
Jozef Ľudovít Miloslav Hurban bol prvý predseda Slovenskej
národnej rady, slovenský spisovateľ, novinár, politik a organizátor 
kultúrneho života slovenského národného hnutia, evanjelický 
kňaz a vedúca osobnosť slovenského povstania 1848 – 1849 

Narodenie: 19. marca 1817, Beckov
Úmrtie: 21. februára 1888, Hlboké
Knihy: Olejkár, Od Silvestra do Troch kráľov, Slovenská roman-
tická próza

Jozef Miloslav Hurban bol na čele slovenského 
literárneho a verejného života takmer pol storočia. 
Bol nekompromisným bojovníkom za národné 
práva Slovákov, nezmieriteľným nepriateľom šo- 
vinizmu maďarskej vládnucej triedy i priekopní-
kom slovanskej vzájomnosti. Hlavne v mladších 
rokoch života patril medzi radikálnych sloven- 
ských odporcov feudalizmu i nadvlády príživ- 
níckych šľachtických vrstiev v Uhorsku. Pre svoje  
nekompromisné konanie bol vyhlasovaný za vlas- 
tizradcu, komunistického agitátora, panslavis-
tického vezíra, „divého Hurbana“, „divého Slová- 
ka“ a podobne. Položil taktiež základy slovenskej 
literárnej historiografie. Okrem toho bol agilný 
národovec, spoluzakladateľ spolku Tatrín, spolu- 
tvorca Slovenského divadla nitrianskeho. 
Hurban sa stal známy aj ako básnik, vydavateľ literárnych 
almanachov, ako vydavateľ a redaktor cirkevných časopisov, ktoré 
mali národnoobranný charakter. Jeho činnosť bola mnohostran-
ná: národnoobranná, ľudovýchovná, literárnohistorická, kritická, 
osvetová i novinárska. Do národnobuditeľskej, literárnej 
a kultúrno-organizačnej činnosti sa zapojil v roku 1835. Spolu 
s Ľudovítom Štúrom, ktorý na neho osobne vplýval, sa stal 
najaktívnejším členom Společnosti česko-slovanskej a neskôr  
po jej zrušení i Ústavu reči a literatúry československej. 24. apríla 
1836 sa zúčastnil stretnutia štúrovskej mládeže na Devíne, kde 
prijal slovanské meno Miloslav. Za jeho pôsobenia v Brezovej 

pod Bradlom a Hlbokom sa stal podjavorinský kraj centrom 
národnooslobodzovacieho hnutia a taktiež centrom jeho boja proti 
feudalizmu, útlaku zo strany Maďarov, či boja za spoločenskú 
emancipáciu. V júli 1843 sa na jeho fare v Hlbokom uskutočnilo 
jeho stretnutie so Štúrom a Hodžom, na ktorom na základe 
spoločnej dohody rozhodli o prijatí stredoslovenského nárečia 
za základ celonárodného spisovného slovenského jazyka, ktorý 
mal slúžiť na zjednotenie národnobuditeľského hnutia, no taktiež  
ako prostriedok osvety, vzdelanosti a kultúry pre široké vrstvy 

národa. Vďaka tomu už v druhom vydaní almana- 
chu Nitra v roku 1844 uviedol novú spisovnú  
slovenčinu. Toľko len v skratke najdôležitejšie  fak- 
tografické údaje, ktoré každý žiak a študent 
ovláda. 

Ale prečo Hurban  a Krompachy?
V minulom roku Miestny odbor Matice slovenskej  
v Krompachoch zorganizoval spomienkové  
oslavy 100. výročia úmrtia Svetozára Hurbana 
Vajanského, významného slovenského spisova-
teľa, syna Jozefa Miloslava Hurbana. Jedna 
z Hurbanových dcér bola aj Želmíra Mária, 
manželka Viktora Lorenca, zvaná Hurbanka, 
ktorá miesto svojho odpočinku našla na krom-
pašskom cintoríne. Maličké Krompachy, koľkými   
velikánmi slovenskej histórie sa môžu pýšiť.  

“Kto nepozná svoju históriu, akoby nežil.“ Buďme aspoň sčasti  
hrdí na ňu, už len to, že ju poznáme, vieme si vážiť to, čo nám naši 
predkovia zanechali. Krásnu ľubozvučnú slovenčinu, prekrásnu 
slovenskú literatúru, život v slobode, pre ktorý oni častokrát 
obetovali život. Buďme hrdí na to, že sme Slováci, veď máme byť 
na čo.

                              

 

 A. Grondželová
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Spoločenská 
rubrika 
JUBILANTI
Srdečne blahoželáme  
jubilatom, ktorí sa v mesiaci  
december /2016/ dožili 
svojho životného jubilea: 

Böhmerová Helena
Cichá Oľga
Figľarová Marta
Figľarová Magdaléna
Ferková Františka
Hoppej Pavol
Horváthová Mária
Juščáková Margita
Koperdáková Klára
Petráš Eduard
Petráš Emil
Richnavský Pavol
Sekáčová Mária
Špitková Alžbeta
Zavada Jozef

Narodenia v decembri 
2016
Beneš Eliáš
Čech Marek
Dudiová Dália
Gožová Tamara
Karakaya Samuel
Kurtová Dominika
Pokuta Milan
Tulej Ivan
Všivák Filip

Úmrtia v decembri 2016 
Blaščakievič Vladimír  
1947 – 2016
Čech Jozef   
1952 – 2016 
Čechová Viera   
1954 – 2016
Hanušovský Milan  
1953 – 2016
Horváthová Anna   
1952 – 2016
Ivančák Ladislav   
1945 – 2016 
Kapitančík Stanislav  
1968 – 2016 
Kapitančíková Anna  
1940 – 2016 
Kapitančíková Mária  
1939 – 2016 
Majchrovičová Anna  
1930 – 2016 
Schreinerová Mária  
1925 – 2016 
Vozár Ján   
1957 – 2016 

Na Plejsoch sa bude plesať
Pankuškové fašiangy aj tento rok otvoria sériu TOP podujatí Košického samosprávneho kraja 
programu Terra Incognita, ktorý podporuje rozvoj kultúrneho cestovného ruchu. 

Mesto Krompachy Vás srdečne pozýva na jedinečné podujatie svojho druhu – Pankuškové 
fašiangy, ktoré sa bude konať 18.-19. februára 2017 v nádhernom prostredí lyžiarskeho strediska 
Plejsy. Už teraz sa môžete tešiť na pravú nefalšovanú zábavu s fašiangovým sprievodom  
v maskách, veselicu, typické zabíjačkové špeciality a nebudú chýbať ani „pankušky“. 

11.00h – úsmevno-zábavná skupina Bravo  
     z Novej Ľubovne
   1.30h – FS Borovničák z Vojkoviec
11.50h – HS Bravo
   2.20h – FS Borovničák – pochovávanie basy
 

18.2.2017 19.2.2017

Sprievodné podujatia:

10.00h – Sprievod hostí a účinkujúcich k pódiu; 
    otvorenie “Na Plejsoch plesáme”
10.20h – FS Jadlovec z Margecian
10.35h – FS Slovinky
10.50h – ľudová rozprávačka Araňa z Jarovníc
11.05h – FS Jadlovec
11.20h – Gelničanka –spevácka skupina
11.45h – ľudová rozprávačka Araňa z Jarovníc
12.00h – príchod fašiangového sprievodu  
     na koči s koňmi za  zvukov ľudovej  
     hudby
12.30h – súťaž v jedení pankušiek /deti a dospelí/
12.45h – FS Krompašanček
13.00h – FS Krompašan s ĽH
13.30h – FS Kluknava
13.50h – FS Vychodňarske šarkanice
14.15h – DFS Bradlanček z Kluknavy
  4.30h – súťaž v jedení klobás
14.40h – FS Vychodňarske šarkanice
15.10h – FS Magura z Kežmarku
15.35h – súťaž v jedení  ovarovej polievky  
    /dospelí/ a pankušiek  /deti/
15.45h – FS Magura
16.15h – FS Kaľava
   6.35h – ĽH Gregovci
16.50h – súťaž v jedení hot-dogov
   7.00h – hudobná skupina Ščamba
18.00h – Olympic-revival
19.00h – fašiangová zábava pri hudbe

13.00h – l4.00h – bezplatné  lyžovanie 
      v maskách na svahu
      snehové sochy /deti základ 
      ných škôl a ZUŠ-ky/
      snehový had na svahu

Počas podujatia bude pre návštevníkov 30 % zľava 
na vstupenky do wellness v Hoteli Plejsy.
Návštevníci budú môcť ochutnať typické zabí-
jačkové špeciality a pochutiny, ktoré nám pripravia 
dolnozemskí Slováci z Nadlaku a Békešskej Čaby.  
K fašiangovej atmosfére plnej zábavy prispeje aj  
pán Kočík, ktorý bude spoločne so svojím perso-
nálom podávať ovarovú polievku-grajzupu, pečené 
mäso, klobásy a všakovaké iné špeciality.  
Dobroty rôzneho druhu nám pripraví aj kolektív 
Hotela Plejsy. Počas podujatia budú pankušky piecť 
kuchárky zo Základnej školy na Zemanskej ulici  
a Základnej školy s materskou školou na Maurerovej 
ulici. Sladké koláče ponúkne aj Súkromná spojená 
škola SEZ  Krompachy. 
Dobrôt bude plný fašiangový stôl.

Pozvánka na spomienkové stretnutie

O  Z  N  A  M

Mesto Krompachy ako organizátor spomienkového stretnutia  
občanov pri príležitosti 72. výročia oslobodenia nášho mesta 

Vás pozýva  
dňa 24. januára 2017 (utorok) o 15.00 hod. pred budovu MsÚ  

na Námestí slobody k slávnostnému aktu kladenia vencov a kytíc.

