové spomínanie

Za Ivanom Šlackým Microsoft Windows Roadshow 2016

Dar od Humanity

KROMPAŠSKÝ

Košická filharmónia zavítala do nášho mesta

Anna Grondželová
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Spoločenská 
rubrika 
JUBILANTI
Srdečne blahoželáme  
jubilatom, ktorí sa v mesiaci  
november
dožívajú svojho životného 
jubilea: 

Bernáthová Anna
Figľár Ondrej
Hennelová Alena
Kraková Alžbeta
Marschall Július
Ondáš Štefan
Schreiberová Elena
Stanek Karol
Šupica Rudolf

Narodenia v októbri
Daňková Lenka
Kandrik Samuel
Nullas Richard

Úmrtia v októbri
Čurilla Milan   
1937 – 2016 
Girgová Eva   
1969 – 2016
Kubíková Mária   
1928 – 2016
Lang Ján   
1948 – 2016 
Semanová Beáta   
1971 – 2016
Šlacký  Ivan   
1956 - 2016

Novembrové spomínanie

Tento mesiac sa nesie v znamení nežných 
spomienok na našich drahých zosnulých 
v hĺbke tichých zamyslení nad miestami 
ich posledného odpočinku. Cintoríny opäť 
,,rozkvitli“. V tej najlepšej snahe uctiť si 
pamiatku svojich najbližších, zdobíme  ich hroby 
a zapaľujeme sviece. Spomíname  na tých, ktorí 
tu boli pred nami, s nami. November sa nesie v 
znamení sviečok a dáva obrovský priestor pre 
premýšľanie. Pri sledovaní ľudí, ktorí navštevujú 
cintoríny, je badať buď čerstvý smútok, 
melanchóliu, rezervovanosť, túžbu, či dokonca 
očakávanie a radosť. Zoči-voči smrti sa človek 
nechá unášať svojimi emóciami viac. November 
je mesiacom, v ktorom putujeme na miesta 

posledného odpočinku tých, ktorí nám boli 
drahí, ktorých sme mali radi, ale už nie sú medzi  
nami. Spomíname, o koľko sa zvýšil počet hrobov 
na našom cintoríne. Ale nielen na tom našom. 
Starí, mladí. Ba aj deti. Myseľ zalieta k tým, 
čo zomreli náhle, pri nehodách, pri katastrofách. 
A je nám smutno okolo srdca. Pripomenúť si  
nielen svojich blízkych, ale najmä tých, ktorí  
sa navždy zapísali do spomienok nás, živých,  
vyjadril pietny akt, ktorý po prvýkrát zorga- 
nizovalo mesto 2. 11. 2016.  Za sprievodu 
smútočnej hudby pred domom smútku zás- 
tupcovia miestnych organizácií si vypočuli 
umelecké slovo a príhovor primátorky mesta.  
Spoločne sa zapaľovali sviečky pri hroboch  
vojakov padlých v I., II. svetovej vojne, obetí 
Krompašskej vzbury, významných osobností 
nášho mesta, akými boli  Viktor Lorenc, Július 
Maurer, manželia Litmanovci, Barč Ivan, 
Tetmajer Kazimierz Przerw. Ale aj ľudia niečím 
výnimoční, ktorí sa zapísali nezabudnuteľným 
perom do života nášho mesta. Milan Pažout, 
Milan Fečke, Dubiňak - padol v SNP, Anton 
Macko, Anna Kandriková a ďalší. Takto  
by sme mohli postupovať od hrobu k hrobu. 
Každý z nás tam má kus srdca, ktoré patrí nie-
komu a ten niekto už tu nie. Ale pokiaľ je v našich 
spomienkach a srdciach, je tu stále s nami. 

Anna Grondželová

Ozveny rodnej zeme
Humanitná spoločnosť Humanita pre život 
Spišské Vlachy a Košické folklórne štúdio pre 
Krompašanov pripravili v októbri 21. ročník 
folklórneho koncertu Ozveny rodnej zeme. 
Divadelná sála sa naplnila divákmi skoro do pos- 
ledného miesta, očakávajúcich vystúpenie 
folklórneho súboru Železiar z Košíc, FS Zem-
plín z Michaloviec a Mladý heligón z Rabčíc 
z Oravy. A bolo sa na čo pozerať. Mladosť, 
temperament, rytmus, jednoducho život sršal 
z každého jedného kroku, pohybu, úsmevu, 
tónu. Naši predkovia nám zanechali úžasné 
dedičstvo v podobe ľudovej tvorby. Vášnivé, 
neopakovateľné tance, piesne, kroje, na ktoré 
môžeme byť právom hrdí. To všetko sme mohli 
vidieť a počuť v spracovanej podobe pod vedením 
scenáristu a režiséra Vladimíra Urbana. Tance 
zo Zemplína, piesne z Abova, Raslavické tance, 
tance z Horehronia, čardáš z Parchovian, 
karička z Pozdišoviec. Mladí heligonkári piesňou 
Goraľu, cy či ňe zaľ  rozospievali celé publikum. 
Ocenenia za dlhoročnú prácu v Humanite si 

prevzali Mgr. Marta Mičeková, Ing. Štefan Klein. 
Jubilanti Amália Mikulová a Ján Kovalčík, ktorí 
sú najštedrejšími sponzormi tejto spoločnosti. 
“Je pre nás výzvou i zadosťučinením, ak naše 
snaženie dokáže vyčariť úsmev na detskej tvári“, 
to sú slová predsedu humanitnej spoločnosti, 
JUDr. Jozefa Janikova, ktorý je zároveň 
zakladateľom tejto spoločnosti. Jej  26-ročná 
činnosťpriniesla vyše 300 podujatí, na kto-
rých sa podarilo zozbierať cez 100 tisíc  eur. 
Výnos z podujatí získali predovšetkým deti, 
ktoré kvôli nepriaznivému zdravotnému stavu 
alebo sociálnej odkázanosti akútne potrebujú 
pomoc. Všetci členovia spoločnosti pracujú 
na dobrovoľnej báze, bez nároku na odmenu. 
Toto sú tie ozveny rodnej zeme, vedieť preniesť 
do súčasnosti ten kúsok rodnej hrude, odkaz 
našich predkov byť humánny, čiže ľudský, pre 
život. Výťažok z tohtoročného koncertu 1668 eur  
poputoval do krompašskej nemocnice na novo-
rodenecké oddelenie, z ktorého bude zakúpená 
sonda, ktorá umožní screening sluchu u novo-
rodencov.  

Anna Grondželová
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 8/2016

o úprave niektorých podmienok pri organizovaní verejných športových podujatí na území mesta Krompachy

Mesto Krompachy na základe ustanovení § 6 ods. 1 a § 11 ods. 
4 písm. g)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  
neskorších  predpisov a  § 1 ods. 2 zákona č. 1/2014 Z.z.  o orga-
nizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  vydáva toto  
Všeobecne  záväzné  nariadenie Mesta Krompachy č. 8/2016 
o úprave niektorých podmienok pri organizovaní verejných 
športových  podujatí  na  území  mesta  Krompachy.

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) 
určuje, na ktoré verejné športové podujatia  (ďalej len „podujatia“), 
organizované na území mestaKrompachy
a) sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť podľa osobitného 
predpisu  (ďalej len „oznamovacia povinnosť“),
b) sa vzťahuje oznamovacia povinnosť v zúženom rozsahu.
(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, organizátor podujatia je po-
vinný v písomnej forme alebo v elektronickej forme oznámiť Mestu 
Krompachy (ďalej len „Mesto“) zámer organizovať podujatie  
(ďalej len „oznámenie“) v lehote a v rozsahu ustanovenom osobit-
ným predpisom; elektronická adresa na prijímanie oznámenia  
je uvedená na webovom sídle Mesta.
(3) Toto nariadenie sa nevzťahuje na rizikové podujatie,  podujatie 
konané mimo športového zariadenia a na podujatie, na ktorom sa 
predpokladá účasť 300 a viac účastníkov.  Ak organizátor, ktorý 
postupoval v súlade s týmto nariadením, zistí, že ide o podujatie 
podľa prvej vety, bezodkladne si splní oznamovaciu povinnosť voči 
Mestu prípadne ďalším subjektom (príslušný útvar Policajného 
zboru, príslušný športový zväz) v rozsahu stanovenom osobitným 
predpisom.1

Čl. 2
Vylúčenie oznamovacej povinnosti

(1) Oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na organizátora 
podujatia, na ktorom sa predpokladá účasť najviac 100 účastníkov.
(2) Týmto nariadením nie je dotknuté vylúčenie oznamovacej 
povinnosti ustanovenej osobitným predpisom. 

