
Vianočné stromčeky na námestiach a trblietavé dekorácie  
v obchodných domoch nám našepkávajú, že sa blížia najkrajšie 
sviatky celého roka. Hrdo ich voláme sviatkami pokoja, a napriek 
tomu takmer celý predvianočný čas trávime v zhone a strese. Každý 
rok sa zastavíme až kdesi po štedrej večeri pri pozeraní vianočných 
rozprávok. Nie je to trochu neskoro? Spomaľte už teraz. Nájdite si 
čas na rodinu a priateľov. Prejdite sa po meste plnom vianočných 
svetielok, zatúlajte sa na vianočné trhy, zohrejte sa horúcim vareným 
vínkom alebo sladkým punčom a nalaďte sa na Vianoce. Uvidíte, 
ako budete žiariť! Nič nie je dôležitejšie ako vy a vaši blízki. Preto 
je  práve teraz ten čas spomaliť a vychutnať si čaro Vianoc práve  
s nimi.
Kresťania, predovšetkým katolíci, sa na Štedrý deň začínajú 
pripravovať v predstihu. Obdobie štyroch týždňov, symbolizujúce 
príchod Vianoc, sa nazýva advent.
Hoci je to pre mnohých z nás hektický čas vyplnený zháňaním 
darčekov, upratovaním a chystaním dobrôt na sviatočný stôl,  
pôvodne to bolo obdobie spomalenia a upokojenia, určené  
na rozjímanie. Tento zámer vychádza zo životného štýlu našich 
predkov, žijúcich v súlade s prírodným cyklom. V tomto ročnom 
období sú noci dlhšie ako dni, celá príroda sa ponára do pokoja. 
Snáď najvýraznejším symbolom adventu je adventný veniec 
so štyrmi sviecami. V prvú nedeľu adventu sa zapáli prvá z nich  
a každú ďalšiu nedeľu horí na venci o sviecu viac. Na Štedrý deň už 
horia všetky štyri. Sviece tradične bývali fialové alebo tmavomodré, 
čo sú liturgické farby adventných nedieľ. Ich plameň symbolizuje 
prichádzajúceho Krista, ktorý ako svetlo sveta rozptyľuje temnotu. 
Čím je viac svetla, tým je príchod Krista bližšie.
Adventný veniec však nie je taký starý ako samotný advent. Prvá 
zmienka o ňom pochádza až zo začiatku 19. storočia. Johann 
Henrich Wichern, teológ z Hamburgu, zriadil útulok pre chudobné 
a opustené deti. Deti tu  našli nielen ubytovanie a stravu, ale mohli 
sa aj priučiť remeslám, a tak si zabezpečiť ďalšie živobytie. Všetky 
z nich vždy túžobne očakávali Vianoce, preto Wichern v roku 1838 
vyrobil na začiatku adventu špeciálny drevený veniec. Umiestnil 
naň 24 sviečok - 4 hrubšie, symbolizujúce nedele, ostávajúce  
do Štedrého dňa, 20 tenších, predstavujúcich zase všedné dni. 
Zavesil ho na dvere sirotinca a pod neho umiestnil pokladničku 
určenú na milodary pre svojich zverencov.
Na Slovensku nie sú tieto vence také rozšírené, ale už sa objavujú  
aj na našich stoloch a dverách.
Opäť nám nežne klopú na dvere, prišli ticho, nenápadne, vyší-
vané striebornými stehmi starej mamy. Áno sú to VIANOCE,  
opäť je tu čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní, známi, 
keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej 
sily, ktorej hovoríme rodinné puto. Je tu čas radostí, zázrakov, 

prianí. Vianoce – sviatočné čaro pozamykané do nádherných 
vianočných piesní, kolied, vinšov, do velebného ticha 
vianočných stromčekov. Sú symbolom očakávaní, napĺňania 
túžob, obdarovávania a nádeje. Nech sa vo vašich dušiach 
rozhostí krásny pocit, na vašom stole nech zavonia kapor  
a Štedrý večer nech zanechá vo vašich srdciach stopu pohody  
a radosti. 

A.Grondželová
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Predvianočný čas

20. december 2016

Vianoc čas, prišiel zas a s ním sviec plný jas. 
Jak počas, tak na sklonku roka,
želajme si radosť zo života.
Plnú náruč čistej lásky,
nech nám tváre nepokryjú starosťami vrásky. 
Nech sa úsmev z našich pier vylúdi
Požehnané Vianoce aj nový rok, plný šťastia a dobrých ľudí
                            

želá čitateľom Krompašského spravodajcu
                                                                        redakcia
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Spoločenská 
rubrika 
JUBILANTI
Srdečne blahoželáme  
jubilatom, ktorí sa v mesiaci  
november
dožívajú svojho životného 
jubilea: 

Böhmerová Margita 
Duchová Katarína
Ďorko Andrej
Feledi Ján 
Galová Mária
Gábor Ladislav
Gmuca Jozef
Juščáková Zlatica
Jakubišinová Valéria
Marcinková Irena
Nováková Marta
Pavlíková Magdaléna
Schönvická Eva
Slivková Božena
Šumjaci Zoltán
Vaľková Viera
Vrabel Štefan

Narodenia v októbri
Dirda Maroš
Gábor Oliver
Holubová Kiara
Macková Jesika
Pačanová Patrícia
Pokuta Fabián
Pokuta Jozef
Polák Damián
Stahovec Martin
Tulej Dávid
Žaludeková Samanta

Úmrtia v novembri
Koščo Vladimír 
1955 – 2016
Šípoš Ján 
1972 – 2016
Teichmanová Helena 
1926 - 2016

Posvätenie adventného venca
V sobotu, v predvečer prvej adventnej nedele 
– 26.11.2016, sa stretli na námestí pri fontáne 
obyvatelia Krompách, aby sa zúčastnili na pos-
vätení a zapálení prvej sviece na adventnom 
venci. Zeleň na ňom nám má symbolicky 
pripomínať nepominuteľnosť života, ktorý 
nám Boh daroval vtelením svojho Syna. Všetko 
vyprahnuté znovu ozelení a ožije. Štyri sviečky 
predstavujú štyri týždne do najkrajších sviatkov 
v roku – Vianoc. Svetlo adventného venca žiari 
v temnotách, ktoré sú niekedy aj v našej duši  
a zohrieva naše vychladnuté srdce. S adventom 
sa spájajú zvyky a tradície, ktoré nám pomáhajú 
prežiť tento čas plnšie a krajšie. Preto sa stretli 
zástupcovia mesta, rímskokatolíckej aj evanje-
lickej cirkvi, veriaci, ale aj neveriaci, ktorí  prišli,  
aby sa zúčastnili posvätenia krásneho advent-
ného venca, ktorý bude počas celého adventu 
nielen skrášľovať námestie nášho mesta, ale 
postupným zapaľovaním jednotlivých sviečok 
pripomínať, že Vianoce sú už blízko. 
Prítomným sa prihovorila primátorka mesta, 
Ing. Iveta Rušinová, ktorá hovorila o pôvode 
adventného venca a o tom, čo vyjadrujú jed- 
notlivé sviečky a poďakovala všetkým, ktorí  
sa podieľali na jeho príprave. Veniec posvätil 
a požehnal Mgr. Jozef Palušák, farár rímsko-
katolíckej cirkvi a pripomenul, že to už nie je len 

krásna predvianočná výzdoba, ale  pripomína, 
že do našich domovov prichádza sám Boh,  
a že všetko rozporuplné v každom jednotlivcovi 
aj vo vzájomných vzťahoch znovu sa spája  
v jedno. Farárka evanjelickej cirkvi, Mgr. Monika 
Vdovjáková, vyslovila želanie, nech sviece 
adventného venca rozžiaria a rozohrejú naše 
srdcia, aby všetka zatvrdnutosť a zúfalstvo stra-
tili svoju silu. Nech svetlo týchto sviec vyženie  
z našich domovov všetku nenávisť a spory, a nech 
nás naplní láskou. Zároveň sa rozhorela na venci 
prvá adventná sviečka, ktorá vyjadruje radosť  
a očakávanie z príchodu Spasiteľa. K slávnostnej 
atmosfére prispel aj spevokol Cantica Christiana 
pod vedením dirigenta Jána Lörinca.

Agnesa Jarošíková

ROZPOČET DENNÉHO CENTRA SENIOROV 
na organizovanie akcii v roku 2017

Dátum Program    
Predpokladané náklady

DCS                                                                                           MsÚ

12.1.2017 Novoročné posedenie 90€ 90€

16.2.2017 Beseda na támu: ́ ´Zvyšovanie kvality a dôstojnosti žívota starších ľudí 70€ 70€

8.3.2017 Spoločenské stretnutie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 100€ 90€

22.3.2017 Výročná členská schôdza - 150€

21.4.2017 Stretnutie členov DCS pri jarnom upratovaní 50€ -

9.5.2017 Kultúrne podujatie pri príležitosti ´´DŇA MATIEKˇ´ 160€ 100€

16.6.2017 Športové podujatie DCS 100€ 90€

18.7.2017 Zájazd na termálne kúpalisko 150€ 150€

15.8.2017 Zájazd na kultúrne podujatie 150€ 150€

13.9.2017 Beseda na tému: Ochrana pred zneužívaním starších ľudí 100€ 90€

20.9.2017 Stretnutie jubilantov za rok 2017 80€ - 

25.10.2017 Stretnutie seniorov pri príležitosti: ́ ´Mesiaca úcty k starším´́  Beseda o zdraví s lekárom 100€ 70€

24.10.2017 Spoločensky večierok seniorov s kultúrnym programom 150€ 150€

6.12.2017 Beseda na támu: Chrípka a ochrana proti nej 70€ 90€

Predpoklad nákladov spolu:                                              1 370€                                                                                                1 360€

Ružena Kiseľová, predsednička DCS

Miestny odbor Matice slovenskej v Krompachoch v spolupráci s Mestským úradom Krompachy
si dovoľuje pozvať širokú verejnosť na vianočný koncert

pod názvom

2. ročník

ÚČINKUJÚ:

NA VIANOCE DOMA...
21. decembra 2016 o 16.00 hod

Príďte v predvianočnom čase potešiť srdce aj dušu.
VSTUPNÉ: DOBROVOĽNÝ PRÍSPEVOK

v DK Krompachy
Folklórny súbor Krompašan
Folklórny súbor Krompašanček
Folklórny súbor Slovinočka
Žiaci základných a stredných škôl

Žiaci základnej umeleckej školy
Spevácky zbor Cantica Christiana
Jednota dôchodcov
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v tomto období prežívame čas adventný, v radostnom očakávaní 
Vianoc. Malí, či veľkí s radosťou očakávajú najkrajšie sviatky v roku.  
Len nedávno sme v centre mesta rozsvecovali prvú sviecu na adventnom 
venci a Mikuláš spolu s pánom farárom spoločne rozsvietili vianočnú 
výzdobu v našom meste. Našim deťom sme príchod Mikuláša spestrili 
úžasným vystúpením Smejka a Tanculienky. Viem, že mnoho rodičov 
bolo nadšených, že sme zorganizovali takéto vystúpenie, niekoľko 
rodičov však bolo aj sklamaných, že nestihli zabezpečiť lístky pre 
svoje ratolesti na vystúpenie aj napriek tomu, že mesto organizuje 
dve Mikulášske predstavenia, s časovým odstupom dvoch hodín. Na 
sociálnych sieťach a medzi mamičkami sa vzniesla vlna kritiky, prečo 
mesto nezabezpečilo dostatok vstupeniek. Je nám ľúto, ale kapacita 
divadelnej miestnosti je len 380 miest. Z bezpečnostných dôvodov 
nie je možné prístupové a únikové chodbičky zastavať doplňujúcimi 
stoličkami. Všetky vstupenky boli vypredané v krátkej dobe, behom 
niekoľkých dní, ihneď po zverejnení oznamu na našej webovej stránke 
a rozmiestnení plagátov v meste. Neviem o tom, žeby iné mestá alebo 
obce pripravovali na Mikuláša hneď dve predstavenia. Z jednej strany nás 
to teší, že veľa detí sa zabavili so Smejkom a Tanculienkou, ale na druhej 
strane je nám ľúto, že nie všetky deti sa mohli tešiť z prítomnosti týchto 
dvoch umelcov a zároveň z príchodu Mikuláša. Som však presvedčená, 
že určite každé dobré dieťatko sv. Mikuláš navštívil. Keďže vystúpenie 
Smejka a Tanculienky sa stretlo s takým veľkým a dobrým ohlasom, 
pokúsime sa pre naše deti zabezpečiť nejaké príťažlivé divadielko  
v čo najkratšom čase.
Vianočná výzdoba
Milí spoluobčania, dovoľte mi touto cestou poďakovať všetkým spon- 
zorom, ktorí prispeli na nákup vianočnej výzdoby. Vďaka ním  
je naše mesto opäť krásne rozsvietené. V tomto roku nám prispeli  
na zakúpenie vianočného osvetlenia spoločnosti CBR, s.r.o. Sabinov 
a Ekover, s.r.o. Krompachy. Naše veľké ďakujem však patrí aj všet-
kým sponzorom, ktorí v predchádzajúcich rokoch prispeli na nákup 
vianočných ozdôb. Tieto ozdoby každoročne používame. Všetky 
reťaze, ozdoby a prvky vianočného osvetlenia už od roku 2007 sú 
zakupované so sponzorských príspevkov. Chcem Vás ubezpečiť, že 
mesto zo svojho rozpočtu platí len za inštaláciu a následne za de- 
montáž vianočnej výzdoby. Tak, ako každý rok, rozmiestnenie via-
nočnej výzdoby zabezpečuje spoločnosť Ekover, s.r.o. Krompachy. 
Počúvam už niekoľko rokov kritiku na to, že načo je nám táto 
výzdoba, že za tieto sponzorské prostriedky sme mohli kúpiť niečo 
iné, užitočnejšie. Po prvé, ak sponzor poskytuje finančné prostried- 
ky, tak sú presne účelovo viazané. Nie je možné ich použiť na nič iné. 
Po druhé, vianočná výzdoba robí radosť mnohým ľuďom nielen z nášho 
mesta, ale chodia ju obdivovať aj ľudia zo širokého okolia, Slovenska a aj 
zahraničia. Som presvedčená, že toto je dobrá reklama pre naše mesto.
Zamestnanosť Rómov
Nedá mi, aby som nereagovala na príspevok, ktorý odvysielala 
televízia TA3, na základe kritiky Františka Tanka, predsedu Strany 
rómskej únie na Slovensku, ktorý na tlačovej konferencii tvrdil, 
že mesto nezamestnáva Rómov, aj napriek tomu, že na ich zamest- 
nanosť získalo 1 mil. €. Je to úplne zlá a mylná informácia. 
Mesto nezískalo dotácie na vytvorenie pracovných miest pre Rómov, 
ale na výstavbu Zberného dvora, kde v zmluvných podmienkach je 
uvedené, že sme povinní zamestnať 1 pracovníka z marginalizova-
ných skupín (t.j. Rómov). Zberný dvor je postavený a v súčasnosti 
na základe prevádzkovej zmluvy, ktorá bola odkontrolovaná 
Ministerstvom životného prostredia, prevádzkuje zberný dvor 
spoločnosť Ekover, s.r.o.. V čase realizácie a aj po ukončení stavby  
bol postup výstavby pravidelne a dôkladne kontrolovaný  
monitorovanýriadiacim orgánom. Všetky zmluvné podmienky boli  