Redakčná rada oznamuje prispievateľom, že v  záujme skoršieho  
vydávania mesačníka stanovuje termín uzávierky príspevkov  
do 3. dňa nasledujúceho mesiaca (za február do 3. marca, atď).  
Po tomto termíne môžu byť príspevky uverejnené v ďalšom čísle. 
Ďakujeme za pochopenie.
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Decembrové, posledné  rokovanie mestského zastupiteľstva v roku  
2016, sa nieslo v slávnostnom duchu. Začalo o 13. hodine 
slávnostným spôsobom, odovzdávaním cien a ďakovných 
listov krompašským mažoretkám Cheeky girls, ktoré v tomto 
športe na Majstrovstvách sveta v Chorvátsku vyhrali dve zlaté a po 
jednej striebornej a bronzovej medaile. Za vzornú reprezentáciu 
Slovenska, ale hlavne nášho mesta, im osobne vo svojom 
príhovore poďakovala primátorka mesta Iveta Rušinová, ktorá 
im zároveň odovzdala ďakovné listy i ceny. Po slávnostnom akte 
sa všetci rokujúci i hostia presunuli do zasadacej miestnosti, kde 
pokračovalo rokovanie zastupiteľstva podľa jednotlivých bodov 
programu.
22. rokovanie otvorila a viedla primátorka mesta Iveta 
Rušinová, ktorá privítala poslancov i ostatných prítomných. 
Rokovania sa zúčastnilo všetkých 12 poslancov MsZ a zas-
tupiteľstvo bolo uznášaniaschopné.
Primátorka všetkých oboznámila s programom rokovania, 
ktorý bol upravený o návrhy poslancov Marty Mičekovej, 
Lívie Kozlovej, Mariána Hojstriča a Igora Jendrucha. Za všetky 
prednesené návrhy sa hlasovalo osobitne a všetky návrhy boli 
poslancami schválené. Podľa takto upraveného programu roko-
vanie pokračovalo ďalej.
Za zapisovateľku zápisnice MsZ určila primátorka mesta Annu 
Čechovú a za overovateľov zápisnice poslancov MsZ Martu 
Mičekovú a Vladimíra Puchalu.
Za predsedu návrhovej komisie navrhla primátorka mesta po-
slanca Jána Zahuranca, za členov  poslankyňu Slávku Šmidovú 
a poslanca Matúša Stanu. Za tieto návrhy hlasovalo všetkých 
12 poslancov.
V interpeláciách vystúpila poslankyňa Eva Derdáková, ktorá 
interpelovala primátorku mesta,  či  sa bude  pokračovať v realizácii 
rampy za poštou. Primátorka mesta informovala, že rampa sa 
realizovala v roku 2008, ale na žiadosť podnikateľky sa výstavba 
ukončila. Neplánuje sa s výstavbou.
Rokovanie pokračovalo bodom majetkové návrhy, ktoré pred-
ložila prednostka MsÚ Anna Nemčíková. Vedúca oddelenia 
majetku a regionálnej politiky, Erika Balážová,  jednotlivé návrhy 
predstavila a bližšie objasnila.

Majetkové návrhy, ktoré prešli:
Poslanci schválili: 
- podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku  
 na ul. Jesenského v Krompachoch
- podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie naj- 
 vhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na pre- 
 nájom nebytového priestoru č. 202 a č. 120 v Dome kultúry  
 v Krompachoch
- predaj bytu č. 1 v bytovom dome súp. č. 952 na Hlavnej ul. č. 35  
 v Krompachoch 
- zámer predaja pozemku na ulici J. Jesenského v Krompachoch
- schválenie Kúpnej zmluvy č. 32/2016/KZ a dohody o pred- 
 kupnom práve medzi Košickým samosprávnym krajom a Mes- 
 tom Krompachy

Majetkové návrhy, ktoré neprešli:
Poslanci neschválili:
- odkúpenie rodinného domu na ulici SNP v Krompachoch 
- zámer predaja pozemkov na Cintorínskej ulici v Krompachoch

- zámer predaja pozemku na ulici Hornádskej v Krompachoch 
- zámer predaja pozemku na Robotníckej ulici v Krompachoch
- kúpa rodinného domu a pozemku na ul. SNP od Ing. Anny 
 Novotnej, bytom Hlavná č. 1, Krompachy. Podpísaná je zmluva
 o budúcej zmluve.

Ako ďalší bod rokovania bol návrh na odpísanie nevymoži-
teľných pohľadávok mesta Krompachy,  v písomnej podobe 
ho predložila primátorka mesta. Jedná sa o pohľadávky 
daňovníkov, ktorí zomreli – poslancami schválené, návrh prešiel.
Poslanci MsZ sa ďalej zaoberali návrhmi rozpočtových opatrení 
č. 45, 46, 47.  
Návrh rozpočtových opatrení č. 45 a č. 46 predložila primátorka 
mesta; návrh č. 45 sa týkal úpravy rozpočtu v rámci kapitálových 
výdavkov v čiastke 10.000,- € - prevod finančných prostriedkov  
na obstaranie majetku - kúpu motorového vozidla; 
Návrh č. 46 sa týkal úpravy rozpočtu v rámci bežných výdavkov  
z Programu 14.2.2. Hnedý priemyselný park vo výške 10.000,- € 
do Programu 11.1 Údržba verejnej zelene vo výške 10.000,- €; 
Návrh rozpočtového opatrenia č. 47 predložila poslankyňa Lívia 
Kozlová – jednalo sa o  presun finančných prostriedkov vo výške 
100,-- € na vydanie farebného decembrového  čísla Krompašského 
spravodajcu na návrh poslankyne Marty Mičekovej; 
Všetky 3 návrhy rozpočtových opatrení prešli, boli poslancami 
schválené.
Primátorka mesta predložila v zmysle ďalších bodov programu 
rokovania  návrhy:
- návrh Doplnku č. 7 k VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie  
 na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení 
 so sídlom na území mesta Krompachy, ktorý poslanci vzali  
 na vedomie 
- návrh na úpravu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 
 2016 a návrh na rozpis finančných prostriedkov pre školy  
 a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krom- 
 pachy na rok 2017, ktorý prešiel, bol poslancami schválený
- návrh na konanie dobrovoľnej finančnej zbierky pre  základnú 
 umeleckú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy, 
 ktorý bol poslancami schválený.
Analýzu súčasného stavu športu v meste Krompachy predložil 
poslanec Igor Jendruch, ktorú poslanci vzali na vedomie.
Primátorka mesta predložila  písomný návrh VZN o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu mesta Krompachy. Poslanec Igor Jendruch  
poukázal na  § 2 bod 9, v ktorom sa uvádza, že nie je možné použiť 
dotáciu na stravovanie, čo v jeho prípade, keď ako športový 
tréner chodieva so žiakmi ZŠ na športové turnaje, považuje za 
nespravodlivé, a na bod 14 toho istého paragrafu, že dotácia 
môže byť poskytnutá len do výšky 50% z požiadaného rozpočtu, 
čo považuje za nedostatočné. Poslankyňa Eva Derdáková 
reagovala, že  pripomienky boli z jej strany, ako  príklad uviedla,  
že nie  je možné poskytovať dotáciu „sami sebe“ prostredníctvom 
školy, preto je potrebné hľadať iný spôsob, týka sa to aj stravovania 
a občerstvenia. Zástupca primátorky mesta Stanislav Barbuš 
reagoval, že každý klub má mať aj vlastné financie, ak žiada  
dotáciu od mesta. Poslanec Igor Jendruch predložil poslanecký 
návrh vypustiť § 2  bod 9 pís. b) ako aj bod 14. Návrh neprešiel. 
Poslanec Marián Hojstrič konštatoval, že každý žiadateľ by 
mal mať aj vlastné zdroje. Predložil poslanecký návrh, aby 
namiesto do výšky 50 % mohla byť dotácia v kalendárnom roku 
poskytnutá najviac do výšky 80 % z predloženého rozpočtu.  

