
Novodobé hospodárenie v krompašských lesoch sa vo vlastnej 
réžii začalo v roku 1994 prebratím reštituovaného majetku 
od štátnych lesov. Za účelom správy lesného majetku mesta 
bola 1. apríla 1994 zriadená príspevková organizácia mesta 
Lesný podnik mesta Krompachy. Keďže sa zmenila legislatíva, 
bolo nutné obhospodarovanie lesov zabe zpe čiť  inou 
formou právnickej osoby. Lesný podnik mesta Krompachy bol 
zrušený a 1. januára 2007 správa lesov prešla priamo pod 
krompašský magistrát, kde bolo za týmto účelom zriadené 
samostatné oddelenie. Tento stav pretrvával do 31. októbra 
2007. 1. novembra 2007 bola založená spoločnosť s ručením 
obmedzeným so 100% majetkovou účasťou mesta Mestské 
lesy Krompachy s.r.o., ktorá obhospodaruje lesné pozemky vo 
vlastníctve mesta dodnes.
Lesné pozemky v našej starostlivosti sa nachádzajú v úseku 
od Galmusu až po dolinu Banská a ich výmera je 1084,56 ha. 
Z ihličnatých drevín má najväčšie zastúpenie jedľa, borovica 
a smrekovec. Skupinu listnatých drevín tvorí prevažne buk 
a hrab, v menšom počte sa však nájdu aj cenné listnáče ako 
javory, lipa, brest, jaseň, čerešňa, dub a dokonca aj orech. 
Pestré zastúpenie drevín tvorí staticky a ekologicky odolný 
ekosystém. Väčšie vetrové a podkôrnikové kalamity nás preto 

zatiaľ,obchádzajú. Hospodárenie silno ovplyvňuje priemyselná 
história Krompách. Aj keď v súčasnosti sa už z komínov nedymí, 
v povrchových horizontoch pôdy ostalo veľké množstvo ťažkých 
kovov, ktoré výrazným spôsobom ovplyvňujú zdravotný stav 
lesa a jeho rast.
Približne polovica územia, ktoré je v starostlivosti našej fir-
my, sa nachádza v sústave chránených území Natura 2000. 
Vyhlásené Chránené vtáčie územie Volovské vrchy a Územie 
európskeho významu Gaľmus majú za úlohu ochranu vzácnych 
druhov fauny, flóry a ich biotopov. Tomuto sa prispôsobuje aj 
hospodárenie v lese. Jemnejšie, prírode blízke spôsoby hos-
podárenia spájajú potreby ochrany prírody, hospodárskej čin-
nosti a využívania lesov verejnosťou.
Úlohou obhospodarovania našich lesov je zachovanie a zlep-
šovanie schopnosti lesa plniť požiadavky obyvateľov mesta 
na čistú vodu, čerstvý vzduch a príjemné prostredie na relax. 
Ďalšími nemenej dôležitými úlohami je ochrana pôdy pred 
eróziou a produkcia kvalitnej drevnej hmoty. Výsledkom našej 
činnosti je nepretržité plnenie týchto požiadaviek spoločnosti. 
Bez lesa by nebolo priezračnej vody, čistého vzduchu, kvalitnej 
pôdy, zdravej zveri, letného tieňa, polena v krbe ani krovu na 
streche. Vážme si preto les pre jeho nenahraditeľné pozitívne 
vplyvy na kvalitu nášho života, a to nielen v apríli – mesiaci 
lesov.

Veľkonočné zastavenie
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Odpad spoza cintorínskeho plota zaplnil 22 vriec  (čítajte viac na strane 4)
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Polovica krompašských lesov tvorí chránené územie Natura 2000 

Ing. Vladimír Sajdák
Mestské lesy Krompachy s.r.o.
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Bývanie, výstavba a životné prostredie sú jedným 
z najdôležitejších oblastí života v meste. V novej 
rubrike sme tentokrát oslovili predsedu Komisie 
výstavby, územného plánu, životného prostredia 
a ochrany prírody pri MsZ MUDr. Mariána 
Hojstriča.  

Je podľa Vás v našom meste dostatok možností 
pre bývanie mladých rodín?

„Výstavbou nájomných bytov bolo vyriešené 
bývanie mladých rodín s príjmom zodpove-
dajúcim legislatívnym podmienkam, keďže boli 
postavené aj s príspevku štátneho fondu rozvoja 
bývania. Sociálne nájomné byty sú, ale pre mladé 
rodiny dosť „drahé”. Viac ma trápi veľký odchod 
mladých ľudí za prácou na západ Slovenska alebo 
do zahraničia, a z toho rezultujúci nižší záujem 
bývať v Krompachoch.“ 

V súčasnosti mestá aj niektoré obce riešia 
bytovú otázku IBV-čkami. Ako je to u nás v 
tejto oblasti, je nejaká v pláne, vidí komisia 
rozvoj bývania v meste aj týmto smerom? 

„Určite áno, mladé rodiny by uvítali pozemky 
na výstavbu. Lokality sú aj v územnom pláne, 
ale bolo by vhodné vytipovať aj ďalšie, napríklad 
smerom ku Slovinkám, prípadne smerom 
na Košice. V rámci Územného plánu mesta 
Krompachy sú lokality na IBV. Vyžaduje to však 
značné náklady na vysporiadanie vlastníckych 
vzťahoch k pozemkom. Samozrejme, budú 
potrebné nemalé finančné prostriedky na 

dobudovanie infraštruktúry.“ 

Ako je to s lokalitou Banícka štvrť. Kedysi 
výstavná štvrť mesta. Ožije niekedy ešte  
bývaním? Aké sú plány s touto lokalitou  
v rámci ÚP? 

„Táto lokalita v územnom pláne je určená ako 
zmiešané mestské územie s polyfunkčnou 
zástavbou. V súčasnej dobe sú dve možnosti 
na využitie tohto územia. Vzhľadom k polohe 
a jestvujúcim inžinierskym sieťam je to vhodná 
lokalita na bytovú výstavbu, prípadne nejaké 
športové aktivity.“

Otázka životného prostredia na území mesta, 
čo je podľa Vás rozhodujúce v tejto oblasti? 

„Ochrana ovzdušia - podnikateľské subjekty 
(Kovohuty), ohrozenie starými envirozáťažami - 
odkalisko pri Slovinkách, ochrana vodných tokov  
- znečisťovanie odpadmi. Najväčší znečisťovatelia 
ukončili výrobu. Zrejme, to má priaznivý vplyv 
na životné prostredie. Má to však značný dopad 
na zamestnanosť a následne príjem finančných 
prostriedkov pre občanov mesta.“ 

„Trápia ma postoje nie malého počtu občanov, 
ktorí svojvoľne znečisťujú prírodu okolo nás, stačí 
sa len prejsť v okolí Krompách, napr. Líščí vrch, 
Slovinský potok, nájdete tam početné exkremen- 
ty od psov.

Mária Šimoňáková

Spoločenská 
rubrika 

JUBILANTI
Srdečne blahoželáme  
jubilatom, ktorí sa v mesiaci  
apríl /2017/ dožili svojho 
životného jubilea: 

Horváth František
Majerník Štefan
Pivovarová Margita
Popeláš Michal
Rybár Milan
Smik Juraj
Zavřelová Božena
Žišková Magdaléna

Narodenia v marci
2017
Čečotová Laura
Čurilla Šimon
Gáborová Zdenka
Girgová Barbora
Girgová Patrícia
Horváthová Alexandra
Kubovčíková Corinne
Mikitová Mia
Slivka Samuel
Varga Šimon
Vargová Eliška
Vydrová Janka

Úmrtia v marci 2017 
Böhmerová Ľudmila  
1919 – 2017
Ďorko Andrej  
1931 – 2017
Hiekeová Milota  
1958 – 2017
Valenčík Pavol  
1948 – 2017  

NA SLOVÍČKO S PREDSEDOM KOMISIE
MUDr. Marián Hojstrič, predseda Komisie výstavby, územného plánu, životného prostredia 
a ochrany prírody pri MsZ

P O Ď A K O V A N I E  
Ďakujeme príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť  

na poslednej ceste s našou mamou Ľudmilou Böhmerovou,  
ktorá nás opustila 7.3.2017. 

Srdečne ďakujeme za peknú rozlúčku aj p. farárke Mgr. M. Vdovjákovej.
Pozostalá rodina ďakuje za kvetinové dary a účasť na poslednej rozlúčke.

O z n a m 

- zber elektroodpadu 
a nebezpečných zložiek

Oznamujeme občanom mesta, 
že v termínoch plánovaných zberov

elektroodpadu zberáme nielen elektroodpad, 
ale aj nebezpečné zložky

(motorové oleje, farby, jedlé oleje a tuky...) 
okrem pneumatík (OZV).

Občania Krompách môžu kedykoľvek   
v pracovných dňoch 

od 6.30 hod do 13.45 hod
doniesť takýto odpad aj na Zberný dvor 

na Hornádskej ulici.

Z b e r  e l e k t r o o d p a d u

26. - 27.4.2017
22. - 23.11.2017
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veľmi som rozmýšľala, či Vás mám opätovne svojím príspevkom 
oberať o priestor v našom mesačníku. Prepáčte mi, avšak po 
niektorých nepríjemných skúsenostiach z prechádzok po meste 
a okolitej prírode, musím sa s Vami podeliť o svoje pocity.

Chcela by som osloviť týmito riadkami najmä tých občanov, 
ktorým na  našom meste a okolitej prírode záleží. Viem, že existuje 
veľa ľudí, ktorým leží na srdci, v akom prostredí žije a v akom budú 
žiť naše deti a vnúčatá. Často si kladiem otázku, čo vlastne ostane 
hodnotné po nás, po našej generácií. Aké dedičstvo zanecháme 
našim potomkom? A hneď si aj odpovedám – naši dedovia nám 
zanechali nádhernú prírodu, starobylé hrady a kostoly. My našim 
deťom darujeme stavby supermarketov, benzínky, betónové 
sídliská, znečistené lesy plastovými fľašami, ale najmä veľké 
skládky komunálneho odpadu. Keď prechádzam mestom, najmä 
okolo kontajnerov, lesmi, lúkami a rôznymi v minulosti malebnými 
zákutiami, som veľmi smutná, niekedy by som najradšej plakala a 
hlasito kričala:

„Ľudia spamätajme sa, čo to robíme! Aké dedičstvo to pri-
pravujeme našim deťom, vnúčatám!“

Pýtam sa Vás, chceme mať našu krajinu zaplavenú plastovými 
fľašami, igelitkami, konzervami a iným nerozložiteľným odpadom? 
Niekedy mám pocit, že nás odpad zasype.

Vážení spoluobčania, už niekoľkokrát som Vás vyzývala k separácii 
komunálneho odpadu. Už deti v školách sa učia ako triediť odpad 
a tam ho aj separujú. V rodinných domoch sa zdá, že občania viac 
odpad triedia, avšak keď pozriem na to, čo sa všetko nachádza 
v kontajneroch (veľmi často vedľa nich), vidím, že sa nám nechce 
s odpadom nič urobiť. Vedome ignorujeme skutočnosť, že ak 
neseparujeme, škodíme najmä sebe, nášmu mestu a okoliu, ale 
v blízkej budúcnosti aj našim potomkom a celej zemeguli.