zo strany mesta splnené. Zároveň podotýkam, že 
ukončením stavieb sa kontrola z riadiacich orgánov nekončí. Pre všetky 
projekty financované z EÚ platí, že sú monitorované ešte ďalších 5 rokov 
a zároveň musia sa plniť všetky záväzné ukazovatele, ktoré sú dané 
v zmluve. Je veľmi nezodpovedné vysloviť kritiku bez overenia si faktov. 
Avšak,kto chce kritizovať a odsudzovať, ten si vždy dôvod nájde. Taký 
človek kritikou často len zakrýva svoje vlastné chyby a neschopnosť....
Krompašské korzo
Mojou túžbou stále bolo vybudovať v meste „korzo“, na ktorom by sa 
stretávali ľudia rôznych vekových kategórií, kde by trávili svoje voľné 
chvíle. V období medzivojnovom sa takto stretávali a prechádzali ľudia 
po korze, ktoré bolo na Trangusovej ulici. Viem to len z rozprávania 
mojich rodičov. Z detstva si však pamätám, že korzom v meste bola  
cesta z futbalového ihriska, okolo cukrárne, kde nám rodičia v ne- 
deľu kúpili nejakú sladkosť a potom sme sa prechádzali v parku 
až po námestie. Teraz sa teším, že tzv. korzo nám v meste vzniklo 
v centrálnom parku a na upravenom chodníku okolo Slovinského 
potoka. Je pohladením môjho srdca a duše, keď vidím na lavičkách 
sedieť a oddychovať ľudí všetkých vekových kategórií, od najstarších 
občanov až po najmenšie deti, keď vidím prechádzať sa mamičky 
s kočiarikmi, prípadne babičky s barličkami. Splnil sa mi aspoň 
tento malý sen a veľmi sa tomu teším. Aj Vám chcem z úprimného 
srdca zaželať, aby sa Vám v živote splnili malé aj veľké sny a túžby. 
V predchádzajúcich číslach KS som Vás oboznámila s tým, ktoré  
cesty, chodníky a verejné priestranstvá sme opravovali, rekonštru-
ovali, prípadne postavili nové. Oproti nákladom, ktoré vypočítal 
projektant, sme vo výberovom konaní znížili rozpočet až o 30% 
z danej sumy zahrnutej v dokumentácii. Naozaj na mestskom 
úrade sa snažíme s verejnými prostriedkami nakladať tak, aby 
sa zrealizovalo čo najviac práce. Robíme všetko preto, aby ste 
sa v našom meste cítili dobre. Avšak nie vždy, sa dá vyhovieť 
všetkým požiadavkám občanov, nie stále nám postačujú finančné  
prostriedky, a taktiež kapacitne nestíhame všetko to, čo by bolo 
potrebné v meste urobiť. Chcem sa ospravedlniť všetkým občanom, 
ktorým sme nemohli, prípadne nestihli zabezpečiť ich oprávnené 
požiadavky. Vynasnažíme sa na budúci rok opäť urobiť zo zverených  
prostriedkov čo najviac pre naše mesto. Viem, že je v meste ešte  
toho dosť, čo musíme riešiť, opravovať prípadne novo vybudovať.  
Verím, že sa nám opätovne podarí získať dotačné prostriedky, či už 
z fondov EÚ, prípadne z dotácií štátneho rozpočtu. Snažíme sa robiť 
všetko pre to,aby ste sa v našom meste dobre cítili a zároveň chceme 
našim deťom zanechať pekné mesto, aby sa doň radi vracali a boli  
hrdí na svoje rodisko. Krásu mesta nevytvárajú len nové cesty 
a chodníky, krásne budovy a športoviská. Mesto - to sú predo- 
všetkým ľudia, ktorí v ňom žijú. A v našom meste žije toľko 
krásnych ľudí, pre ktorých sa oplatí žiť, pracovať a tvoriť... 
Ďakujem Vám.
Vážení a milí spoluobčania, čo mám Vám na prahu Nového roka 
2017 zaželať??? 
Chcem zaželať našim deťom, aby mali len tých najláskavejších rodičov 
a dobrých učiteľov; 
Mladým ľuďom prajem, aby stretli a prežili veľkú lásku; 
Dospelákom dobre platenú prácu, šikovné a poslušné deti rodičom; 
Vysoký dôchodok a prítomnosť milujúcich detí, želám našim seniorom; 
A nám všetkým spoločne chcem popriať veľa, veľa zdravia, kúsok šťastia 
a najmä pokoj  v živote, v rodine a v duši. 
Keď sa blíži tá noc, čo má magickú moc, nech stíchnu navždy všetky 
drsné slová, a začne nekonečná doba nová, keď každý má na Zemi 
miesta dosť, a plamienok lásky je večný hosť. 
Vinšujem vám Nový rok, aby ste mali šťastný krok, doma lásku, 
svornosť, a všetkého hojnosť.

Vážení spoluobčania,

Iveta Rušinová, primátorka mesta
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Mesto Krompachy je dejiskom mnohých 
kultúrnych podujatí rôzneho druhu, kde 
si na svoje prídu malí, aj tí skôr narodení. 
Nezáleží od počasia, či ročného obdobia, 
pretože v Krompachoch sa vždy niečo deje. 
Ponúkame vám prehľad najzaujímavejších 
TOP podujatí v roku 2016, konajúcich sa 
v meste pod Plejsami.
Keď sa na Plejsoch plesá ... 
Festival folklóru a zábavy – to sú Pankuškové 
fašiangy, konajúce sa pravidelne vo februári 
v areáli lyžiarskeho strediska Plejsy. Spoje- 
ním športu, kultúry a gastronómie vzniká 
jedinečné podujatie, ktoré sa každým ro- 
kom stretáva s veľkým záujmom obyvateľov 
mesta a širokého okolia. Dvojdňové podu- 
jatie je sprevádzané tradičnou ľudovou  
veselicou a typickými fašiangovými maškr-
tami „pankuškami“, či zabíjačkovými 
špecialitami pripravovanými priamo pred 
očami návštevníkov.
Smejko a Tanculienka bavili najmenších
Vo februári veselá dvojica Smejko a Tan-
culienka zabávali našich najmenších. Mesto  
Krompachy pre najmenších obyvateľov 
mesta a širokého okolia pripravilo netra- 
dičný koncert, ktorý bol o nich a hlavne 
pre nich. Z ďalekej rozprávkovej krajiny 
zavítal do Krompách Smejko so svojou 
kamarátkou Tanculienkou. Divadelná sála 
v Dome kultúry sa tak 27. februára  
premenila na zázračnú krajinu pre všetky 
deti, kde ich čakalo zaujímavé predstavenie 
plné pesničiek, tanca a zábavy. Zaplnená 
 divadelná sála bola plná úsmevov, radosti, 
nadšenia a rozžiarených detských očí. 
Miroslav Donutil v Krompachoch 
Obľúbený český herec, spevák a humorista 
Miroslav Donutil patrí v súčasnosti medzi 
domácu hereckú špičku, ktorého milujú 
nielen v Čechách, ale aj na Slovensku. 
Začiatkom apríla zavítal s predstavením 
„Cestou, necestou“ aj medzi Krompašanov, 
aby im rozpovedal príbehy o priateľoch 
a kamarátoch, ktorých stretol počas svojho 
života. Vo svojich výpovediach sa často 
vracia aj k svojim umeleckým začiatkom 
a nevynechal ani historky z ciest po svete. 
Počas predstavenia si diváci v divadelnej 
sále Domu kultúry mohli vypočuť naživo 
pesničky z CD „Písničky, které mám rád“.
Jubilejný 10. ročník Festival tanca
Ako býva v Krompachoch zvykom, začiatok 
mája patrí tradičnému Festivalu tanca. 
Multifunkčné ihrisko pod Okruhliskom 
tento rok opäť hostilo desiatky šikovných 
tanečníkov z Krompách, ale aj z blízkeho 
a širokého okolia. Diváci mali možnosť 
vidieť rôzne tanečné žánre ako tradičné 

ľudové tance, hip-hop, streetdance, či 
latinsko-americkú salsu. V rámci animácií 
pod vedením tanečníka a choreografa 
Miguela z tanečnej školy La Cassa del Rimto 
z Košíc sa mohli diváci naučiť základné 
kroky latino tancov. Hosťom podujatia 
nebol nikto iný, ako víťazi talentovej súťaže 
Old School Brothers.
Deň detí vo veľkom štýle
Prvý jún je tradične venovaný všetkým 
deťom na celom svete. Sviatok všetkých 
detí sme tento rok spoločne oslávili už  
28. mája v nádhernom prostredí lyžiarskeho 
strediska Plejsy, kde bol pre deti pripravený 
pestrý program s množstvom atrakcií. 
Súčasťou programu boli ukážky prác 
psovodov, či hasičov, ktorí deťom pripravili 
penovú show so všetkým, čo k tomu patrí.
Krompašský jarmok oslávil svoju 
„dvadsaťpäťku“
Tradične s jeseňou prichádzajú aj Krom-
pašské trhy, ktoré sú neodmysliteľnou 
súčasťou nášho mesta ako aj obyvateľov 
neďalekých obcí. Súčasťou 25. ročníka 
Krompašského jarmoku boli aj tento 
rok sprievodné podujatia, ktoré začali 
17. septembra tradičným Krompašským 
jarmočným duatlonom. Milovníci športu si 
mohli zmerať svoje sily v stolnotenisovom 
turnaji, tenisovom turnaji „O pohár primá-
torky mesta“, alebo stráviť dopoludnie 
v Areáli na streetbalovom ihrisku. Výs-
tavná miestnosť Domu kultúry ponúkla 
návštevníkom od 21. do 30. septembra 
nazrieť do umeleckej dielne ukrajinského 
maliara Vasyľa Polažynca. Trojdňová 
slávnosť začala už vo štvrtok 22. septembra 
a trvala až do soboty 24. septembra. Tohto- 
ročné slávnostné otvorenie sa nieslo 
v duchu histórie, pretože od udelenia 
kráľovských výsad ubehlo 455 rokov. 
Pri tejto významnej udalosti vedenie 
mesta Krompachy v spolupráci so žiakmi 
miestnej základnej školy na ulici Ze-
manská a gymnázia pripravilo divadlo, 
prostredníctvom ktorého mohli návštevníci 
nazrieť do minulosti. 
Návštevníci si mohli vychutnať bohatý 
kultúrny program, v ktorom sa predstavili 
nielen domáci Krompašania, ale aj tanečník 
Miguel s tanečnou školou CASA DEL 
RITMO, dvojica zabávačov Robo Kajzer 
a Peter Meluš, či známa prešovská kapela 
Heľenine oči. Nechýbal ani Folklórny súbor 
Pysanka z Ukrajiny, či Rusínske Holosy  
z Humenného. Najmenším návštevníkom 
Krompašského jarmoku sa predstavil jeden 
z popredných slovenských mímov Miro 
Kasprzyk. Bodkou za vydareným víkendom 

bola kapela Elán Tribute a gelnická kapela 
CreaCage.
Večer plný hviezdnych melódií
Mesiac október je aj mesiacom úcty 
k starším. Pri tejto príležitosti Mesto 
Krompachy v spolupráci so Štátnou filhar- 
móniou Košice pripravilo jedinečný koncert 
známych muzikálových piesní. Štátna 
filharmónia Košice pod vedením dirigenta 
Jakuba Žídeka odohrala v Krompachoch 
21. októbra koncert s názvom Muzikál – 
šansón. V divadelnej sále Domu kultúry 
zazneli najslávnejšie hity z muzikálov 
Mačky, Fantóm opery, Sunset Boulevard, 
Bedári, Miss Saigon, Jesus Christ Super-
star, či šansóny nezabudnuteľnej Edith  
Piaf v podaní špičkových sólistov Hany 
Fialovej a Tomáša Savku z ostravského 
Národného divadla moravskosliezkeho.