Z rokovania MsZ 
konaného 7. decembra 2016

(pokračovanie na 4 strane)
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Za predložený návrh bolo všetkých 12 poslancov, návrh prešiel. 
Poslanec Igor Jendruch navrhol v § 4 ods. ods. 3 zmeniť termín 
predkladania žiadostí z 28. 2. na 15. 2., návrh prešiel, zároveň 
poslanec Jendruch konštatoval, že je potrebné žiadateľov o dotáciu  
oboznámiť so zmenou termínu predkladania žiadostí.
Primátorka mesta predložila písomný návrh Zásad odmeňo-
vania poslancov MsZ, poslankyňa Marta Mičeková predložila 
poslanecký návrh, ktorý obsahoval 6 zmien, za každú zmenu 
poslanci hlasovali osobitne. Poslanecký  návrh poslankyne 
Mičekovej prešiel. Poslanec Marián Hojstrič – predložil posla-
necký návrh, aby sa v § 2 ods.3, písm. b) upravil text ohľadne  
hlasovania, návrh prešiel.
Primátorka mesta – predložila písomný návrh Plánu inves-
tície na rok 2017. Poslankyňa Eva Derdáková navrhovala 
zakomponovať do návrhu plánu modernizáciu schodov z Hlavnej 
na Maurerovu ulicu a všešportový areál. Poslanec Vladimír 
Puchala konštatoval, že chodník ústi do trávnatej plochy, skôr je 
potrebné  zamedziť tam prístup a zlikvidovať ho. Poslankyňa Eva 
Derdáková uviedla, že projektová dokumentácia by mala v tomto 
prípade poskytnúť riešenie. Poslanci plán investícií schválili, 
návrh prešiel.
Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka mesta, predložila 
písomnú informáciu o výsledku kontroly, zároveň informovala, 
že niektoré z opatrení z kontroly boli už splnené. Poslanci vzali 
informáciu na vedomie. 
Hlavná kontrolórka predložila písomný návrh Plánu kontrolnej 
činnosti. Poslankyňa Eva Derdáková uviedla, že na základe 
výsledkov kontroly sa zistí, ako mesto pristupuje k vymáhaniu 
pohľadávok. Poslankyňa Marta Mičeková predložila poslanecký 
návrh do návrhu plánu kontrolnej činnosti zakomponovať kontrolu 
príjmu z reklám uverejnených v Krompašskom spravodajcovi za 
obdobie rokov 2012-2016. Plán kontrolnej činnosti s doplneným 
poslaneckým návrhom bol schválený.
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Krompachy k návrhu 
rozpočtu mesta Krompachy  na rok 2017 s výhľadom na roky 
2018, 2019 bolo predložené v písomnej podobe samotnou 
kontrolórkou. Poslanci ho vzali na vedomie.
Primátorka mesta predložila v písomnej forme vysporiadanie 
práv a záväzkov zo Zmluvy o spolupráci, uzavretej dňa 7.12.2009 
medzi Mestom Krompachy a spoločnosťou SEZ Krompachy 
a.s.. V tomto bode rokovania vystúpil Ing. Imrich  Smaržík, 
ktorý prítomných podrobne oboznámil s genézou. Poslankyňa 
Eva Derdáková ho požiadala, aby poslancom bola predložená 
v písomnej podobe a zároveň sa vyjadrila, že ide o závažnú vec,  
z uvedeného dôvodu predložila poslanecký návrh, aby sa tento bod 
stiahol z rokovania a bude potrebné  rokovať o ňom samostatne  
v januári 2017. Zároveň navrhovala predložiť stanovisko právnej 
kancelárie a hlavnej kontrolórky. Za predložený poslanecký návrh 
bolo všetkých 12 poslancov. Návrh prešiel.
Primátorka mesta predložila písomný návrh rozpočtu mesta 
Krompachy na rok 2017 a roky 2018-2019. Poslankyňa Eva 
Derdáková vyslovila poďakovanie za spracovanie rozpočtu. 
Bude sa musieť nájsť 100 000,-- € na zaplatenie  pohľadávky.  
Je potrebné hľadať finančné zdroje na to, aby sa mohol zamestnať 
pracovník na oddelení školstva, momentálne jeden človek všetko 
nestihne,  školský úrad aj oddelenie školstva. Mária Tomašová, 
hlavná kontrolórka uviedla, že mzda na školský úrad je 
z Krajského úhradu Košice, absentuje metodická spolupráca. 

Poslankyňa Eva Derdáková konštatovala, že pracovno-právne 
vzťahy sú v kompetencii štatutára. Poslanec Marián Hojstrič 
uviedol, že v  materiáloch pre poslancov boli zaslané podrobnosti 
reprezentačného fondu primátorky mesta, chýba mu tam však 
rozdelenie položiek, napr. tam nevidí zahraničné návštevy.  
V meste je 1 112 občanov nad 60 rokov, pre všetkých týchto 
občanov navrhuje usporiadať kultúrne podujatia. Predložil posla-
necký návrh – položku reprezentačné znížiť o 2 000,- € a pre-
sunúť ich do položky dotácie, túto čiastku dať mažoretkám. Návrh 
prešiel. Hlavná kontrolórka uviedla, že  trom organizáciám, ktoré 
nemali právnu subjektivitu, v roku  2016 nemohla  byť dotácia 
pridelená. Z uvedeného dôvodu bolo vtedy navrhnuté poslancami 
(Eva Derdáková) a schválené MsZ navýšiť reprezentačný fond 
primátorky a z neho tieto finančné prostriedky poskytnúť. Týkalo 
sa to len roka 2016. Poslankyňa Eva  Derdáková uviedla, že v roku 
2017 nemôžeme týmto subjektom poskytnúť dotáciu. Poslankyňa 
Oľga Dzimková informovala, že  na pracovnom stretnutí  sa do-
hodlo, že na dotácie bude viac o 4 000,- €. Poslankyňa Marta 
Mičeková vyjadrila spokojnosť, že na pripomienkovom stretnutí 
poslancov, ktoré sa konalo týždeň pred rokovaním MsZ, sa 
spoločne hľadali a našli finančné zdroje na to, aby Krompašský 
spravodajca vychádzal vo farbe. Rozpočet mesta je živý materiál, 
je preto ešte potrebné počas roka hľadať a nájsť finančné 
prostriedky aj na celoplošnú deratizáciu v meste. Poďakovala sa 
Ing. Balážovej za kvalitné spracovanie návrhu rozpočtu. Poslanec 
Vladimír Puchala sa informoval, čo platíme bytovému družstvu 
a spoločenstvu vlastníkov bytov. Poďakoval sa za prípravu roz-
počtu, aj keď podľa jeho názoru, zamestnanci sú za to platení.  
Ing. Erika Balážová uviedla, že v dôvodovej správe 
je to zapracované, BD za náklady, SVB – za správu 2 bytov   
na Maurerovej  a Lorencovej ulici. Poslanec Matúš Stana
sa informoval, či sú nejaké plány so športoviskami, detskými 
 ihriskami. Odpovedala primátorka mesta: v roku 2016 sa do ihrísk 
investovalo 13 000,- €, v roku 2017 sa plánuje oplotiť a opraviť 
areál, hľadajú sa vhodné riešenia, dávajú sa žiadosti, reaguje sa na 
výzvy. Návrh rozpočtu mesta prešiel, bol poslancami schválený.
Primátorka mesta predložila písomný návrh na odvolanie 
konateľa a riaditeľa ML s.r.o. Krompachy na vlastnú  žiadosť  
a návrh na poverenie riaditeľa ML s.r.o. Krompachy, ktorý poslanci 
zobrali na vedomie. Poslankyňa Eva Derdáková a primátorka 
mesta zároveň poďakovali Ing. Michalovi Tkáčovi za jeho 
dlhoročnú prácu v Mestských lesoch. Poverenému riaditeľovi ML 
zaželala primátorka veľa úspechov. Poslankyňa Marta Mičeková 
ústne informovala o vzdaní sa členstva 3 členov v komisii kultúry  
a mládeže, ktorí z rôznych dôvodov písomne požiadali o uvoľnenie. 
Na základe ich písomných žiadosti boli poslancami odvolaní.
V závere poslanci schválili návrh harmonogramu zasadaní MsZ  
v Krompachoch na rok 2017.
Primátorka mesta sa poďakovala  prítomným za účasť na zasadaní 
zastupiteľstva a rokovanie ukončila. Všetkým zaželala príjemné 
prežitie vianočných sviatkov a do nového roka veľa zdravia, 
pracovných a osobných úspechov.
       

Mgr. Marta Mičeková, poslankyňa MsZ

(dokončenie  z 3 strany)

Z rokovania MsZ 
konaného 7. decembra 2016

www.krompachy.sk
Všetko podstatné o dianí v meste nájdete na stránke
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Mesto informuje o Krompašskom 
hámri, národnej kultúrnej pamiatke 
Na základe vyhlásenej výzvy MINISTERSTVA KULTÚRY SR 
na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva bola Mestu 
Krompachy poskytnutá dotácia vo výške 18 000 Eur na podporu 
realizácie projektu s názvom:

„OBNOVA NKP č. 2354/0 ŽELEZIAREŇ, ZLIEVAREŇ, STARÁ 
MAŠA, KROMPACHY“
na obnovu zvislých a vodorovných nosných konštrukcií, vrátane 
drevených a kovových konštrukcií.
Zámerom projektu obnovy Národnej kultúrnej pamiatky 
Železiareň, Zlievareň, Stará Maša k. ú. Krompachy, zapísanej  
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 2354/0, 
je zabrániť ďalšej fyzickej deštrukcii objektu NKP, ktorý je v kri-
tickom – havarijnom stave.
Cieľom obnovy je vytvorenie stálej expozície za účelom prezentácie 
poznatkov z dejín jednej z najvýznamnejších železiarní v regióne 
Spiša ako aj Slovenska a jej sprístupnenie odbornej a širokej laickej 
verejnosti ako súčasti turistickej trasy „Železná cesta“.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky“.
              Silvia Zavadová, pracovníčka MsÚ

Poslanci Mestského zastupiteľstva Krompachy na svojom  zasad- 
nutí dňa 20. apríla 2011 schválili Všeobecne záväzné naria-
denie mesta Krompachy č. 5/2011 o dodržiavaní čistoty  
a verejného poriadku na území mesta Krompachy (ďalej  
VZN),  z ktorého vyplýva, že vlastníci, správcovia alebo uží-
vatelia nehnuteľností, t. j. rodinných domov, bytov, bytových 
domov a prevádzok, sú povinní bez prieťahov odstraňovať 
závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, 
pokiaľ tieto závady vznikli poľadovicou alebo snehom.

Vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný:
a) riadne a včas očistiť priľahlý chodník, ktorý hraničí s cestou   
 alebo miestnou komunikáciou,
b) očistiť chodník, ktorý hraničí s priľahlou nehnuteľnosťou, aj ak 
  je medzi ním a nehnuteľnosťou pruh pozemku slúžiaci iným ako  
 komunikačným účelom,
c) čistiť chodník po celej šírke,
d) čistiť chodník podľa potreby, prípadne aj denne.

Mesto Krompachy a spoločnosť EKOVER s.r.o., ktorá za- 
bezpečuje zimnú údržbu, upozorňuje, že v prípade vzniku 
škody, prípadne úrazu na vyššie uvedených chodníkoch  
za tieto nezodpovedá. Žiadame vlastníkov rodinných domov, 
bytov, nájomcov a prevádzkovateľov  obchodných prevádzok 
zabezpečiť, aby chodníky v zmysle citovaného VZN boli  
očistené a schodné.