Všetci túžime žiť tak, ako si žijú ľudia vo Švajčiarsku, Rakúsku 
alebo Nemecku. Keď navštívime tieto krajiny s nadšením 
rozprávame o tom, ako je tam čisto, nikde nie je vidieť pováľajúci 
sa odpad, nie sú tam čierne skládky stavebného odpadu, všade 
nachádzajúci sa psičkári chodia s lopatkami a vrecúškami na psie 
výkaly, v tráve a ani na chodníkoch nevidíte ani jeden ohorok z 
cigarety. Iste mnohí sledujete cyklistické preteky Tour de France. 
Keď ukazujú zábery z Francúzska, ako by sme ani nevideli našu 
planétu. Žiadne skládky, povaľujúce sa plastové fľaše, (maximálne, 
ktoré zahodia pretekári), okolie a záhrady upravené, no 
jednoducho „nepredstaviteľný poriadok“, a taktiež tam žijú ľudia 
iných národností, z iných kultúr. Povedzte mi, ako je to možné? 
Keď ľudia oveľa bohatší ako my sa nehanbia zobrať metlu, hrable 
a upraviť si okolie okolo svojho príbytku. Aj keď často pracujú 
do neskorých večerných hodín, nájdu si čas a nehádžu všetko do 
jedného smetného koša, ale poctivo triedia odpad. Berú to ako 
samozrejmú vec. Vôbec sa nad tým nezamýšľajú. Ak tí, čo sa vrátia 
zo zahraničia domov veľmi sa čudujú, prečo sa to u nás netriedi 
odpad tak, ako tam. Veď žijeme na tej istej planéte. Neexistuje, aby 
v lese zahodili čo len jediný papierik, prípadne ohorok z cigarety! 
Veď oni majú prírodu, na ktorú sú hrdí, ktorú milujú a neničia si ju! 

Nemyslím si, že iné krajiny sú krajšie ako Slovensko, len ľudia sú 
tam pozornejší k životnému prostrediu ako my. Nestačí o hrdosti 
k národu a krajine len hovoriť, je potrebné preto aj niečo urobiť. 
Stačí len kladne odpovedať na 10 otázok, ktoré som Vám položila 
pred šiestimi rokmi, v Krompašskom spravodajcovi, apríli 2011.

Citujem: „Skúsim Vám položiť niekoľko otázok. Ak na všetky z nich 
odpoviete kladne, potom to s poriadkom v našom meste myslíte 
vážne. Ak to tak nie je, je potrebné, aby ste začali aj Vy pomáhať 
tým, ktorí sa usilujú svoje okolie zveľaďovať.“

   1. Triediš jednotlivé zložky komunálneho odpadu?
   2. Neodhodíš prázdny obal z cukríkov, alebo plastovú fľašu 
     mimo smetných košov?
   3. V lese, na lúke alebo na ulici, zodvihneš prázdnu plastovú  
     fľašu alebo papierový, prípadne iný odhodený obal?
   4. Ak vysypávaš komunálny odpad do kontajnera, vysypeš ho
    z vreca alebo z tašky?
   5. Neukladáš vrecia s komunálnym odpadom pred vybudované
    prístrešky?
   6. Nevytváraš čierne skládky mimo určeného miesta?
   7. Pozametáš si chodník pred domom, alebo pred vchodom 
     bytového domu?
   8. Ak fajčíš, nevyhadzuješ ohorky z balkóna, alebo neodhodíš
     ohorok z cigarety len tak, na ulici, alebo priamo na detskom 
     ihrisku?
   9. Ak venčíš svojho psa, upraceš za ním?
10. Platíš každoročne za likvidáciu komunálneho odpadu?

Vážení spoluobčania,

opätovne apelujem na Vás, aby ste v čo najväčšej miere triedili- 
separovali komunálny odpad. Nie je to také ťažké, ako sa zdá, nie 
je to ani časovo, ani finančne náročné. Stačí, ak si prezriete to, čo 
máte vo vreci, ktorý nesiete do kontajnera a je z neho potrebné 
vybrať a zahodiť nasledovne:
do kontajnera na plasty:
1. plastové fľaše, napr. od vody, octu, alebo pracích a čistiacich 
 prostriedkov
2. plastové kelímky, napr. od jogurtov, šalátov, ovocia, 
 rastlinných tukov
3. plastové tašky, vrecia, obaly, baliace fólie, (napr. z balenia
  vody)
4. tetrapakové obaly od mlieka, džúsov, paradajkových pretlakov
5. hliníkové obaly z piva, sladkých nápojov, vrchnáčiky z hliníkovej 
 fólii z jogurtov
6. kovové obaly z konzerv 

do kontajnera na sklo
1. patria sen všetky sklenené fľaše a nádoby
2. sklenené tabule a výplne 
do kontajnera na papier
1. sem patria noviny, časopisy, letáky (nepatria tu obaly z tetrapaku, 
 t.j. obaly z mlieka a džúsov)
2. všetky tvrdé obaly z papiera a kartóny.

Chcem poprosiť najmä obchodníkov, (ktorí by mali mať v zmysle 
zákona zabezpečený ich odvoz a likvidáciu), ak chcú veľký 
kartónový obal zahodiť, aby netlačili veľké kartónové krabice  
do týchto kontajnerov, prípadne ešte horšie, aby ich nehádzali  
do kontajnerov na komunálny odpad. Radšej tieto kartóny položte 
na zem vedľa kontajnera.

(pokračovanie na 4 strane)

PRIHOVÁRA SA VÁM PRIMÁTORKA
Chceme mať čisté Krompachy?
Vážení  spoluobčania,
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Podľa Kalendára medzinárodných dní na 
mesiac apríl pripadá viacero významných 
dní: Svetový deň zdravia (7.4.), Medzi-
národný deň boja proti hluku (13. 4. ),  
Svetový deň kultúrneho dedičstva (18. 4. ), 
Deň Zeme (22. 4. ), či Deň stromov (29. 4. ).  
Apríl sa však do povedomia ľudí zapísal 
najmä ako mesiac lesov. Oslavujeme 
ho od roku 1952. Lesy na Slovensku sa 
rozprestierajú na rozlohe cca 2 miliónov 
hektárov, čo predstavuje 42 percent 
rozlohy Slovenska. Približne 50 percent 
tvoria lesy listnaté, ihličnaté 31 percent 
a zmiešané 19 percent. Čo však vieme 
o Svetovom dni Zeme, ktorý pripadá na 22. 
apríl. V tento deň v roku 1970 ekológovia 

v USA, ovplyvnení snímkami z 
kozmu, dokumentujúcimi krehkosť 
a zraniteľnosť Zeme, vyzvali k 

spoločnému celosvetovému úsiliu na jej 
ochranu. Iniciátorom bol environmentálny 
aktivista Gaylord Nelson. Z jeho podnetu  
sa v USA uskutočnili podujatia podporujúce 
environmentálne hnutie. Neskôr sa táto 
iniciatíva rozšírila po celom svete, pripája 
sa k nej stále viac ľudí a Deň Zeme nado-
budol celosvetový rozmer. Jeho cieľom je 
pripomenúť si našu závislosť na cenných 
daroch Zeme. Je potrebné si uvedomiť, 
že zdroje na nej nie sú nevyčerpateľné, 
a preto sa treba venovať otázkam 
životného prostredia a prostredníctvom 
celosvetového úsilia chrániť poklady pre 
budúce generácie tak, aby bol každý deň 
pre ľudstvo Dňom Zeme. V rámci Dní 
ochrany prírody Komisia kultúry a mládeže 
pri MsZ v spolupráci s Mestom Krompachy 

aj tohto roku zorganizovala verejné čistenie 
lesov v okolí mesta. 2. ročník jarnej očisty 
prírody pod názvom SAMI SEBE sa konal 
v sobotu 1. apríla. Cieľom tohto podujatia 
bolo podnietiť záujem verejnosti o životné 
prostredie a do čistenia zapojiť všetky vekové 
kategórie. Slnečné, no chladné prvoaprílo-
vé ráno, privítalo hŕstku nadšencov. Stretli 
sme sa tradične pred mestským úradom. 
Privítal nás hlavný organizátor podujatia, 
podpredseda komisie Bc. Matúš Stana, 
ktorý nám pridelil trasy a na cestu nás 
zásobil minerálkou a keksíkom. Pracovník 
oddelenia výstavby, životného prostredia 
a technických služieb Mgr. Stanislav Kurta 
rozdal každému účastníkovi pracovné 
rukavice a každá skupinka dostala k dis- 
pozícii aj vrecia na odpad. Ani sme 
nevedeli, že ich budeme potrebovať až také 
množstvo. 

Ďalej Vás chcem, vážení spoluobčania poprosiť, čo som už niekoľko-
krát písala a vyzývala Vás:

Ak vynášate odpad, vysypte ho z igelitového (plastového) vreca 
a prázdne vrece zahoďte do kontajnera na plasty. Predídete 
tomu, aby niektorí naši spoluobčania celé vrecia vyberali 
z kontajnerov a rozsypávali ho nielen vedľa kontajnerov, ale  
po celom meste a okolí.

Buďte príkladom pre Vaše deti a vnúčatá. Ukážte im, ako sa 
separuje a nakladá s komunálnym odpadom. V škole ich to učitelia 
učia, avšak doma rodičia nejdú príkladom.

V najbližších dňoch spoločnosť EKOVER, s.r.o. začne s roz-
miestňovaním hnedých zberných nádob na umiestnenie 
biologicky rozložiteľného odpadu v rodinných domoch na 
niektorých uliciach mesta. Skúšobne bude rozmiestnených 150 
zberných nádob. Mesto má dostatok nádob pre všetky rodinné 
domy, avšak máme obavy, že v niektorých domácnostiach môže 
byť tento odpad znečisťovaný aj iným odpadom. To by malo za 
následok, že odvezený odpad bude znehodnotený a budeme musieť 
zaň zaplatiť ako za bežný komunálny odpad a ešte aj so zvýšenými 
nákladmi. Ak sa to osvedčí, budú sa tieto nádoby rozmiestňovať 
postupne do všetkých rodinných domov. Avšak upozorňujem, do 
týchto nádob patrí len biologický odpad, ako napr. tráva, lístie a iné 
biologicky rozložiteľné látky. Za túto službu musí mesto zaplatiť 
z vlastných zdrojov, a preto chcem všetkých, ktorí budú mať 
zapožičanú túto nádobu, aby s odpadom nakladali zodpovedne.

Vážení spoluobčania, chcem Vás upozorniť, že naši legislatívci 
podľa pravidiel Európskej únie pripravujú zákon, ktorým sa 
zvýšia poplatky za skládkovanie odpadu, a zároveň mestá 
nebudú môcť použiť vlastné zdroje na dofinancovanie likvidácie 
komunálneho odpadu. V praxi to znamená, že poplatky občanov 
za likvidáciu komunálneho odpadu pôjdu veľmi hore. Jedinou 
cestou ako nezvyšovať poplatky je, aby sme sa čo najskôr naučili 

dôsledne triediť komunálny odpad, pretože za zber a likvidáciu 
vyseparovaného odpadu platíme minimum.

V prehľadných tabuľkách Vám chceme ukázať, koľko finančných 
prostriedkov sa vynaložilo na likvidáciu komunálneho odpadu  
za roky 2014, 2015, 2016. (tab. č. 1 a 2)

Každoročne sa mestu znižuje príjem za likvidáciu komunálneho 
odpadu. Mesto každoročne dopláca z prostriedkov, ktoré by 
mohli byť využité na iný účel, a to od 117 000 € do 150 000 € (3,6 
–4,5 mil. Sk) ročne. Za tieto prostriedky by sme mohli, napríklad 
postaviť niekoľko detských ihrísk, vybudovať nové chodníky, 
zrekonštruovať dom kultúry, prípadne niektorú školu. Len pre 
ilustráciu uvádzam, že minulý rok sme za 150 000 € vybudovali 
nový chodník s autobusovou zastávkou na Zemanskej ulici a celé 
priestranstvo pri Zdravotnom stredisku na Štúrovej ulici. Ak by 
sme nevyhadzovali naše peniaze do komunálneho odpadu, mohli 
by sme pre Vás, pre naše mesto, urobiť viac.