Čl. 3
Zúženie oznamovacej povinnosti

(1) Ak nejde o podujatie s vylúčenou oznamovacou povinnosťou 
(čl. 2), organizátor podujatia, na ktorom sa predpokladá účasť 
najviac 200 účastníkov, v oznámení uvedie
a)  názov, druh a účel podujatia,  
b)  deň a čas konania podujatia,
c)  miesto konania podujatia,
d) označenie organizátora podujatia a adresu jeho sídla, miesta 
podnikania, trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,
(2) Ak nejde o podujatie s výlučnou oznamovacou povinnosťou  
(čl. 2), organizátor podujatia, na ktorom sa predpokladá účasť viac 
ako 200 účastníkov a menej ako 300 účastníkov, v oznámení uvedie
a) údaje uvedené v odseku 1,
b)  predpokladaný počet divákov,
c) predpokladaný počet osôb, ktoré sa na podujatí zúčastňujú  
v súvislosti s výkonom športovej činnosti.
(3)  Mesto zverejní vzor oznámenia podľa odseku 1 a 2 na svojom 
webovom sídle.
(4) Mesto je oprávnené vyžiadať si od organizátora podujatia 
aj ďalšie informácie týkajúce sa podujatia v rozsahu údajov 
podľa osobitného predpisu,  ktoré nie sú uvedené v oznámení 
podľa odseku 1 alebo 2. Organizátor podujatia tieto dodatočné 
informácie oznámi mestu bez zbytočného odkladu.

Čl. 4
Účinnosť

Toto nariadenie bolo schválené Uznesením Mestského zastu-
piteľstva v Krompachoch  č. 20/E.1 zo dňa 26. októbra 2016  
a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia 
vyvesením na úradnej tabuli mesta.

Ing. Iveta Rušinová v. r.
 primátorka mesta

Účinné dňom:15. 11. 2016

 1  § 4 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 v znení neskorších predpisov.
 2  § 3 zákona č. 1/2014 Z. z.
 3  § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 1/2014 Z.z.
 4  § 2 písm. c) zákona č. 1/2014 Z. z.
 5  § 1 ods. 2 a 3 zákona č. 1/2014 Z. z..
 6  § 1 ods. 4 zákona č. 1/2014 Z.z. (ak nejde o prípad uvedený v § 1 ods. 5 cit. zákona)    

Matička Božia,

Ty deťom dvakrát milá!

Počúvaj, čo Ti teraz rozpoviem.

Nechaj nám starkú.

Aby mi dlho žila.

Starká má pre mňa času, koľko chcem.

Starká je vľúdna.

Má Boží pokoj v duši.

Starká sa o nás s nikým nedelí.

Má času ľúbiť nás.

A nič ju nevyruší.

Mesiac úcty k starším v Únii žien Slovenska Krompachy

Pri nej má týždeň sedem nedelí.

Matička Božia,

Ty, ktorú nepoznáme,

no vieme o Tebe,

ozvi sa na môj hlas.

Nechaj nám starkú.

My spolu niečo máme.

To nikto viac už nemá

okrem nás.

Dňa 11. 10. 2016 ÚŽS č. 6 Krompachy pripravila posedenie 
pri príležitosti sviatku „Október – mesiac úcty k starším,  
s občerstvením a kultúrnym programom. Tradične ho pre nás  
pripravuje Základná umelecká škola Krompachy pod vedením 
Jozefa Salanciho, DiS.art., spolu so Samuelom Pavlíkom, DiS.art. 
a svojimi žiakmi Michalom Mikelom, Milanom Pavlíkom, Timeou 
Cmorejovou a Adamom Lachom.
Únia žien srdečne ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na tomto 
milom a príjemnom spestrení nášho posedenia.
        

Za ÚŽS č. 6: Mgr. Anna Mosinová

Modlitba za starkú

Milan Rúfus „Modlitbičky“
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Len málo výjazdov si zdravotnícki 
záchranári pamätajú po celý život. Predsa 
len, každý deň pomáhajú zachraňovať  
v teréne zdravie a životy pacientov a to  
v neľahkých podmienkach, v neustálom 
boji s časom a v strese. Nové spomienky 
stierajú staršie a tie pomaly blednú, až sa 
úplne stratia. Zásah, ku ktorému došlo 
25. júla 2015, si však záchranári, podľa 
vlastných slov, zapamätajú navždy. Prečo? 
Pri záchrane zranených totiž riskovali 
vlastné životy. 

V spomínaný deň sa v katastri obce Ovčie 
pri Kluknave konala odpustová slávnosť 
pri kostole sv. Anny, ktorej sa zúčastnili 
stovky veriacich. Zrazu ju prerušila silná 
búrka. Blesk na mieste zabil 39-ročnú ženu 
a zranil až deväť ľudí. Situáciu komplikoval 
fakt, že na tiesňovú linku v krátkom čase 
volalo niekoľko ľudí so žiadosťou o pomoc, 
ktorí uviedli nepresnú adresu. Na mieste 
navyše vládol chaos a panika. Šťastím v 
nešťastí bolo však to, že medzi veriacimi 
boli zdravotné sestry a lekári. Okamžite 
začali s oživovaním tých zranených, ktorí 
nejavili známky života. 
Rýchla lekárska pomoc (RLP) Falck 

Krompachy – Marián Hojstrič, Miroslav 
Humaj a Jozef Zahradník - prišla na miesto 
ako prvá záchranárska posádka. Záchra-
nári mali problém dostať sa čo najrýchlejšie 
priamo k zraneným, pretože im na úzkej 

ceste zavadzalo množstvo v protismere 
idúcich áut. Účastníci odpustovej slávnosti 
totiž húfne opúšťali miesto nešťastia. 
Okrem toho po celý čas husto pršalo, 
búrka neustávala a okolo záchranárov, 
ktorým sťažovalo prácu bahno, neustále 
šľahali blesky. V takýchto neľahkých 
podmienkach ošetrovali pacientov, ktorí 
utrpeli popáleniny, mali poruchy srdcového 
rytmu, a vyskytli sa i stavy po kolapse, 
či bolesti končatín následkom úrazu 
blesku. Na mieste udalosti boli opakovane 
problémy s mobilným signálom a zlá 
počuteľnosť. Záchranári si vyžiadali posily 
a organizáciu premávky od Policajného 
zboru SR – odblokovanie odsunových 
trás pre prichádzajúce posily – ďalšie 
ambulancie ZZS. Napokon zasahovalo 
až päť posádok ZZS, medzi nimi i ďalšia 
posádka Falck Rýchlej zdravotnej pomoci 
(RZP) Beharovce v zložení Martina 
Vitková a Vladimír Jakabovič, ktorú spolu s 

posádkou RLP Krompachy ocenila odbor- 
ná porota najvyšším ocenením v kategórii 
Výnimočný čin profesionálneho záchra-
nárskeho tímu. 
Zástupcovia ocenených posádok RLP 
Krompachy a RZP Beharovce si prevzali 
Národnú cenu záchrannej zdravotnej 
služby SR počas galavečera 14. októbra v 
Humennom. Národnú cenu ZZS založilo 
Operačné stredisko ZZS SR v spolupráci 

s Asociáciou záchrannej zdravotnej služby 
a je to najvyššie národné ocenenie, ktorým 
sa prejavuje uznanie jednotlivcom alebo 
tímom za vynikajúce zásluhy o záchranu 
ľudského života, za výnimočné činy pri 
výkone záchranárskeho povolania a za výz-
namný prínos k rozvoju ZZS. 
Obe posádky – RLP Krompachy a RZP  
Beharovce – patria do siete staníc 
Falck Záchranná, ktorá je najväčším 
poskytovateľom záchrannej zdravotnej 
služby na Slovensku. Prevádzkuje 107 
staníc ZZS a patrí do nadnárodnej skupiny 
Falck, zal. v roku 1906 v Kodani. Falck 
v súčasnosti pôsobí v 46 krajinách a je 
najväčšou záchranárskou a tréningovou 
spoločnosťou na svete.    

Alena Lacyková – Krčová, hovorkyňa skupiny Falck

Záchranári z RLP Krompachy získali Národnú cenu 
záchrannej zdravotnej služby SR

Informácia o obsadenosti škôl a školských zariadení v meste v šk. roku 2016/2017
V novom školskom roku 2016/2017 do školských lavíc v základ-
ných a stredných školách nastúpilo 1 460 žiakov, čo je oproti 
predchádzajúcemu školskému roku menej o 33 žiakov.
Zriaďovateľom základných škôl je Mesto Krompachy, špeciálnej 
základnej školy je Okresný úrad Košice, stredné školy patria pod 
VÚC Košice, zriaďovateľom Súkromnej strednej školy SEZ 
Krompachy je SEZ a. s. Krompachy.
Na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Krompachy je oproti predchádzajúcemu školskému roku viac  
o 4 žiakov.

