
Zápisnica  
zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže pri MsZ Krompachy konaného dňa 22. 8. 2017 

o 17.30 hod. v poslaneckej miestnosti Domu kultúry 

___________________________________________________________________________ 

    

Zasadnutie komisie otvorila a viedla podpredsedníčka komisie, ktorá privítala všetkých 

prítomných.  

Zasadnutia sa zúčastnili: 

Mgr. Marta Mičeková, podpredsedníčka komisie 

Janka Cukerová, členka komisie 

Mgr. Marianna Čarnoká, členka komisie 

Ing. Štefan Čupaj, člen komisie 

Mária Lonská, členka komisie 

Na zasadnutí ospravedlnil svoju neúčasť Bc. Matúš Stana, predseda komisie, ktorý je 

v zahraničí a Mgr. Jakub Horváth, ktorý zároveň mailom informoval členov, že študuje a žije 

mimo Krompách, a na základe ďalších povinností z toho vyplývajúcich, nedokáže aktívne 

participovať vo veciach komisie, preto sa z uvedeného dôvodu členstva v komisii písomne 

vzdáva. Podpredsedníčka menovanému mailovou poštou v mene komisie poďakovala za jeho 

doterajšiu aktívnu činnosť, popriala mu veľa úspechov a vyjadrila presvedčenie, že naďalej 

bude nápomocný komisii pri realizácii športových akcií.  

Zároveň skonštatovala, že účasť členov na zasadnutí je 72  % a komisia je uznášaniaschopná. 

 

Podpredsedníčka komisie oboznámila prítomných členov s programom zasadnutia, s ktorým 

súhlasili všetci prítomní členovia. 

Program rokovania: 

1) Príprava akcie Športový deň 

2) Návrh na udelenie ocenení v rámci Dní mesta 

3) Vzdanie sa členstva v komisii a návrh na prijatie nového člena 

4) Informácia o spevnení plochy parkoviska pred železničnou stanicou 

5) Diskusia 

6) Záver 

 

K bodu 1) 

Predseda komisie Bc. Matúš Stana mailovou poštou informoval členov komisie, že kvôli 

neúčasti športových klubov, ktorým nevyhovuje piatkový dátum 8. 9., sa termín  akcie 

presúva o deň neskôr – na sobotu 9. 9. so začiatkom 9. hodine. Hlavní sponzori, ktorými sú 

Mesto Krompachy, Fit klub, Trik design, Soof, Body Sport, Legendario, Sparťan race, 

Autobazár a Poslanci MsZ, sú uvedení na plagáte, ktorý je zároveň pozvánkou pre všetkých 

záujemcov o túto športovú akciu. 

Členovia si rozdelili úlohy nasledovne:  

Plagáty od p. Piatka osobne vyzdvihne p. Cukerová. Písomnosti, ako je text pre vyhlásenie 

akcie v mestskom rozhlase, písomný vzor žiadosti o sponzorský príspevok vyhotoví p. 

Mičeková. Zároveň osloví predsedu Komisie školstva a športu p. Jendrucha so žiadosťou 



o súčinnosť pri akcii a dohliadne aj na to, aby akcia bola zverejnená na web sídle mesta. P. 

Čarnoká zabezpečí stánok s občerstvením prostredníctvom p. Kandrika – čapovanie kofoly 

ap. O účasť športových klubov sa postará p. Stana, ktorý zároveň v spolupráci s vedúcim 

odboru školstva, kultúry a športu p. Ing. Znancom osloví školy. V spolupráci s p. Čupajom 

zabezpečí odvoz športových náradí na multifunkčné ihrisko a požiada skupinu Sparťan race 

o vybudovanie dráhy na preteky. P. Lonská a p. Cukerová, ku ktorým sa pridajú všetci 

členovia komisie, obídu v meste sponzorov so žiadosťou o príspevok. Aby sa vyhlo duplicite 

oslovenia sponzorov – informácie o tom, kto koho oslovil, si budú členovia vymieňať 

prostredníctvom mailov. 