Iveta Rušinová, primátorka mesta

(dokončenie  z 3 strany)

PRIHOVÁRA SA VÁM PRIMÁTORKA

DOBROVOĽNÍCI ČISTILI MESTO

Predpis za príslušný rok /Predpokladaný príjem/

Zaplatené za príslušný rok /Skutočný príjem/

V €

2014 2015 2016

232 302         212 726           206 862

153 403         136 731           133 095

Počet podaných žiadosti na úľavy platby za KO

ks

2014 2015 2016

595      625       636

Počet podaných žiadosti na úľavy platby za KO

ks

2014 2015 2016

595      625       636

Náklady na vývoz TKO

Prehľad predpisov a platieb TKO za jednotlivé roky

Poskytnuté zľavy a oslobodenia:
a) osoby nad 62 r. - 14 €
b) osoby viac ako 90 dní v roku mimo trvalého pobytu, 
  ale na Slovensku - sadzba 0,0066 na deň
c) osoby viac ako 90 dní v roku v zahraničí - oslobodení za dni, 
ktoré preukážu, že sú mimo trvalého pobytu

Vypracovala: S. Karolčíková

Odpad spoza cintorínskeho plota 
zaplnil 22 vriec

(pokračovanie na 5 strane)
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Každoročne je najväčšie nebezpečenstvo vzniku 
požiarov najmä v jarnom období a v čase 
dlhotrvajúceho sucha. Väčšina požiarov súvisí 
s neopatrnosťou a nedbalosťou ľudí, resp. pod-
ceňovaním požiarneho nebezpečenstva pri 
vypaľovaní suchej trávy a iných porastov, pri 
pálení haluziny a najmä pri používaní otvoreného 
ohňa v prírode, a to pri zakladaní ohňov  
a fajčení a pri hre detí so zápalkami. Tieto požiare 
spôsobujú veľké škody. Pri likvidácii lesných 
požiarov vznikajú rôzne komplikácie, s ktorými 
sa musia príslušníci Hasičského a záchranného 
zboru vysporiadať, najmä so zlou dostupnosťou 
a náročnosťou prírodného terénu, nevhodnými 
vodnými zdrojmi. Toto všetko si vyžaduje 
nasadenie veľkého množstva síl a prostriedkov.

Lesné požiare začínajú horením pôdneho 
pokrytia a rýchlosť šírenia sa požiaru je závislá 
od druhu, stavu rastlinného pokrytia, vlhkosti 
vzduchu, teploty, vetra a od prírodného terénu. 
Požiare v lesoch sa následkom vetra alebo 
vzdušných prúdov môžu preniesť aj na veľké 
vzdialenosti. Obnovenie lesných porastov 
zničených požiarom môže trvať i niekoľko rokov. 

Podľa štatistických výkazov v okrese Spišská 
Nová Ves a Gelnica vzniklo v roku 2016 celkovo 
11 lesných požiarov s priamou škodou 1 900 €.  
Uchránené hodnoty boli vo výške 82 100 €. 
Z hľadiska príčiny vzniku požiaru najviac 
požiarov bolo spôsobených vypaľovaním suchej 
trávy v celkovom počte 6 požiarov, ďalšou prí-
činou bola manipulácia s otvoreným ohňom, pri 
ktorej vznikli 4 požiare a 1 požiar bol spôsobený 
zakladaním ohňa v prírode. Pri týchto požiaroch 
nebola zranená ani usmrtená žiadna osoba. 
Z hľadiska druhu porastu najviac požiarov bolo 
spôsobených v lesnom poraste zmiešanom  
(5 požiarov), ďalej v listnatom poraste (3 požiare), 

v lesnom poraste ihličnatom nad 10 rokov  
(2 požiare) a v iných lesoch (1 požiar). Ak by 
sme to analyzovali podľa mesiacov, najčastejšie 
vznikali požiare v mesiacoch marec a apríl po 
4 požiare a potom nasledovali mesiace máj, jún 
a august po 1 požiari.

Preto sa obraciame so žiadosťou na všetkých 
občanov o dodržiavanie nasledovných povinností,  
vyplývajúcich zo zákona č. 314/2001 Z. z. 
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov:

• Je zakázané akékoľvek vypaľovanie porastov 
bylín, kríkov a stromov.
• Je zakázané zakladať oheň v priestoroch alebo  
na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
• Je zakázané fajčiť alebo používať otvorený 
plameň na miestach so zvýšeným nebezpečen- 
stvom vzniku požiaru.

• Upozorňujeme vlastníkov, správcov a užíva-
teľov nehnuteľností na povinnosť umožniť 
vstup na nehnuteľnosť na vykonanie opatrení 
nevyhnutných na zdolanie požiaru alebo na 
zamedzenie jeho šírenia, prípadne na vykonanie 
iných záchranných prác.
• Upozorňujeme občanov, že každý je povinný 
v súvislosti so zdolávaním požiaru vykonať 
nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených 
osôb, uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať 
nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, 
zistený požiar ohlásiť bez zbytočného odkladu  
na určenom mieste, poskytnúť hasičskej jednotke 
osobnú pomoc v súvislosti so zdolávaním požiaru 
na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jed-
notky alebo obce.
• Upozorňujeme na dodržiavanie vyznačených 
zákazov alebo príkazov týkajúcich sa ochrany 
pred požiarmi.
• Upozorňujeme občanov na zvýšený dohľad 
nad maloletými deťmi, ktorých hry by mohli mať  
za následok vznik požiaru.

V prípade spozorovania požiaru je potrebné 
okamžite privolať hasičskú jednotku na tele-
fónnych číslach 112, 150 alebo je potrebné 
ohlásiť požiar na najbližšej ohlasovni požiarov,  
či už v obci alebo u správcu lesa.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného 
zboru v Spišskej Novej Vsi ďalej upozorňuje 
občanov, že v prípade zistenia porušenia zákona 
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov môžu orgány vykonávajúce 
štátny požiarny dozor v súvislosti s ochranou 
prírodného prostredia uložiť pokutu fyzickej 
osobe až do výšky 331 € a právnickej osobe 
a fyzickej osobe – podnikateľovi do výšky 16 596.

mjr. Mgr. Dominik Ďorko

OR HaZZ Spišská Nová Ves

(dokončenie  zo 4 strany)

OCHRANA LESOV 
PRED POŽIARMIDOBROVOĽNÍCI 

ČISTILI MESTO
Podelení do jednotlivých sku- 
piniek sme čistili každý svoju  
pridelenú trasu. Čistil sa chod-
ník na Čardu, ktorý lemovali 
škatuľky od cigariet, papieriky, 
plechovky a iný neporiadok. 
Okolie plavárne okrem iných 
odpadkov “zdobila“ hŕba 
prázdnych plastových obalov 
od čistiacich prostriedkov. Ako 
sa tam dostali, nie je ťažké si 
domyslieť. A na záver,  lúka 
za cintorínskym plotom, 
posiata odpadom. Kahance, 
vyhorené náplne sviečok, umelé 
kytice, čečina, porozhadzo-
vané orezané staré konáre.  
A na jej začiatku, nad garážami, 
plastové i sklené fľaše od 
alkoholu, ktoré tam po sebe 
zanechala skupinka miestnych 
opilcov. Plechovky, igelitové 
vrecúška, papiere, dokonca 
zvyšky odevov, či staré topánky. 
Plné vrecia každá skupinka 
sústredila na jedno miesto. 
Všade ich bolo neúrekom. 
Len spoza cintorínskeho plota 
štyria dobrovoľníci vyzbierali 
22 vriec odpadu. Ten nevytvoril 
nik iný, ako my, ľudia. Pri 
dvíhaní vreca so sklom, žiaľ, 
došlo aj k úrazu. Študentka si 
poranila lýtko tak, že musela 
ísť na ošetrenie do nemocnice. 
Štyri stehy jej tak zostanú „na 
pamiatku“. Na budúci rok 
preto požiadame o spoluprácu 
závody, ktoré majú na sklo 
špeciálne vrecia. Už toho roku 
sme od priameho účastníka 
jarného upratovania dostali 
prísľub, že nám vyjdú v ústrety. 
Je nepochopiteľné, aký necitlivý 
vie byť človek voči prírode. 
Neuvedomuje si, že príroda 
mu to raz vráti aj s úrokmi. 
Ďakujem poslankyniam a čle- 
nom komisie, ktorí na túto 
akciu pritiahli celé rodiny 
dobrovoľníkov. Za pár hodín 
sme odviedli kus poctivej práce, 
a tak sme domov odchádzali 
s hrejivým pocitom. Bolo nás 
málo, ale urobilo sa veľa.

Marta Mičeková
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Mesta Krompachy Mesto Krompachy podľa § 6 ods. 1 zákona  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
a v súlade s § 72 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.  
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o sociálnych službách“) vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/ 2017 o úhradách za 
poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Krompachy
(ďalej len „nariadenie“).

Čl. 1
Predmet nariadenia

Účelom tohto nariadenia je definovanie druhu sociálnych služieb 
poskytovaných v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy 
(ďalej len „mesto“) a určenie sumy úhrady, spôsob jej určenia a 
platenia úhrady za sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych 
službách.

Čl. 2
Druh sociálnej služby poskytovanej mestom

(1) Sociálne služby krízovej intervencie:
a) nocľaháreň,
b) komunitné centrum.
(2) Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie  
z dô vodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého 
zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového  
veku:
a) domáca opatrovateľská služba (ďalej len „opatrovateľská  
služba“),
b) požičiavanie pomôcok.
(3) Podporné služby:
a) odľahčovacia služba,
b) denné centrum,
c) práčovňa,
d) stredisko osobnej hygieny.

Čl. 3
Nocľaháreň

(1) V nocľahárni sa podľa § 25 zákona o sociálnych službách fyzic- 
kej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpe 
 čené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,
a) poskytuje
1. ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania,
2. sociálne poradenstvo,
3. nevyhnutné ošatenie a obuv,
b) utvárajú podmienky na
1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.
(2) Výška úhrady za poskytované služby v nocľahárni sa stanovuje:
a) 0,66 € za noc pre osobu s trvalým pobytom v Krompachoch,   
ktorá je v hmotnej núdzi,
b) 1,50 € za noc pre osobu s trvalým pobytom v Krompachoch,   
ktorá nie je v hmotnej núdzi,
c) 2,00 € za noc pre osobu, ktorá nemá trvalý pobyt v meste   

Krompachy.
(3) Úhradu za sociálnu službu platí občan pri vstupe do zariadenia  
v hotovosti.

Čl. 4
Komunitné centrum

(1) Sociálna služba krízovej intervencie v komunitnom centre je 
poskytovaná mestom podľa § 24d zákona o sociálnych službách. 
Služba je poskytovaná fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej 
situácii, ktorou je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením 
alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a sa-
mostatne riešiť svoje problémy pre zotrvávanie v priestorovo 
segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne 
reprodukovanej chudoby.
(2) Sociálna služba krízovej intervencie v komunitnom centre sa 
poskytuje bezplatne.