Vypracoval:  Ing. Ján Znanec, vedúci  OŠKaŠ

Zmeny počtu žiakov 

v porovnaní 

s predchádzajúcim

školským rokom 

sú uvedené v tabuľke:

MUDr. Marián Hojstrič

Ing. Miroslav Humaj

Jozef Zahradník
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Novorodenecké oddelenie Nemocnice Krompachy koncom 
októbra prevzalo od humanitnej spoločnosti Humanita pre život 
finančný dar. Symbolický šek na 1 668 eur prispeje k zakúpeniu 
sondy, ktorá umožní screening sluchu u novorodencov.

V roku 2015 sa na gynekologicko-pôrodníckom oddelení narodilo 
693 novorodencov, z toho 335 chlapčekov a  358 dievčatiek.„Naším 
cieľom je vytvorenie čo najlepších podmienok pre novorodenca a 
jeho matku, ale aj zlepšenie diagnostických možností pre lekárov. 
Nová moderná sonda EchoScreen dokáže zachytiť vrodené 
poruchy sluchu krátko po narodení a v prípade potreby tak zaistiť 
následnú starostlivosť, aby sa zabránilo hlavne oneskorenému 
vývoju komunikačných schopností. Výhodou tohto prístroja 
je rýchle, spoľahlivé meranie, presné stanovenie výsledku, 
jednoduchá obsluha,“ vysvetľuje primárka novorodeneckého 
oddelenia MUDr. Mária Bartošová.
Občianske združenie Humanita pre život vzniklo v roku 1992 
a jeho účelom je organizovať kultúrne a športové spoločenské 
podujatia a výťažky z podujatí  venovať zdravotne postihnutým a 
sociálne odkázaným deťom.„Folklórny koncert má predovšetkým 
humanitný rozmer. Výťažok z akcie venujeme novorodeneckému 
oddeleniu Nemocnice Krompachy na zakúpenie nového 
prístrojového vybavenia, ktoré je určené na záchyt zdravotných 
postihnutí u detí,“ povedal predseda humanitnej spoločnosti JUDr. 
Jozef Janikov.„V mene všetkých našich najmenších pacientov by 
som sa chcel veľmi pekne poďakovať humanitnej spoločnosti za 
tento finančný dar, ktorý nám pomôže k doplneniu prístrojového 
vybavenia, “ dodal konateľ nemocnice MUDr. Miroslav Kraus.

Spracovala Mária Šimoňáková

Dar od Humanity pomôže vyšetriť sluch 
novorodencov

PREDSTAVUJEME VÁM 
NOVÉHO RIADITEĽA 
OBVODNÉHO ODDELENIA 
PZ V KROMPACHOCH

Informácia o obsadenosti škôl a školských zariadení v meste v šk. roku 2016/2017

Základná organizácia SZPB v Krompachoch informuje

Obvodné oddelenie PZ Krompachy patriace pod Okresné 
riaditeľstvo PZ v Spišská Nová Ves má od 1.11.2016 nového 
riaditeľa. Do tejto funkcie bol ustanovený mjr. Mgr. František 
Bocan.
Pán riaditeľ, koľko rokov pôsobíte v Policajnom zbore?
V služobnom pomere príslušníka Policajného zboru pôsobím od 
1.3.1988, z toho 27 rokov na OO PZ v Krompachoch, posledné 
štyri roky, t.j. od 01. 11. 2012 do 01. 11. 2016 ako zástupca pre 
trestné konanie

To znamená, že celkovo máte za sebou 28 ročnú prax. Kto je Vaším 
zástupcom?
Vo funkcii zástupcu pre výkon služby je npor. Mgr. Martin Hudák.

Koľko zamestnancov pracuje na tunajšom oddelení ?
V súčasnosti viac ako 30 policajtov.

Čo považujete za najdôležitejšie vo Vašej činnosti?
Je to predovšetkým ochrana verejného poriadku, boj proti trestnej 
činnosti, odhaľovanie a objasňovanie priestupkov a trestných 
činov.

Aké sú Vaše vízie a plány do budúcnosti?
Mojím osobným krédom bolo, je a bude, pracovať na tomto 
poste čestne a zodpovedne, tak, ako som na každom poste počas 
svojej policajnej praxe pracoval doteraz a to nielen v rámci 
mesta Krompachy, ale aj v rámci celej tzv. spádovej oblasti. Naše 
oddelenie bude naďalej pracovať kontinuálne, ako to bolo za 
predchádzajúceho vedenia s mestom, ale aj v celom služobnom 
obvode, s občanmi.

Vysvetlíte nám bližšie, ktoré obce patria do Vašej pôsobnosti?
V pôsobnosti OO PZ Krompachy sú zahrnuté obce Hrišovce, 
Kaľava, Kluknava, Kolinovce, Richnava, Slatvina, Slovinky  
a Vojkovce.

Pán riaditeľ, k vymenovaniu do funkcie Vám srdečne blahoželáme. 
Vám osobne i Vašim zamestnancom želáme veľa úspechov pri riešení 
zložitých úloh vyplývajúcich z tohto náročného povolania. A aby 
tých priestupkov i trestných činov bolo v našom meste čo najmenej. 
Ďakujem za rozhovor.                              

 Zhovárala sa: Lucia Mikulová

ZO – SZPB v našom meste sa zúčastňuje rôznych politicko – 
spoločenských akcií. Poslednou, pre nás veľmi významnou, bola 
prítomnosť 15 členov na oslavách a pietnych aktoch na Dukle a vo 
Svidníku. K pamätníku Duklianskych hrdinov sme za organizáciu 
a mesto Krompachy položili veniec. V meste Svidník sme sa 
poklonili pri soche generála Svobodu. Bol to neuveriteľný zážitok.

Ďakujeme mestu Krompachy za finančnú podporu.

        
Výbor ZO – SZPB
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Aká bola tohtoročná? Určite sa vydarila. Počasie nám prialo (až 
na tie studené a hlavne hmlisté rána), kondične sme si tento rok 
prišli na svoje... Ale poďme pekne po poriadku.
Vyrazili sme v piatok ráno 23. 9. v počte 10 ľudí (3 ženy a 7 mužov) 
na 3 autách. Bolo to menej ako inokedy, ale niektorí jednoducho 
nemohli ísť pre pracovné alebo iné povinnosti.
Cieľom našej cesty bola malebná a čistá dedinka Blatnica  
v okrese Martin, kde sme mali rezervované ubytovanie. Okolo 
deviatej sme boli na mieste a začali sa chystať na prvú túru.  
A nie hocijakú, v dĺžke síce len 15 km, ale s našľapaním až 1 200 
výškových metrov. Bol to výstup na dva najobľúbenejšie vrcholy 
Veľkej Fatry a síce mohutnú Tlstú /1 372 m n.m./ a špicatú Ostrú 
/1 247 m n.m./. Dali sme si riadne do tela, ženy nevládali, niektorí 
džentlmeni ich počkali a išli pomalšie. Vrcholovou odmenou bol 
krásny kruhový výhľad a vlastný obed, ktorý si každý na chrbte 
vyniesol. Dole sme zišli o pol šiestej, išli sme sa ubytovať, večer 
sme spoločne posedeli, porozprávali a išli sa vyspať na ďalší deň.
V sobotu ráno bola hmla, ale cez deň malo byť pekne. Ďalší dôvod 
vyraziť na druhú náročnú túru a síce na malebný Drieňok /1 
268 m n.m./. Hneď po úvodných troch km dolinou sme nastúpili  
do prudkého a neupraveného terénu, kde ste schopní cítiť neko-
nečnú silu prírody.
Intenzívne zážitky kontrastujú ako ľad a oheň a okolitý terén 
vám ponúkne miesta vyrážajúce dych. Na vrchol sme sa dostali 
po skupinkách, niektorí v náročnom teréne zaostali. Bavila sa 
tam skupina poľských turistov, sadli sme si na výhľadové miesta 
a kochali sa okolím. Krásna, divoká príroda prehovorí hlasno  
do duše vnímavého človeka. Postupne prišli aj ostatní, 
porozprávali sme, urobili vrcholové foto, poriadne oddýchli  
a potom sa pustili nadol.
Tretí deň je takzvaný oddychový, ráno sme urobili ešte krátku 

túru na zrúcaniny hradu Blatnica, ktorý sa začal pred niekoľkými 
rokmi obnovovať, podobne ako ďalšie hrady na Slovensku. Potom 
sme sa autami presunuli do neďalekého Kláštora pod Znievom, 
kde naším cieľom bol vrchol Zniev /985 m n.m./ so zrúcaninou 
druhého najvyššie položeného hradu na Slovensku.Aj túto 
nedeľnú túru sme úspešne absolvovali a niečo po tretej hodine 
sme vyrazili na cestu domov. 
Najživšie farby a najhlbšie ticho sveta nám behali mysľou na spiatočnej ceste, tešiac 

sa nabudúcoročnú jarnú a jesennú 3 – dňovku. Medzitým však ešte budú jednodňové 

turistické akcie, na ktoré vás srdečne pozývame. Podrobnosti a ďalšie informácie na webe 

KST Krompachy.            