Ing. Iveta Rušinová

primátorka mesta

ZIMNÁ ÚDRŽBA V MESTE KROMPACHY 10 top mien v našom obvode

Oslobodenie - nielen nápis 
vytesaný do kameňa
Život jedného človeka, toľký čas ubehol od skončenia druhej 
svetovej vojny. Koniec strachu, násilia, neslobody zažili aj oby-
vatelia Krompách 24. januára pred 72. rokmi.
Ustupujúci nemeckí vojaci ničili všetko, na čo narazili. V našom 
meste horelo, demolovalo sa, bohužiaľ, sa aj zabíjalo. Šesť rodín 
prišlo o svojich blízkych.
Pamätníkov vojnových hrôz je dnes už ako šafránu. No pamäť 
národa, pamäť mesta by mala byť vždy živá. Sloboda sa dnes 
berie ako samozrejmosť. Našťastie, žijeme v slobodnej krajine, v 
slobodnom meste. Pre našich starých rodičov a prarodičov však 
až taká samozrejmá nebola. Až keď človek na vlastnej koži okúsi 
strach z vojny, strach o život svojich blízkych, až vtedy skutočne 
precíti pocit slobody pri oslobodení. Až v okamihu straty zistíme 
hodnotu strateného. 
Druhá svetová vojna bola smutným historickým faktom.
Oslobodenie rovnako. Pripomína ho nápis na budove mestského 
úradu. Ruku na srdce, koľkí z nás prejdú okolo neho bez toho, aby 
sa zamysleli nad obsahom slov vytesaných do kameňa. Úprimne, 
stávalo sa to aj mne. Vraví sa, že človek rokmi mení chute. Objaví 
čaro predtým nechuteného. S hodnotami je to zrejme rovnako. 
Sloboda má pre mňa už hodnotnejší rozmer. Sloboda je krehká. 
Spomínaním a úctou na tých a tým, ktorí ju pre nás vybojovali, 
budeme niesť význam oslobodenia aj do budúcich dní nášho mesta. 

Mária Šimoňáková Súčasný stav hámra

V matričnom obvode Krompachy bolo v roku 2016 zapísaných 691 
detí narodených v krompašskej nemocnici, z toho 355 dievčat a 336 
chlapcov. Aké meno pre svoje dieťa vyberali rodičia počas uplynu-
lého roka najčastejšie? Uvádzame 10 najfrekventovanejších mien 
chlapcov a 10 najfrekventovanejších mien dievčat v našom obvode.

Chlapci:
Samuel
Matej
Alex
Sebastián
Tomáš
Lukáš
Martin
Filip
Jakub
Patrik

Dievčatá:
Dominika
Laura
Mária
Nela
Eliška
Jazmína
Klára
Michaela
Nina
Vanesa Jana Kandriková, Daniela Stanislavová,

Matričný úrad Krompachy
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Kromaniel Zofiel je strážnym anjelom detí v meste
DO SÚŤAŽE O NAJ MENO SA ZAPOJILI DESIATKY DETÍ

Strážny anjel detí, stojaci v mestskom 
parku už má svoje meno. A ako každý  
iný, aj on má krstné meno aj priezvis-
ko. Spomedzi desiatok nápadov, ktoré 
došli do redakcie od detí, sme vybrali 
dve, Kromaniel Zofiel.
 
V novembrovom čísle Krompašského 
spravodajcu sme vyhlásili súťaž, 
v ktorejsme hľadali meno pre anjela 
strážneho. Anjel so zlomeným krídlom  
sa od jesene stal ďalším zo symbolov  
mesta. Vítaný bol každý nápad. Všetky, 
ktoré došli do redakcie, mali svoje  
čaro. O to zložitejší bol výber toho 
naj. Deti pri vymýšľaní inšpirovali 
vlastné mená – anjel Janík či  
Mateus, ale aj postavy z výpravných 
filmov – Gandalf. Iné sa snažili 
pomenovať anjela podľa dojmu, kto-
rý na nich zanechal. A tak vznikli 
mená ako anjeliček Sníček, Dobrík, Sovička i Striebrovlások.  
Na siedmaka Milana Poláka zo ZŠ s MŠ Maurerova ulica zapô-
sobil anjel hanblivým dojmom. „Ukrytý 
v strome mi pripomína hanblivého 
anjela. Preto som vybral meno Han-
blivka,“ dôvodil svoje rozhodnutie 
siedmak. Niektoré deti sa nechali  
inšpirovať tradičnými anjelskými mena-
mi – Aladiáš, Omniel, Aralim, Sachiel,  
Zechiel, Rafael, Dirmachios, Archaniel,  
Gabriel a iný.

Do TOP 10 mien sa dostali aj mená 
ako Kastian, odvodené od nemeckého  
pomenovania gaštanov. Autorka Sofia 
Biliavska sa zrejme inšpirovala gaštan-
mi v našom parku. „Mammam znamená  
v latinčine mama, ktorá je pre každé  
dieťa jeho anjelom,“ uviedla piatačka  

Patrícia Žecová. Nikolu Ďurikovičovú  
a Viktóriu Perháčovú inšpiroval názov  
nášho mesta. Anjelovi vymysleli mená 
– Krompachaniela a Krompašanjel. 
Pre Mareka Podrackého by sa anjel  
mohol volať Lejna, anjel čítaný odzadu.  
Prváčka Ninka Ivančová ku svojej  
Anjelinke Gabrielinke priložila aj bás- 
ničku. „Chrániš všetky deti, pozor 
na nás dávaš. Či je teplo a či zima, nikdy 
nezaháľaš. Ďakujeme, že si tu, keď  
sa v parku hráme, skáčeme a beháme.” 
Všetky nápady na mená mali aj svoju  
pridanú hodnotu – výtvarné stvárnenie  
anjela v jeho rôznych podobách, tak  
ako ho vidia jednotlivé deti. Anjel  
šťastia Timotej, ôsmačky Judity  
Saksovej bol takmer vernou kópiou  
anjela v parku. Anjelik Petrík Samuela  
Kudelku pripomínal anjela z rozprávky.  
Jednoznačným NAJ, z pohľadu veľkosti,  

bol obrázok anjela Radosti od Martiny Urbanovej a Timey 
Tomčíkovej zo 4. B ZŠ s MŠ Maurerova ulica. 

Po neľahkom rozhodovaní sa víťaznými  
menami stali - Kromaniel, ktorý vy-
myslel prvák Filip Štec z rovnakej školy  
a Zofiel, ako ochranca prírody - Soni 
Lonskej z V. B. 

Dodajme, že autorov víťazných nápa- 
dov, ako aj najzaujímavejších mien či  
kresieb, čakajú už v najbližšom čase  
sľúbené   odmeny. 

Mária Šimoňáková

Elektrárenský komín z predvojnových čias zbúrali
Elektrárenský komín, symbol niekdajšej prosperity mesta, 
padol v polovici decembra uplynulého roka pod ťarchou 18 kíl 
trhaviny. Skončila tak éra sedemdesiatročnej dominanty mesta  
z predvojnových čias. 

Hoci bol komín ešte v dobrom technickom stave, už desiatky 
rokov neslúžil svojmu účelu. Ako potvrdil predseda Obvodného 
banského úradu v Spišskej Novej Vsi Antonín Baffi, odstrel komína 
pripravovali už od leta. Potrebné boli viaceré povolenia i opatrenia. 
Komín padol ako podťatý, na pravé poludnie. Pred samotným 
odstrelom z neho symbolicky zadymili a po mohutnej explózii 

padol 110 metrov vysoký kolos na zem. Trvalo to iba pár sekúnd. 
„Môj otec kedysi pracoval v mestských elektrárňach. Pamätám 
si na to ešte ako malý chlapec. Neskôr tam pracoval aj môj 
ujo. Dá sa povedať, že elektrárne živili našu rodinu. Keď 
búrali komín, pripomenulo mi to otca,“ zaspomínal s trochou 
nostalgie päťdesiatnik Milan. Krompašskú elektráreň zatvorili  
v sedemdesiatych rokoch. Kedysi bol komín jedným z dvadsiatky 
komínov v meste. V súčasnosti v Krompachoch stoja ešte tri 
komíny. Kovohutský so svojou 256 metrovou výškou je jedným  
z piatich najvyšších komínov na Slovensku.

Mária Šimoňáková
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Miestny odbor Matice slovenskej - 
plán akcií na rok 2017

Vyše tisícka eur zo zbierky poputuje 
pre mestskú ZUŠ

Na Vianoce doma..... 

1.   16. 01. PO
Výborovka –zhodnotenie činnosti 2016, plán práce na rok 2017, 
projekty, administratíva
Projekty pre MS - Jozef Miloslav Hurban 200.výročie narodenia 
/19.3.1817/, jeho nehynúci odkaz, Šprincove Krompachy
Projekty pre MÚ - Jozef Miloslav Hurban 200.výročie narodenia, 
jeho nehynúci odkaz , Mestské kolo + Zo šuflíka Šprincove Krom-
pachy, Osobnosti Krompách - buletin, Vianočný koncert

2.   06.02. PO 
Výborovka– príprava projektu J.M. Hurban, 
Pozvánky pre ZŠ na súťaž Mestské kolo v prednese poézie a prózy 
a Zo šuflíka súťaž v písaní vlastnej tvorby
Informácia krompašskej verejnosti o činnosti MO MS v roku 2016 

3.   06.03. PO
Výborovka- organizácia projektu 200 rokov Hurbana, jeho prínos 
pre cirkev a národ, pozvánky pre členov a hostí
   21.03. UT
Slávnostná akadémia 200. výročia narodenia J. M. Hurbana

4.   05.04. STR
Mestské kolo v prednese poézie a prózy
   07.04. PIA
Vyhodnotenie súťaže ZO šuflíka

5.   08.05. PO
Výborová schôdza, príprava členskej schôdze
   16.05. UT
Členská schôdza , vyhodnotenie práce za rok 2016, plán práce  
na rok 2017

6.   05.06. PO  
Výborovka , projekt Osobnosti Krompách, prehodnotenie návr-
hu a jeho realizácia