Čl. 5
Opatrovateľská služba

(1) Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je roz-
hodnutie o odkázanosti na poskytovanie opatrovateľskej služby, 
vydané Mestom Krompachy, okrem prípadov uvedených v zmysle 
§ 51a zákona o sociálnych službách.
(2) Okruh osôb, ktorým nemožno poskytovať opatrovateľskú 
službu je upravený v ods. 3 § 41 zákona o sociálnych službách.
(3) Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy 
č. 4 zákona o sociálnych službách. Rozsah úkonov na základe 
sociálnej posudkovej činnosti určuje mesto v hodinách.
(4) Opatrovateľská služba sa poskytuje terénnou formou priamo 
v domácnosti prijímateľa sociálnej služby na území mesta 
Krompachy.
(5) Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, výšku a spô- 
sob úhrady za opatrovateľskú službu upravuje zmluva o poskyt-
nutí opatrovateľskej služby uzatvorená podľa § 74 zákona 
o sociálnych službách.
(6) Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti prijímateľa 
služby v pracovných dňoch, spravidla v pracovnom čase od 7,30 
hod. do 15,30 hod.
(7) Výška úhrady za 1 hodinu opatrovateľskej služby sa stanovuje 
na 1,20 €.
(8) Úhradu za opatrovateľskú službu platí prijímateľ sociálnej 
služby podľa skutočného rozsahu hodín poskytovanej služby 
v príslušnom mesiaci, najneskôr do 10. dňa nasledujúceho 
kalendárneho mesiaca. Platba sa realizuje bankovým prevodom 
alebo priamo do pokladnice mestského úradu.

Čl. 6
Požičiavanie pomôcok

(1) Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná v sú- 
lade s § 47 zákona o sociálnych službách fyzickej osobe s ťažkým 
zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým 
zdravotným stavom odkázaným na pomôcku.
(2) Fyzické osoby, ktorým sa požičiavajú pomôcky, sú fyzické 
osoby
a) s trvalým pobytom v meste Krompachy,

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2017

o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti

(pokračovanie na 7 strane)
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b) s prechodným pobytom v meste Krompachy,
c) dočasne bývajúce u príbuzných s trvalým pobytom v meste 
Krompachy.
(3) Nepriaznivý zdravotný stav preukazuje fyzická osoba potvr-
dením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom 
zdravotnom stave fyzickej osoby a odkázanosti na zapožičanie 
kompenzačnej pomôcky. 
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím preukazuje 
odkázanosť na pomôcku posudkom vydaným príslušným úradom 
práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych 
dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.
(4) Podmienky zapožičania pomôcky, výšku a spôsob úhrady za 
zapožičanie upravuje zmluva o zapožičaní pomôcky, uzatvorená 
podľa § 74 zákona o sociálnych službách.
(5) Požičiavanie pomôcok je možné počas doby trvania podmienok 
pre poskytnutie tejto sociálnej služby maximálne však na dobu 3 
mesiacov.
(6) Úhrada za požičiavanie pomôcok je stanovená v tab. č. 1.

Tabuľka č. 1

   Názov kompenzačnej pomôcky         Úhrada za deň
   Polohovateľná posteľ mechanická    0,25
   Antidekubitárny matrac s kompresorom   0,10
   Závesná hrazda nad posteľ    0,05
   Lôžkový stolík k posteli     0,05
   Invalidný vozík mechanický do 150 kg   0,20
   Chodítko s podperami /G-aparát/    0,15
   Štvorkolka      0,10
   Infúzny stojan      0,05

Čl. 7
Odľahčovacia služba

(1) Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná mestom 
podľa § 54 zákona o sociálnych službách. Ide o sociálnu službu 
poskytovanú fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým 
zdravotným postihnutím podľa zákona č. 447/2008 Z. z., ktorou sa 
poskytuje fyzickej osobe sociálna služba počas obdobia, v ktorom 
fyzická osoba, ktorá opatruje nemôže opatrovanie vykonávať.
(2) Odľahčovaciu službu mesto zabezpečuje terénnu formu 
sociálnej služby a to domácou opatrovateľskou službou. Prijímateľ 
sociálnej služby platí úhradu v zmysle čl. 5 tohto nariadenia.
(3) Podmienky poskytovania odľahčovacej služby, výšku a spôsob 
úhrady upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená 
podľa § 74 zákona o sociálnych službách.

Čl. 8
Denné centrum

(1) Poskytovanie podpornej sociálnej služby ambulantnou formou 
v súlade s § 56 zákona o sociálnych službách pre fyzické osoby 
s trvalým pobytom v meste Krompachy.
(2) Mesto má zriadené Denné centrum seniorov v Krompachoch, 
v ktorom sa najmä poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje 
záujmová činnosť.
(3) Sociálna služba v dennom centre sa poskytuje bezplatne.
(4) Poskytovanie sociálnej služby v dennom centre sa riadi 
Štatútom denného centra.

Čl. 9
Práčovňa

(1) V práčovni sa poskytuje podporná sociálna služba fyzickej 
osobe v súlade s § 59 zákona o sociálnych službách, ktorá je 

prijímateľom opatrovateľskej služby v Dome s opatrovateľskou 
službou, pričom v rámci úkonov starostlivosti o svoju domácnosť 
má zmluvne dohodnuté pranie bielizne a šatstva.
(2) V práčovni sa poskytuje služba v pracovných dňoch v čase 
poskytovania opatrovateľskej služby.
(3) Výška úhrady sa stanovuje:
a) pranie 0,50 €/ 1 cyklus,
b) sušenie 0,70 €/ 1 cyklus.
(4) Prijímateľ sociálnej služby je povinný zabezpečiť si prací 
prostriedok na vlastné náklady.
(5) Úhradu za poskytovanie sociálnej služby v práčovni 
platí prijímateľ sociálnej služby priamou platbou v hotovosti 
poverenému zamestnancovi mesta pred poskytnutím služby.

Čl. 10
Stredisko osobnej hygieny

(1) V stredisku osobnej hygieny sa poskytuje podporná sociálna 
služba podľa § 60 zákona o sociálnych službách.
(2) Služba je určená fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste 
Krompachy, ktorá je v hmotnej núdzi, nízkopríjmovým rodinám, 
osobám bez prístrešia, ktorí nemajú  podmienky na nevyhnutnú 
základnú osobnú hygienu.
(3) Službu nemožno poskytnúť osobe, ktorej je nariadená 
karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri 
ochorení touto nákazou.
(4) Úhrada za sprchovanie 1 osoby, vstup max. 10 minút, z toho 
max. 5 minút samotné sprchovanie, sa stanovuje na 1,00 €.
(5) Prijímateľ sociálnej služby je povinný zabezpečiť si vlastné 
hygienické potreby.
(6) Úhradu za poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej 
hygieny platí prijímateľ sociálnej služby priamou platbou 
v hotovosti do pokladne Mestského úradu v Krompachoch pred 
poskytnutím služby.

Čl. 11
Prechodné ustanovenia

Ustanovenia čl. 6 „Požičiavanie pomôcok“ a čl. 10 „Stredisko 
osobnej hygieny“ nadobúdajú účinnosť dňom registrácie v registri 
vyššieho územného celku.

Čl. 12
Zrušovacie ustanovenie

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta

Krompachy č. 7/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe 
a výške úhrad za sociálne služby v znení Doplnkov č. 1 až č. 3.

Čl. 13
Záverečné ustanovenia

(1) Toto nariadenie bolo schválené Uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Krompachoch č. 23/F.1 dňa 22. februára 2017.
(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2017.

Ing. Iveta Rušinová

Primátorka mesta

(dokončenie  zo 6 strany)
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NECHCEME VIAC ZAKLIATI HLIVIEŤ!
Jedno z hesiel Jozefa Miloslava 
Hurbana bolo aj názvom 
podujatia, ktoré bolo venované 
tomuto velikánovi slovenskej 
histórie pri jeho 200. výročí 
narodenia. Organizátorom 
bol Miestny odbor Matice 
slovenskej v Krompachoch. 
Okolo stovk y žiakov krom-

pašských škôl strávilo hodinku 
v základnej umeleckej škole 
nielen poznaním života a diela 
významného dejateľa 19. sto-
ročia, ale zábavnou formou 
kvízu si mohli dve základné 
školy Maurerova a Zemanská 
zmerať vedomostné sily. Aj 
metafora“ zakliati hlivieť“ nero- 
bila žiakom problémy. Hlivieť-  
nič nerobiť, napriek tomu, že 
je to zastaralé slovo, mladá 
generácia pozná jeho význam, 
ale asi nie v spojení zakliati. 
Prezentácia, ktorú pripravila 
Mgr. Anna Pustayová, bola pri- 
pravená najmä na prepojenie 
Hurbana a Krompách. Jeho  
dcéra Želmíra, manželka Viktora 
Lorenca, pochovaná na krom- 
pašskom cintoríne, šíriteľka 
osvety v našom meste, pre mla- 
dú generáciu neznáma a možno 
aj mnohým Krompašanom. 
Meruôsme roky, že sú štyrid- 
siate, 1848 revolučný rok,  
zrejme počuli žiaci prvýkrát. 
Hoci v dejepise a na sloven-
skom jazyku sa učia o týchto 
udalostiach. V akom jazyku 
písal väčšinu diel, že to bola 
čeština, to nevie každý. No 
a napísať vetu štúrovským 
pravopisom v zmysle“ píš ako 
počuješ“ je dosť zložité pre 
každého z nás. Je zábavné 
pripomenúť zabudnuté slová 
z Hurbanovho slovníka, napr. 
frajlička/ slečinka/, skučko/
lakomec/, šupaky/peniaze/, 

budúnok/dom, stavisko/. Časo- 
pis, Slovenské pohľady, ktorý  
založil Hurban v roku 1846, 
vychádza podnes. Je to naj-
starší časopis pre literatúru, 
vedu a umenie. Je zaujímavé 
sa dozvedieť, že manželka 
Hurbana, Anna Jurkovičová, 
bola prvá slovenská herečka 
/dovtedy ženské úlohy hrali 
muži oblečení za ženy/. Taktiež , 
ak sa opýtame Krompašanov, 
ktoré ulice sú spojené s oso-
bnosťou Hurbanovho zaťa/ V. 
Lorenca/, Ulica Lorencova, 
to je samozejmé, ale taktiež 
Kúpeľná, náväzne na kúpele, 
ktoré nedostaval na Líščom 
vrchu, to málokto vie. Na 
počesť Hurbana v roku 2007 
bola vydaná poštová známka 
s jeho portrétom. A čo viac 
k nemu dodať. Celý život žil 
pod policajným dozorom, 
bol väznený , žil v chudobe so 
svojimi 9 deťmi. Napriek tomu 
vyzýval milovať vlasť, žiť za 
národ a zaň život klásť. V me-
ne slobody a národnosti brojil 
proti odrodilcom, bojoval 
za slovenský národ, vždy žil 
v nádeji, nikdy sa nevzdával. 
Jeho busta je umiestnená 
v hlavnej hale v parlamente, 
keď poniektorí naši poslanci, 
dostali otázku od novinára, 
či vedia, kde sa nachádza, 
máloktorí to vedel, napriek 
tomu, že stál pri nej. Je smutné 
konštatovanie, že novodobí 

tvorcovia slovenskej histórie 
sa tak málo riadia odkazom 
tých, pre ktorých národ bol 
svätý. Preto aj to málo, čo z tej 
hodinky venovanej spomienke 
na bojovníka za slovenský 
národ, urobí cestičku v poznaní 
našich detí, stojí za to.