                              
 Ing. Štefan Čupaj

        člen KST MŠK Krompachy

Oznam PPZ – odbočka 116 Krompachy Z činnosti mestskej polície

Jesenná turistická 3 - dňovka

Správna rada PPZ v Betliari na svojom zasadnutí dňa 21.8.2016 
schválila od 1.1.2017 zvýšenie členského príspevku na 15,00 €  
ročne a výšku pohrebnej podpory na 420,00 € podľa dĺžky členstva:

•	 od	1	roka	do	5	rokov	členstva:		 	 145,00	€
•	 od	10	rokov	do	15	rokov	členstva:			 295,00	€
•	 nad	15	rokov	členstva:		 	 	 420,00	€
Členom PPZ sa môže stať občan vo veku od 18 – 55 rokov. 
Jednorazové zápisné je odstupňované podľa veku nových členov  
a činí:
•	 	0,00	€	pre	členov	vo	veku	od	18	–	35	rokov
•	 	5,00	€	pre	členov	vo	veku	od	35	–	45	rokov
•	10,00	€	pre	členov	vo	veku	od	45–	55	rokov

Členovia majú možnosť voľby platenia viacnásobnej (dvoj; troj; 
štvornásobnej) výšky členských príspevkov, čím sa automaticky 
zdvojnásobní výška finančnej pomoci zo základnej sadzby (napr. 
zo 420,00 € na 840,00 €).
Bližšie informácie na tel. č.:  0911 648 219
         0917 797 425
         0905 348 452

Ing. Valéria Vajzerová   
1. podpredseda Správnej rady   

Viliam  Grieger
predseda správnej rady

P o ď a k o v a n i e
Ďakujeme príbuzným, priateľom, susedom, bývalým spolupracovníkom, „rodine  

turistov“ a známym za účasť na poslednej rozlúčke s naším drahým manželom, otcom, 
starým otcom, synom, bratom, svokrom a švagrom

 Ivanom Šlackým, 
ktorý nás náhle opustil vo veku 60 rokov.

Ďakujeme Vám všetkým za prejavy sústrasti i kvetinové dary,  
ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.

„Odišiel si, ale všetko krásne, čo si nám dal, ostáva v nás“ Smútiaca rodina

Dobrý úmysel zo strany mestskej polície, vyjsť v ústrety návštevní-
kom krompašského cintorína počas ostatného sviatku Pamiatky 
zosnulých, sa nie celkom podarilo naplniť. Dočasne prekryté 
dopravné značenie na Cintorínskej ulici počas piatich dní zrejme 
niekomu natoľko prekážalo, že postrhával prekrytia zo značiek. 
Návštevníci cintorína, ktorí v jeden deň na ulici bez problémov 
zaparkovali, na druhý deň to už radšej neriskovali. Obávali sa pokuty 
zo strany mužov zákona. Na ulici sú natrvalo osadené dopravné 
značenia zakazujúce státie a zastavenie. Keďže počas novembrových 
sviatočných dní prichádza na krompašské cintoríny množstvo 
návštevníkov, Mestská polícia v Krompachoch dočasným prekrytím 
značenia sa snaží situáciu s parkovaním na ulici uľahčiť. „K tomuto 
kroku sme prvýkrát pristúpili pred troma rokmi a odvtedy to takto 
riešime každý rok. Na cintoríny chodia najmä starší ľudia a tak môžu 
prísť s autom až k cintorínu, nemusia zastaviť dole v meste. Osvedčilo 
sa nám to. Ešte pred víkendom i počas neho boli značky pozakrý-
vané, v noci z pondelka na utorok 2. novembra, niekto tie prekrytia 
strhol. Ľudia, ktorí na druhý deň prichádzali na cintoríny, mali v tom 
zmätok, či môžu alebo nemôžu zaparkovať a situácia s parkovaním  
sa skomplikovala,“ uviedol náčelník Mestskej polície v Krompachoch 
Jozef Kuna. Ako zdôraznil, vodičov, ktorí aj v budúcnosti budú počas 
novembrových sviatkov parkovať na Cintorínskej ulici, nebudú 
pokutovať, ani v prípade, ak by sa situácia so strhnutým prekrytím 
značiek opakovala.

Chýbajúce prekrytia značiek vodičov zmiatli

Mária Šimoňáková
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P r e c h á d z a j ú c 
Hlavnou ulicou 
v Krompachoch 
si nemožno ne- 
všimnúť moder-
né polyfunkčné 
stredisko, kde sa 
len prednedáv- 
nom objavila in- 
formačná tabuľa 

novootvorenej Gynekologicko-pôrodníckej 
ambulancie EMPORIA, s.r.o. Pôvodná 
ambulancia na Štúrovej ulici, kde dovtedy 
pôsobila MUDr. Beáta Brnová, zostala 
zatvorená, s malým odkazom o presťahovaní 
do nových priestorov.
Novootvorená ambulancia, ktorej garan-
tom sa od 1. 9. 2015 stala MUDr. Svetlana 
Jánošová, je pre pacientky lokalitou 
mimoriadne vyhovujúcou. Očarí vás 
krásnymi novými a modernými priestormi,  
špičkovým vybavením a milým, prívetivým 
personálom, o čom som mala možnosť 
presvedčiť sa na vlastnej koži. S mladučkou, 
príjemnou  pani doktorkou som sa rozhodla 
urobiť nasledujúci rozhovor.
Pani doktorka,  pre Krompašanov nie ste 
celkom „neznámou tvárou“. Navštevovali 
ste tunajšie gymnázium, odkiaľ ste odišli 
študovať na Lekársku fakultu UPJŠ  
v Košiciach, však?
Áno. A okrem gymnázia som tu absolvovala 
aj Základnú umeleckú školu. A, samozrejme, 
narodila som sa tu, takže, aj keď tu nebývam, 
som „Krompašanka“ (smiech).
Kde ste začínali po skončení štúdia medicíny?
Svoju prax som krátky čas začínala ako 
sekundárny lekár v tunajšej nemocnici. Popri 
práci a nočných službách na gynekologicko-
pôrodníckom oddelení som pomáhala 
našim obvodným lekárom vo vykonávaní 
pohotovostných služieb (LSPP – lekárska 
služba prvej pomoci).
Po odchode z Krompách som pôsobila na 
Gynekologicko-pôrodníckom oddelení v Ne-
mocnici Spišská Nová Ves a v rokoch 2011-
2015 som  si vyskúšala prácu vysokoškol-
ského pedagóga na Gynekologicko-pôrod-
níckom oddelení Univerzity P. J. Šafárika v 
Košiciach.   
Čo Vás vo Vašej práci zaujalo najviac?
Mojou, doslova vášňou, sa stala prenatálna 
ultrazvuková diagnostika. S nadšením sa jej 
venujem viac ako 7 rokov.  Počas atestačnej 
prípravy v odbore gynekológia a pôrodníctvo 
som dostala možnosť venovať sa prenatálnej 