Ing. Ján Znanec

vedúci oddelenia školstva, 

kultúry a športu

KROMPACHY – mesto, v ktorom to počas roka žilo

Sviatok sv. Mikuláša 
- vystúpenie 

v Dennom klube seniorov

(dokončenie  z 2 strany)

V tento čarovný deň sme so žiakmi v Den-
nom klube seniorov recitovali krásne básne 
a spievali piesne. Na záver žiaci odovzdali 
darček – vlastnoručne vyrobené ozdoby na 
stromček. Žiaci zato boli odmenení krás-
nym potleskom, uznaním a sladkosťami.

ŠZŠ Krompachy
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Šport a telesné cvičenia sú súčasťou životného štýlu a odrážajú 
súčasne aj jeho dimenziu humanity. V budúcnosti by sa pohybovo-
rekreačné aktivity človeka mali stať prirodzenou, základnou 
životnou potrebou, takou samozrejmosťou súčasti osobnosti 
človeka, ako je prijímanie potravy a spánok. Šport a pohybovo 
- rekreačné aktivity sú svojím obsahom, rozsahom i vplyvom 
zložitým biologicko-psychologicko-sociálnym, ako aj kultúrno-
zdravotným fenoménom. 
Športové dianie v meste je sústredené najmä v športových kluboch, 
ktoré združujú oddiely stolnotenisový, turistický, cykloturistický, 
ZRTV, hokejbalový, triatlon-duatlon-maratón. Aktívny je tiež 
Futbalový klub Pokrok SEZ Krompachy, ako aj dva basketbalové 
kluby. Pre športovcov je k dispozícii lyžiarsky areál na Plejsoch, 
futbalový štadión na ulici SNP, telocvičná hala a krytý plavecký 
bazén na Maurerovej ulici, tenisový kurt na Trangusovej ulici, 
viacúčelová stolnotenisová herňa, multifunkčné ihrisko na Mau- 
rerovej ulici, ako aj multifunkčné ihrisko „Pod Okruhliskom“;  
a značené turistické chodníky v okolí mesta. 

FUTBAL

Začiatky futbalu v meste Krompachy sú spojené s rokom 1913, 
kedy sa začala písať prvá stránka dejín organizovaného futbalu. 
Futbalový klub pod názvom POKROK SEZ KROMPACHY je 
od roku 1994 občianskym združením. Počas svojho dlhodobého 
vývoja prešiel rôznymi vývojovými zmenami. V roku 2013 oslávil 
uvedený futbalový klub svoje významné jubileum - 100 rokov. Málo 
miest na Slovensku sa môže pochváliť takouto dlhou cestou histórie 
futbalového klubu. Mnoho spomienok majú tí, ktorí sa futbalu 
nielen venovali, ale aj tí, ktorí mu fandili. Futbalové stretnutia sa 
niesli v duchu víťazstiev, úspechov, ale aj prehier a sklamaní, ktoré 
krompašský futbal za tie neuveriteľné roky sprevádzali. V súčasnej 
dobe sa na organizácii podujatí a príprave žiakov a mužov podieľa 
organizačný, pomocný výbor a kvalifikovaní tréneri v počte 
20. Dnešný krompašský futbalový klub zahŕňa tieto kategórie: 
prípravka, mladší žiaci, starší žiaci, dorast, a na záver muži. 
FK POKROK SEZ KROMPACHY reprezentuje seba a aj mesto 
Krompachy v rámci súťaží riadených VSFZ, ktorý je priamym 
členom SFZ.

BASKETBAL

Basketbal v našom meste zahŕňajú 2 kluby. Občianske združenie 
BKM DASTET Krompachy vzniklo 16. 8. 2011. V súčasnej dobe 
naše OZ BKM DASTET Krompachy zastupuje viacero bývalých 
aj súčasných, ešte aktívnych hráčov nášho OZ. S rozvojom 
chlapčenského mládežníckeho basketbalu sa začalo v roku 2015. 
Mužskú zložku nášho OZ tvorí každoročne cca 20 hráčov. OZ 
BKM DASTET Krompachy v súčasnosti súťažne reprezentuje 
len družstvo mužov. V rámci kraja patrí naše družstvo mužov 
v posledných rokov medzi najlepšie družstvá a pravidelne sa 
umiestňuje na popredných pozíciách . 
BK KOVOHUTY KROMPACHY je druhým basketbalovým 
klubom. Uvedený športový klub za obdobie 1996 - 2004 pôsobil v 
najvyššej súťaži mužov v I. lige. Klub sa však zameral aj na podporu 
a spoluprácu s mládežou. Na základe toho vznikli v spolupráci so 
ZŠ s MŠ, Maurerova 14 aj športové triedy dievčat. Športový klub 
pod vedením kvalifikovaných trénerov sa podieľa na skvalitnení 

tréningov, sústredení, prípravných a súťažných 
stretnutí KE a PO kraja na Slovensku. Reprezentuje naše mesto  
v súťažných stretnutiach družstiev v basketbale.

OZ - ASK CHEEKY GIRLS

Mažoretkový klub CHEEKY GIRLS vznikol v apríli 2010. Od tej 
doby sa zúčastňuje rôznych vystúpení a úspešne reprezentuje 
mesto Krompachy na súťažiach doma, ale aj v zahraničí. Základňu 
súboru tvorí 40 dievčat vo veku od 4 až po 25 - ročné dievčatá a 
jedna trénerka. Tréning prebieha v týchto kategóriách: deti (4-7), 
kadetky ( 8-11), juniorky (12- 14), seniorky ( nad 15). Hlavnou 
úlohou súboru je tanečná príprava detí a mládeže, kde získavajú 
základy klasického tanca, gymnastickú prípravu a prácu s náčiním 
baton - palička, pom-pom- strapce. Cieľom je viesť dievčatá k 
pohybu, zodpovednosti a naučiť ich spolupráci a tolerancii v 
kolektíve. Súbor funguje ako občianske združenie, je členom 
asociácie mažoretkového športu Slovensko. Od svojho vzniku sa 
každoročne kvalifikuje na majstrovstvách Slovenska a Európy, kde 
úspešne reprezentuje klub a mesto Krompachy.

STOLNOTENISOVÝ ODDIEL TJ POKROK KROMPACHY

Stolnotenisový oddiel TJ POKROK Krompachy bol založený 15. 
12. 1967, kedy na základe dohody  TJ družstevník Kluknava sa 
zmenil na TJ POKROK Krompachy. V roku 2009 z reorganizačných 
dôvodov vznikol MŠK STO Krompachy – stolnotenisový a 
tenisový oddiel. Krompašskí stolní tenisti ďalej pokračovali vo 
svojej činnosti pod zastrešením tohto občianskeho združenia až 
dodnes. Stolnotenisový klub mal veľa hráčov, ktorí sa pravidelne 
umiestňovali na popredných miestach na okresných a krajských 
súťažiach.

MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB KROMPACHY

MŠK vznikol v roku 1990 ako jeden z pokračovateľov zaniknutej 
ZTJ Pokrok Krompachy, so zameraním na všestranný rozvoj 
telesných schopností a na aktivity pobytu v prírode. 
Mestský športový klub združuje nasledujúce oddiely/kluby:
 Rekreačná telesná výchova a šport (RTVŠ),
 Klub slovenských turistov (KST),
 Klub rekreačnej cyklistiky (KRC),
 Klub stolného tenisu (ST)  
 Klub MŠK Krompachy Freeride (KFR)
Každý klub má svojho predsedu a podpredsedu. MŠK zahŕňa 
124 členov v týchto kategóriách: dospelí, mládež a deti. Podu-
jatia sa organizujú pre širokú verejnosť nielen z Krompách, 
bez požadovania členskej príslušnosti a bez štartovných, či 
účastníckych poplatkov, aby boli dostupné úplne pre všetkých 
záujemcov. Kluby sa zúčastňujú športových podujatí a súťaží  
na rôznych úrovniach.
Moderný a súčasný spôsob života človeka prezentuje pro-
stredníctvom rôznych médií informácie o uplatňovaní zdravého 
životného štýlu a zaradenia športovej aktivity vôbec. Napriek 
množstvu informácií o tom, aký šport pre zdravie človeka  
je dôležitý, táto oblasť v ponímaní ľudí absentuje. Sedavý spôsob 
života u detí a nehovoriac mládeže, podporuje výskyt rôznych 
pohybových ochorení. Pri zdôrazňovaní pohybovej aktivity pre 
zdravie a kvalitu života človeka je potrebné poukázať aj na dôsledky  
a škodlivosť pasívneho spôsobu života.

Spracovala: PaedDr. Slávka Šmidová

PREDSTAVUJEME

ŠPORTOVÉ KLUBY v Krompachoch
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Pán Miľo, vieme, že ste už na dôchodku a čitatelia KS Vás 
poznajú ako dlhoročného prispievateľa do záhradkárskej 
rubriky. 

Môžete sa bližšie predstaviť našim čitateľom? 
Mám 76 rokov a do dôchodku som šiel v roku 
1999 z podniku Kovohuty Krompachy, kde 
som pracoval 40 rokov v rôznych funkciách 
ako chemik, vedúci prevádzkového laboratória 
a vedúci fyzikálno – chemickej skúšobne  
v prevádzke na výrobu medených drôtov. Mám 
ukončenú SPŠCH. 

Ako ste sa dostali k svojmu koníčku – záhradkárčeniu? 
V auguste 1977 sme s manželkou kúpili osadovú záhradku  
v katastri Krompách. Po jej zakúpení som vstúpil do Slovenského 
zväzu záhradkárov. 
Ako a kedy ste v rámci zväzu dosiahli kvalifikáciu vedúceho 
odborného inštruktora – špecialistu? 
V rokoch 1985 - 1987 som absolvoval trojročné štúdium Ústrednej 
záhradkárskej akadémie. Súčasťou štúdia bola záverečná 
diplomová práca, ktorú som obhájil na tému „Konzervovanie  
ovocia v domácnosti“. Tak som dosiahol spomínanú kvalifikáciu.
Ako ju využívate?
Ako člen Okresného výboru SZZ v Spišskej Novej Vsi pôsobím 
vo funkcii vedúceho odborného inštruktora už od roku 
1985. Pri OV sa usporiadajú pravidelné odborné školenia, 
ktoré vediem. Na požiadanie jednotlivých základných orga- 
nizácií v rámci okresu Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča 
robím prednášky s odbornou záhradkárskou tematikou.  
Prispievate aj do iných novín a časopisov? 
V rokoch 1995-1997 som pravidelne každý týždeň prispieval 
odborným článkom do okresných novín „Spišský Kuriér“, ktoré 
však zanikli. V našom mesačníku Krompašský spravodajca 
pravidelne uverejňujem záhradkársku poradňu s aktuálnymi 
radami pre jednotlivé mesiace. Tie poskytujem pravidelne každý 
mesiac aj v káblovej televízii „KROMSAT“.
Od roku 1988 vediem pravidelnú záhradkársku poradňu  
v Krompachoch v Dome záhradkárov. 
Za Váš plodný život ste v tejto oblasti, ktorá je Vaším hlavným 
koníčkom, zaiste dosiahli nemálo úspechov. Môžete ich 
predstaviť našim čitateľom? 
V roku 2003 sme v súčinnosti s troma základnými organizáciami 
SZZ usporiadali po niekoľkých rokoch úspešnú oblastnú výstavu 
ovocia, zeleniny a kvetov v Krompachoch. Na II. celoslovenskej 
súťaži v reze ovocných stromov som obsadil prvé miesto. Za svoju 
prácu vo zväze záhradkárov som bol ocenený viacerými diplomami 
a čestnými uznaniami v rámci OV SZZ. Republikový výbor SZZ 
mi udelil vyznamenania III., II., i I. stupňa a vyznamenania pri 
životnom jubileu za dlhoročnú záslužnú prácu v prospech zväzu.
Ďakujem Vám pekne za rozhovor. Za redakčnú radu Vám 
želám veľa pevného zdravia, aby ste sa so svojimi skúsenosťami 
ešte dlho delili s čitateľmi na stránkach našich novín.