A. Grondželová

Čo je to Krížová cesta a kedy 
vznikla? Pred viac ako 2000 
rokmi, vo Veľký piatok, na práve 
dopoludnie a v meste Jeruzale-
me, bol odsúdený Ježiš Kristus, 
Poncia Pilátom. Ježiš Kristus 
prechádza uličkami Jeruzalema 
na Golgotu, kde na dreve kríža 
zomiera. Táto cesta sa volá 
krížová a má štrnásť zastavení. 
Jednotlivé zastavenia nám pri-
pomínajú posledné chvíle zo 
života JK.
V našom živote sme tiež na ceste. 
Táto cesta má svoje zastavenia 
– životné situácie, keď sa 
musíme zamyslieť a prehodnotiť 

jednotlivé priority. Život každé-
ho z nás prechádza utrpením, 
bolesťou, ktorú strieda pokoj, 
radosť. 
Chvíle utrpenia sú tie, keď nás 
odsudzujú, posudzujú nespra-
vodlivo súdia. Cítime sa taký 
bezbranný a akákoľvek obrana 
je márna. Vtedy sa obraciame 
k Bohu a hľadáme odpovede na 
otázku prečo? Naším krížom,  
ktorý si berieme na plecia sú  
problémy v rodine, na pracovis-
ku, choroby. Statočne znášame 
to bremeno, aby sme pomohli 
tým, ktorých milujeme. Naše 
pády v živote sú naše zlyhania, 
beznádej, ktorú vidíme v ťažko-
stiach.
V živote nie sú len smutné si-
tuácie, stretávame aj ľudí, ktorí 
nás na ceste usmerňujú, vedú,  
pomáhajú. Sú to naši drahí 
rodičia, priatelia a celkom nezná- 
mi jednotlivci, ktorí nám pomôžu 
len tak, pre dobrý skutok, z lás- 

ky k blížnemu. Takýchto ľudí je 
málo a predsa existujú. Stret-
nutie s nimi zanecháva v nás 
nezmazateľný znak, spomienku 
na niečo krásne, neopísateľné.
A čo plačúce ženy, ktoré stretol 
Pán Ježiš na svojej ceste? Iste 
tak, ako on napomína, tak aj nás 
napomínajú: „Urob toto tak, 
prines to tam, hovor len to!“ 
S napomínaním sa stretávame 
často a možno ešte častejšie sami 
napomíname. Treba sa nad sebou 
zamyslieť a nehľadať chyby len  
na druhých, ale aj priznať si  
tie svoje. Náš život je ako hojdač- 
ka, raz si hore a raz dole. Pán 
Ježiš padol pod krížom trikrát, 
koľkokrát padám Ja? Túto otáz- 
ku nechávam na každého z nás.  
Posledné zastavenia krížovej cesty  
sú naozaj veľmi kruté.

Ježiša zvliekli zo šiat, pribili na 
kríž, kde zomiera a potom ho 
pochovali. Bezvládne telo uložili 
do hrobu. Tieto zastavenia sú 
pre každého, aby sa zamyslel 
sám. Naša životná cesta má svoj 
začiatok, ale aj koniec. Prijmime 
svoj kríž a skúsme nebyť krížom 
pre ostatných.
V našom meste sa krížovú cestu 
modlili:
- deti, birmovanci, miništranti, 
matky, otcovia, záchranné zlož-
ky, učitelia, žiaci
Špeciálnej základnej školy, 
zamestnanci mestského úradu, 
manželia...
Všetky tieto cesty boli takým 
zastavením sa, spomalením na  
našej ceste životom. Verím, že pri- 
niesli povzbudenie pre každého 
človeka.
Krásne a požehnané Veľkonočné 
sviatky Vám praje katechétka 
Silvia Mazúrová

ARCHÍV FÚ

VEĽKONOČNÉ 
ZASTAVENIA

Krížová cesta policajta, hasiča, záchranára v uliciach mesta.  FOTO: ARCHÍV

Krížové cesty v Krompachoch
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Jablone: Prezimujúci škodcovia: (méra jabloňová) - pri rašení (štádium 
myšieho uška v štádiu zeleného puku proti kvetovke jabloňovej - Calypso 
480 SC + Vektafid A,Karate Zeon 5CS
Chrastavitosť - preventívne tesne pred kvitnutím, potom hneď po 
odkvitnutí a v 2 týždňových intervaloch do konca júna - Dithane DG NEO 

TEC, Clarinet 20 SC, Discus, Score 250 EC, Topas 100 EC a iné.
Sadzovitosť - koniec augusta až začiatok septembra - Novozir MN 80,Dithane DG, Discus.
Pehovitosť - od júla každé 2 týždne - Wuxal Kalcium, Kalkosan. Hnednutie jaderníka - nedostatok 
horčíka v pôde

Slivky, marhule, višne: Monilióza kvetov a výhonkov - na začiatku a na konci kvitnutia -Signum 
50WP, Horizon 250EW
Piliarka slivková, jablčná - hneď po odkvitnutí - Calypso 480SC
Škvrnitosť listov višni a čerešni - apríl, jún za daždivého počasia (tienisté polohy, zahustené koruny) 
- Kuprikol 50, Dithane DG Neo Tec - na jar po vypučaní. Potom v 7-10 dňových intervaloch niekoľ-
kokrát - Syllit 65, Talent.

Egreše: Múčnatka americká - prvý postrek pred kvitnutím - Discus, po odkvitnutí aj v priebehu mája 
ak je suché a teplé počasie Discus.

Ríbezle: Roztoč - Omite 30W - pred kvitnutím. Odstránenie zdurených púčikov. 
Antraknóza - žlté až hnedé škvrny na listoch - Dithane DG NEO-TEC 
Hrza ríbezľová - oranžové výtrusy - Dithane DG NEO-TEC pred kvitnutím a po zbere.

Jahody: Kvetovka - Decis Mega, Karate Zeon 5CS pred kvitnutím 
Pleseň sivá - Botrytída - Kuprikol 50 - na začiatku kvitnutia a o 7 dní neskôr.

Cibuľa, cesnak: Fúzavka cesnaková - Karate Zeon 5CS, Reldan 40EC+zmáčadlo 14dní po prvom 
oteplení nad 10oC porast zimného cesnaku a póru, tak isto cibuľa 14 dní po výsadbe (zálievka). 
Mínerka pórová - Karate ZEON 5CS po zistení vpichov v listoch cibule. O 2 týždne zopakovať, alebo 
chrániť porast netkanou textíliou. 
Pleseň cibuľová - Dithane DG Neo Tec, Kuprikol 50,Ridomil Gold MZ Pepite, Champion 50 WP, 
Bravo 500 v poslednej dekáde mája, ďalej v 7-14 dňových intervaloch. Použiť zmáčadlo.

Hlúboviny: Kvetárka kapustová- Decis 50 EV, Karate Zeon 5CS , 14 dní po výsadbe zálievka. 
Vošky - žihľavový macerát, Pirimor 50WG, Bi58 EC Nové + zmáčadlo. 
Plodomor kapustový – Karate Zeon 5CS+zmáčadlo - každý týždeň od výsadby po rozvitie hlávok.
Mlynárik kapustový, mora kapustová - ,Decis EW 50, Karate Zeon 5CS

Paprika: Vošky - Karate Zeon 5 CS, Pirimor 50 WG. 
Roztočce - Omite 30W, Vektafid A

Rajčiak: Fytoftóra (pleseň) - Kuprikol 50, Champion 50 WP, Ridomil Gold MZ Pepite - prvý postrek 
keď sú plody veľkosti lieskovca, potom každých 7 dní.
Alternáriová škvrnitosť – Ortiva, Rovralaquaflo, CURZATE GOLD (42dní), postrek po zistení prvých 
príznakov

Zemiaky: Fytoftóra (pleseň) - Kuprikol 50, Champion 50 WP, Curzate Gold, Ridomil Gold MZ 68 
WG a WP a iné.

Uhorky: Pleseň - Champion 50 WP, Kuprikol 50, Ridomil Gold Plus 42,5WP, Mikal M, Korzar podľa 
signalizácie každých 5-7 dní.

Mrkva, petržlen: Voška mrkvová, méra mrkvová - Bi58EC Nové, Pirimor 50WG po zistení 
kučeravenia listov.
Múčnatka - Sulikol K, Thiovit Jet - po zistení prvých príznakov ochorenia.

Návšteva na 
farskom úrade
Dňa 21.3.2017 navštívili členovia 
Komisie sociálnej, zdravotnej, 
bytovej a pre rómsku komunitu 
pri Mestskom zastupiteľstve 
v Krompachoch Farský úrad 
v Krompachoch. Jedným z bo- 
dov plánu práce na rok 2017 
je spolupráca s r ímsko -
katolíckym farským úradom. 
Nakoľ ko je Mgr. Jozef Palušák 
veľmi v yťažený a nemohol 
sa zúčastniť zasadania našej 
komisie, prijali sme jeho poz-
vanie, aby sme ho navštívili 
na pôde fary. Členovia komisie 
v prvom rade zablahoželali  
J. Palušákovi k jeho meninám, 
popriali mu veľa zdravia, 
Božieho požehnania a trpezli-
vosti s obyvateľmi našej farnosti.  

Pri tejto milej príležitosti sme 
prediskutovali spoluprácu far- 
ského úradu s členmi komisie 
pri vyhľadávaní občanov odká- 
zaných na pomoc spoločnosti. 
Správca farnosti Mgr. Jozef 
Palušák navštevuje obyvateľov 
farnosti aj v domácnostiach, 
takže často pozná osudy týchto 
ľudí a je nám veľmi nápomocný. 
 
Touto cestou ďakujeme Mgr. 
Jozefovi Palušákovi za milé 
privítanie, za čas, ktorý sme 
strávili s ním a tešíme sa na 
ďalšiu spoluprácu.

Oľga Dzimková
predsedníčka Komisie sociálnej,
zdravotnej, bytovej a pre rómsku 

komunitu pri MsZ

Záhradkárska poradňa
C h e m i c k á  o c h r a n a  p o č a s  v e g e t á c i e

AKTUÁLNY ZOZNAM CHEMICKÝCH PRÍPRAVKOV NA ROK 2017

Ján Miľo
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Osýpky sú vysoko nákazlivé, teda infekčné 
ochorenie, charakterizované horúčkou, ka- 
tarom dýchacích ciest a typickými 
kožnými vyrážkami /exantémom/. Patria 
medzi najzávažnejšie vírusové ochorenia 
detského veku práve kvôli veľmi častým 
komplikáciám, ako sú zápaly pľúc, priedu-
šiek, uší a centrálneho nervového systému.

Prvý popis ochorenia pochádza od per-
ského lekára Rhazesa z 10.storočia. Vírus 
osýpok bol izolovaný v r. 1954. Zdrojom 
nákazy je chorý, u ktorého sa začali prejavy 
ochorenia a prenos vírusu sa uskutočňuje 
vzdušnou cestou, kvapôčkami a menej 
často kontaminovanými predmetmi.
Ochorenie zanecháva u jedinca trvalú 
imunitu. Inkubačná doba, teda časový úsek 
od prieniku vírusu do organizmu až po 
prvé prejavy choroby, je priemerne 10 dní.

Ochorenie začína zvýšením teploty, nád-
chou, pokašliavaním a zápalom spojoviek. 
Dieťa má vzhľad tzv. uplakaného dieťaťa. 
Typickým nálezom sú i červené škvrny na 
mäkkom i tvrdom podnebí. Po 3-4 dňoch 
sa teplota zníži a zakrátko s opätovným 
výstupom teploty sa objavia vyrážky: 

drobné bledoružové a červené až fialové, 
najskôr za ušami a na krku, neskôr sa šíria na 
tvár, hrudník, brucho a končatiny. Vyrážky 
môžu až splývať do väčších plôch. Po 3-4 
dňoch teplota klesá a príznaky postupne 
ustupujú. Niekedy majú osýpky miernejší 
priebeh, inokedy ťažší. Vyššie uvádzané 
komplikácie sa vyskytujú prevažne u detí 
do troch rokov života a pri najťažších 
formách, ako je zápal mozgu, môže končiť 
i smrteľne. Ak sa osýpkami nakazia tehotné 
ženy, sú ohrozené potratom, predčasným 
pôrodom alebo vnútromaternicovým
odumretím plodu.
Diagnostika osýpok sa opiera o klinický 
obraz a dôkaz protilátok v krvi. 
Liečba je symptomatická, to znamená, 
že sa liečia príznaky ochorenia. Pri 
komplikácii bakteriálnou infekciou sa po-

dávajú antibiotiká. Pri ľahkých formách je 
možná liečba v domácom prostredí.
Prevenciou je očkovanie proti osýpkam– 
na Slovensku zavedené od roku 1969. 
Dovtedy bolo evidovaných u nás tisíce 
ochorení ročne. Po zavedení pravidelného 
očkovania detí chorobnosť klesala až 
na nulové hodnoty. Posledná epidémia 
osýpok sa u občanov Slovenskej republiky 
vyskytla na prelome rokov 1997 a 1998, 
kedy ochorelo 1149 ľudí v 11 susediacich 
okresoch východného Slovenska –vrátane 
okresu Spišská Nová Ves. Boli to oblasti 
s nízkou zaočkovanosťou. Odvtedy nebol 
zaznamenaný žiadny domáci prípad 
ochorenia na osýpky. V súčasnosti sú 
očkované deti vo veku 15 mesiacov 
a preočkované sú vo veku 10 rokov.