7.   10.07. PO
Výborovka, realizácia projektu Osobnosti, spolupráca MÚ

8.   21.08. PO 
Výborovka, vyhodnotenie projektov, návrhy spolupráce so školami ,  
exkurzie Barčovej filagórie, pamätnej izby  

9.   11.09. PO 
Výborovka, pozvánky pre školy na exkurzie

10.  09.09. PO 
Výborovka – príprava projektu Šprincove Krompachy; informácie 
školám

11.  30. 11.ŠT 
Projekt Šprincove Krompachy – spolupráca s farou a MÚ

12.  13. 12. UT 
Projekt - Vianočný koncert  - spolupráca so školami, ZÚ, JDS 
a iné organizácie v meste

Prianie každého jedného z nás. Hoci sú už za nami a my na ne 
spomíname už len s nostalgiou, predsa zanechali stopu v nás aj 
formou vianočného koncertu, ktorého organizátorom bol Miestny 
odbor  Matice slovenskej v spolupráci s Mestom Krompachy. Účin- 
kujúcimi boli žiaci základných škôl, študenti krompašského 
gymnázia, folklórny súbor Krompašan, Krompašanček, Slo-
vinočka, žiaci základnej umeleckej školy, Cantica Christiana 
a Jednota dôchodcov. Úsmev na tvárach prítomných rodičov,  
starých rodičov a všetkých prítomných divákov vyčarilo vystúpenie 
nielen tých najmenších, ale každé jedno pripravené zodpovedne  
a profesionálne. Program bol návštevou našich ľudových tradícií 
počas najkrajšieho sviatku v roku. Ukážkou krásy slova, tanca 
a spevu, dedičstva  našich predkov. Je dobre, že aj naše deti  
a vnúčatá dokážu podľahnúť jej kráse a šíriť ju ďalej, o čom sa mohli 
presvedčiť všetci prítomní s konštatovaním: “Ale sú šikovné tie 
naše krompašské deti a ľudia, sme na nich právom pyšní“. 

A. Grondželová

Presne 1 225,36 eur sa podarilo vyzbierať v rámci dobrovoľnej 
finančnej zbierky, ktorá prebiehala v decembri uplynulého roka. 
Časť z výťažku pochádzala aj z tradičného primátorského punču, 
konaného počas Vianočných trhov v meste. Výťažok pôjde  
na pomôcky Základnej umeleckej školy v Krompachoch.
Zbierku, konanú v dňoch 15. až 31.decembra 2016 vyhlásilo 
mesto začiatkom decembra. Cieľom bolo zlepšenie materiálno 
– technického vybavenia ZUŠ. Ako Informoval Ján Znanec, 
vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu Mestského úradu  
v Krompachoch, ľudia mohli prispieť kúpou primátorského punču 
počas Vianočných trhov v meste, dobrovoľnými finančnými prís-
pevkami od začiatku zbierky až do konca decembra 2016, vkladom 
na bankový účet č. SK57 0200 0000 0035 8045 8459. 
Ďalším príspevkom v rámci zbierky bol aj výťažok z predaja 
vianočného pečiva, ktoré už tradične pripravujú členky z Únie žien 
Slovenska č.6 v Krompachoch. Aj počas týchto Vianočných trhov 
ponúkali pečivo za symbolických 20 centov. Rovnako tak vyzdobili 
aj vianočný stromček vlastnoručne vyrobenými ozdobami. Ten 
zdobil priestory krompašského mestského úradu. V roku 2016 
počas vianočných trhov predstavoval výťažok z predaja pečiva  
78 eur. 
Dodajme, že o použití získaných finančných prostriedkov 
rozhoduje mestské zastupiteľstvo podľa účelu, na ktorý sa zbierka 
vyhlasuje. Mária Šimoňáková
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Tehotnosť je relatív-
ne krátkym obdobím 
života ženy, v prie-
behu ktorého dochá-
dza k vývinu nového 
jedinca v tele ženy. 
Začína sa úspešným  
počatím a končí pôro- 

dom. Opakuje sa zväčša len niekoľkokrát 
za život. Vo väčšine prípadov je ženami, 
budúcimi matkami, hodnotené ako jedno z 
najkrajších a najemotívnejších období v ich 
živote, predurčujúce k celoživotnej úlohe, 
úlohe matky. 

Rovnako dôležitá ako samotná tehotnosť by 
pre budúcu mamičku mala byť príprava pred 
otehotnením, čiže prekoncepčná príprava. 
Jej význam spočíva v tom, že dokáže 
odstrániť alebo predvídať riziká, ktoré by 
mohli negatívne ovplyvniť priebeh samotnej 
gravidity.
Kedy teda začať s prekoncepčnou prí- 
pravou? V momente, kedy si žena začne
uvedomovať túžbu po vlastnom dieťati. 
Telo ženy v priebehu tehotnosti predstavuje  
pre plod jediný zdroj živín a kyslíka, a všetko, 
čo tehotná žena prijíma do svojho tela, jej 
životný štýl a prípadné ochorenia, ktorými 
trpí a na ktoré sa lieči, vplývajú na vývoj 
samotného plodu a  placenty, plodových 
obalov a plodovej vody. To platí aj pre ženu, 
ktorá plánuje otehotnieť. 
Odporúčaným obdobím na prekoncepčnú  
prípravu sú približne dva až tri  
mesiace. Nie všetkým rizikovým faktorom 
je možné predísť, prípadne ich odstrániť. 
Existujú faktory ovplyvniteľné (životný štýl,  
strava, hmotnosť, celkové ochorenia, pra-
covné prostredie, infekcia) a neovplyvniteľné 
(vek ženy, genetické ochorenia, osobná 
anamnéza).
Ako na to a s čím začať?
Žiadna panika, budúce mamičky, netreba 
hneď bežať k lekárovi! V každom prípade, 
do prípravy je vhodné zapojiť aj partnera. 
Predsa len, za očakávaný výsledok samot-
ného snaženia sa, hoci v menšej miere, je 
zodpovedný aj primeraný zdravotný stav 
partnera. 
Z fyziológie človeka vyplýva, že najvhodnejší 
vek ženy na graviditu je 21 rokov. Súčasné 
trendy celosvetovo poukazujú na starnúcu 
populáciu tehotných a rodiacich žien. 
Priemerný vek prvorodičiek je v súčasnosti 
na Slovensku 28 rokov. Rastie nám počet 
žien rodiacich po 35. roku života. Je ich 

približne 14 % z celkového počtu tehotných,  
pričom v Českej republike už minulý rok 
presiahol 20 %. Na tom by nebolo nič zlé, 
veď zodpovedná žena chce priviesť dieťa do 
zabezpečeného prostredia. Problém je, že 
na rozdiel od mužov, je fertilné obdobie ženy 
(obdobie pohlavnej zrelosti)  vekom ohrani-
čené a vplyv rizikových faktorov (prostredie, 
životný štýl, stres, pracovná záťaž, celkové 
ochorenia, infekcie) sa vzájomne násobí a 
výrazne ovplyvňuje schopnosť organizmu 
ženy úspešne otehotnieť, následne donosiť 
a porodiť zdravé dieťa. Optimálne je, ak sa 
žena rozhodne porodiť svoje prvé dieťa do 
30. roku života (podľa odporúčaní centier 
asistovanej reprodukcie). Nepriaznivý je 
aj veľmi nízky vek tehotnej, menej ako 15 
rokov.
Súčasťou prekoncepčnej prípravy je zhod-
notiť svoj zdravotný stav. Ak sa žena cíti 
zdravá, minimálne by mala svoj životný 
štýl obohatiť o zvýšený príjem tekutín  
a vitamínov, predovšetkým v prirodzenej 
forme. Z vitamínových doplnkov je odpo-
rúčané užívať hlavne kyselinu listovú, 
a to v dávke 400 ug denne. Je dôležitá  
v prevencii rázštepových vývojových chýb  
(hlavne chrbtice). Existuje na trhu celé  
spektrum prípravkov určených pre pre- 
koncepčnú prípravu, graviditu a obdobie 
po pôrode. Okrem kyseliny listovej však 
nie je nevyhnutné ich užívať. Dôležité je 
tiež zvýšenie pohybovej aktivity, elimi- 
nácia stresu a zmena pracovného zaradenia, 
ak žena pracuje v rizikovom prostredí  
(rtg pracovisko, chemický priemysel a iné). 
Vyššia hmotnosť (BMI nad 30), ale aj 
podvýživa (BMI pod 18), fajčenie, pravidelný 
príjem alkoholu a drog negatívne ovplyvňujú 
schopnosť otehotnieť,  priebeh tehotnosti a vý- 
voj plodu. Tieto faktory nepriaznivo pôsobia 
aj na plodnosť partnera.
Pred plánovaným otehotnením sa odporúča 
žene absolvovať gynekologickú preventívnu 
prehliadku, ak ju nemala vykonanú v pred- 
chádzajúcom roku. Je ňou možné odhaliť 
neliečené zmeny na krčku maternice, prí- 
padne zmeny na pohlavnom ústrojenstve, 
či preliečiť chronickú infekciu, ktorá by sťa- 
žovala schopnosť ženy prirodzene otehotnieť. 
Nesmierne dôležitá je prekoncepčná 
príprava u žien  liečiacich sa na dlhodobé 
chronické ochorenia (vysoký krvný tlak, 
cukrovka, ochorenia štítnej žľazy), či zaťa- 
žených nepriaznivou osobnou anamnézou 
(napr. vrodené vývojové chyby srdca a iných 
orgánov, epilepsia, sklerosis multiplex, 
genetické ochorenia, opakované potraty,  
ochorenia krvi). Včasnou návštevou u daného 
špecialistu je možné dané ochorenia stabi- 
lizovať a organizmus pred tehotnosťou 
vhodne pripraviť. V niektorých prípadoch 