Zhovárala sa Marta Mičeková

            Plán aktivít 
Mestskej organizácie 
Jednoty dôchodcov Slovenska
v Krompachoch na rok 2017

Január:  
Pietna spomienka - 72. výročie oslobodenia Krompách
Tvorivá dielňa
Február: 
Výročná členská schôdza
Pietna spomienka - 96. výročie Krompašskej vzbury
Slávnostné posedenie – fašiangy 
Tvorivá dielňa
Marec: 
Posedenie pri príležitosti MDŽ
Prednáška –Týždeň mozgu. Alzheimerova choroba
Príprava na Ľudovú slovesnosť v Markušovciach
Apríl: 
Zájazd – historické pamiatky, nákupy Leluchów
Návšteva divadelného predstavenia ( Košice podľa programu)
Spolupráca so ZŠ v Krompachoch
Máj: 
Pietna spomienka ku dňu Víťazstva nad fašizmom
2- dňový zájazd – Orava a Zakopané
Vychádzky do prírody od 01.05.2017 do 30.09.2017
Prednáška - sociálne služby a kompenzácie
Jún: 
Zájazd do Noweho Targu ( historické pamiatky, nákupy)
Literárna exkurzia po Krompachoch
Športový deň seniorov okresu SNV v Nálepkove – 11. Ročník
Júl: 
Zájazd do  Kežmarku – remeselné dni
Návšteva termálneho  kúpaliska  v Sárospataku
August: 
Letné posedenie pri guláši
Pietna spomienka - 73. výročie SNP
Poznávací zájazd vlakom Červená skala – Brusno
September: 
Prehliadka mesta Košice
Prednáška  - Bezpečnosť na cestách a Ako sa nenechať okradnúť
Október: 
Členská schôdza pri príležitosti Mesiaca úcty k starším - posedenie
Zájazd do Noweho Targu ( historické pamiatky, nákupy)
Tvorivá dielňa
November: 
Prednáška – zdravotná ( diabetes – vznik a následky )
Prednes poézie a prózy - obľúbený autor
Tvorivá dielňa
December: 
Zájazd – historické pamiatky, nákupy Leluchów
Rozšírené zasadnutie výboru MsO JDS
Spolupráca s MS

Pravidelná starostlivosť o hroby padlých obetí Krompašskej 
vzbury

Ján Žiška

 predseda MsO JDS

DNES VÁM PREDSTAVUJEME
dlhoročného prispievateľa 
do záhradkárskej poradne – pána Jána Miľa
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od predškolského veku až pre dospelých. Krompachy 
mali silný a známy lyžiarsky oddiel, v ktorom vyrastali ďalší 
lyžiari. Mesto v zime žilo lyžovaním. 
Pohybovalo sa tu množstvo turistov, reštaurácie boli plné a na 
voľnú stoličku sa v nich niekedy čakalo aj hodinu. Niektorí 
majitelia domov si ich upravili pre možnosti ubytovania pre 
lyžiarov. Ukončila sa rekonštrukcia turistickej ubytovne na 
pekný a moderný hotel. Lenže v živote a aj v športe už tak to je, po 
hostine príde obdobie pôstu. Žiaľ, to postihlo aj naše stredisko. 
Na mieste by bola otázka „prečo“. Správnu odpoveď je veľmi 
ťažko nájsť a musia ju hľadať predovšetkým majitelia strediska. 
Fakt je ale jeden, stredisko upadlo a stále upadá, o čom svedčí 
stále sa zmenšujúca návštevnosť lyžiarov a všetko, čo s tým 
súvisí. Na už citovaný slogan,,žiaľ musíme zabudnúť, a pre 
ešte žijúcich milovníkov tohto športu z Krompách, ktorí mali 
podiel na jeho výstavbe, sa stredisko stáva už len nostalgickou 
spomienkou. Technické vybavenie strediska zostarlo, lanovka 
je nefunkčná, podobne ako niektoré vleky, ktoré už tam stoja 
len ako majáky zašlej slávy. Keďže ani zima nie je prajná, všetko 
sa musí umelo zasnežovať, čo kladie veľké nároky na financie 
a celkovú ekonomiku strediska. Preto sa obyčajne zasnežuje 
len časť zjazdoviek a nie v plnej šírke, a aj najdlhší vlek / H 
210/ funguje niekedy len do 2/3 svojej dĺžky. Časť zariadení 
na občerstvenie chátra alebo sa predala. Horský hotel Hutník 
zatvorený, podobne aj Relax. Návštevnosť strediska udržujú 
z väčšej časti len školské zájazdy, čo pre ekonomiku je veľmi 
malý prínos a vytvára možnosť vzniku úrazov. Slabší lyžiari, 
úzka zjazdovka a neraz na záver, postavenie bránok, dáva 
k tomu všetky predpoklady. Zrušili sa sezónne lístky, údajne 
pre ich zneužívanie. Tomu sa pri dnešnej úrovni elektroniky dá 
veľmi ľahko zabrániť. Žiaľ, bolo lepšie uplatniť kolektívnu vinu. 
Forma sezónnych skipasov funguje vo všetkých známejších 
lyžiarskych strediskách. Je to obojstranná výhoda pre lyžiarov 
a prevádzkovateľov. O prejavoch poklesu úrovne strediska by 
sa dalo napísať ešte mnoho. Ale ľudia, ktorí majú radi tento 
šport a nechcú cestovať za svojím koníčkom, sa musia zmieriť 
aj s takýmto stavom. Uznanie patrí ľudom, ktorí v tomto 
stredisku s pomerne morálne opotrebeným vybavením pracujú 
a snažia sa ho udržiavať v prevádzkyschopnom stave, podobne 
aj prevádzkovateľom občerstvenia v bývalej chate Horskej 
služby, chate Energetik, a samozrejme prevádzkovateľovi 
hotela Plejsy, ktorý si udržuje svoj vysoký štandard. Bez ich 
práce by bolo stredisko prakticky bez života. Máme pochopenie 
aj pre majiteľov strediska, ktorého ekonomika sa pohybuje 
v červených číslach, ale očakávame, že nájdu riešenie, aby 
sa stredisko aspoň priblížilo k niekdajšej úrovni. Nemali by 
dopustiť, aby všetko to, čo vytvorili občania Krompách, odišlo 
do nenávratna, ale aby Krompachy opäť ožili, ako lyžiarske 
mestečko s množstvom lyžiarov, šíriacich dobré meno strediska, 
aj keď možno už s iným sloganom “Dobrá lyžovačka pod 
Plejsami“. Nedopusťme, aby nad strediskom zaznela „labutia 
pieseň“, ako sa to stalo v mnohých lyžiarskych strediskách  
aj v blízkom okolí. Ospravedlňujem sa, že som neuviedol mená 
ľudí, ktorí prispeli k vzniku a rozvoju strediska a dali mu svoju 
tvár cez množstvo úsilia a energie, ale bol by to dlhý zoznam.

František Piatnica

Aká bude tohoročná lyžovačka?
Túto otázku si kladú všetci milovníci toho krásneho zimného 
športu. Nás, Krompašanov, zaujíma predovšetkým, ako to bude 
v našom zimnom stredisku Plejsy. Všetci vieme, že toto lyžiarske 
stredisko vzniklo na niekdajších lúkach, kde sa pásol dobytok. 
Objavili ho nadšenci lyžovania z Krompách, ktorí na týchto 
neupravených svahoch, na drevených lyžiach sa začali spúšťať 
dole kopcom. Ich výkony za deň boli mnohokrát len dve jazdy. 
Dopoludnia jedna a popoludní druhá, pretože bolo potrebné celý 
svah vyšliapať pešo. Časom, keď nadšencov pribúdalo, objavil 
sa aj prvý malý vlek /kotvový/, neskôr ďalšou vymoženosťou bol 
dvojmiestny vlek. To už lyžiarov pribúdalo a na vlek sa čakalo 
dosť dlho.Obdobne to bolo aj v iných strediskách okresu a okolia. 
Zlom v rozvoji lyžovania na Slovensku nastal až nákupom 
licencie na výrobu vlekov od firmy Pomagalski, značky „Poma“. 
Mal som to šťastie, že v tejto súvislosti som bol v skupine ľudí 
z lyžiarskych kruhov, ktorí boli na prehliadke výrobného 
závodu „Pomagalski“ vo francúzskom meste Grenoble. Videli 
sme vleky a lanovky z tejto firmy, aj prevádzku v niekoľkých 
lyžiarskych strediskách vo francúzskych Alpách, o čom sme 
my, zatiaľ, mohli len snívať. Nákup licencie bol obrovský prínos 
pre rozvoj lyžovania na Slovensku. Výroba začala v závode 
v meste Kežmarok pod názvom “Tatra-Poma“. Na nej sa 
podieľal výrobou rozvádzačov aj n.p. SEZ Krompachy. Nastal 
obrovský záujem o vleky toho typu nielen na Slovensku, ale aj 
v Čechách. Krompachy mali to šťastie, že sa podieľali nielen 
na ich výrobe, ale mali aj dosť zanietených ľudí pre tento šport. 
Druhým šťastím bolo, že sa našiel človek, alebo ľudia, ktorí 
dokázali vybaviť miliónové úvery a začala výstavba prakticky 
nového a moderného lyžiarskeho strediska. Veľký podiel na tom 

mali miestne podniky SEZ a Kovohuty. Ale bez odhodlaných 
a ochotných milovníkov tohto športu by to všetko nebolo vzniklo. 
Organizovali sa dobrovoľné brigády, odpracovali sa stovky 
hodín, v rámci ktorých sa stavali základy pod vleky, upravovali 
a rozširovali zjazdovky. Po obstaraní techniky na zasnežovanie  
a na úpravu zjazdoviek vzniklo jedno krásne a moderné stredis- 
ko, ktoré sa dlho pýšilo sloganom “Najlepšia lyžovačka  
pod Tatrami“. Má homologizované zjazdovky pre medziná- 
rodné preteky na najvyššej úrovni. Konali sa tu preteky 
o Európsky pohár. A mnoho, neskôr profesionálnych lyžiarov, 
ktorí ešte aj dnes pretekajú v rámci Svetového pohára, tu 
začínalo svoju kariéru. Okrem toho skoro každý víkend  
sa organizovali v stredisku preteky na rôznych úrovniach,  

www.krompachy.sk
Všetko podstatné o dianí v meste nájdete na stránke
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Pozornosť a duchaprítomnosť jedného z mestských policajtov za-
chránili život dôchodcovi z mesta. Muža, ležiaceho v tráve bez po-
hybu, objavil službukonajúci policajt na Trangusovej ulici. Dô-
chodca skončil v nemocnici. Ako uviedol náčelník Mestskej polície 
v Krompachoch Jozef Kuna, muž ležal asi tridsať metrov od hlav-
nej cesty neďaleko čerpacej stanice. Policajt si ho všimol v hustom 
trávnatom poraste blízko kríkov. „Hliadka zistila, že osoba leží na 
zemi, nemože sa hýbať a javí známky diabetického záchvatu. Na 
miesto bola privolaná rýchla záchranná služba, aj štátna polícia. 
Zistilo sa, že muž bol hľadaný od predchádzajúceho dňa. Jeho ne-
prítomnosť na polícii nahlásili susedia. Dôchodcu odviedli na ďal-
šie liečenie do nemocnice,“ informoval náčelník polície. K prípa-
du došlo v druhej polovici novembra. Ako dodal náčelník polície, 
nezvestná osoba bola v tomto prípade vypátraná a prípad skončil 
šťastne.

Mária Šimoňáková

Zima v záhrade Mestský policajt 
zachránil život dôchodcovi

Mikuláš, anjeli a čert 
prišli rozdávať radosť na detské 
oddelenie  krompašskej nemocnice

V zimných mesiacoch je záhrada v stave relatívneho pokoja. Avšak 
to, čo platí pre záhradku, nemalo by platiť pre záhradkára. Počasie 
nám môže niekedy pripraviť nepríjemné prekvapenie. Pri trvalej-
šom snežení, hlavne ak je sneh mokrý, vytvorí na stromčekových 
ríbezliach a egrešoch veľké vankúše, ktoré svojou váhou často 
zlomia ich korunky, preto ho musíme pravidelne striasať. Zároveň 
kontrolujeme ich uviazanie k oporným kolíkom. Sneh striasame aj 
zo živých plotov, ináč sa pováľajú a zostanú deformované. Každý 
pobyt na záhradke využijeme na vetranie skladu ovocia a zeleniny, 
ak nám to mráz dovolí. Pri priamom vetraní cez dvere hrozí vždy 
nebezpečenstvo, že nám do skladovacích priestorov vniknú 
hlodavce, ktoré sú pre sklad pohromou.