diagnostike pod vedením Prof. MUDr. 
Dankovčíka, PhD. v Centre prenatálnej 
diagnostiky v Košiciach, ktoré patrí medzi 
najlepšie na Slovensku a kde na čiastočný 
úväzok pracujem dodnes.
Poznám Vás od malička ako vynikajúcu 
študentku, ktorá si na seba kladie mimo-
riadne vysoké nároky. Máte už za sebou aj 
atestáciu?
Áno. Prípravné štúdium som ukončila  
v roku 2015 atestačnou skúškou na Sloven-
skej zdravotníckej univerzite v Bratislave.  
Som v poslednom ročníku externého 
doktorandského štúdia. A tiež som zaradená 
do atestačnej prípravy v odbore ultrazvuk 
v gynekológii a pôrodníctve. Absolvovala 
som  viaceré domáce aj zahraničné stáže  
a pravidelne sa zúčastňujem slovenských  
i celosvetových odborných podujatí. Všetky 
nadobudnuté skúsenosti a zručnosti by som  
veľmi rada a s nadšením uplatnila v ambu-
lantnej gynekologickej a prenatálnej 
(tehotenskej) starostlivosti. 
Prezraďte nám, čo všetko poskytujete 
svojim pacientkam v oblasti gynekologickej 
starostlivosti?
V gynekologickej oblasti poskytujem 
kvalitnú preventívnu a diagnosticko-liečebnú 
starostlivosť s dôrazom na pravidelnú a dô- 
slednú prevenciu gynekologických ochorení.  
Pacientky  môžu absolvovať viacero  štan- 
dardných aj nadštandardných gynekolo-
gických vyšetrení a výkonov (Liquid Base 
Cytology, diagnostika a typizácia infekcie 
vírusom HPV, očkovanie proti vírusu HPV,  
3D vaginálna sonografia, zavedenia intra-
uterínneho telieska, laboratórne vyšetrenie 
na stanovenie ovariálnej rezervy). Pri 
riešení gynekologickej problematiky aktívne 
spolupracujem s viacerými odborníkmi v 
oblasti liečby neplodnosti, urogynekológie, 
onkogynekológie a mamológie.
Je toho viac než dosť. Nezabudli ste na 
nemocnicu, kde ste začínali?
Kdeže, na začiatky sa nezabúda (smiech). 
S gynekologicko-pôrodníckym oddelením 
tunajšej nemocnice mám naďalej výbornú 
spoluprácu. 
Ako je to u Vás s  prenatálnou starostlivosťou?
V rámci starostlivosti o tehotné pacientky 
je pre mňa prioritou včasná a presná 
diagnostika tehotnosti, dôsledné vedenie 
tehotenských poradní s predpôrodným 
poradenstvom a komplexný manažment 
tehotenských komplikácií. Na základe 
svojich doterajších skúseností viem 

pacientkam zabezpečiť všetky povinné, aj 
nadštandardné skríningové vyšetrenia plodu 
na genetické ochorenia plodu (Downov 
syndróm) a to už počas prvého trimestra 
gravidity - prvotrimestrálny kombinovaný 
test, na vykonávanie ktorého je potrebný 
platný certifikát (FetalMedicineFoundation, 
London), certifikovaný ultrazvukový prístroj 
a vyhodnocovanie výsledkov v certifikova-
nom laboratóriu (RIA Košice).
Pacientky môžu počas druhého trimestra 
absolvovať ultrazvukové morfologické vyše- 
trenie plodu s použitím 3D /4 D ultrazvuku, 
z ktorého získavajú záznam na DVD nosiči 
alebo USB kľúči. Vyšetrenie je možné 
realizovať v sprievode partnera, alebo 
iných rodinných príslušníkov, ktorí môžu 
ultrazvukový obraz sledovať na TV obrazovke. 
V riešení abnormalít plodu spolupracujem 
s Oddelením klinickej genetiky v Spišskej 
Novej Vsi a Centrom prenatálnej diagnostiky 
v Košiciach, kde pracujem. 
Jednoduchá otázka na záver: Kde Vás možno 
nájsť?
Naša ambulancia sa nachádza  na prvom 
poschodí polyfunkčného strediska, kde sa 
dostanete vchodom z pravej strany budovy 
priamo z Hlavnej ulice. Po vstupe do ča-
kárne vás bez čakania vybaví sestrička, 
pani Mgr. Marta Kacvinská. Vzdelaním je 
pôrodná asistentka s dlhoročnou praxou. 
Samozrejmosťou u nás je možnosť bezplat-
ného objednania sa na vyšetrenie a používa-
nie jednorazového sterilného materiálu pri 
gynekologickom vyšetrení.
Pani doktorka, v dnešných časoch, keď 
je zdravotníctvo, žiaľ, na takej úrovni, 
že je potrebné si z domu nosiť takmer 
všetko, som bola s vyšetrením u Vás 
nadmieru spokojná. Vysoko profesionálny 
prístup, krásne moderné prostredie, 
ale predovšetkým kvalita a inovatívny 
medicínsky prístup v starostlivosti o zdra-
vie. To všetko na mne zanechalo príjemný 
pocit z návštevy u Vás. Ďakujem Vám  
za rozhovor.
     Zhovárala sa: Marta Mičeková

Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia EMPORIA, s.r.o.
Hlavná 45, 05342 Krompachy
0917 755 743, www.gynkrompachy.sk

Dnes sa Vám predstavuje

Moderná gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 
v Krompachoch

Ordinačné hodiny: Po:  7:00 – 12:00 12:30 – 15:30
Ut:  7:00 – 13:30
St:   7:00 – 12:00 12:30 – 15:30
Št:   7:00 – 13:30
Pia:       neordinujeme
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Kto z čitateľov Krompašského spravo-
dajcu by ju nepoznal. Už niekoľko rokov 
jej autorom je pán Ján Miľo, zanietený 
záhradkár, ktorý veľmi odborne a z vlast- 
nej praxe radí záhradkárom. Jeho 
príspevky určite nejedného z nás poučili 
a najmä podnietili nielen k správnemu 
prístupu k prírode, vážiť si dary zeme, ale 
najmä jej to vracať v podobe ekologického 
prístupu. Za jeho prispievateľskú 
dlhoročnú poradenskú prácu mu re-
dakčná rada čo najúprimnejšie ďakuje 
s prianím pevného zdravia, aby sa ešte 
dlho tešil z práce na svojej záhradke  
a čitatelia z jeho cenných príspevkov. 

November v záhradke

Jeseň je krásna pestrou paletou farieb lístia. 
Tá však skoro pominie a začínajú problémy, 
čo so spadaným lístím. Nad záhradkami sa 
dvíhajú celé kúdoly dymu z páleného lístia. 
Nielenže si zhoršujeme životné prostredie, 
ale robíme to najhoršie, čo s lístím môžeme 
urobiť. Opadané lístie totiž predstavuje 
veľké množstvo organickej hmoty, ktorej 
na záhradke nemáme nikdy dosť. Takéto 
množstvo vzácneho zdroja humusu by 
sa rozhodne malo vrátiť znovu do pôdy. 
Veď obsahujú všetky živiny, ktoré z pôdy 
odobrali a navyše v optimálnom zložení. 
Príroda sa sama stará o tento kolobeh 
živín, aby sa neznižovala úrodnosť pôdy. 

Opadané lístie, ak je z rôznych druhov 
drevín a rastlín, je vynikajúcim zdrojom 
organickej hmoty a môžeme ho použiť 
rôznymi spôsobmi.
Špeciálny kompost. Lístie z rôznych 
druhov drevín najprv dobre premiešame. 
Dobre je pridať trochu zelenej hmoty, ako 
posekaná tráva, nevysemenená burina  
a pod. Túto hmotu kompostujeme tak, že 
do kompostéra (stačí klietka z dreva alebo 
pletiva) ukladáme vždy 30 cm vrstvu tohto 
materiálu, na ktorú rozhodíme trochu 
zeminy a lopatu hnoja alebo rozloženého 
kompostu na naočkovanie. Tieto vrstvy 
môžeme dávať až do výšky jedného 
metra. Do jari nám prebehne čiastočná 
humifikácia. Na jar ho prekopeme, aby 
sa prevzdušnil. Za niekoľko mesiacov 
získame kvalitnú humóznu zeminu. Lístie 
môžeme použiť aj ako substrát pod uhorky 
bez priemyselných hnojív, až na použitie 
močoviny na podporu začiatku rozkladu. 
Do vyvezeného pareniska aspoň pol 
metra hlbokého uložíme všetko lístie zo 
záhrady. Poprášime mletým dolomitickým 
vápencom (olcnavský) v dávke 100 g na m2. 
Lístie v žiadnom prípade neušliapavame, 
pretože by sme namiesto humifikácie 
podporili hnilobný rozklad, výsledkom 
ktorého by sme získali hnoj nevhodný na 
nižšie uvedené pestovanie uhoriek. Lístie 
do jamy pridávame postupne, vždy po 
2-3 dňoch, pričom vrstva postupne klesá. 
Aby teplo, ktoré bude vznikať neodoberali 
steny jamy, rozmer jamy musí byť aspoň  

1 m šírka a minimálne 1 m dĺžka, lepšie  
ak je dĺžka 2-3 m. Rozmery 0,6 x 1 x 2-3 m  
sú podmienkou úspechu. Rozklad 
podporíme povzbudením mikrobiálnej 
činnosti roztokom močoviny (50 g na 10 l  
vody). Ak máme možnosť, použijeme hno- 
jovicu. Na zálievku je vhodné použiť 
horúcu vodu, nie je to však nutné.  
Po zálievke zakryjeme lístie čiernou 
netkanou textíliou. Uložená hmota sa 
zahreje až na 60o C. Ak je treba. Lístie 
zavlažujeme, aby nedošlo k vysušeniu 
substrátu. Na jar, keď sa substrát zohreje 
na 10o C, prerežeme textíliu do otvorov, 
v polovici mája - podľa počasia vysadíme 
predklíčené uhorky. Pred vysadením 
pripravené jamky vysypeme zeminou. 
Počas pestovania zalievame len vodou.  
Po skončení vegetácie vytiahneme korene, 
substrát vynikajúcej kvality vyberieme  
a použijeme na predpestovanie inej sadby. 
Celý proces môžeme opakovať. Uhorky 
dávajú slušnú úrodu a majú vynikajúci 
zdravotný stav bez priemyselných hnojív.  
Je to rozhodne užitočnejšie ako pálenie 
hromád lístia. Ak lístie kvalitne skom-
postujeme, nemusíme sa obávať, že z lístia 
sa prenesú na jar choroby na ovocné  
stromy. Ak nemáme kompostovú jamu, 
stačí prikryť uložené lístie čiernou net-
kanou textíliou, avšak v tomto prípade 
kompost vzniká po dvoch až viacerých 
rokoch.