 

K bodu 2) 

Podpredsedníčka komisie informovala prítomných členov o týchto návrhoch na ocenenia: 

 

Primátorka mesta Krompachy pri príležitosti osláv Dni mesta Krompachy 2017 

navrhuje udeliť „Cenu mesta Krompachy“ Lenke ŠOLDROVEJ, bytom Mlynská 8, 053 

42 Krompachy.  

Lenka Šoldrová sa už od detstva venuje mažoretkovému športu, ktorý je považovaný za jeden 

z najkrajších športov súčasnosti. Už počas svojho športového pôsobenia získala množstvo 

titulov a skúseností, ktoré v súčasnosti odovzdáva mladším dievčatám. Ako trénerka 

a choreografka sa venuje mažoretkám od roku 2007, kedy pôsobili v Centre voľného času 

PRIMA v Krompachoch. V roku 2010 vzniklo Občianske združenie Klub mažoretiek ASK – 

CHEEKY GIRLS. Pod jej vedením dievčatá vystupujú na rôznych súťažiach, kde vzorne 

reprezentujú nielen svoje mesto, ale aj Košický samosprávny kraj, či Slovensko. Okrem 

vedenia mažoretkového klubu CheekyGirls, je vedúcou trénerkou a choreografkou mažoretiek 

ShiningStars v ZUŠ v Prakovciach, s ktorými taktiež dosahuje medzinárodné úspechy. 

V máji tohto roku sa v Spišskej Novej Vsi konali Majstrovstvá Slovenska v mažoretkovom 

športe, ktoré boli aj vďaka Lenke Šoldrovej pripravené na vysokej úrovni. Nie je zvykom, aby 

sa v našom regióne konali veľkolepé športové podujatia, akým sú rozhodne aj Majstrovstvá 

Slovenska v mažoretkovom športe. Kvalitu tohtoročných Majstrovstiev Slovenska vysoko 

pozitívne hodnotili nielen súťažiaci, ale aj odborná či laická verejnosť. 

 

Primátorka mesta Krompachy na základe návrhu Komisie kultúry a mládeže pri MsZ 

v Krompachoch navrhuje pri príležitosti osláv Dni mesta Krompachy 2017 udeliť „Cenu 

primátora mesta Krompachy “ Oľge DZIMKOVEJ, bytom Sadová 4, 053 42 Krompachy. 

Oľga Dzimková pracuje na chirurgickom oddelení Nemocnice Krompachy nepretržite od 

roku 1982,až na malú výnimku, keď v roku 1983 odišla pracovať do Nemocnice v Spišskej 

Novej Vsi. Po dvoch rokoch sa však vrátila naspäť do Krompách a už vyše tridsať rokov sa 

pacienti stretávajú s jej poctivou, obetavou a vysokokvalifikovanou prácou, vykonávanou 

s empatickým prístupom. Počas tohto obdobia si Oľga Dzimková stihla doplniť špecializáciu 

v chirurgických odboroch a zároveň sa pravidelne zúčastňuje seminárov organizovaných 

nemocnicou, ale aj rôznych školení mimo pôsobnosti nemocnice.  

Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier je od minulého roka v kategórii „Sestra v praxi“ 

držiteľkou prestížneho ocenenia Biele srdce. Jej profesionálny a vysoko etický a odborný 

prístup k práci je príkladom pre mnohých začínajúcich zdravotníkov. 



 

Primátorka mesta Krompachy na základe návrhu Mgr. Janky Kipikašovej, riaditeľky 

Slovenského Červeného kríža, MUDr. Márie Popadičovej a MUDr. Miroslava Krausa 

navrhuje pri príležitosti osláv Dni mesta Krompachy 2017 udeliť „Cenu primátora mesta 

Krompachy“ Ing. Jane TUREKOVEJ, bytom SNP 28, 053 42 Krompachy. 