Aby sme nemuseli pri vetraní celý čas stráviť pri dverách, ponúkam 
jednoduché riešenie. Do dverí si urobíme z laťovky alebo lišty 
rám, vysoký asi 40-50 cm tak, aby sa dal presne zasunúť do dolnej 
časti zárubne dverí. Na tento rám z vonkajšej strany pribijeme 
jemné drôtené pletivo, také, aby cez neho nepreliezli hlodavce. 
Na to pripevníme hrubšiu polyetylénovú fóliu /napr. z PE vreca/ 
tak, aby prečnievala niekoľko cm nad horný okraj. Tento rám 
vložíme do zárubne vždy, keď chceme vetrať. Pre drobné hlodavce  
je to neprekonateľná prekážka, ktorá nám poslúži po celý rok.  
Cez zimu musíme venovať zvýšenú pozornosť skladovanému 
ovociu. Raz mesačne ovocie prekontrolujeme, nahnité plody 
vytriedime a zužitkujeme. Pozornosť venujeme aj skladovanej 
koreňovej a hlúbovej zelenine. Jednou zo skladových chorôb  
je čierna hniloba koreňovej zeleniny. Napadnuté korene 
likvidujeme, lebo hniloba má tendenciu prenášať sa aj na zdravé 
korene.

Ak pôda nie je pokrytá snehom, máme možnosť pri odmäku hnojiť 
ovocné stromy rozriedeným hydinovým trusom, Slovcereritom, 
alebo iným kombinovaným plnohodnotným hnojivom. Ak máme  
založený kompost, je vhodná doba na jeho prehodenie. Pri 
bezmrazivom počasí môžeme zakladať nový kompost. Ako 
materiál môžeme použiť všetok odpad zo zeleniny, spadané lístie  
a iný odpadový organický materiál.

Zima je čas na nakúpenie semien na jarný výsev. Pri kúpe semien 
sa neriaďme cenou, ale kvalitou, pretože ušetrením niekoľkých 
centov môžeme byť na jar sklamaní pri klíčení semien a kvalite 
úrody. Spravidla platí, že čím lacnejšie semená, tým horšia kvalita. 
Dávajme prednosť semenám označeným ako hybridné písmenom 
F1, ktoré zaručujú kvalitnejšiu a bohatšiu úrodu.

Nezabúdame ani na dokúpenie vhodných záhradkárskych 
pomôcok a nástrojov. Doplníme si záhradkársku literatúru, 
štúdiom ktorej si rozširujeme vedomosti a poznatky z najnovšieho 
vedeckého výskumu. Čo nevidieť máme tu Vianoce. Vianočný zvon 
spolu s Betlehemským dieťaťom nech prinesie do našich rodín,  
do našich duší pokoj a lásku, porozumenie a svornosť. Pri novo-
ročnom pohári šampanského si poprajme všetko najlepšie do 
Nového roku a nám záhradkárom lepšie počasie, menej chorôb 
ovocia, viac teplejšieho leta a bohatšiu úrodu.

To Vám a všetkým čitateľom Krompašského spravodajcu z celého 
srdca praje

Ján Miľo

„Mik, mik, Mikuláš, čo v tom vreci pre mňa máš“, zaznelo  
6. decembra 2016, na detskom oddelení Nemocnice Krompachy. 
Študenti Gymnázia v Krompachoch prezlečení za Mikuláša, 
anjelov a čerta, prišli rozveseliť našich detských pacientov 
a obdarovať ich sladkosťou.
Na detskom oddelení Nemocnice Krompachy je momentálne 
hospitalizovaných 22 detí. „Príchod Mikuláša a jeho pomocníkov 
rozveselil všetky detičky a po krátkej chvíli bolo oddelenie plné 
smiechu a radosti,“ uviedol MUDr. Miroslav Kraus, konateľ 
spoločnosti s tým, že detičky Mikulášovi zarecitovali básničky 
a všetci si spolu zaspievali. Detské oddelenie už 60 rokov poskytuje 
zdravotnú starostlivosť detským pacientom. Nachádza sa v pa- 
vilóne C na 2. poschodí a má 25 lôžok. Detskí pacienti majú 
k dispozícii jedáleň s herňou a TV. „V mene všetkých našich 
najmenších pacientov by som sa chcel veľmi pekne poďakovať 
študentom za sladkosti, ktoré našich najmenších pacientov 
rozveselili a spríjemnili im pobyt v nemocnici, “ dodal konateľ 
nemocnice MUDr. Miroslav Kraus.

Mgr. Marta Csergeová
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Vianočná nálada každým rokom prichádza akosi skôr. Nie je 
obchod, kde by na vás nehovorili vianočné lákadlá. Ani tento 
rok nie je výnimkou a Vianoce nám do nášho vedomia postupne 
dávkujú obchodníci už od prelomu októbra a novembra. Až vás 
to láka kúpiť salónky, nové vianočné gule, či vianočnú dekoráciu. 
Nie jeden z nás je skúšaný ako Eva s Adamom v raji pred stromom 
poznania. A ako oni, väčšina z nás neodolá a čo - to si s vianočným 
nádychom aj kúpi. Horšie je to však v prípade, ak neodolá 
permanentnému masírovaniu reklamy na pôžičky, či nákupov na 
splátky, ktoré vás ulovia odpustením prvej splátky.
Vtedy si spomeniem na svoju niekdajšiu známu. Aj tá si roky  
dozadu pred Vianocami povedala, že dosť bolo uskromňovania  
sa, že si už aj ona konečne urobí Vianoce, ako sa patrí. 
S vysnívanými darčekmi a slávnostným menu v štýle lukulských 
hodov. Z nebankovky si požičala „len“ 500 eur. Mesačná 
splátka 25 eur, je pre ňu malina, aspoň tak sa vyjadrila. Istý 
čas som návyky a zvyky mojej známej poznala a šporenie, či 
odkladanie peňazí nebolo jej silnou stránkou. Skôr naopak, 
peniaze ju v rukách pálili ako žeravé uhlie a čo na účet  
v jeden deň prišlo, to do pár dní aj odišlo. Tak to dopadlo aj 
s pôžičkou. Dva týždne sviatočného la dolce vita, sa zakrátko 
zmenilo na niekoľko mesačné finančné trápenie. Už na prvú 

Novoročný ohňostroj poteší, vybuchujúca pyrotechnika skôr obťažuje

Šťastné, veselé 
a nezadlžené!

Súčasťou novoročných osláv v mestách 
a obciach sú ohňostroje. Krompachy nie sú 
výnimkou. Kým polnočný ohňostroj v meste 
je pútavým svetelným predstavením, kona- 
júcim sa raz do roka, ohňostroje počas 
bežného roka skôr znepríjemňujú život. 
Používanie pyrotechniky na území mesta 
upravuje mestské nariadenie. Dodržiavanie 
jeho litery počas roka však nie je vždy 
jednoznačné. Nie vždy sa mužom zákona 
podarí priestupcu identifikovať.
Na území mesta v súčasnosti platí všeobecne 
záväzné nariadenie (VZN č.5/2016) 
o obmedzovaní používania pyrotechnických 
výrobkov. Prijali ho poslanci Mestského 
zastupiteľstva v Krompachoch koncom 
júna tohto roka. Upresňuje, aké pyro-
technické výrobky je dovolené používať. 
Jednotlivé triedy výrobkov upravuje banský 
zákon o trhavinách. Platí, že na území 
mesta je celoročne dovolené používať 
pyrotechnické výrobky od 12. do 22. hodi- 
ny na verejnom priestranstve, počas konania 
verejných zhromaždení, významných podu-
jatí, športových podujatí, príležitostných 
trhov a pod. Výnimku predstavuje posledný 
deň v roku, kedy je upravený čas používania 

od 16. do 03.hodiny prvého dňa nového roka.  
Na dodržiavanie VZN dohliada mestská 
polícia. Ako zdôraznil náčelník Jozef 
Kuna, najväčším problémom je voľná dos- 
tupnosť pyrotechniky na trhu. I keď to 
zákon zakazuje, tieto výrobky často končia 
v rukách mladistvých. „Problém sa netýka 
len Krompách, ale aj ostatných slovenských 
miest. Rodičia nedokážu ustriehnuť, čo ich 
deti robia a s čím prichádzajú do styku. 
Predajcovia nie sú dôslední pri kontrole 
kupujúcich. Myslím si, že by pomohlo, ak by 
s pyrotechnikou mohli narábať len licen- 
covaní pyrotechnici. Takzvaní samozvaní 
„pyrotechnici“ sú bezohľadní voči svojmu 
okoliu. Neuvedomujú si, ako to negatívne 
vplýva na starších ľudí, na malé deti, ale aj 
na zvieratá,“ uviedol náčelník. Ďalším roz- 
merom je vnímanie verejného priestranstva 
– neohradené miesto v majetku mesta, 
a priestranstva verejne prístupného – 
ide o pozemky súkromných osôb, ktoré 
sami sprístupňujú. „Ak nejaký majiteľ 
reštauračného zariadenia dovolí na svojom 
pozemku svojim hosťom robiť ohňostroj 
pri oslavách, my s tým veľa robiť nemô-
žeme. V súčasnosti sa stal ohňostroj akousi 

módnou záležitosťou pri rôznych súkrom-
ných oslavách počas roka. Otázne je, či má 
nejaký prínos vzhľadom na ľudí, ktorým 
znepríjemňuje život. Či tá chvíľa hluku 
stojí za to,“ zamyslel sa J. Kuna. 
Poloha mesta Krompachy je špecifická 
umiestnením v doline. Ide o podmienky, 
pri ktorých sa hluk šíri dvojnásobne 
silnejšie. Vzhľadom na krátkosť trvania 
súkromných ohňostrojov a identifikácií 
miesta, muži zákona i napriek snahe ťahajú  
za kratší koniec. Pri odhalení porušovateľa 
mestského nariadenia, či iného právneho 
predpisu, hrozí pokuta do výšky 33 eur,  
udelená priamo na mieste. Pred časom 
mestskí policajti riešili prípad „vybuchu-
júcich“ smetných košov. Mládež si krátila 
dlhé chvíle hádzaním petárd do košov, ktoré 
ich zvnútra roztrhali. Aj vďaka mestskému 
kamerovému systému sa páchateľov 
podarilo vypátrať.

Mária Šimoňáková

splátku jej akosi nezvýšilo. No nič, povedala si, zaplatím na mesiac. 
Vo februári bolo januárové deja vu, tiež akosi nezvýšilo. V marci  
si dala oneskorené novoročné predsavzatie, konečne začať splácať. 
No, nezvýšilo. Apríl prišiel z pozdravom od veriteľa – nebankovky. 
S výzvou zaplatenia 25 za január, 25+25 za február a 25+25  
za marec, plus ďalších 50 eur za apríl. Spolu 175 eur má zaplatiť  
do 10 dní. Krvi by ste sa jej v tom okamihu nedorezali. V ošiali láka-
vej 500 eurovej pôžičky, ktorá bola na účte do 24 hodín a minutá  
do ďalších 48 hodín, si neprečítala podmienky zmluvy o pôžičke. 
Stačí jeden mesiac omeškania a každý ďalší mesiac platí dvojnásobok 
mesačnej splátky. Dlhé mesiace sa trápila so splácaním. Sumu 
175 eur nebola schopná tak rýchlo zaplatiť, platila pár desiatok 
eur mesačne, ak zvýšilo. Každým mesiacom jej ďalší dlh narastal. 
Päťstoeurová pôžička skončila s ďalším pozdravom od exekútora. 
Suma summarum dlh predstavoval 1 950 eur. 
Známu som dlhé mesiace nevidela. Odsťahovala sa. Po čase som sa 
stretla s jej vtedajším priateľom, dnes už ex-priateľom. Nedalo mi 
a spýtala som sa ho, ako s pôžičkou dopadla. Keď sa rozchádzali, 
brala si jeho ex-priateľka druhú pôžičku, aby splatila dlhy z tej 
prvej. S predsavzatím, že túto pôžičku už bude poctivo splácať.  
Pri rozchode si od neho vzala aj luxusné hodinky, čo mu na Vianoce 
kúpila, aby ich mohla použiť na zaplatenie časti dlhu.
Ako to nakoniec dopadlo, môžem sa len domnievať. Pre jej dobro 
verím, že sa poučila a veľké sústo v podobe jej proklamovanej ma-
liny si nevzala.
Vianoce nie sú o honosných darčekoch a preplnených stoloch. 
Majú oveľa triviálnejšiu, no o to vážnejšiu hodnotu. Nepodľahnúť 
lákadlám, znamená si Vianoce so svojimi blízkymi skutočne naplno 
vychutnať. A to je skutočný la dolce vita (sladký život).