Ján Miľo

Záhradkárska rubrika

Dni dušičiek SÚŤAŽ
Vymysli meno pre anjelaKeď sa povie slovko sviatok, malým de- 

ťom sa spája zvyčajne s príjemnými vecami. 
Všetci sú na seba milí, nie raz sú v centre 
pozornosti, ktorá im vyhovuje a pripomí-
najú sa samé príjemné veci. Jeden deň  
v roku s týmto označením však vyvoláva 
úplne opačné emócie.
Dni dušičiek patria smutnému spomínaniu 
a často aj bolestivým návratom. V det- 
ských hlávkach tak nastáva malý chaos a 
oboznamovanie sa s týmto sviatkom je 
pre nich trošku zvláštne.  Preto  sa snažíme  
využiť ten správny moment a nevysvetliť 

im iba podstatu tohto dňa, ale aj smrť ako 
prirodzenú súčasť našich životov.
Pri tejto príležitosti žiaci V.A, V.C, VI.A, 
pod vedením svojich triednych učiteliek 
a učiteľky PVC zhotovili vence a kytice  
z prírodného materiálu. Tak si pripomenuli 
svojich blízkych, starých rodičov a všet- 
kých členov rodiny, ktorí už nie sú medzi 
nami.

Mgr. Marta Belejová, Mgr. Janka Koršňáková, 
Mgr. Darina Kandrová, Mgr. Svetlana Dravecká

V mestskom parku stojí anjel, bez mena,
vymysli mu meno, neminie Ťa odmena.
Dobrý nápad stojí zlato, neváhaj,
premýšľaj a s nápadmi sa ponáhľaj.
Píš, maľuj, kresli, mejluj, vymýšľaj,
neoľutuješ, o úspech sa postaraj. 
Čas máš do Mikuláša, v kalendári nájdi si,
deň, keď zistíš, že vyhral si. 
Veľa invencie želáme,
na super nápady sa tešíme. 
 

Poznámka redakcie:  
Nápady na tradičné i netradičné mená,  
čakáme na adrese redakcie: MsÚ, Námestie slobody č. 1,  
053 42 Krompachy alebo kromsprav@gmail.com.,  
do 6. decembra 2016. 
Zapojiť sa môžu jednotlivci aj kolektívy. 
Najlepších čaká pekná odmena. 
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Ivan a Jarka. Dvaja ľudia, ktorých spojil  
vesmír. Ľudia so spoločnými záujmami  
a záľubami. So spoločnou láskou k turistike, 
k tancu, k cvičeniu. Jednoducho spoločnou 
láskou k pohybu, ktorý obaja tak milovali. 
Harmonický vzťah dvoch ľudí, akých je dnes  

už málo. Ruka v ruke kráčali spoločne 
cestou života, v dobrom aj v zlom. Presne 
tak, ako by to malo v živote byť. Kým 
neprišla tá smutná správa. Ivan odišiel. 
Odišiel navždy a zanechal po sebe ľudí, 
ktorí ho milovali najviac - svoju milujúcu 
a milovanú rodinu. Kolegov z práce, ktorí 
si ho vážili ako človeka s dobrým srdcom. 
Ľudí blízkych zo svojho okolia. A napokon 
široko rozvetvenú „rodinu“ turistov, s kto-
rými prežil tie najkrajšie chvíle vo svojom 
živote. Najkrajšie preto, že príroda bola 
jeho druhým domovom. Domovom za pre- 
búdzajúceho sa spevu vtákov na jar, 
domovom v náručí rozkvitnutých hájov 
a lúk v lete. Domovom v objatí  nádherne 
sfarbených stromov na jeseň, či v ľadovom 
kráľovstve „pani Zimy“ a jej čarovnom 
tichu. Toto bol ten ďalší domov, kde bol  
so svojou Jarkou najšťastnejší. 
Ivan sa narodil v Slovinkách ako najstarší 
zo štyroch súrodencov. Detstvo prežil 
v rodnej obci, kde vychodil základnú 
školu. Po jej ukončení nastúpil na SOU 
elektrotechnické v Krompachoch, odbor 
elektromechanik. Svoju odbornosť si doplnil 
štúdiom popri zamestnaní na Strednej 
škole pre pracujúcich v Košiciach, ktorú 
úspešne ukončil maturitou. Jeho prvým 
zamestnávateľom sa stal SEZ Krompachy, 
kde nastúpil do funkcie skúšobného 
technika – metrológa. Posledným bola  
od roku 2006 Hasma, s.r.o. Krompachy,  
kde pracoval vo funkcii skúšobného 
technika - špecialistu. 
Ivan mal mnoho záľub. Od chlapčenských 
liet sa venoval modelárčeniu. Svoje modely 
predvádzal spoločne so synom Jarkom na 
rôznych výstavách, z ktorých si doniesol aj 
mnoho ocenení. Svoje bohaté skúsenosti 
odovzdával mladým modelárom v Centre 

voľného času v Krompachoch. Aktívne sa 
venoval cyklistike, bol spoluorganizátorom 
niekoľkých ročníkov cyklistických pelo-
tónov. Relaxom mu bola práca v záhrade. 
Jeho najväčšou záľubou však už od chlap-
čenských čias bola turistika. Od roku 
2006 vykonával funkciu predsedu  Klubu 
slovenských turistov v Krompachoch. Rok 
2010, keď sa jeho dcére Janke narodil syn 
Jakubko, bol preňho rokom najšťastnejším. 
Jakubko bol jeho miláčikom a už od plienok 
s ním plánoval prechádzky prírodou.
V lete tohto roku Ivan oslávil životné jubile- 
um šesťdesiat rokov. Pri tejto príležitosti   
dostal nezvyklý darček. Let vetroňom. 
Absolvoval ho na letisku v Očovej. Naplnený 
pocitom šťastia z tohto zážitku vyslovil 
želanie. Že by  vo svojej sedemdesiatke 
rád absolvoval zoskok padákom. Žiaľ, toto 
želanie sa mu už nikdy nesplní.
Irónia osudu, že Ivan odišiel pri plnom 
zdraví. Odišiel vo chvíli, keď pomáhal, 
keď na smrť ani nepomyslel. Keď bol plný 
života a smelých predsavzatí. Plný plánov  
a nesplnených prianí. Len tak, zo dňa na deň,  
z hodiny na hodinu. Náhoda? Osud? 
Súhra okolností? Aká krehká je hranica 
medzi životom a smrťou! Žiaľ, Ivan nás už 
nepozve na žiadnu túru. Už nezavoláme 
na jeho mobil, o koľkej a kde sa stretneme. 
Už si nesadneme po túre za jeden stôl ku 
kávičke, či k zaslúženému pivku po úspeš-
ne  zdolaných kilometroch. Ivan už medzi 
nami nie je. Ostáva však naďalej v našich 
srdciach, v našich mysliach, v našich 
spomienkach na spoločne prežité chvíle. 
My, široko rozvetvená rodina turistov,  
mu posielame malý odkaz do neba.
Milý  Ivan!
Určite si zhora sledoval ten obrovský 
zástup ľudí, ktorí sa s Tebou navždy prišli 
rozlúčiť. Prišli sme Ťa vyprevadiť na Tvo- 
jej poslednej ceste, aby sme Ti vyjadrili  
úctu i poďakovanie za všetko, čo si pre nás 
urobil. Vedz,  Ivan, že na Teba nezabudneme. 
Je nás príliš veľa. Prevezmeme štafetu  
od Teba a budeme pokračovať ďalej v tom,  
čo Ty si začal.
Ty sa už pohybuješ v iných dimenziách. 
Možno si už zakotvil v partii medzi horskými 
vodcami a možno už spoločne zdolávate 
neznáme výšiny. My, tu dole, im hovoríme 
nebeské. V jednom sme si však istí. Vieme, 
že na lesných chodníčkoch, ktoré si poznal 
tak dôverne, že by si ich prešiel aj so za-
tvorenými očami, budeš dohliadať na našu 
bezpečnosť. Aby sme nezablúdili, aby sa 
nám nič nestalo. Aby sme sa z každej túry 
vrátili v zdraví a bezpečne domov. 
Ďakujeme Ti, Ivan. Budeš nám chýbať. 
Zbohom.
     Tvoji priatelia turisti