Ing. Jana Tureková propaguje bezpríspevkové darcovstvo krvi v Krompachoch a v okolí. Je 

držiteľkou zlatej plakety prof. Janského  a svoje úsilie osobne pomáhať chorým korunovala 

koncom marca 2017 päťdesiatym bezpríspevkovým darovaním krvi. 

Primátorka mesta na základe návrhu Ing. Evy Derdákovej, poslankyne MsZ 

v Krompachoch, navrhuje pri príležitosti osláv Dni mesta Krompachy 2017 udeliť 

„Cenu primátora mesta Krompachy“ Mgr. Jozefovi PALUŠÁKOVI, bytom Mikuláša 

Šprinca 2, 053 42 Krompachy. 

Veľadôstojný pán farár Mgr. Jozef Palušák vykonáva svätú službu od 13.6.1982, kedy bol 

vysvätený za kňaza. K nám do Krompách prišiel v roku 2010 a od tohto obdobia rozvíja 

duchovný život v Krompachoch. Povolanie kňaza je služba Bohu a veriacim. Je to 

nasledovanie Krista z vyvolenej osoby, ktorá našla osobitné zaľúbenie a milosť u Pána ako 

veľadôstojný pán farár Mgr. Jozef Palušák, ktorý v tomto roku oslávil svoje okrúhle životné 

jubileum. 

Primátorka mesta Krompachy pri príležitosti osláv Dni mesta Krompachy 2017 

navrhuje udeliť „Cenu primátora mesta Krompachy“ Ľubomírovi BRAVČOKOVI, bytom 

Lorencova 4, 053 42 Krompachy. 

Ľubomír Bravčok je dlhoročným bezpríspevkovým darcom krvi a v histórii darovania krvi 

v Krompachoch sa stane druhým nositeľom najvyššieho vyznamenania Slovenského 

Červeného Kríža „Kňazovického medaily“. 

Primátorka mesta Krompachy na základe návrhu Komisie školstva a športu pri MsZ 

v Krompachoch navrhuje pri príležitosti osláv Dni mesta Krompachy 2017 udeliť „Cenu 

primátora mesta Krompachy“ Mgr. Darine KANDROVEJ, bytom Slovinská 3, 053 42 

Krompachy. 

Mgr. Darina Kandrová sa ako učiteľka Špeciálnej základnej školy v Krompachoch aktívne 

zapája do záujmovej činnosti s rómskymi deťmi v oblasti umeleckého slova a divadelnej 

tvorby. Spolu so svojimi žiakmi každoročne dosahuje úspechy v súťaži Šprincove 

Krompachy, či v ďalších krajských súťažiach. Spolu s deťmi nacvičuje rôzne divadelné 

predstavenia a programy pre širokú krompašskú verejnosť. 

Primátorka mesta Krompachy na základe návrhu Komisie školstva a športu pri MsZ 

v Krompachoch navrhuje pri príležitosti osláv Dni mesta Krompachy 2017 udeliť „Cenu 

primátora mesta Krompachy“ Mgr. Anne PUSTAYOVEJ bytom Lorencova 7, 053 42 

Krompachy. 

Mgr. Anna Pustayová bola, a aj je, vynikajúcou pedagogičkou, ktorá sa v tomto roku dožila 

životného jubilea. Aj v dôchodkovom veku ostáva slovenčinárkou, ktorá svoje vedomosti 

zúročuje v oblasti bádateľskej činnosti súvisiace s históriou nášho mesta. Spracováva 

a zároveň ponecháva materiály pre ďalšie generácie. Je autorkou poviedok a divadelných hier, 



ktoré následne nacvičuje s dôchodcami a je aktívnou členkou Matice slovenskej 

v Krompachoch. Takýmto spôsobom sa zapája do spoločenského diania v meste.  