Mária Šimoňáková



KROMPAŠSKÝ
spravodajca december 2016

10 Vlasy ako dar alebo Detský čin pomoci na ZŠ na Zemanskej ulici            Anketa, v ktorej na našu otázku  
            odpovedá sedem respondentov
Čo by ste popriali mestu a jeho občanom do nového roka?

Za Mesto Krompachy odpovedá Anna Nemčíková, prednostka 
mestského úradu
Čo popriať mestu: Nech rozkvitá ako nádherný kvet v záhrade, 
aby ľudia v ňom žili šťastne ako jedna veľká rodina. Krompašanom 
prajem pokojné Vianoce v kruhu najbližších, aby nikto nebol 
sám pri štedrovečernom stole počas najkrajších sviatkov v roku. 
Aby sa výnimočná atmosféra Vianoc preniesla do každej rodiny. 
Aby dnes, zajtra i v ďalšie dni v novom roku prežívali v živote len 
krásne chvíle. Dovoľte mi krátky vinš:
Na Vianoce, keď svet stíchne, nech Vám Božie dieťa vdýchne, pokoj, 
radosť aj posilu, nielen v túto svätú chvíľu, ale taktiež v Novom roku, 
nech Vás vedie v každom kroku.

Za poslancov MsZ - Vladimír Puchala, nezávislý
Mestu by som chcel popriať, aby sa mu darilo vytvárať čo najlepšie 
podmienky pre život svojich obyvateľov. Aby konečne do HPP 
prilákalo takého investora, ktorý dá ľuďom slušnú prácu aj plácu. 
Aby mladí ľudia, otcovia, či matky rodín nemuseli odchádzať 
za prácou do zahraničia. Krompašanov chcem povzbudiť, aby 
v tomto predvianočnom období boli k sebe milší, pozornejší, 
ohľaduplnejší. Zaželať im požehnané, milostiplné a radostné 
vianočné sviatky, „šťastné a veselé“. Do nového roku 2017 veľa 
zdravia, šťastia, optimizmu a nádeje.

Za MsO JDS Krompachy - Ján Žiška, predseda
Prajem mestu, v ktorom prežívame jeseň svojho života, pokoj, 
aby sme bez obáv mohli prechádzať jeho ulicami, aby sa nikto  
z nás necítil sám a opustený. Aby mestské zastupiteľstvo hodnotilo 
naše potreby ako potreby svojich rodičov, lebo čas nám meria 
všetkým rovnako. Pri plnení novoročných prianí a predsavzatí 
želám všetkým pevné zdravie.

Za občanov - Juraj Varga, náhodne oslovený
Ako mladý človek s mladou rodinou by som nielen sebe, ale aj 
všetkým obyvateľom mesta želal, aby mali v roku 2017 prácu 
a istotu s ňou spojenú. Po zdraví, je istota pre rodinu tou 
najdôležitejšou. Mať prácu, byť s rodinou, neodchádzať z domu, 
aby človek mohol uživiť rodinu. To by som sebe i Krompašanom 
želal. A ešte viac tej skutočnej ľudskej lásky, viac porozumenia 
a súdržnosti. Myslím si, že v dnešnej dobe je ich veľmi málo.  
A čo želať mestu ako takému? Aby sa i naďalej tak pekne rozvíjalo, 
aby bolo viac bývania pre mladých, viac možností pre deti  
a dospievajúcich a pre seniorov dosť spoločenského vyžitia. 

Za Nemocnicu Krompachy - MUDr. Peter Nehrer, lekár - chirurg
Čas beží neúprosne a my opäť stojíme na prahu nového roka  
s nádejou, že bude lepší a krajší ako ten predchádzajúci, ktorý 
sa práve skončil. Stalo sa už zvykom, že na začiatku nového 
roka si želáme navzájom šťastie, ktoré si každý predstavujeme 
inak. Prajeme si zdravie, pretože je potrebné k tomu, aby sme 
na našej ceste vpred mohli kráčať bez prekážok. Želáme si 
úspechy v osobnom živote, práci a v medziľudských vzťahoch.  
A v neposlednom rade prajeme si lásku a úctu človeka k človeku. 
A práve preto, že je to pekným zvykom, ktorý sa dedí z pokolenia 
na pokolenie, želám vám v roku 2017 všetkým dobrú pohodu, 
spokojnosť, radosť, pevné zdravie, šťastné a požehnané Vianočné 

sviatky.
Dovoľte mi vinš „po našim“:
Naj novi rok vam vipolňi šicke tajne chceňa, anďele naj vašo krasne 
drahich chraňa, zdravie naj vas trime a starosci straňa. V novim 
roku vinšujem vam na sto razi, ceple slunko nad domovom, dobre 
skutki s dobrim slovom, ščesca akurat, žebi vas mal každi rad. 
Dňeška, utre i na rok, trimce hlavne zdravi krok, žebi sme še dobre 
mali a šmiech všadzi rozdavaľi...

Za školy - Mgr. Terézia Valeková, riaditeľka ZŠ Zemanská 
Čas Vianoc je najkrajším obdobím v roku. Je časom 
nádeje. Dovoľte mi zaželať vám, aby tento čas bol časom  
čo najpríjemnejšie stráveným v kruhu najbližších. Aby láska  
mala miesto v našich príbytkoch. Želám vám, aby vaše srdcia 
naplnila radosť a spokojnosť. Nech čaro Vianoc, tradícií a pra- 
vých hodnôt pretrváva a nech sú Vianoce novým dôvodom  
na radosť. Prajem vám všetkým úspešný vstup do nového roku, 
všetko dobré, pevné zdravie, veľa Božieho požehnania a veľa 
osobných ako aj pracovných úspechov. Splnenie prianí, veľa 
dobrých rozhodnutí a čo najviac dôvodov na radosť.

Za podnikateľov - Ing. Anna Mikulová, 
konateľka HASMA, s. r. o.
V našom meste žijú múdri, vzdelaní, kultúrni, 
štedrí a zruční ľudia, ktorí by tieto vlastnosti 
radi prezentovali v prospech mesta. Sú hrdí 
na svoje mesto a  spokojní s tým, že ich 
predkovia si vybrali Krompachy za svoje 
rodisko a súčasníci za svoje bydlisko. Hrdosť 
im však dlho nevystačí, ak tu nenájdu prácu 
a tým aj možnosť vychovávať potomkov. 

Koľkí z týchto pracovitých ľudí už museli odísť za prácou, koľkým 
sa zrútil život, lebo sa nevedeli vyrovnať s takým osudom? Mnohí 
z tých, čo našli prácu v cudzine, to nemajú na ružiach ustlané. 
Veď prišli o domov, o prítomnosť blízkych. V januárových dňoch, 
po sviatkoch slnovratu, začína skôr svitať. Želajme si aj my, 
Krompašania, nech s Novým rokom v našom malom mestečku 
svitne na lepšie časy, nech si každý občan nájde prácu v tomto 
meste, nech za ňou nemusia vycestovať na kraj sveta a nech tu 
nemusia nechať svojich blízkych bez pomoci. Nech sú všetci 
ľudia zdraví, nech každý cíti, že sa v našom meste dobre žije,  
že jeho budúcnosť je pre každého jasná a úspešná. Zaželajme  
si hlavne, aby to bol rok mieru, pokoja a šťastia, ktorý prinesie ďalší 
rozvoj nášho mesta, úspechy a šťastie každej rodine a každému 
občanovi. Ja som šťastná, že mám ďalší rok pred sebou ako dar 
a prosím o silu, aby som pomohla iným tešiť sa aj v Novom roku. 
Nech je život Krompašanov naplnený istotou, pokojom a šťastím 
po všetky dni roka 2017.

(redakcia)

Touto cestou ďakujeme všetkým prispievateľom za ich odoslané príspevky 
do nášho mesačníka počas celého roka. Dovoľte nám, aby sme Vám všetkým 
zaželali do nového roka všetko najlepšie a  mnoho nových nápadov. Radi 
prijmeme  pripomienky čitateľov i prispievateľov na vylepšenie, aby sa tak 
Vaším i  naším pričinením stal náš mesačník ešte zaujímavejším, pútavejším 
a obľúbenejším u čitateľov. Bude to odmena pre nás všetkých.  
                            redakčná rada

P o ď a k o v a n i e
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Súťaž odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných
odborných škôl v Nižnej nad Oravou

Prinášame malý a 
predsa veľký príbeh 
obyčajnej mladej sleč- 
ny z deviateho roč- 
níka základnej školy. 

Emka Kleinová (IX. A) sa so svojimi ro-
dičmi zúčastnila Dňa zdravia na uliciach 
Košíc, kde zdravotníci predstavovali širokej 
verejnosti svoju náročnú a dôležitú prácu  
v prospech zdravia nás všetkých. I ona 
sama v minulom roku zakúsila ich pomoc, 
a preto pocity vďačnosti a úcty k ich práci 
berie tak akosi skutočnejšie a osobne.
Naša Emka práve v tomto čase zatúžila 
pomôcť chorému človeku viac ako len 
súcitom. Rozmýšľala, čoho by sa mohla 
zrieknuť, ako čo i len jednému chorému 
rozjasniť deň. A potom prišla na nevídaný 
nápad. Sama nám odpovedala na naše 
otázky:
Emka, na sociálnej sieti sme zachytili,  
že tvoja zmena účesu z hustých gaštanových 
dlhých vlasov na tento pekný športový účes, 
nie je iba taká náhoda?
- Nie, nie je to náhoda, ani vrtoch módy.

Je pravda, že si sa dala ostrihať, aby si 
mohla podarovať svoje vlasy ?
Áno, keď som videla utrpenie detí na det-

skej onkológii počas Dňa zdravia, zrazu 
som mala veľkú potrebu nejako zmenšiť 
ich utrpenie. Už dávnejšie som na internete 
čítala o tejto možnosti: podarovať svoje 
vlasy na výrobu detskej parochne zo sku-
točných vlasov pre detičky, ktoré kvôli 
chemoterapii a onkologickej liečbe prišli 
dočasne o svoje vlásky.

Úžasné, aký nápad môže mať 14 - ročný 
mladý človek. Zvlášť, keď vieme, ako strata 
vlasov v náročnej životnej situácii nalomí 
psychiku každého pacienta, a keď vieme, že 
parochne zo živých vlasov nie sú vôbec lacné 
pre človeka, ktorý je práceneschopný. Aký 
je postup prípravy takéhoto cenného daru, 
kým sa doručí adresátovi?
V ten deň som si poriadne umyla svoje dlhé 
pekné vlasy. Vysušila som ich a vychystala 
som sa ku dohodnutej kaderníčke. 
Pozrela som sa na seba pred odchodom 
z bytu ešte raz v zrkadle, potešila som sa 
pokývaním hlavy z dĺžky svojich vlasov  
a hádam kratučký smútok za nimi okamžite 
vystriedalo nadšenie z predstavy usmiatej 
detskej tváre, ktorú poteším. Kaderníčka 
bola poučená, ako má v takejto situácii 
postupovať. Pripravila na moje vlasy 
špeciálny vak. Ostrihala ma a vytvorila mi 

nový švihácky účes, ktorý, si myslím, že mi 
pristane.
Určite áno! Hneď som si v škole všimla, že si 
nejaká nová.. Takže zabalené vlasy ako dar, 
boli teda pripravené.. 
Áno, na internete sme potom vyhľadali 
adresu, kam ich doručiť. Z mojich vlasov 
sa vyrobili parochne pre tri detičky.  
A aký mám pocit..? Nedá sa to vypovedať.. 
neskutočne, neskutočne krásny.. Je to pre 
mňa zážitok na celý život.

Aj pre nás, Emka. Sme na teba v škole  
i my neskutočne hrdí. Prekvapilo nás to 
v dobrom slova zmysle, a aj preto sme sa 
rozhodli práve vo vianočnom čase podeliť 
sa s čitateľmi Krompašského spravodajcu 
o tvoj krásny životný príbeh. Ďakujem  
za rozhovor. Veľa šťastia, Emka.
Ďakujem.

Jedna parochňa zo živých vlasov stojí 
približne od 300 € do 2000 €. Ak je 
darom, stojí to len kus lásky človeka,  
čo sa stane pre druhého darom.