Za Ivanom Šlackým Pasovanie prvákov

Prvé mesiace v škole ubehli ako voda.  
Prváčikovia, ktorí v septembri prešli škol- 
skou bránou, si na školu už zvykli. O tom,  
čo sa už stihli naučiť, presvedčili všetkých 
pozvaných  dňa  8. 11. 2016 na  Pasovaní 
prvákov. Starší žiaci - deviataci a školský 
parlament si pod vedením Mgr. Mazurovej 
pripravili pre prvákov uvítanie v cechu 
žiakov školy. Nie obyčajnej... ale čarovnej. 
Prváci z I. A spolu s triednou učiteľkou  
Mgr. Mikulovou predviedli svoju usilovnosť 
včeličiek a zarecitovali básne o číslach 
a geometrických tvaroch, ktoré sa už 
naučili. Svojich rodičov potešili tančekom 
so školskými taškami a ukázali, ako sa  
do školy tešia. Svoju šikovnosť predviedli 
aj žiaci I. B pod vedením triednej učiteľky 
Mgr. Hurtukovej. Malí námorníci zareci-
tovali básničky o písmenkách a pripravili 
si tanec námorníkov, ktorý im pomohol 
preplaviť sa vodami vzdelávania. Každý žiak 
dostal darček, ktorý mu bude pripomínať  
jeho veľký deň.
Na záver prváci vypili nápoj múdrosti, 
namiešaný z ingrediencií - šikovnosť, 
vytrvalosť, trpezlivosť, múdrosť, aktivita. 
Tieto vlastnosti by nemali chýbať žiadnemu  
žiakovi.
Teraz už prvákov čaká kopec roboty, 
musia sa naučiť všetky písmenká a čísla, 
aby vedeli správne čítať, písať a počítať. 
Želáme im čo najľahšie učenie, aby bolo 
pre nich zábavou a príjemne prežité dni 
v škole so svojimi novými spolužiakmi  
a pani učiteľkami.
Nech hravo zvládnu tú veľ kú vedu – 
abecedu!

Mgr. M. Micherdová
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Októbrová ružencová púť žiakov  
do Litmanovej - na horu Zvir

14. októbra 2016

História mariánskeho pútnického miesta na hore Zvir

V novodobej histórii sa Litmanová dostala do povedomia hlavne 
v súvislosti so zjaveniami Panny Márie na hore Zvir, vzdialenej 

približne päť kilometrov od začiatku obce, v blízkosti poľských  
hraníc. Pravosť týchto zjavení je stále predmetom skúmania  
zo strany Cirkvi.
Panna Mária sa zjavila dvom dievčatám, vtedy jedenásťročnej 
Ivete Korčákovej a dvanásťročnej Kataríne Češelkovej v izbičke 
dreveného zrubu (majdanu), ktorý dodnes stojí na lúke obkolese-
nej lesom. Panna Mária sedávala na drevenej lavičke. Predstavila 
sa ako NEPOŠKVRNENÁ ČISTOTA. Želala si, aby sa obe diev-
čatá i ľudia prichádzali na toto miesto modliť.
Zjavenia trvali od 5. augusta 1990 do 6. augusta 1995, každý  
mesiac, vždy v nedeľu po prvom piatku. Pri poslednom zjavení 
Božia Matka sľúbila, že tu ostáva stále prítomná. Nielen počas 
zjavení, ale aj po ich ukončení.Veriaci stále v hojnom počte 
pravidelne prichádzajú na toto miesto. Najviac sa schádzajú  
v nedeľu po prvom piatku v mesiaci. Okrem prvých nedieľ pútnici 
zo Slovenska i zo zahraničia prichádzajú každý deň na toto  
pútnické miesto, kde nachádzajú stratený pokoj duše, čerpajú 
Božiu pomoc do svojho života, ďakujú za prejavy Božej lásky,  
Božej pomoci a odovzdávajú svoje životy pod ochranu  
Božej Matky.

Miesto modlitby
Vzhľadom k tomu, že pútnici 
aj po skončení zjavení naďalej 
nepretržite putujú na toto miesto  
vo veľkom počte a hľadajú 
prehĺbenie duchovného života, 
bolo toto miesto 6. augusta 2004 
ustanovené vladykom Jánom 
Babjakom SJ, prešovským epar- 

chom, za Miesto modlitby a kaplnka bola zasvätená Nepo-
škvrnenému Počatiu Panny Márie.
Žiakov z našej školy mrázik „trochu“ vyštípal, ale v deke sa srdce  
zohrialo. Mária, Matka naša nás skryla pod svoj ochranný plášť. 
Krásna príroda a hlavne nedostupné wifi. Verím, že sa žiakom toto 
pútnické miesto aspoň trochu zapísalo do srdca a tým, čo sa jašili  
šmykli a spadli, tak aj blatom na zadok:).  
Nabrali sme si duchovných síl, vody z prameňa a vykročili sme späť 
do hluku našich ulíc, porozprávať blízkym o tomto nezvyčajnom 
mieste našej krajiny.
Výpovede žiakov: 
„Páčilo sa mi, že sme mohli ísť do chatky, v ktorej sa zjavila Panna 
Mária. Bola tam krabička, do ktorej som mohol hodiť prosbu za seba 
a svojich blízkych.“         

Tomáš Ferko IX.A

„Bola to prechádzka v krásnej prírode. Boli tam kňazi, ktorí 
v chlade čakali každého v spovednici, kto by si chcel dať na duši niečo 
doporiadku. Bolo tam napriek zime všade cítiť pokoj a duchovnú 
čistotu. Aj ja som túto príležitosť využil a mal som pekný a pokojný 
deň.“ Marek Ondrejčák IX.A

„ Bol to pekný zážitok, zvlášť svätá omša nebola dnu v kostole, ale 
vonku v krásnej prírode. Zaujala ma grécko -katolícka liturgia.  
V prírode bola i svätá spoveď. Som rád, že som mohol na tom 
pútnickom mieste nechať prosby za seba i za svojich blízkych.“

Dávid Kollár  IX.A

Pripravila : Mgr. Anna Rybárová
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Každoročne sa 16. október oslavuje ako Svetový deň zdravej  
výživy. Na našej škole sme si ho pripomenuli a tematike zdravého 
životného štýlu a správneho stravovania sme sa venovali vo štvrtok, 
27. októbra 2016. Aktivity sme začali pripravovať už v stredu, 
26. októbra 2016, keď sme si v školskej jedálni pripravili výstavu 
ovocia a zeleniny. Žiačky Blanka Daľáková, Simona Brutovská  
a Mária Šmídová prejavili svoju zručnosť aj vo vyrezávaní tekvice.  
Vo štvrtok sa konala súťaž medzi jednotlivými triedami. Zástupco-
via jednotlivých tried pripravili chutné studené alebo teplé jedlá  
a nápoje, ktoré prezentovali pred komisiou. Všetky jedlá a nápo- 
je boli veľmi chutné, nápadité, 
žiaci okrem prípravy a prezen- 
tovania zdravých jedál prejavili 
svoju kreativitu aj pri ich úpra- 
ve. Veríme, že okrem prípravy 
zdravej stravy, nabudúce pri-
budnú aj iné aktivity, ako je pohyb  
na čerstvom vzduchu, cvičenie, 
či tanec. Najlepšie výrobky boli 
ocenené diplomom a vecnou 
odmenou.

MOV: Bc. Janka Laciňáková

Medzitriedna súťaž ,,Zdravá výživa“Základné kolo Dlhodobých športových 
súťaží KSK vo futsale chlapcov región 
C skupina C4.