MUDr. Adriana Kršjaková,

Všeobecný lekár pre deti a dorast, Hlavná 4, Krompachy

ZDRAVOTNÍCKE OKIENKO

Clowndoctors rozžiarili očká detským pacientom krompašskej nemocnice

Dnes: Osýpky
/latinský názov Morbilly, česky spalničky/

Nemocnica Krompachy v uplynulom mesiaci privítala na 
detskom oddelení klaunov z Občianskeho združenia ČER-
VENÝ NOS Clowndoctors, ktorí svojim príchodom rozžiarili 
očká najmenším pacientom. Prostredníctvom profesionálnych 
zdravotných klaunov priniesli na oddelenie radosť, smiech  
a dobrú náladu.

Clowndoctors svojím dnešným programom rozveselili a zaujali 
aj zamestnancov krompašskej nemocnice. „Na detskom oddelení 
je momentálne 16 pacientov všetkých vekových kategórií od 
batoliat do 19 rokov, ktorým sa po príchode klaunov rozžiarili  
očká a celé oddelenie bolo zrazu plné smiechu,“ povedala primár-
ka detského oddelenia MUDr. Viera Szabadosová s tým, že sú 
vďační Občianskemu združeniu Červený Nos za takúto obetavú 
a nezaplatiteľnú prácu, ktorá prináša deťom psychickú pohodu, 
radosť a humor na oddelení.

Občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors už 13 rokov 
prináša radosť a smiech do nemocníc po celom Slovensku. Formou 
humoru pacientov odpútajú od strachu, napätia a od úzkosti 
spojenej nielen s liečbou, ale aj z neznámeho prostredia, kde im 
chýbajú ich najbližší. „Pre choré detičky sú vždy zdravotní klauni 
príjemným prekvapením a vytrhnutím zo stereotypu a čiastočne 
aj zo smútku po rodičoch a domove. Bola to naozaj veľká radosť 
pozerať sa na udivené tváričky našich detí,“ dodala primárka 
oddelenia MUDr. Viera Szabadosová. 

Na detskom oddelení je ročne hospitalizovaných viac ako 1300 
detských pacientov. Detské oddelenie už 60 rokov poskytuje 
zdravotnú starostlivosť detským pacientom. Nachádza sa v 
pavilóne C na 2. poschodí a má 25 lôžok. Detskí pacienti majú  
k dispozícii jedáleň s herňou a TV. „Naším cieľom je vytvorenie 

čo najlepších podmienok pre choré dieťa, ale aj zlepšenie diagnos- 
tických možností pre lekárov, čo prispeje k rýchlemu vyliečeniu 
pacientov“, uzavrel konateľ nemocnice  MUDr. Miroslav Kraus.

Mgr. Marta Csergeová

hovorkyňa Agel SK
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Petra Barčáková určite nepatrí k ľuďom, ktorých na ulici len 
tak prehliadnete. Ak ju stretnete, upúta vás jej netradičný 
vlasový štýl. Pre ňu tak typický. Ako sama tvrdí, výtvarné 
nadanie zdedila po babičke a dedí sa to už v tretej generácií. 
Rovnako nadaná je aj jej staršia dcéra Dáška. Petra je autorkou 
zaujímavého dielka. Steny detského čitateľského oddelenia 
krompašskej knižnice zdobia práve jej maľby. Tie tak dotvárajú 
jeho charakter.

„Vlastne si už ani celkom nespomínam, kedy som začala kresliť 
a maľovať. Myslím si, že to bolo ešte skôr, ako boli moje prvé 
slová. A samozrejme ostalo mi to dodnes, teda je pre mňa niekedy 
jednoduchšie vyjadriť sa „potichu“ na papier či plátno prípadne, 
rovno na stenu, ako slovami. Ťažko niečo, respektíve nejaké 
obdobie v mojom živote označím za výtvarné začiatky. Stále mám 
pocit, že som niekde na začiatku, teda, že naproti iným, takto 
nadaným ľuďom, ešte nič neviem a rozhodne sa mám čo učiť. Ale 
samozrejme, veľmi veľa ma toho naučila pani učiteľka Fabiola 
Farkašová, ešte keď som ako dieťa navštevovala Základnú umeleckú 
školu v Krompachoch, za čo som jej veľmi vďačná,“ zdôrazňuje 
Petra. V štúdiu pokračovala na strednej škole v Prešove. Študovala 
odevný dizajn. „Samozrejme, bol to jeden z mojich čudných 
výstrelkov. Škola ma prestala baviť už asi po pol roku, ale nenechala 
som sa presvedčiť na prestup. No z kariéry módnej návrhárky nič 
nebolo. Vzhľadom na to, čo si niekedy dokážem na seba „nahodiť“  
je to asi aj dobré,“ vtipne poznamenáva talentovaná Krompašanka. 
Pred rokmi sa rozhodla pre štúdium na vysokej škole, Prešovská 
univerzita, odbor výtvarná výchova. „Bola som tam asi tri mesiace. 
Potom mi začalo zvláštne rásť bruško, žartujem, každému je jasné, 
čo sa stalo, tak som so štúdiom musela skončiť. Toľko k mojej, 
povedzme, nedokončenej kariéry,“ spomína Petra.

„Komorné plátna“ ju nelákajú 

Veľkorozmerné „plátno“ krompašskej knižnice bolo pre ňu jed-
noznačne výzvou. Komornejšie plátna ju veľmi nelákajú. „Všetky 
veľké formáty, tým myslím plátno, stena, dvere, chodník, sú 
neskutočná výzva. Podľa mňa je oveľa zaujímavejšie sa realizovať na 
veľké či dokonca obrovské plochy. Treba predsa rozmýšľať a snívať 

vo veľkom, no nie? Nech je to vidieť, ako sa hovorí z kilometra. Takže 
maľba na stene v mestskej knižnici bola pre mňa samozrejme 
výzva , ale hlavne, ma to neskutočne bavilo. Bola to aj príležitosť, 
ako na chvíľu vypnúť od bežných povinností. Jednoducho relax ako 
sa patrí.“ A ako je to u Petry s povestnou inšpiráciou? 

„Stačí trocha otvoriť myseľ a pozrieť na veci z iného uhla. Tým 
chcem povedať, že inšpirácie je všade dosť, dokonca ešte aj na 
ihrisku s deťmi. Len ťažko sa nejako veľmi umelecky zamýšľať, 
keď sa vám dvojročné dieťa snaží plávať v potoku s kačičkami  
a staršie sa pokúša „prizabiť“ sa na kamarátkinom pennyboarde. 
Ale, keď detičky trošku podrastú, tak určite sa nájde viac času na 
tvorbu. Teda dúfam. Momentálne nerozmýšľam nad tým , kam by 
 

som sa chcela v tomto odbore posunúť, ale určite ma láka dokonca 
pracovať vo výtvarnej sfére,“ premýšľa mladá Krompašanka.

Baví ju prerábka

A hoci je momentálne matkou na plný úväzok, popri domácemu 
maľovaniu sa venuje aj prerábaniu. “Rada robím zo starého nové, 
zaujímavejšie, možno krajšie. Polovica vybavenia (myslím nábytok) 
nášho bytu je poprerábaná, teda zo skriniek taburetky, zo starej 
postele nová detská, z orýpaných dosiek krásny rám na zrkadlo, 
a tak podobne. A keďže aj manžel je výtvarník, tak je u nás niekedy 
poriadne veselo. Vyrábame, prerábame a nakoniec sa pohádame 
a nedokončíme,“ dodáva s úsmevom Petra.

Mária Šimoňáková.

Výtvarníčka Petra Barčáková rozmýšľa a sníva vo veľkom

MAĽBY V MESTSKEJ KNIŽNICI 
BOLI PRE ŇU VÝZVOU

Talent sa v rodine Petry dedí. Inšpirácie je všade dosť, aj v knihách
 FOTO: Mária Šimoňáková

www.krompachy.sk

Rozprávkové zvieratká v podaní Petry
FOTO: Mária Šimoňáková
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OTVORENÉ HODINY V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

TAJNÝ ŽIVOT MESTA

V ZŠ NA ZEMANSKEJ 
TVORILI V DIELNIČKÁCHV rámci spolupráce s miestnymi 

materskými školami pozvala ZŠ  
s MŠ Maurerova budúcich 
predškolákov a ich zákonných 
zástupcov na otvorené hodiny 
v škole.
Uskutočnili sa 21. a 22. 3. 2017. 
Prišli predškoláci z Krompách 
aj Kaľavy. Učiteľky zo škôlok, 
budúcich prváčikov a ich rodi-
čov privítali v I. A a v I.B triede 
učiteľky Mgr. Lucia Mikulová a 
Mgr. Janka Hurtuková. Pripra- 
vili si ukážky vyučovacích hodín. 
Naši prváci predviedli, ako vedia 
čítať, písať, počítať a ukázali 
škôlkarom školské potreby, ktoré 
aj oni budú onedlho potrebovať. 
Predškoláci si mali možnosť vy- 
skúšať učenie sa prostred-
níctvom interaktívnych cvičení 
na tabuli. Ukázali, že vedia 
správne pomenovávať obrázky 
a určovať hlásky v slovách, 
vytvárali spolu s prvákmi čí-
selný rad, diktovali prvákom 
slová, ktoré žiaci-prváci krásne 
napísali na tabuľu. Všetci pred- 
školáci ukázali, že písmenká,  
ktoré tvoria ich mená, sú im  
už známe a podpísali sa aj  
na tabuľu. Za odmenu, odvahu 

a usilovnosť, ktorú predviedli 
počas otvorených hodín, si od- 
niesli pekné darčeky - záložky 
múdrej sovy s ceruzkami, 
ktoré im budú milou spomien- 
kou na prvé ozajstné stretnutie 
sa so školou. Vyučovaciu hodinu 
ukončili prváci veselým tanče- 
kom ,,Do školy sa teším“. 
Prítomní rodičia mali zároveň 
možnosť stretnúť sa s riadi- 
teľkou školy Mgr. Slavomírou  
Kašickou, ktorá im po ukončení 
otvorených hodín zodpovedala 
na všetky otázky, ktoré súviseli 
so zaškolením ich dieťaťa. 
Budúci prváci sa tak mali možnosť 
počas týchto dní oboznámiť 
s priestormi školy, stretli mnoho 
známych kamarátov, a tak 
im na zápise do prvej triedy 
školské prostredie určite nebu- 
de cudzie. V prvom ročníku 
 im želáme veľa úspechov .