Zhovárala sa: Mgr. Anna Rybárová

V dňoch 29. až 30. novembra 2016 sa uskutočnil v priestoroch 
Spojenej školy v Nižnej nad Oravou už 12. ročník súťaže odborných 
vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných 
škôl, ktorej sa zúčastnili žiaci 4-tych ročníkov študijného odboru 
mechanik elektrotechnik z celého Slovenska: SOŠ Prievidza, SOŠ 
Ružomberok, SOŠ Martin, SOŠ Považská Bystrica, SOŠE Žilina, 

SOŠ Košice-Šaca, SOSE Trnava, SSŠ Krompachy a SŠ Nižná. 
Súťaž prebehla pod záštitou Slovenskej obchodnej a priemyselnej 
komory. Našu školu reprezentovali žiaci IV. CM triedy František 
Kuraj a Lukáš Bandžuch. V prvý deň súťaže, kým žiaci riešili 
odborný test, ich pedagogickému dozoru boli predstavené 
priestory školy a vybavenie dielní, vďaka čomu sa naskytla 
možnosť porovnať témy teoretickej časti učiva a praktického 
vybavenia školy. Možno konštatovať, že v osnovách učiva 
nezaostávame za žiadnou školou a vybavenie našich dielní je tiež 
na dobrej úrovni. Po súťaži nasledoval seminár v elektrotechnike, 
kde firma z Trstenej, vyrábajúca tepelné čerpadlá, prezentovala ich 
vlastnosti, technické parametre a ich využitie pre domácnosti ako 
alternatívny moderný zdroj tepla a chladenia. Podnetná bola najmä 
diskusia na konci prezentácie. Na druhý deň súťaže žiaci ukázali 
svoje praktické zručnosti konkrétnym zapojením trojfázového 
zariadenia riadeného ovládacím obvodom podľa zadanej schémy. 
Do celkového umiestnenia sa sčítavali body za funkčnosť výrobku, 
estetiku a bezpečnosť zapojenia a tiež body, získané v teoretickej 
časti z prvého dňa. Konkurencia bola silná, predsa len sa súťaže 
zúčastnili prestížne školy z celého Slovenska. Naši žiaci obsadili 
v súťaži družstiev vynikajúce 4. miesto. V súťaži jednotlivcov 
František Kuraj obsadil 4. miesto a Lukáš Bandžuch skončil na 16. 
pozícii.

Ing. Juraj Jánošík
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Túto tému som si ako prvú nevybrala celkom 
náhodou. Ako by ste čakali, nezačnem 
hneď poúčaním, že zdravotná prevencia  
je dôležitá a treba sa jej pravidelne 
zúčastňovať. To každý vie a od malička 
sa dobre pamätáme na pravidelné 
stomatologické prehliadky, ktoré nám 
ako deťom robili radosť hlavne preto, že 
sme nemali školské vyučovanie. Prevencia 
je pojem, ktorý sa neuplatňuje len 
v zdravotníctve. Jej význam je odvodený 
od latinského slova „praeventus“, čiže  
predchádzanie, ochrana pred potenciálnym 
ohrozením. Môžeme sa s ňou stretnúť 
v rôznych oblastiach nášho života, napríklad 
prevencia dopravných nehôd, pracovných 
úrazov a podobne. Jej významom je pred-
chádzať závažným dôsledkom na zdraví, 
životoch, majetku, čo má okrem iného  
aj ekonomický dopad na našu spoločnosť.
Prečo je prevencia v gynekológii taká 
dôležitá? Jej najdôležitejšou úlohou je 
predchádzať vzniku a rozvoju závažných 
gynekologických ochorení, predovšetkým 
gynekologických zhubných nádorov ako 
je rakovina prsníka, kŕčka a sliznice ma-
ternice a vaječníkov.
Ženské telo je v priebehu fertilného obdobia 
(obdobia pohlavnej zrelosti) vystavené 
určitým rizikovým faktorom (pohlavná 
aktivita, hormonálne zmeny, životný 
štýl, infekcia, genetika). Pod ich vplyvom 
sa na niektorých typických miestach 
ženského organizmu môže vytvoriť skupina 
abnormálnych buniek, ktoré ďalším rastom 
a šírením do okolia vedú k vzniku rakoviny. 
Prítomnosť týchto predisponujúcich oblastí 
ženského tela, označovaných ako „locus 
minoris resistenciae“ – miesto s najmenším 
odporom, spôsobili, že gynekologické 
nádorové ochorenia patria medzi naj-
častejšie nádory v ženskej populácii vôbec. 
Ročne sa na Slovensku diagnostikuje 
takmer 5 tisíc nových prípadov. Z toho 

viac ako polovicu tvorí rakovina prsníka, 
ktorá je druhým najčastejším nádorovým 
ochorením u žien po rakovine kože. Liečba 
týchto ochorení býva veľmi náročná, 
fyzicky aj psychicky. Vyžaduje si často 
operačné riešenie za účelom odstránenia 
nádoru a následnú chemoterapiu (farma- 
kologickú liečbu cytostatikami) alebo rádio- 
terapiu (liečbu ožarovaním postihnutého 
miesta). Približne jedna pätina v dôsledku 
ochorenia umiera a sú medzi nimi aj ženy 
v produktívnom, či včasnom postproduk- 
tívnom veku.
Gynekologické nádorové ochorenia tvoria 
rôznorodú skupinu ochorení, ktorých mož-
nosť záchytu v rámci prevencie je odlišná. 
V prípade rakoviny kŕčka maternice, 
ktorá bola pred zavedením pravidelného 
cytologického vyšetrenia najčastejším 
gynekologickým nádorovým ochorením, 
sledujeme tzv. predrakovinové zmeny jeho 
buniek, ktoré vznikajú za určitých okolností 
(pohlavná aktivita, infekcia ľudským 
papilloma vírusom). Ak by sa tieto zmenené 
bunky nezachytili včas, mohli by viesť 
ku vzniku rakoviny. My však vieme tieto 
včasné zmeny na krčku liečiť a tým rakovine 
predísť. V prípade ostatných nádorov 
ženského pohlavného traktu to nie je také 
jednoduché. Prítomnosť nádoru môžeme 
zistiť počas realizovaného vyšetrenia pri 
prehliadke. Napríklad zmeny na sliznici 
maternice a vaječníkoch nám môže odhaliť 
vaginálny ultrazvuk, či podozrivé ložiská 
v prsníkoch zistíme pri ultrazvuku a ma- 
mografickom vyšetrení prsníkov. Pravi-
delnými prehliadkami je v týchto prípadoch 
možné diagnostikovať včasné štádiá 
rakoviny, ktoré sú dobre liečiteľné, dokonca 
pacientka sa môže úplne vyliečiť a zaradiť  
sa do normálneho života. 
Čo je súčasťou každej preventívnej 
gynekologickej prehliadky? Jej obsah 
je daný legislatívne (661/2007 Z. z.): 
„Súčasťou prehliadky je dôkladná anamné-
za (odber osobných údajov) a odborné 
poradenstvo v otázkach antikoncepcie, 
hormonálnej substitučnej liečby, prevencie 
sexuálne prenosných ochorení a poučenie 
o zvýšenom riziku gynekologických ma-
lignít v súvislosti s pozitívnou rodinnou 
anamnézou a prítomnosťou ďalších rizi-
kových faktorov u ženy“. Vykonáva sa 
u žien od 18. roku života alebo od prvej 
tehotnosti s periodicitou raz za rok. Zahŕňa 
komplexné gynekologické vyšetrenie 
vrátane vyšetrenia prsníkov pohmatom, 
vaginálne ultrazvukové vyšetrenie, 
ultrazvukové vyšetrenie prsníkov každé  
dva roky a mamografia (röntgenové vyše- 

trenie prsníkov) každé dva roky po 40. roku 
života. Súčasťou preventívnej gyneko-
logickej prehliadky je cytologické vyšetrenie 
kŕčka maternice. Podľa odporúčaní sa 
má vykonávať v intervale troch rokov a to  
od 23. do 64. roku života ženy. 
Existuje určitá variabilita v preplácaní 
výkonov gynekologickej prevencie jed- 
notlivými poisťovňami. Napr. Všeobecná 
zdravotná poisťovňa prepláca cytologické 
vyšetrenie kŕčka maternice vykonávané 
každý rok. Zdravotná poisťovňa Union 
odporúča vykonávať pacientkam uží-
vajúcim antikoncepciu a všetkým po  
30. roku života laboratórne vyšetrenie 
krvi a moču. Vo všeobecnosti, laboratórne 
vyšetrenie krvi a moču, či iné nie sú 
súčasťou gynekologickej prevencie, 
ale gynekológ môže tieto vyšetrenia 
v niektorých prípadoch doplniť (užívanie 
antikoncepcie, hormonálnej substitúcie, 
zmeny vnútorného genitálu, zistené pri 
prevencii). 
Na gynekologickú preventívnu prehliad- 
ku má nárok každá žena s platným 
zdravotným poistením, je bezplatná  
a zväčša je možné sa na ňu vopred 
objednať u vášho obvodného gyneko-
lóga. Je už samozrejmosťou, že k vyše- 
treniu si nepotrebujete doniesť žiadny 
zdravotnícky materiál. O význame  
niektorých nadštandardných (platených) 
vyšetreniach, ktoré môžete pri prevencii 
absolvovať (LBC – cytologické vyšetrenie 
na tekutej báze, vyšetrenie na infekciu 
papilloma vírusmi) by vás mal lekár 
vopred upozorniť. 
Viete, ako to vlastne s gynekologickou 
prevenciou a záchytom nádorových ocho- 
rení na Slovensku vyzerá? Situácia skutoč- 
ne ani zďaleka nie je optimálna. Podľa 
štatistických údajov, na Slovensku absol-
vuje gynekologickú prevenciu ročne len 
približne 25 % dospelých žien. Ešte stále 
sa viac nádorových ochorení genitálneho 
traktu zachytí mimo prevencie, to znamená, 
že pacientka prichádza ku gynekológovi 
s ťažkosťami (hrčka v prsníku, nepravidelné 
gynekologické krvácanie, zväčšenie a boles-
ti brucha a pod.) a rakovina sa následne 
diagnostikuje v pokročilom štádiu, prípade 
v štádiu neliečiteľnom. Za súčasný stav 
v oblasti gynekologickej prevencie a efektív- 
neho záchytu nádorových gynekologických 
ochorení však nie je zodpovedná len 
samotná populácia žien. 

Zdravotnícke okienko

Dnes o prevencii 
v gynekológii

(pokračovanie na strane 13)
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V roku 2016 sa pravidlá prihlasovania na Festival 
vedy AMAVET zmenili, a tak sa všetci súťažiaci 
museli zaregistrovať na Krajský festival, ktorý 
sa konal 13. októbra 2016 na Prírodovedeckej 
fakulte UPJŠ v Košiciach. Za náš AMAVET klub 
sa prihlásilo šesť projektov: Jana Hennelová /2.B/ 
- Účinky Aspartamu na mikroorganizmy, Terézia 
Čechová a Adela Zeleňáková /2.B/ - Indigo, Eva 
Marasová a Natália Bátorová /3.A/ - Výroba  
a využitie biodegradovateľných plastov, Daniela 
Butvinová a Zuzana Ferenčáková /2.B/ - Vplyv 
NO na mikroorganizmy, Annamária Kandrová  
a Natália Rybárová /3.A/ - Hydrogél ako náhrada 
pôdy a Nikola Mikulová s Barborou Pacovskou 
/2.A/ - Jednoduchá extrakcia silíc z rastlín. 
Dňa 10. až 12. novembra 2016 sa v Bratislave 
uskutočnilo celoslovenské kolo Festivalu vedy 
a techniky. Stretli sa tam žiaci základných 

a stredných škôl z celého Slovenska, ktorí postúpili 
z krajských kôl a prezentovali projekty z rôznych 
oblastí. Z nášho AMAVET klubu v Krompachoch 
sa do Bratislavy dostali tri projekty. Projekt 
Natálie Bátorovej a Evy Marasovej, ďalej 
projekt Barbory Pacovskej a Nikoly Mikulovej 
a projekt Jany Hennelovej. Festival trval tri dni.  
V prvý deň, po príchode do Bratislavy, sme sa 
presunuli do Incheby, kde sa to všetko konalo.  
Po zaregistrovaní a rozložení našich projektov  
sme sa šli pozrieť na výstavu Cosmos Discovery. 
Potom nasledovala prezentácia projektov pre 
verejnosť. Ďalší deň bol náročnejší, keďže sme 
prezentovali celý deň a nielen pre verejnosť, 
ale aj pre porotcov, ktorí sa vypytovali a všetko 
si zapisovali, aby to mohli neskôr vyhodnotiť 
a vybrať tých najlepších. Posledný deň bolo 
vyhodnotenie. Teší nás, že na Európsku súťaž  
mladých vedcov – EUCYS do Tallinu v Estónsku 
postúpili Eva Marasová a Natália Bátorová 
s projektom Výroba a využitie biodegradovateľ-
ných plastov. Súťaž sa bude konať v septembri 
2017. Držíme im palce a, samozrejme, blahoželáme 
k úspechu. My to dáme nabudúce! Táto súťaž 
je úžasnou príležitosťou pre mladých vedcov, 
aby mohli svoje nápady prezentovať nielen 
tu, ale aj v zahraničí a okrem toho získať kopu 
nov ých zážitkov a priateľov. Preto naše 
zážitky posúvame ďalej a dúfame, že na budúci 
rok sa zúčastní viac nadšencov so svojimi 
originálnymi nápadmi.