 je to dokonca nevyhnutné.  
Častou otázkou v gynekologickej ambulancii 
je, kedy sa môžem začať snažiť otehotnieť 
po vysadení antikoncepcie. V minulosti sa 
odporúčalo počkať 3-4 mesiace od vysadenia  
s odôvodnením, že sa genitálny trakt ženy  
musí zregenerovať. Dnes je odporúčané 
počkať na nástup normálneho menštruač-
ného cyklu. Ak bola antikoncepcia nasadená 
na pravidelný menštruačný cyklus, obnoví 
sa približne za jeden mesiac. Štúdie ukazu- 
jú, že schopnosť ženy otehotnieť  po vysadení 
antikoncepcie je niekoľko mesiacov dokonca 
vyššia. Problémy môžu nastať, ak antikon- 
cepcia bola nasadená na nepravidelný 
cyklus. Môže sa objaviť dlhodobý výpadok 
menštruácie a nepravidelnosti menštruač- 
ného cyklu a tým aj schopnosť otehotnieť. 
V takomto prípade musíte navštíviť svojho 
gynekológa.
A určite dôležitá otázka pre snažiace 
sa páry. Kedy asi otehotniem, ak som 
naplnila prekoncepčnú prípravu a sme 
s partnerom zdraví? Na to presná odpoveď 
neexistuje. Platia tu dve zásady, správne 
načasovanie a trpezlivosť. 
Je potrebné sústrediť sa na obdobie 
ovulácie (plodné dni), ktoré nastáva asi 
v polovici cyklu.  Existujú aj voľnopredajné 
tzv. ovulačné testy, ale ako gynekológ  
by som ich neodporúčala (sú nepresné). Pri 
trpezlivosti by som rada upozornila opäť na 
dôležitosť veku ženy. 20 ročná žena otehotnie 
približne po 3 mesiacoch snaženia sa, 30 
ročná približne po 6 mesiacoch. Plodnosť 
ženy prudko klesá po 35. roku života a na 
otehotnenie potrebuje viac ako 20 mesiacov. 
Je to dané, okrem iného, hlavne tým, že vo 
vaječníkoch má menej vajíčok a k tomu veľká 
časť z nich je geneticky poškodená.
A poslednou otázkou je, kedy navštíviť  
gynekológa, ak sa nedarí? Dnes v zásade 
platí, že pár by mal vyhľadať odborníka, ak 
k počatiu nedôjde do jedného roka. Ak je 
ale žena staršia ako 35 rokov, problém by sa 
mal riešiť už po 6 mesiacoch neúspešného 
snaženia sa.
Nuž, milé budúce mamičky, ak ste zatúžili 
po vlastnom dieťati, je dôležité neotáľať 
a zodpovedne sa na tehotnosť pripraviť, 
aby ste sa neobrali o jednu z najkrajších 
úloh vo vašom živote, byť matkou. 
        

 
MUDr. Svetlana Jánošová

ZDRAVOTNÍCKE OKIENKO

ilustračné foto

Dnes: Príprava 
na tehotnosť 
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Tento problém je nám známy a odchyt túlavých psov je na území 
mesta riešený  dlhodobo, pričom je potrebné riešiť hneď niekoľko 
úkonov  súvisiacich so samotným odchytom. V prvom rade je to  
samotný odchyt psa, ktorý sa vykonáva väčšinou policajtmi mestskej  
polície s použitím odchytového zariadenia (odchytové oko, nar-
kotizačná tyč a pod.). Po oznámení o túlavom psovi sa tento musí  
lokalizovať, pričom často je na inom mieste ako bolo pôvodne ozná-
mené a hliadka ho musí vypátrať. Následne na základe jeho veľ-
kosti a správania je zvolený najvhodnejší spôsob odchytu, ktorý je 
najmä u väčších a agresívnejších jedincov často pomerne kompli-
kovaný. Po úspešnom odchyte je zviera prevezené služobným vo-
zidlom do objektu Mestskej polície, kde je umiestnené do jedného 
z dvoch kotercov. Následne je prizvaný veterinár a je vykonaná  
identifikácia majiteľa a jeho vyrozumenie. Vo väčšine prípadov 
však túlavé zviera nemá identifikačnú známku, ani implantovaný  
čip. U takého zvieraťa je po jeho umiestnení vyhlásená relácia  
v mestskom rozhlase  s popisom zvieraťa, času a miesta odchytu.  
Bohužiaľ, málokedy sa majitelia týchto zvierat ohlásia (zrejme  
v obave pred uložením pokuty, ktorú však neudeľujeme) a je po-
trebné riešiť ďalšie úkony. Zviera je v koterci MsP umiestnené  
niekoľko dní, aby mal majiteľ dostatok času zviera si vyzdvihnúť, 
pričom sú vykonávané aj ďalšie úkony na jeho stotožnenie. Následne 
je zviera odovzdané odchytovej službe MsP Spišská Nová Ves  
a to na základe zmluvy č. 2/2012 o odchyte túlavých psov. Zmluva 
bola uzavretá medzi mestom Spišská Nová Ves ako poskytovateľom  
služby a mestom Krompachy ako objednávateľom služby dňa 
12.01.2012. Po odovzdaní je zviera prevezené na Stanicu pre od-
chyt túlavých zvierat v Spišskej Novej Vsi, kde je zviera veterinárne  

ošetrené a umiestnené do karantény. Celý tento postup je spojený 
s finančnými nákladmi a to:
1. jedna hodina odchytu: 5,- €
2. preprava motorovým vozidlom za jeden km: 0,33 € (20 €)
3. jeden ks narkotizačná strela – ak je potrebná: 1,70 €
4. jeden deň opatery zvieraťa: 1,70 € (24 € – karanténne umiestne- 
     nie je minimálne 14 dní)
5. vstupná a výstupná veterinárna prehliadka: 20,- €  (min. 40,- €)
Uvedené poplatky sú pravidelne fakturované spolu s veterinárnou  
starostlivosťou  a len v základe predstavujú čiastku cca 84,- €. 
Umiestnené zviera je v tomto zariadení umiestnené do doby ziste-
nia majiteľa alebo do jeho odpredaja záujemcovi, kde táto čiastka  
sa odráta z celkových nákladov. Výnimku v umiestnení túlavého 
zvieraťa tvoria viditeľne choré alebo agresívne jedince, ktoré sú 
umiestnené do Stanice pre odchyt túlavých zvierat bezprostredne  
po odchyte. Výskyt túlavého psa, alebo iného zvieraťa majú občania  
mesta možnosť oznámiť na tel. čísle MsP Krompachy 0902 772 000. 
V prípade našej neprítomnosti aj na OO PZ Krompachy na tel.  
čísle 053 447 2333, alebo na MsP Spišská Nová Ves na tel.  
čísle 053 441 10 85, ktorá riadi Stanicu pre odchyt túlavých zvierat.
Záverom chceme poprosiť občanov mesta, aby vždy pri kúpe zvie-
raťa zvážili, či bude v ich silách sa o toto riadne a dlhodobo starať, 
taktiež je potrebné zviera zaregistrovať a to nie kvôli poplatku, ale 
najmä pre prípadné zistenie majiteľa. Často sa stáva, že zviera ujde 
kvôli nedostatočnému zabezpečeniu a hlavne v tomto období je 
na príčine nezodpovedné používanie zábavnej pyrotechniky.  Nie 
vždy je možné zabezpečiť okamžitý odchyt zvieraťa a to jednak  
z časových ako aj technických príčin. V každom prípade sa stále 
snažíme tieto problémy vyriešiť v čo najkratšej dobe tak, aby nedo-
šlo k ohrozeniu bezpečnosti, zdravia a majetku občanov.

Mgr. Jozef Kuna, v.r.           
Náčelník Mestskej polície Krompachy

Nemocnica Krompachy vzdelávala lekárov
Nemocnica Krompachy, v spolupráci  
s Regionálnou lekárskou komorou Košice, 
Subregionálnou lekárskou komorou 
Spišská Nová Ves a spoločnosťou Perfect 
Distribution, usporiadala 14. decembra 
2016 akreditovaný odborný seminár 
so zameraním na praktické témy z ne- 
urologických aj ortopedických ambulan- 
cií. Odborné témy sa týkali výskytu 
demencií v ambulancii neurológa a naj-
častejších príčin bolestí  dolných končatín 
z pohľadu ortopéda. Vzdelávacej akcie, 
ktorá sa konala v rekreačnom stredisku 
Zahura – Spišské Vlachy, sa zúčastnilo 
približne 40 lekárov z nemocnice Krom-
pachy, lekárov zo špecializovaných 
ambulancií a ambulancií prvého kontaktu. 
Prínos poslednej tohtoročnej vzdelávacej 
aktivity je v získavaní nových poznatkov 
pre lekárov z iných odborov, a tým sa zároveň 
prispieva k skvalitneniu poskytovania 
zdravotnej starostlivosti už na ambulanciách 
prvého kontaktu.  Podujatie bolo zamerané 
na problematiku ochorení, s ktorými sa 
lekári často stretávajú vo svojej praxi.  
Zúčastnení si navzájom odovzdávali skúse- 
nosti z diagnostiky a liečby týchto ochorení, 

informovali sa o nových trendoch v liečbe.  
Poskytovanie kvalitnej zdravotnej starost- 
livosti patrí k hlavným prioritám každého 
zdravotníckeho zariadenia.  „Prednášky boli 
spracované a prezentované prednášajúcimi 
lekármi na vysokej odbornej úrovni.  
Medicína je odbor, ktorý sa neustále rozvíja,  
preto je organizovanie takýchto seminárov  
veľmi dôležité. Obohacuje lekárov o nové 
poznatky, prínosom je výmena praktických 
skúseností. Bohatá účasť len potvrdzuje,  
že lekárom nie je ľahostajný prístup k svojej 

profesii. Nemocnica Krompachy zabez- 
pečuje ambulantnú a lôžkovú zdravot- 
nú starostlivosť pre spádovú oblasť s 50.000 
obyvateľmi. „Jej cieľom je poskytovať kvalitnú 
zdravotnú starostlivosť a uspokojovať tak  
potreby a želania pacientov, a na druhej 
strane aj zvyšovať odbornú úroveň zdra- 
votníckeho personálu,“ uviedol konateľ 
nemocnice MUDr. Miroslav Kraus.