Mgr. M. Micherdová, ZŠ s MŠ Maurerova

V stredu 29. marca 2017 v popoludňajších hodinách sme v našej 
ZŠ uskutočnili tvorivé dielne pre predškolákov z materských škôl,  
aby si vedeli predstaviť, ako je v škole super, a čo ich od nového  
školského roku čaká. Svoju šikovnosť si vyskúšali v 4 dielničkách.
V prvej dielničke na výtvarnej výchove vyrábali veľkonočného  
zajačika do okna. Každé dieťa si zdobilo podľa svojej vlastnej 
fantázie drobným materiálom už vystrihnutého zajačika, tak 
si rozvíjalo jemnú motoriku. Na  hudobnej výchove p. učiteľka 
Ivanka naučila deti spievať pesničku od Mira Jaroša „Do školy 
sa teším.“ Uvedená aktivita bola spojená aj s pohybom a hrou 
na hudobné nástroje. V tretej dielničke na anglickom jazyku  
si hravou formou osvojovali anglické slovíčka a frázy. Zahrali  
si pexeso, s kockou rátali po anglicky, kreslili a pomenovali časti 
tela, plyšové hračky, zvieratká, naučili sa spievať pesničku, 
aby sa vedeli predstaviť. V telocvični, v štvrtej dielničke, čakali 
na deti pestré a rôznorodé cvičenia, súťaže. Naučili sa chodiť 
v pravidelnom útvare, s využitím pravidiel fair play sa snažili byť 
rýchlejší ako súper, zlepšiť pozornosť, koordináciu a pohybovú 
zdatnosť.
Tvorivo sa do aktivity zapojil žiak 5. A Filip Guza básničkou:

Vitaj, vitaj kamarát,
nemusíš sa školy báť.
Je tu dobre, je tu milo,

všetkým sa tu zapáčilo,
aj tebe sa tu zapáči...

To, že sa predškolákom činnosti v tvorivých dielňach páčili, nám 
pedagógom prezradili usmievavé tváričky a žiarivé očká detí, ktoré 
šťastne odchádzali z našej ZŠ.
Rodičom sme položili otázku: Čo Vás na túto akciu k nám 
privádza?
Erika: Mám tu už dcéru, v škole sa jej páči, preto som sa rozhodla 
prísť aj s mladšou dcérou.
Paulína: Bola som tiež žiačkou tejto školy, je pekná, je to známe 
prostredie.
Janka: Aj ja som navštevovala túto školu, počula som pozitívne 
ohlasy a zároveň je to v blízkosti bydliska.
Iveta: Prišla som za oddychom. Viem o kvalitách tejto školy, lebo 
školu navštevujú aj staršie deti.

Detí sme sa opýtali: Čo sa ti najviac v našej škole páči?
Timejka: Je to pekná škola, sú v nej šikovné deti a veľmi pekné 
nástenky.
Nikolka: Páči sa mi tabuľa a obrázky.
Ivko: (spočiatku ho sprevádzali slzičky), keď sa osmelil, pripojil sa 
k ostatným deťom s hudobnými nástrojmi.
Ivko: (pri odchode už osmelený, znovu slzičky) Teraz plačem od 
šťastia, nechce sa mi ísť ešte domov, chcem sa vrátiť...
Oxanka: Páčilo sa mi pexeso na angličtine, lebo tam boli zvieratká.

Mgr. A. Skurková, Mgr. M. Palko Magdová

V rámci projektu Tajný život 
mesta sme sa dňa 23.3.2017 
s vybranými žiakmi zúčastnili 
1-dňového kurzu k danému 
projektu. Kurz sa uskutočnil 
v Košiciach. Po príchode a po- 
čiatočnom uvítaní a zoznámení 
sa s ostatnými účastníkmi sme 
sa dozvedeli, ako počas tohto 
projektu budeme pracovať, a čo je jeho cieľom.
Žiaci, ale aj my, učitelia, sme sa oboznámili s prácou v aplikácii 
PlantNet. Potom nasledovala vonkajšia aktivita, počas ktorej 
mali žiaci nafotiť do tabletov najmenej 10 rastlín – stonky, kvety, 
listy. Po návrate sme určovali dané rastliny pomocou aplikácie 
PlantNet. Nasledovalo kolo otázok, ale aj vyjadrení, ako sa nám 
s touto aplikáciou pracovalo. Žiaci potom pracovali v skupinách, 
kde sa snažili vytvoriť info – kampaň na prezentáciu aplikácie. 
Žiaci našej školy by zostrihali video z fotiek a videí pri práci 
v prírode s aplikáciou a následne by ho zverejnili na youtube. Svoj 
nápad potom prezentovali pred ostatnými účastníkmi.
Celé stretnutie bolo veľmi zaujímavé, žiakom sa práca s tabletmi 
veľmi páčila a bolo vidno, že ich to celé zaujalo. Od apríla už 
začíname s vypracovávaním úloh. Tešíme sa.

Pedagógovia ŠZŠ

www.krompachy.sk

Všetko podstatné o dianí v meste 
nájdete na stránke
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Dobrovoľnícka akcia má na škole už svoju tradíciu

Ľudská krv je nenahraditeľná. Každá jej zložka má svoju osobitnú 
úlohu. Z krvi sa získavajú rozličné prípravky, ktoré sa používajú 
na liečbu viacerých ochorení. Ľudia s poruchou zrážania krvi sú, 
napr. na niektoré z týchto liekov odkázaní celý svoj život.
Ako je na Súkromnej spojenej škole SEZ Krompachy tradíciou,  
aj tento školský rok už druhýkrát zorganizovali učiteľ ky  
Ing. Melánia Revická a Mgr. Helena Furmanová bezpríspevkovú 
darcovskú akciu, ktorá sa konala 24.03.2017 vďaka Slovenskému 
Červenému krížu v spolupráci s Hematologicko-transfúznym 
oddelením Levoča. Odberu sa zúčastnilo 30 dobrovoľníkov, 
z čoho bolo 15 aktuálnych žiakov školy, dvaja bývalí žiaci školy. 

Sprevádzala ich pätica pedagogických pracovníkov: Ing. Ladislav 
Maturkanič – riaditeľ školy, ktorý už ide tradične všetkým 
zamestnancom príkladom, Ing. Jana Trelová, Ing. Juraj Jánošík, 
Bc. Elena Ferenčáková, Mgr. Jana Olejníková. Piati dobrovoľníci 

boli z tejto akcie vyradení. 
Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec 
môže poskytnúť ľuďom chorým a ľuďom po úrazoch. Táto akcia 
však bola výnimočná. Zúčastnila sa jej aj Ing. Jana Tureková, 
pre ktorú to bol 50. odber a pomaly sa tak blíži k diamantovej 
Jánskeho plakete.
JE TO VEĽMI PROSPEŠNÝ, BEZPEČNÝ A  JEDNODUCHÝ 
KROK.
ĎAKUJEME, ŽE SPOLU S NAMI POMÁHATE 
ZACHRAŇOVAŤ ŽIVOTY.

Pedagógovia SSŠ SEZ Krompachy

Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Amosa 
Komenského, učiteľa národov, dňa 28. 3. Sviatok je oslavou práce 
všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním a 
zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie.
Žiacka školská rada pri Súkromnej spojenej škole SEZ Krompachy 
sa na zasadnutí rozhodla, že pre svojich pedagógov a majstrov 
urobí tento deň výnimočný, preto sa členovia dohodli so svojimi 
spolužiakmi a v stredu, 29. 3. 2017, pozvali vedenie školy a všetkých 
pedagogických a odborných zamestnancov do priestorov auly.
Deň sa niesol v príjemnej atmosfére aj vďaka žiakom, ktorí na 
nás nezabudli a pripravili nám prekvapenie. Slávnosť sa začala 
príhovormi a básňami, po ktorých nasledovalo odovzdávanie 
malej pozornosti.
Týmto sa však oslavy neskončili. Na oplátku sa dohodli 
zamestnanci školy v spolupráci so žiackou školskou radou, že 
v piatok, 31. 3. 2017, zorganizujú
Športový deň pre všetkých žiakov bez ohľadu na ročník a typ 
odboru. Akciu otvoril riaditeľ školy v telocvični príhovorom 
všetkým zúčastneným a následne sa podľa rozpisu realizovali 
zápasy v medzitriednom volejbalovom turnaji o pohár riaditeľa 
školy. Všetky triedy statočne bojovali o postup do finálových 

zápasov. Okrem pohára mali totiž motiváciu zahrať si proti tímu 
zamestnancov školy, ktorý napriek ich snahe žiaci víťazného tímu 
IV. CM triedy ľahko porazili.
Vďaka tejto akcii žiaci spoznali svojich učiteľov a majstrov aj z inej 
stránky ako len spoza katedry. Športové zanietenie utužilo žiacky 
kolektív a odstránilo aj možné bariéry medzi nimi. Ďakujeme 
všetkým prítomným za účasť a už teraz sa tešíme na ďalšiu 
podobnú aktivitu.

Mgr. Katarína Šoltésová, 

koordinátorka ŽŠR pri SSŠ SEZ Krompachy

DEŇ UČITEĽOV A ŠPORTOVÝ DEŇ KVAPKA KRVI
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V uplynulých dňoch odohralo basket-
balové družstvo BKM Dastet Krompachy 
zápasy finálovej série o titul Majstra II. 
ligy Východ. Na domácej pôde zdolalo 
silného súpera BK UVL Košice so skóre 
82:75. Krompašania sa tak už po tretíkrát 
za sebou stali majstrami východu.
Do finálových zápasov nastúpili proti 
posilnenému družstvu z Košíc. Prvý duel 
odohrali práve tam. „Priebeh prvého 
pol-času nasvedčoval tomu, že si aj v 
tomto zápase pripíšeme ďalšiu výhru. 
V jeho priebehu sme vyhrávali už o 19 
bodov. Domácemu družstvu sa však tento 
náskok podarilo zmazať a tesne pred 
koncom zápasu sa dokonca dostalo aj 
do vedenia. Úspech nám však 
zabezpečil na jeho konci  Marek 
Štec, keď tromi trojkami v 
rade zabezpečil výhru  72:68 
družstvu BKM Dastet Krom-
pachy,“ skomentoval priebeh 
prvého zápasu kapitán BKM 
Dastet Krompachy Radovan 
Ďorko. Odvetný zápas na 
domácej pôde mal však už podľa 
jeho slov, úplne iný priebeh. 
„Súper z Košíc nám ukázal, že 
aj sedem hráčov na súpiske sa 
vie húževnato pobiť o víťazstvo 
vo finále play off. Počas celého 
zápasu hostia z UVL vyhrávali, 
darila sa im streľba spoza 
trojkového oblúka, ako aj zakončenie 
spod koša. Ťažko sa nám hľadal recept, 
ako strelecký koncert Košičanov zastaviť. 
Polčasový 14-bodový náskok v prospech 
hostí nás však nabudil. Motivovalo nás 
aj mohutné povzbudzovanie skvelými 
fanúšikmi. Poslednú päťminútovku zápasu 
sme dokázali vyhrať o 15 bodov, a tým 
aj celý zápas v pomere 82:75,“ zdôraznil 
kapitán.
Ako uviedol R. Ďorko, sezóna 2016/2017 
bola, čo sa týka kvality družstiev, 
vyrovnanejšia ako sezóna predchádzajúca. 
„Naše družstvo podávalo od jej začiatku 
stabilné a vyrovnané výkony. V základnej 
časti sme prehrali len 3 zápasy, kedy 
družstvo nebolo kompletné, resp.  
s Tydamom Košice sa v druhom polčase 
vôbec nedarilo. Aj napriek týmto prehrám 
sme po základnej časti vybojovali výborné 
druhé miesto, ktoré nám zabezpečilo 
postup do play off,“ priblížil.
Posledné dva roky priali basketbalistom 
Dastetu. Svojou hrou získali titul Majster 
II. ligy mužov Východ. Predchádzajúce dva 
roky sa v II. lige mužov Východ po základnej 