Nikola Mikulová

Amavet klub pri Gymnáziu v Krompachoch

Dnes o prevencii 
v gynekológii
Keďže ide o celo-spoločenský 
(celosvetový) problém, jeho 
riešenie si vyžaduje neustálu 
politickú a finančnú podporu 
vedenia spoločnosti (štátu).  
Čo to v praxi znamená? Skupina 
odborníkov z oblasti zdravotníc- 
tva a ekonómie už v roku 2007 
vzhľadom na alarmujúcu situá- 
ciu vytvorili tzv. model orga- 
nizovaného skríningu (model 
účinného záchytu) nádorových 
gynekologických ochorení. 
Jeho cieľom je okrem iného  
dosiahnuť 70 - 80 % účasť  
slovenských žien na gynekolo-
gickej prevencii. Nevyhnutnou 
podmienkou na splnenie tohto 
cieľa je systém aktívneho pozý- 
vania žien, či už prostreníctvom  
praktických lekárov, gynekoló- 
gov, zdravotných poisťovní či 
špecializovaných centier. 
Avšak ani to nemusí viesť 
k požadovaným výsledkom, 
pretože na zvýšenie účasti žien 
na gynekologickej prevencii 
je potrebná neustála masmediálna 
podpora (informačné tabule, 
mediálna reklama), šírenie os- 
vety a informovanosti širokej 
verejnosti v súvislosti s výz-
namom prevencie nádorových 
gynekologických ochorení. Bo- 
hužiaľ, realizácia tohto celo-
štátneho projektu sa odsúva  
od roku 2007 a čiastočne sa na- 
pĺňa len v niektorých bodoch. 
Preto efektívny záchyt nádo-
rových ochorení na Slovensku 
výrazne zlyháva.
Práve preto, milé dámy, som 
tému gynekologickej prevencie 
zaradila na prvé miesto. Skúste 
si teda, na otázku, prečo je 
prevencia v gynekológii taká 
dôležitá, odpovedať ešte raz. 
Pretože vám môže zachrániť 
život.
Ešte viac informácií o súčastiach 
preventívnej gynekologickej pre- 
hliadky, či iných zaujímavých 
témach sa budete môcť dozvedieť 
v niektorom z budúcich čísel.

MUDr. Svetlana Jánošová

(dokončenie  z 12 strany)

EUROCUP 2016

Úspech gymnazistiek na Festivale vedy  a techniky 2016

V dňoch 9. a 10. 11. 2016 sa Hotelová 
akadémia v Prešove stala miestom stretnutia 
a súťaženia mladých barmanov na 24. ročníku 
medzinárodnej súťaže v miešaní nápojov 
EUROCUP. Podujatie sa uskutočnilo pod 
záštitou Asociácie európskych škôl hotelierstva 
a turizmu (AEHT), Slovenskej barmanskej 
asociácie (SKBA) a Prešovského samosprávneho 
kraja. Hlavným organizátorom súťaže je Hote-
lová akadémia Prešov. 
Tento rok sa aj Súkromná spojená škola SEZ  
Krompachy zapojila do súťaže. Reprezentovali 
nás Mária Šmídová, žiačka II.B triedy a Jakub 
Ringoš, žiak I. N triedy. Obidvaja pripravovali 
short, kde povinnou ingredienciou bola Finlandia 
vodka classic, a soft, kde povinnú ingredienciu 
tvorili sirupy Monin. Obaja naši žiaci dopadli 
v medzinárodnej súťaži vynikajúco, a obhájili tak 
podstatu gastronomických odborov v Krom- 
pachoch. Mária získala zlaté pásmo v jedno-
tlivcoch, Jakub bronzové a spolu ako družstvo 
strieborné pásmo. Sprievodným podujatím 

bol seminár, v rámci ktorého prezentoval 
Rasťo Kubáň Martini koktaily, Martin Župina 
prezentoval Hemingway bar Praha – informoval 
nás o histórii baru aj o príprave MN. O aktuál-
nych barmanských trendoch a produktoch  
Monin nás informoval Tomáš Gyén zástupca 
spoločnosti BrandambasadorMonin. Po ukon- 
čení súťaže Klasik pokračovala súťaž Flair. 
Všetci sme nadobudli nové poznatky, nové 
skúsenosti, ktoré prispejú k nášmu odbornému 
rozvoju.

Bc. Janka Laciňáková
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Šprincove Krompachy

Vianočné 
zamyslenie

Pri príležitosti nedožitých 102 rokov a 30 rokov 
od úmrtia nášho rodáka Mikuláša Šprinca bol 
zorganizovaný 13. ročník súťaže v prednese 
poézie a prózy, ktorého sa zúčastnili aj žiaci 
Súkromnej spojenej školy SEZ Krompachy – 
Mária Šmídová (II. B) a Diana Urbancová 

(I. CM). Diana Urbancová získala v kategórii 
stredné školy – próza krásne 3. miesto, diplom 
a vecnú cenu, k čomu jej srdečne blahože- 
láme a obidvom zúčastneným ďakujeme 
 za reprezentáciu školy.

Sú medzi nami. O väčši-
ne z nich nevieme nič, nikdy 
sme o nich nepočuli, ani o ich 
dobrých skutkoch. Sú tichí, 
skromní a nenápadní, ale majú 
veľké srdce. Pomáhajú, rozdá-
vajú, obdarúvajú. Z vlastného 
vrecka. Napriek tomu, že ne-
majú krídla, považujeme ich za 
anjelov. Bez nich by sa nezrea-
lizovalo veľa vecí. Deti by sa 
nemohli venovať svojim špor-
tovým, či iným záľubám, bez 
nich by sa neuskutočnili mno-
hé akcie. Hovorím o sponzo-
roch. Veľká vďaka všetkým, 
ktorí mnohým iným pomá-
hajú nezištne a často o nich 
a ich skutkoch ani netušíme.
Skúsme si sami vziať z nich 
príklad a rozhliadnime sa vô-
kol seba. Čas vianočný prilie-
havo nazývame časom otvore-
ných ľudských sŕdc. Čas, keď 
máme k sebe blízko. Obzrime 
sa, či niekto v našom najbliž-
šom okolí nepotrebuje našu 
pomoc a otvorme svoje srdcia. 
Nemusí to byť vždy len o pe-
niazoch. Darujme opusteným 
čas. V dnešnom uponáhľanom 
svete je naozaj vzácny. A ľudí, 
ktorí sa cítia opustení, je dnes 
veľa. Nehovoriac o tých, ktorí 
na svojom chrbte nesú nielen 
svoje „krížiky“ , ale nesú si aj 
svoj kríž, choroby. Pomôcť ľu-
ďom sa dá mnohorakým spô-
sobom, len treba chcieť. Podaj- 
me preto tomu, kto to potrebuje,  
pomocnú ruku a zahrajme sa 
na sponzorov. Bez svetiel 
reflektorov, bez pútavých re-
klám, bez zviditeľnenia. Aspoň 
raz v roku. Odmenou pre nás 
bude hrejivý pocit pri srdci. 
A ten sa nedá kúpiť za žiadne 
peniaze.

Marta Mičeková

Začalo to úplne nevinne. V pondelok na hodine 
angličtiny nám náš nový americký lektor Zach 
s nadšením v očiach rozprával o dni, ktorý celý 
prejedia, a keď už nevládzu ďalej, tak si trochu 
zdriemnu. Áno, rozprával o „Thanksgivingday“. 
Pre Američanov naj sviatok. Po tejto hodine sa 
v našich maturantských hlavách zrodil geniálny 
nápad. “Urobme mu prekvapko a upečme mo- 
riaka!“ zahlásila spolužiačka. Genialita nášho 
nápadu sa vytratila hneď potom, ako sme 
zistili, že moriaka široko-ďaleko nezoženieme.  
Chceli sme to pustiť z hláv, ako už toľko nápadov 
predtým, ale Zach už o pôvodnom pláne vedel a 
sklamanie v jeho očiach by sme si asi neodpustili...
Plán B, vymyslený za pochodu: moriak nahradený 
bio kačkou z chovu v blízkej dedinke, morčacie 
prsia zo supermarketu, 6kg zemiakov, mrazené 
pirohy a hŕba ďalšieho jedla, ktoré ale americkým 
Thanksgivingom nepáchlo ani náhodou! A ešte  
jedna dôležitá ingrediencia: kuchársky nezdatní  
jedinci - žiaci 4. B. Vo štvrtok ráno so smutnými 
tvárami skrútenými od stresu sme sa vybrali do 
kuchyne. Pani kuchárka nám oznámila, že všetko 
si pripravíme sami, ona nám to dá len piecť. No, pa- 
ráda, s tým sme nepočítali! Čakali sme, že všetko  
urobí za nás. Museli sme vybrať 3 odvážne  
dievčiny, ktoré sa nebáli zobrať si to na starosť. 
Doteraz neviem, prečo som bola medzi nimi. 
Bola to prvá príprava kačky v mojom živote. 
O šúpaní zemiakov ani nehovorím, mali sme 
šťastie, že nám ostali všetky prsty. Situácia bola 
vážna a naše pocity sa stupňovali priamo úmerne 
s pečením kačky v rúre. 13:00 – žreb padol na 
ďalšie obete z nášho kolektívu, ktoré museli celú 
miestnosť pripraviť.
Hodina pravdy 15:00 sa neľútostne blížila, 

vôňa jedla však naznačovala, že sme to možno 
až tak úplne nepokašľali. Keď sa o 15:01 
všetci nahrnuli do školskej jedálne, ostali v šoku. 
Naše skryté talenty sa v štvrtom ročníku  
konečne naplno prejavili a výsledný efekt bol viac 
než výborný. Zach ostal prekvapený tiež. Zrejme 
čakal, že na stoloch budú porozkladané čipsy  
a cola. Vôbec sme sa mu nečudovali, to bol náš 
plán C.
Poďakoval nám a povedal, že je veľmi vďačný  
za to, čo sme pre neho urobili. Keď zahlásil, že naše 
gymnázium je pre neho druhá rodina, neubránili 
sme sa a v očiach sa nám zaleskli slzičky. Zdalo sa 
nám, že jemu tiež, hmmm. Potom každý postupne 
vzdal vďaku za niečo vo svojom živote. Všetkých 
nás pri srdci hrial pocit zadosťučinenia.Na záver 
sa chcem všetkým, ktorí pomáhali s realizáciou 
minulo-týždňového sviatočného štvrtka, či už 
to boli pani profesorky, alebo moji spolužiaci, 
veľmi pekne poďakovať. Poďakovať za to,  
že sme zistili, že Thanksgiving je nielen deň plný 
jedenia a spania, ale je aj o ľuďoch, s ktorými ho 
strávite...

Sandra Kozlová, IV. B, Gymnázium Krompachy

Vďakyvzdanie po slovensky

Mgr. Slavomíra Kurillová Hubinská
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Krompašský spravodajca 
je v predaji po 20. dni 
v príslušnom mesiaci. 

Uzávierka príspevkov je 
do 10. dňa daného mesiaca.
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Jeseň našimi očami

Projekt zdravia na ZŠ Zemanská

Každé ročné obdobie má svoju špecifickú a neopakovateľnú 
atmosféru. Jeseň je plná farieb a vôní. Bola by škoda tieto krásy 
prírody spolu neobjavovať! Na jeseň sa spolu s farbami prebúdza 
aj naša tvorivosť a kreativita, preto sme ju v jej závere využili spolu 
s deťmi pri tvorení. Tak si deti spoločne s pani učiteľkami vyskúšali 
svoju šikovnosť a zručnosť pri tvorivom využívaní prírodných 
materiálov, ktoré nám ponúkla jesenná príroda. Všetky originálne 
zhotovené produkty sú v našej vstupnej chodbičke. Touto cestou 
by som sa chcela spolu s kolegyňou Alenou Dachovou srdečne 
poďakovať p. Richnavskej za tekvice, ktoré sme vyrezali a ktoré 
tvorili súčasť našej jesennej výzdoby.

PaedDr. Slávka Šmidová

Dňa 21. - 30. 11. 2016 sa naša škola zapojila do projektu Zdravá 
chrbtica. Úlohou bolo venovať zvýšenú pozornosť zdravotnej te-
lesnej výchove a predstaviť žiakom cvičenia zamerané na prevenciu 
ochorení chrbtice. Heslom celej akcie sa stalo motto:
,,S fitloptou si zacvičíme, skoliózu porazíme, s lenivosťou 
zatočíme a svoj smartfón odložíme.“
Z motta vyplýva aj názov cvičebnej pomôcky – fitlopty. Každá 
trieda absolvovala 2- 3 vyučovacie hodiny ( nácvik + zdokonalenie). 
Obsah vyučovacích hodín tvorili cviky správneho držania tela, 
balančné cviky a cviky zamerané na spevnenie stredu tela ( chrbta 
+ brušných svalov). Za akciu a výber cvikov bola zodpovedná pani 
učiteľka Mgr. Anna Mikelová.

Mgr. Jana Farkašová, ZŠ Zemanská

NA 
PRIVÍTANIE NOVÉHO ROKA 

S OHŇOSTROJOM
na Námestie slobody o 00.30 hod.

MESTO KROMPACHY VÁS SRDEČNE POZÝVA

1. 1. 2017