Mgr. Marta Csergeová

Stanovisko Mestskej polície Krompachy 
k odchytu túlavých psov
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Záhradkárska poradňa Krajské kolo 
33. ročníka súťaže 
ZENIT v elektronike

Znášanlivosť rastlín
Symbióza (spolunažívanie) je v rastlinnej aj v živočíšnej ríši bežný jav. 
Pestovatelia už od nepamäti vedeli, že kombinácia niektorých rastlín 
priaznivo pôsobí na ich vzájomný rast, naopak,  niektoré sa v kombinácii 
neznášajú a ich rast je obmedzený. Vhodné plodiny sa navzájom alebo 
jednostranne podporujú v raste, chránia sa pred chorobami a škodcami, 
a dokonca zlepšujú svoju chuť. Zmiešané  druhy vysádzame buď plošne 
alebo striedavo v riadkoch.
Rastliny toho istého druhu majú v podstate rovnaké nároky na živiny, 
závlahu, svetlo a preto si bývajú najväčšími konkurentmi. V prírode sa 
monokultúry nevyskytujú.
Zatiaľ čo navzájom sa znášajúce rastliny prerastajú do seba koreňmi 
a využívajú produkty vzájomnej látkovej výmeny, pri neznášajúcich 
sa rastlinách ich korene smerujú dole, akoby boli susednou rastlinou 
odpudzované.
Ako príklad môžeme uviesť znášanie sa zeleru s hlúbovinami. Sú to 
najvhodnejší partneri. Zeler navyše odpudzuje húsenice mlynárika a 

hlúboviny obmedzujú hrdzu zeleru. Pri výsadbe striedame sadenicu zeleru so sadenicou hlúboviny. 
Pretože obe vyžadujú dostatok miesta, využijeme plochu pre zeler, ktorý vysádzame až koncom mája, 
na rýchlenie šalátu.

Ak chceme kombinovať ďalej, môžeme pomedzi hlúboviny vysadiť rajčiaky, ktoré nám pomôžu svojim 
pachom odpudiť motýle mlynárika kapustného a zabrániť im klásť vajíčka.

Fazuľa vysadená vedľa hlúbovín obmedzuje výskyt vošky 
kapustovej. Harmanček obsahuje látky, ktoré obmedzujú 
rozširovanie hubových ochorení. Kôpor na záhradke 
pôsobí ozdravujúco na všetky rastliny, navyše odpudzuje  
pásavku zemiakovú.

Ruže môžeme chrániť pred múčnatkou tým, že medzi ne 
vysadíme cesnak, ktorý zároveň obmedzuje výskyt ďalších 
hubových chorôb. Napokon medzi ružami narastú aj väčšie 
hlávky cesnaku.

Na záhradke by nemala chýbať aksamietnica (Tagetes), ľudovo nazývaná fajeruška. Táto kvetina 
je široko užitočná. Ničí háďatka v pôde,  potláča rast burín a svojou vôňou, ak ju vysadíme medzi 
hlúboviny, dezorientuje mlynárika kapustného, ktorý hľadá hlúboviny podľa vône.

Nechtík lekársky, okrem toho, že ozdravuje pôdu, odpudzuje aj vošky. Kombináciou výsadby jed-
notlivých vhodných druhov sa rastliny navzájom chránia a zároveň pôsobia blahodarne na svoj rast.

P L O D I N A   P R E D P L O D I N A
Rajčiak
Uhorky
Paprika
Mrkva skorá
Petržlen
Zeler
Paštrnák
Cvikla
Reďkovka
Cibuľa
Cesnak
Karfiol
Kaleráb, kapusta
Hrach
Fazuľa, kôpor

hlúboviny, tekvice, strukoviny
hlúboviny, tekvice, koreňová a cibuľová zelenina
záhradné strukoviny, koreňová a cibuľová zelenina
zemiaky, uhorky, rajčiak - mrkva neskorá - hlúboviny
dtto
hlúboviny, strukoviny, plodová zelenina
dtto
zemiaky, šalát - druhá trať
nenáročná na predplodinu
rajčiak, zeler, uhorky
skoré hlúboviny, uhorky, nevhodné sú zemiaky a rajčiaky
koreňová zelenina, skoré zemiaky, hrach, zapracovať dusíkaté vápno
dtto
hlúboviny, zemiaky, plodová zelenina, dostatok vápnika
nenáročná

O S E V N É    P O S T U P Y Ján Miľo

Dňa 1.12.2016 prebehlo kraj- 
ské kolo 33. ročníka súťaže Zenit 
v elektronike, ktorej vyhlasova-
teľom je Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu Sloven- 
skej republiky. Súťaž sa konala 
na pôde Strednej priemyselnej 
školy elektrotechnickej v Koši-
ciach.
Súťaž pozostávala z teoretickej  
a praktickej časti. Teoretická 
časť trvala 60 minút, počas 
ktorých mali žiaci preukázať 
svoje teoretické vedomosti z ob- 
lasti elektroniky vypracovaním 
30-tich testových otázok.  
V praktickej časti počas 240 
minút súťažiaci navrhovali 
plošný spoj podľa zadanej 
schémy elektronického obvodu 
– elektronický rozhodca.  
Tento návrh realizovali na PC 
pomocou programu Eagle. 
Hodnotiaca komisia v zložení 
doc. Ing. Ľuboš Ovseník  PhD.   
-  Technická univerzita, Košice 
(predseda), doc. Ing. Štefánia 
Gallová CSc. - Univerzita 
P.J.Šafárika, Košice a Ing. Dušan 
Klenovič - Letisko, Košice, 
sledovala návrh plošného spoja, 
funkciu zhotoveného zariadenia, 
kvalitu spájkovania a čistotu 
vyhotovenia výrobku.
Našu školu reprezentovali v ka-
tegórii A – žiaci 3. a 4. ročníka 
stredných škôl - študenti IV.CM 
triedy František Kuraj a Lukáš 
Bandžuch. V silnej konkurencii 
štrnástich súťažiacich obaja 
uspeli mimoriadne dobre: 
František Kuraj sa umiestnil 
na 6. mieste, tesne za ním 
na 7. mieste Lukáš Bandžuch. 
Ďakujeme za vzornú reprezen-
táciu školy. 

Ing. Jana Trelová
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ďalší skúšali rôzne uzly (líščí, lodný...). Všetok materiál, ktorý  sme 
podľa plánu potrebovali, sme mali k dispozícii (laná, karabíny...). 
Nakoniec sme sa všetci na našej „lanovke“ aj spúšťali. Poobede 
sme si preverili kuchárske zručnosti. Na strome sme mali plánik 
s azimutmi a počtom krokov k veciam ako klobása, zemiaky, soľ, 
doska na krájanie, nôž, hrniec atď. a v časovom limite 1 hodina 
sme mali založiť oheň, nájsť suroviny a uvariť guláš. Večer nám 
vyplnila hra ANTROPOS - Kto prežije, ktorej podstatou bolo, 
že svet postihla nukleárna katastrofa a my sme boli jediní, kto 
prežil. 30 ľudí  sa v určenom časovom limite muselo dohodnúť  
na riešení problému. Neskôr sme to prirovnávali k reálnym situ- 
áciám vo firme - krízový manažment. 
Posledný deň každý z nás povedal, čo sa mu páčilo, komu a za čo 
chce poďakovať, čo ho prekvapilo a podobne. Bolo to  nesmierne 
milé, no aj veľmi dojímavé. Naši vedúci nás prekvapili chutnou 
tortou s logom akcie JA Mladý líder, no a na záver to najsmutnejšie 
- lúčenie. Je mi za všetkými naozaj ľúto, lebo  takmer všetci 
účastníci mi prirástli k srdcu a stala sa z nás super partia. Každý 
deň bol niečím zvláštny, niečím zaujímavý. Neskutočne som si 
celý pobyt užila. Ľudia, aktivity, prostredie... Ak má niekto zo 
študentov možnosť a chuť zapojiť sa do súťaží a programov „JA 
Slovensko“, nech neváha,  nebude ľutovať. 
                                                                     

Zuzana Lysová, Gymnázium Krompachy

Krajské kolo 
33. ročníka súťaže 
ZENIT v elektronike

COSMOS  - SVETOVÁ 
VESMÍRNA VÝSTAVA

JA Mladý líder 2016 - Belušské Slatiny

„Vesmír je jedno veľké vákuum, o ktorom vieme minimum...“
„Vesmír je veľká záhada...“
„Vesmír je nekonečný priestor, v ktorom žijeme, je plný hviezd, planét 
a galaxií...“
„Vesmír je niečo úžasné, nepreskúmané, nekonečné, plné zaujímavých 
javov a objektov...“