časti postupovalo priamo do Final Four.  
O víťaza ligy sa pobili štyri najlepšie 
družstva po základnej časti. „V sezónach 
2014/2015 a 2015/2016 sme ako víťaz 
základnej časti dostali možnosť organizovať 
záverečný turnaj Final Four. Domáce 
prostredie sme dokázali využiť a posledné 
dva roky sme vybojovali titul  VÍŤAZ II. ligy 
mužov Východ. V tomto roku sme sa v play 
off po víťazstvách s TJ Medik Martin a BK 
SO Levoča prebojovali opäť do finále play 
off II. ligy Východ. Vo finále na nás čakalo 
družstvo BK UVL Košice. Zápasy v play 
off boli náročné, tak družstvá z Martina aj 
Levoče nám nič nedarovali a postup sme si 
museli zaslúžiť koncentrovanými výkonmi 

počas všetkých zápasov,“ zdôraznil R. 
Ďorko. 
Za posledné tri roky sa zloženie družstva 
v podstate veľmi nezmenilo. Podľa slov R. 
Ďorka, spoliehali sa najmä na zohratosť 
a výkon ťahúňov družstva so skúsenosťami 
z vyšších líg. Počas sezóny posilnili 
krompašský tím dvaja hráči. „V októbri náš 
tím doplnil Béla Čizmár, bývalý hráč BK 
Handlová a v novembri nám pod kôš prišiel 
pomôcť aj 207 cm vysoký Adrián Smik  
z extraligovej Spišskej Novej Vsi,“ doplnil 
kapitán.
V tomto roku Krompašania účinkovali aj 
v Slovenskom pohári. V prvom kole im 
žreb prisúdil družstvo BK UVL Košice. Po 
výhrach v Košiciach aj v domácej odvete 
postúpili do kola druhého. V druhom 
kole narazili na prvoligovú MŠK Iskru 
Petržalku Bratislava. Cez túto prekážku 
sa im však nepodarilo postúpiť. Po 
domácej dramatickej a nešťastnej prehre 
o bod v závere zápasu, prehrali aj odvetu 
v Bratislave. Družstvo Petržalky uvedenú 
kvalifikáciu napokon vyhralo a prebojovalo 
sa na záverečný turnaj Final Eight, kde 

robilo spoločnosť najlepším slovenským 
extraligovým družstvám.  Ako zdôraznil 
R. Ďorko, za excelentný úspech vo finále 
II. ligy patrí veľká vďaka všetkým hráčom 
BKM Dastet Krompachy, menovite Erik 
SARNA, Lukáš FRANKOVIČ, Filip 
OGURČÁK, Marek ŠTEC, Matúš HOLDA, 
Adam ANTONI, Béla ČIZMAR, Patrik 
DUNČKO, Andrej GRISÁK, Roland 
KURILLA, Radko VOJČÍK, Martin 
ŠOMŠÁK, Adrián SMIK, Radovan 
ĎORKO, Radovan KOZEL a Jozef 
PAPCÚN. 
„Vďaka patrí aj všetkým sponzorom, 
hlavne Mestu Krompachy, DASTET s.r.o., 
HOTEL Plejsy p. MELO, STI p. Kovalčík, 
Finestra s.r.o., TRIK Design p. Piatko, 
Galéria p. Kandrik, M-Glass p. Kolárik, p. 
Čiasnoha Samuel, p. Drál Juraj, p. Šumjaci 

Ivan a mnohým ďalším, ktorí v 
rámci svojich možností pomohli v 
činnosti BKM. Ďakujem aj našim 
fanúšikom, ktorí nám počas celej 
sezóny fandili a hnali dopredu od 
zápasu k zápasu.
Na záver veľká vďaka aj našim 
dvom kočkám Janke a Zuzke, 
ktoré to za stolíkom zvládli na 
jednotku. Ešte raz ĎAKUJEME,“ 
dodal R. Ďorko.
Aktuálna sezóna týmto víťaz-
stvom neskončila. Účasť vo finále 
play off Krompašanom zabez- 
pečilo aj postup do celoslo-
venského Final Four II. ligy, ktoré 
sa uskutoční v Krompachoch. 

Basketbalisti na domácej pôde privítajú 
družstvá BK UVL Košice, MŠK BO Holíč 
a BK Levický Patrioti Levice B. „Domáce 
prostredie nás motivuje a zaväzuje podať 
pred našimi fanúšikmi čo najlepšie výkony a 
vybojovať aj titul celoslovenského víťaza II. 
ligy mužov. Dúfam, že sa nám na uvedené 
zápasy podarí čo najlepšie pripraviť a  
s podporou našich fanúšikov dosiahneme 
na spomínaný titul,“ dodal R. Ďorko.

Mária Šimoňáková

Basktebalisti Dastetu po tretíkrát Majstrami II. ligy Východ
C E L O S L O V E N S K É  F I N Á L E  N A  D O M Á C E J  P Ô D E
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V TOP 10 športovcov 
Spiša aj krompašskí 
zástupcovia
Dňa 17.3.2017 sa v Spišských 
Vlachoch konalo vyhlasovanie 
“Najúspešnejších športovcov 
a športových kolektívov regiónu 
Spiš za rok 2016.”
V rámci 10 najúspešnejších špor- 
tových kolektívov boli vyhlásené 
aj  K r ompa š ské ma ž or e t k y 
“Cheeky Girls”, ktorý sa od roku  
2010 zúčastňuje rôznych vystú-
pení a úspešne reprezentuje 
naše mesto na súťažiach v mažo-
retkovom športe. Jeho členkami sú dievčatá rôznych vekových 
kategórií od 4 po 18 rokov. Ocenenie za kategóriu prevzali členky 
klubu Alexandra Jenčíková, Melánia Fečkeová, Diana Papcunová, 
Soňa Micherdová, Ivana Filipová,Veronika Pindrochová,Michaela 
Širilová, Tamara Kazárová, Miroslava Czerbiková. Za rok 2016  
sa môžu pochváliť 1. miestom na “Majstrovstvách sveta”,  
ktoré sa konali v meste Poreč v Chorvátsku, a taktiež sa stali 
aj “1. Vicemajsterkami” v už spomínanom chorvátskom meste 
Poreč. Dievčatám a celému kolektívu pod vedením Lenky Šoldrovej,  
ktorej patrí veľká zásluha a vďaka, blahoželáme a prajeme naďalej 
vela úspechov a radosti zo športovania.

Medzi 10 najúspešneších športovcov regiónu Spiš za rok 2016 
v kategórii jednotlivci, patrí aj Krompašanka Mgr. Zuzana 
Holečková, ktorá bola ocenená za úspechy v Duatlone a dlhom 

Triatlone a tiež Vlašan Jakub Puhalla, ktorý sa venuje zjazdu na 
horských bicyklov – downhill. Jazdí za klub MŠK Krompachy 
Freeride. Začínal v juniorskej kategórii a posledné dva roky súťaži 
v kategórii hobby, kde v sezónne 2016 získal 3. miesto v celkovom 
poradí v Slovenskom pohári. 

Všetkým ocenením športovcom srdečne blahoželáme a prajeme 
veľa športových úspechov a poďakovali im, že zviditeľňujú naše 
mesto Krompachy doma aj v zahraničí.

Ocenení jednotlivci
FOTO: ARCHÍV

Ocenené mažoretky
FOTO: ARCHÍV

XI. ročník juniorskej 
barmanskej súťaže 
Cassovia cup 2017
Dňa 21.3.2017 a 22.3.2017 
sa v Košiciach na Hotelovej 
akadémii konal XI. ročník 
barmanskej súťaže Cassoovia 
cup 2017, ktorá sa konala pod 
záštitou predsedu Košického 
samosprávneho kraja JUDr. 
Zdenka Trebuľu. Garantom 
súťaže bola Slovenská barman-
ská asociácia (SkBA). Prvý deň 
súťažiaci absolvovali písomný 
test z oblasti barmanstva, 
ktorý bol súčasťou celkového 
hodnotenia. Počas druhého  
dňa si zmerali sily pri príprave 

before dinner coctail a soft 
juniori. V odpoludňajších 
hodinách sa predstavili naši 
profesionáli. Súkromnú spoje- 
nú školu SEZ Krompachy 
reprezentovali Mária Šmídová, 
žiačka II. B triedy a Jakub 
Ringoš, žiak I. N triedy. Mária
Šmídová získala nádherné 3. 
miesto, všetci jej srdečne bla-
hoželáme. Obaja žiaci repre- 
zentovali našu školu a seba 
ukážkovo, za čo im aj touto 
cestou veľmi pekne ďakujem.  
Účasť na súťaži prispela k rozší- 
reniu ich vedomostí a zručností 
v oblasti prípravy miešaných 
nápojov a zároveň sme naviazali 
nové kontakty. Body získané 

v súťaži sa započítavajú do 
súťaže o najlep-šieho barmana 
za rok 2017.
Tento rok bude v yhlásený 
najlepší barman junior aj pro-
fesionál za rok 2016 na výroč- 
nej členskej schôdzi SkBA 
v apríli  2017 vo Vysok ých 
Tatrách. Sprievodnou akciou 

bola 20.3. 2017 súťaž Mattoni 
Cup 2017, ktorá sa konala 
v obchodnom centre Galeria 
Shopping v Košiciach na Terase 
a zároveň bola nomináciou na 
barmanskú súťaž profesionálov, 
Mattoni Grand Drink 2017, 
ktorá sa bude konať v Prahe. 
Slovensko bude reprezentovať 
barman SkBA Rasťo Kubáň. 
Touto cestou srdečne ďakujeme 
našim sponzorom - Hotel Plejsy,  
Reštaurácia Melódia a Mesto 
Krompachy, vďaka ktorým 
sme sa mohli zúčastniť súťaže, 
vzhľadom na náklady so súťa-
žou spojené.

MOV: Bc. Janka Laciňáková
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Krompašský spravodajca 
je v predaji po 15. dni 
v príslušnom mesiaci. 

Uzávierka príspevkov je 
do 3. dňa nasledujúceho mesiaca.
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ENCO, spol. s r.o.
Michalská 7, 811 01 Bratislava

slovenská strojárska spoločnosť

hľadá do svojich dcérskych firiem 
v Dubnici nad Váhom, Piešťanoch a Beluši

šikovných pracovníkov na pozíciu

Zvárač tenkých nerezových plechov (TIG, 
MIG)

Brúsič kovových materiálov
CNC- ohýbač

Požiadavky:

• SŠ, vzdelanie strojárskeho zamerania
• technická zručnosť
• min. 1 rok praxe
•     samostatnosť, pracovná zručnosť, predstavivosť,  
   zodpovedný prístup k práci

Ponúkame:

• hradenie stravných nákladov
• pri pracovníkov z diaľky hradenie ubytovacích 
   nákladov
• trvalý pracovný pomer
• rodinné firemné prostredie
• platové podmienky od 600 € - 950 €

Firma ENCO, spol. s.r.o. je rozvíjajúcou sa sloven-
skou firmou v oblasti strojárstva a zdravotníckeho 
priemyslu v regióne Piešťany, Dubnica nad Vá- 
hom a Beluša. Firma zamestnáva približne 600 
ľudí a jej pravidelní zákazníci pochádzajú prevažne  
z Nemecka, Rakúska, Česka, Maďarska, Dánska, 
Holandska a Ruska. Firma je jediným výrobcom 
elektromechanických operačných stolov na Slo-
vensku a prináša komplexné riešenia pre čisté 
priestory, operačné sály, tiež rôzne produkty ako 
krby, grily, nákupné pokladne a protipožiarne  
dvere.

V prípade záujmu zasielajte vaše životopisy, 
prosím, e-mailom na 

romana.medvedova@enco.sk. 

Pripojte prosím Váš telefonický kontakt.

Pre viac informácii volajte: 
00421/ 905 695 684