Microsoft Windows Roadshow 2016

Dňa 21.10.2016 sa na našej škole uskutočnilo základné kolo turnaja 
vo futsale chlapcov. Turnaja sa zúčastnili štyri stredné školy - SSŠ 
SEZ Krompachy, Gymnázium Krompachy, Gymnázium Gelnica  
a SOŠ Prakovce. Medzi školami a študentmi, ktorí sa dobre poznajú, 
či už z minulých ročníkov tejto súťaže, alebo zo športových podujatí 
organizovaných CVČ, sa vytvorila tradičná rivalita, a aj preto sa tento 
turnaj vyznačoval vysokou kvalitou. Školy medzi sebou súperili  
o postup do semifinálového kola. Pravidlami súťaže bolo určené,  
že z tohto športového zápolenia postupujú dve školy. Len dve školy 
mohli pomýšľať na postup, len dve školy sa mohli pokúsiť ďalej  

zabojovať o celkové víťaz 
stvo. Tím našej školy mal  
v pláne využiť výhodu 
domáceho prostredia. 
Zvlášť preto, že pre štvr- 
tákov to bola jedna z pos- 
ledných možností ukázať  
svoj talent, svoje športové 
majstrovstvo a zároveň 
zanechať víťaznú myšlien- 
ku pre mladších spolu-
žiakov.
Turnaj sa vyznačoval  

vyrovnanými stretnutiami a množstvom pekných futbalových 
momentov. Až do posledného zápasu nebolo jasné, kto vlastne 
postúpi. Odhodlanie, bojovnosť a nesporne aj veľké množstvo  
talentu, spolu so športovou šťastenou, priniesli úspech pre 
našu školu v podobe víťazstva. Kvalitu a chuť nášho tímu zvíťaziť  
potvrdzuje aj najvyšší počet strelených gólov zo všetkých zúčast- 
nených tímov. Aj v počte strelených gólov jednotlivými hráčmi  
zvíťazil hráč našej školy René Zezula.
Všetkým zúčastneným hráčom našej školy preto patrí poďa- 
kovanie za jej reprezentáciu a zároveň im prajeme veľa šťastia  
v ďalších kolách súťaže.

PaedDr. Ladislav Baluch

Náš krúžok robotiky a programovania cnc strojov navštívil  
so žiakmi I. CM a IV. CM v sobotu 15.10.2016 Microsoft Windows 
Roadshow 2016 v Košiciach. Na tejto akcii Microsoftu sme 
si mohli vyskúšať najväčšie novinky Windows smartfónov, 
tabletov, notebookov a príslušenstva. Pripravené boli aj súťaže, 
prednášky, rozhovory, rôzne tipy a mnoho iného. Pre účastníkov 
boli pripravené aj hodnotné vecné ceny od spoločností Huawei, 
Microsoft a ďalších partnerov akcie. Navyše sme sa dozvedeli, 
čo nového pripravujú poprední výrobcovia Windows zariadení. 
Na Microsoft Windows Roadshow 2016 v Košiciach zavítal  
aj technológiami nabitý elektromobil Tesla Model S 85. Okrem 
toho, že bol vystavený priamo v priestoroch hotela DoubleTree  
by Hilton, prebehla aj trojica súťaží, v ktorých bolo možné vyhrať 
jazdu v tomto aute.
Ak chceš o Microsoft Windows Roadshow 2016 v Košiciach vedieť 
viac ( video, foto),  pozri MojWindows.sk, alebo MojAndroid.sk.

Mgr. Marcel Lukáč

POZVÁNKA

OZNAM REDAKČNEJ RADY

Srdečne pozývame občanov na zasadnutie Mestského zastupiteľstva,  
ktoré sa uskutoční dňa 7. decembra 2016  

vo veľkej zasadačke mestského úradu  
so začiatkom o 13. hodine. Tešíme sa na Vašu účasť!

Z dôvodu skoršieho vydania mesačníka v mesiaci decembri  
(a tým aj potreby skoršieho spracovania obsahu)  

žiadame prispievateľov Krompašského spravodajcu,  
aby svoje príspevky do decembrového čísla zasielali  

najneskôr do 2. 12. 2016. Redakčná rada ďakuje 
všetkým prispievateľom za pochopenie.
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Záložka do knihy spája školy Na ZŠ Zemanská sme sa „zahryzli“  
do informatickej súťaže iBobor 

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

Uzávierka príspevkov je 
do 10. dňa daného mesiaca.
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Dňa 23.9.2016 sme sa po druhýkrát zapojili do 7. ročníka česko-
slovenského projektu  Záložka do knihy spája školy: Čítam, 
čítaš, čítame..., ktorú usporadúva  metodické centrum Slovenskej 
pedagogickej knižnice v Bratislave a Centrum dětského 
čtenářství Knihovny Jiřího Mahena v Brne. Na našej škole 
sa do projektu  zapojili všetci žiaci 1. stupňa  so svojimi  učiteľkami. 
Ako partnerská škola nám bola pridelená Základní škola a Ma-
teřská škola Barvířská v Liberci. 
Všetci žiaci  vyrábali záložky s veľkou radosťou a odhodlaním  
urobiť ich čo najkrajšie, pretože sme po prvýkrát, ako partnera  
v tomto projekte, dostali pridelenú školu z Českej republiky.  
Žiaci, motivovaní postavičkami z literárnych diel, vytvárali  
na hodinách výtvarnej výchovy záložky s veľkým potešením. 
Chceli neznámeho kamaráta „až v Čechách“ obdarovať  
tou najkrajšou záložkou. Spolu sme tak na 1. stupni vyrobili  
170 záložiek. Do balíka sme pridali osobný list, venovaný pani  
učiteľkám a žiakom,  brožúrku Tipy na výlety v našom regióne, 
magnetku a pohľadnicu nášho mesta. Príjemne nás prekvapil  
a veľmi potešil e-mail od pani Plachej, organizátorky projektu  
na našej partnerskej škole v Liberci, hneď potom, ako dostali naše 
záložky:
„Nikdy jsme nedostali tak krásné záložky, nikdy nebyly zabaleny  
s takovou láskou.
Jste excelentní ukázka toho, jak se projekt má dělat, zodpovědně, 
účelně, pro jeho pravý smysl.
Jestli jsem obdivovala krásu Vaší krajiny, musím obdivovat  
i práci vašich lidí a jejich  zodpovědnost. Děkuji za naše kolegyně  
a Krompachy budou vždy spojené vzpomínkou na výjimečně zdařilý 
projekt.“
A práve preto, nielen vďaka záložkám, ktoré dostali naši žiaci  
od kamarátov z libereckej školy, sa tak isto stane z nášho pohľadu 
tohtoročný projekt nezabudnuteľný. Vďaka veľkej snahe, nadšeniu 
a radosti našich detí pri výrobe záložiek a z možnosti obdarovať 
iných, ktorých ani nemusíme poznať, sa realizovanie projektu 
Záložka do knihy spája školy stáva pre nás  neoceniteľná pri 
vytváraní pozitívnych hodnôt v živote našich žiakov.
        

Mgr. Lucia Mikulová

      organizátorka projektu ZŠ s MŠ Maurerova

Zaregistrovalo sa spolu 58 žiakov na II. stupni  
a pridali sa tak k tisícom svojich kamarátov na celom Slovensku .

Čo je iBobor?
V roku 2004 vznikla v Litve informatická súťaž Bebras - Informatický 
bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych 
krajín. 
V školskom roku 2015/2016 sa konala súťaž v 38 krajinách a zapojilo 
sa do nej 1 312 253 žiakov.
Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a ko-
munikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce 
iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom  
a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Žiaci 
riešia v časovom limite 40 minút - 15 logických matematic-kých  úloh.
Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.
Súťaže sa môže zúčastniť každý žiak či žiačka základnej školy  
od 3. ročníka, alebo žiačka či žiak ľubovoľnej strednej školy alebo 
osemročného gymnázia.
V tomto školskom roku sme sa pridali k dvom súťažným kategóriám: 
•	 Benjamíni: 5.-7. ročník ZŠ :  súťažilo 32 žiakov
•	 Kadeti: 8.-9. ročník ZŠ  -  26 žiakov
Kategória Kadet  prebehla v stredu 9.11. 2016. Na Slovensku v nej 
súťažilo 14 347 žiakov.
Naši najúspešnejší riešitelia :

1. miesto : Paulína Salugová    8. A         
2. miesto : Ivan Hritz                    8. A
3. miesto : Emma Tomašová      9.A
4. miesto : Michaela Stanislavová  9.A
5. miesto : René Ivančák                 9.A

Žiaci kategórie Benjamín síce 
súťažili s vervou 10.11.2016 
vo štvrtok, ale server sa pre  
množstvo žiakov  z celej repu- 
bliky neudržal a padol . Majú 
preto už teraz stanovený ná- 
hradný termín na 15.11.2016.
 Aj táto situácia nás v škole len 
utvrdila, že žiaci majú o svet 
informačných technológií 
obrovský záujem. 

Mgr. Anna Rybárová