V tomto školskom roku sa v Belušských Slatinách uskutočnila  
aktivita „JA Mladý líder“. Zúčastnilo sa jej 30 najúspešnejších 
absolventov vzdelávacích programov „JA Slovensko“ z celého  
Slovenska. Ja, Zuzana Lysová, spolu s Alexandrou Nagyovou  
sme sa tam dostali vďaka súťaži „JA Etika v podnikaní“, 
na ktorú nás pripravila p. Tatiana Znancová. Na celoslo-
venskom kole tejto súťaže sme skončili druhé, a tak bolo  
„JA Mladý líder“ pre nás niečo ako odmena.
Naše dobrodružstvo sa začalo v jeden utorok Belušských  
Slatinách. Prvým milým prekvapením bol odkaz na privítanie, 
ktorý si každý našiel na vankúši v izbe spolu s cukríkmi. 
Prvý deň sa niesol v duchu teambuildingových aktivít. Boli 
to zábavné hry, pri ktorých sme zistili, aká dôležitá je tímová 
spolupráca. Večer nás čakal workshop kreatívnej tvorby. Našou 
úlohou bolo vyrobiť hračku za sumu maximálne 5€ z dostupných 
materiálov ako balón, servítka, špagát, slamka a pod. - ...opäť 
práca v tíme. 
Ďalší deň, v stredu, nám takmer celý deň robili spoločnosť 
významní ľudia zo spoločnosti Citibank. Hlavnou náplňou tohto 
dňa bolo v tímoch vymyslieť za vymedzený čas spôsob, ako by 
Citibank mohla pomáhať študentom SŠ a VŠ pri zakladaní firiem, 
rozbiehaní podnikania, či zamestnaní sa a ako by sa o tom všetkom 
mohla dozvedieť široká verejnosť aj v zahraničí. Našou úlohou 
tiež bolo v 6-členných skupinách nájsť vhodný spôsob, ktorých 
ľudí z Citibank zaujme: pripraviť pútavý poster a odprezentovať 
ho. Potvrdilo sa mi, že prezentácia pred ľuďmi, ktorých ledva 
poznám, fakt nie je hračka... Po tomto workshope k nám v Beluš- 
ských Slatinách zavítal jeden sympatický pán, Milan Troška. 
Najprv sa s nami podelil so svojím životným príbehom:  Ako sa 
z pracovníka v McDonald’s stal úspešný podnikateľ. Hlavným 
cieľom však bolo zdokonaľovať naše prezentačné zručnosti,  
v čom bol ideálnym vzorom. Zadával nám úlohy na moduláciu 
hlasu, prácu s poslucháčmi, očný kontakt, reagovať na publikum 
a pod. 
Štvrtok bol deň plný outdoorových aktivít. Dopoludňajšou úlohou 
bolo postaviť lanovku. Rozdelili nás do 2 skupín, kde sme mali 
rozdelené úlohy. Niektorí sa starali o bezpečnosť, iní o materiál, 

To je zopár výrokov 
mojich spolužiakov, 
ktoré sme sa rozhodli 
overiť exkurziou. V tom-
to školskom roku sme 
sa  my, žiaci II. A a II. B 
triedy, spolu s našimi 
pa n i  pr ofe s ork a m i  
Mgr. Adelou Cukerovou 

a Mgr. Janou Legartovou, vybrali na svetovú vesmírnu výstavu - 
Cosmos Discovery v Bratislave. Pripojil sa k nám aj náš tohtoročný 
americký lektor Zachary Wroblewski. Zach má k tejto tematike 
blízko, keďže v jeho domovine sa nachádza Národný úrad pre 
letectvo a vesmír, inak známy ako NASA. Po skorom vstávaní 
nasledovala dlhá cesta vlakom až do upršanej Bratislavy. 
Nasledoval dobrodružný presun do Incheby, v ktorej sa výstava 
konala. Pri vstupe každý z nás dostal svojho audio sprievodcu  
a vstupenku so životopisom a fotografiou niektorého z kozmo- 
nautov. Azda najväčšou výhodou  bolo, že sme si výstavu mohli  
vychutnať ako jednotlivci, individuálne. Pred samotnou 
prehliadkou nám bol na úvod pustený krátky film o histórii  
a súčasnosti kozmického výskumu.  Mali sme možnosť si pozrieť 
a niečo nové sa dozvedieť o stovkách exponátov, vrátane hornín 
priamo z Mesiaca a Marsu, výstrojov kozmonautov, modelov 
rakiet, častí kozmických lodí, raketoplánov. Zaujali nás dobové 
filmy premietané v každej z výstavných miestností. Videli  
a dozvedeli sme sa mnoho nového a buďme úprimní, aj tak trochu 
sme sa uliali zo školy. Každopádne sme si tento výlet náramne užili.
                                                                                                                                Jana Pavlíková

                                                                                                       Gymnázium Krompachy, 2.B
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7:00 hodín ráno, autobusová 
zastávka v Krompachoch. 
Rozospaté zahalené postavy 
nastupujú do pristaveného 
autobusu. Áno, sme to my,  

tretiaci na Gymnáziu v Krompachoch. Pýtate sa na cieľ cesty? 
Najskôr Oswienčim, potom Krakow a nakoniec soľná baňa vo 
Wieliczke. Čakala nás 5-hodinová cesta (pre nás dlhá - predlhá).  
Pod Tatrami nás prekvapila výdatná snehová nádielka, ktorá sa 
však ďalej za poľskými hranicami zmenila na mrholenie.
Oswienčim nás privítal počasím ako stvoreným na návštevu 
takéhoto miesta, a tak sme voľky-nevoľky museli vstúpiť  
do prostredia zmáčaného kvapkami dažďa, zahaleného hmlou 
a vietor sa pohrával s našimi dáždnikmi. Naše pocity z táborov 
Auschwitz – Birkenau boli zmiešané. Oboznámili sme sa s faktami, 
o ktorých sme vedeli, že sú pravdivé, no zároveň to boli veci pre 
našu myseľ nepredstaviteľné. 

Po otestovaní našich vetroviek neutíchajúcim dažďom a expresnom 
presune do autobusu nás šofér odviezol do Krakowa, kde sme 
strávili noc. Na druhý deň ráno sme sa hneď po raňajkách vybrali 
do historickej časti Krakowa, kde sa na nás konečne trochu usmialo 
slnko. Navštívili sme Wawel, hrad stojaci na Wawelskom návrší, 
prezreli si veľkolepú Wawelskú katedrálu, dotkli sa srdca zvonu, 
ktoré nám vraj má priniesť večnú lásku. Následne nás uvítal drak 
Krak, ktorý je symbolom Krakowa, obzreli sme si hlavné námestie, 
vypočuli si trúbenie ohlasujúce celú hodinu. Po tomto kultúrnom 
návale nás čakala posledná atrakcia exkurzie.
Soľná baňa vo Wieliczke nás očarila. Aj keď cestou do podzemia 
sme museli zvládnuť 392 schodov, dole nás príjemne prekvapila 
stála teplota 15°C, (čo bola oproti vonkajšku horúčava). Naučili 
sme sa niečo o práci baníkov, (niektorí z nás si ju aj vyskúšali), 
vystrašili nás „neživé“ sochy. Obzreli sme si nádhernú soľnú 
katedrálu v podzemí, v ktorej sa konávajú svadby a príležitostné 
nedeľné omše a obdivovali sme podzemné soľné jazierko. Späť 
na povrch nás už našťastie vyviezol výťah z hĺbky 135 m idúci 
rýchlosťou 6m/s, takže o zaľahnutie v ušiach bolo postarané.  
Z exkurzie sme sa domov vrátili síce unavení, ale naplnení  novými 
zážitkami, dojmami, vedomosťami a skúsenosťami.

Anna Lachová, III. B, Gymnázium Krompachy

Oswienčim, Birkenau, 
Krakov, Wielička 2016

Študenti gymnázia na Mládežníckom 
seminári v Bad Marienbergu
Už pravidelne  sa naše 
gymnázium  zúčastňuje 
Medzinárodného mlá-
dežníckeho seminára  
v nemeckom meste Bad 
Marienberg spolu s pani  
profesorkou Mgr. Adelou  
Cukerovou. Aj v tomto 
školskom  roku  sme sa 
my,  piati žiaci tretieho 
ročníka Gymnázia  
v  Krompachoch,  zúčast- 
nili tohto seminára 
spolu so študentmi  
z gymnázia v Humen-
nom. Prežili sme nád- 
herných  9 dní s mladými 
ľuďmi z Česka, Poľska, 
Maďarska, Talianska, 
Nemecka a Estónska. 
Pracovali sme na spoločnom projekte „Zombieland Europe“,   
ktorý je podporovaný Európskou úniou. Naše spoločné aktivity  
sa týkali najmä problematiky EÚ,  prístupu mladých k sú- 
časným problémom, ich postojov  i návrhov mladých Európanov 
na ich riešenie. Práca v skupinách, prezentácie spoločných  
výtvorov i celá komunikácia bola v anglickom jazyku,čo bolo  
pre nás obrovským prínosom pre využitie a zdokonalenie 
našich jazykových zručností v praktickom živote. Taktiež 
komunikácia v nemeckom jazyku bola dovolená, avšak po 
anglicky to bolo ľahšie. Naším - asi najväčším zážitkom   bol 
celodenný výlet do centra Kolína, kde sme mali možnosť pozrieť 
si film  o danej téme a zvyšok dňa sme strávili prechádzkami 
po vianočnom Kolíne a nakupovaním vianočných ozdôb.  
K nádhernému dňu prispela aj návšteva Kolínskej katedrály  
z 19. storočia.  
Na seminári sme spoznali veľa nových ľudí, nadviazali mnohé  
priateľstvá a počas spoločného večera sme prezentovali aj históriu 
a kultúru Slovenska, pripravili sme ochutnávku tradičných  sloven- 
ských jedál a nápojov, ktoré sme si spolu so žiakmi z Humenného  
doniesli z domova.
Na spiatočnej ceste sme navštívili historické centrum Prahy  
a Václavské námestie, kde sme zažili unikátnu vianočná náladu, 
ktorú dotvárali vianočné trhy. Vychutnali sme si známy pražský 
orloj i  Karlov most. Nočná prechádzka Prahou bol naozaj čarovná 
a nezabudnuteľná. Po návrate domov sme si všetci povedali:  
„ Stálo to za to...“, o čom svedčí aj množstvo nádherných chvíľ, 
ktoré sme si zvečnili fotografiami.

študenti 3. A triedy  Gymnázia v Krompachoch

Krompašský spravodajca 
je v predaji po 15. dni 
v príslušnom mesiaci. 

Uzávierka príspevkov je 
do 3. dňa nasledujúceho mesiaca.
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