Primátorka mesta Krompachy, na základe návrhu Vladimíra Puchalu, poslanca MsZ 

v Krompachoch, navrhuje pri príležitosti osláv Dni mesta Krompachy 2017 udeliť 

„Cenu primátora mesta Krompachy“ Mgr. Slavomíre KAŠICKEJ, bytom Júliusa Barča 

Ivana 1, 053 42 Krompachy. 

Mgr. Slavomíra Kašická dlhé roky pôsobila ako pedagóg na Základnej škole s materskou 

školou na ulici Maurerova 14 a niekoľko rokov školu viedla aj ako riaditeľka. Práca pedagóga 

ju napĺňala a svoje vedomosti  posúvala niekoľkým generáciám. V júni 2017 sa s prácou 

pedagóga rozlúčila a odišla do dôchodku. Udelenie ocenenia by bolo poďakovaním za jej 

celoživotnú prácu. 

Primátorka mesta Krompachy na základe návrhu Slovenského zväzu zdravotne 

postihnutých Krompachy navrhuje pri príležitosti osláv Dni mesta Krompachy 2017 

udeliť „Čestné uznanie primátora mesta Krompachy“ Gizele ŠČURKOVEJ, bytom 

Lorencova 3, 053 42 Krompachy. 

Gizela Ščurková viac ako pätnásť rokov pôsobí v Slovenskom zväze zdravotne postihnutých 

v Krompachoch. Aj napriek zdravotným problémom sa aktívne zapája do prác výboru 

v prospech členov SZZP Krompachy. 

 

Primátorka mesta Krompachy na základe návrhu Slovenského zväzu zdravotne 

postihnutých Krompachy navrhuje pri príležitosti osláv Dni mesta Krompachy 2017 

udeliť „Čestné uznanie primátora mesta“ Silvii VOJTEKOVEJ, bytom Slovinská 7, 053 42 

Krompachy.  

Silvia Vojteková viac ako pätnásť rokov pôsobí v Slovenskom zväze zdravotne postihnutých 

v Krompachoch. Aj napriek zdravotným problémom sa aktívne zapája do prác výboru 

v prospech členov SZZP Krompachy. 

 

Primátorka mesta Krompachy pri príležitosti osláv Dni mesta Krompachy 2017 

navrhuje udeliť „Čestné uznanie primátora mesta“ Róbertovi TEJBUSOVI,  bytom 

Hlavná 24, 053 42 Krompachy. 

Krompašský rodák Róbert Tejbus dosiahol v tomto roku veľký úspech pre naše mesto. Na 

Majstrovstvách Slovenska dorastu a masters v kategórii dorast do 18 rokov získal 2. miesto 

a stal sa Vicemajstrom Slovenska v kulturistike. Tomuto športu sa venuje od svojich 14 rokov 

a svoj voľný čas trávi v posilňovni. Veríme, že v budúcnosti svoju zbierku ocenení rozšíri aj 

o ďalšie vzácne tituly. 

Zoznam ocenených plaketami za bezplatné darcovstvo krvi: 

Bronzová plaketa: 

1. Mgr. Soňa SOĽÁKOVÁ, bytom Poštová 5, 053 42 Krompachy 

2. Ján MEDVEC, bytom, Slovinská 4, 053 42 Krompachy 

3. Lenka SOKOLSKÁ, bytom Rázusová 523/47, Krompachy 

Strieborná plaketa: 

1. Matúš HOLDA, bytom Turistická 21, 053 42 Krompachy 



Kňazovického medaila 

1. Ľubomír BRAVČOK, bytom Lorencova 4, 053 42 Krompachy 

 

Členovia komisie bez výhrad schvaľujú návrhy na ocenenie sl. Lenky Šoldrovej, p. Oľgy 

Dzimkovej, p. Ing. Jany Turekovej, p. Ľubomíra Bravčoka, p. Mgr. Dariny Kandrovej, 

p. Mgr. Anny Pustayovej,  p. Róberta Tejbusa a všetkých ocenených za bezplatné 

darcovstvo krvi. Zároveň odporúčajú poslancom, aby zvažovali a dôslednejšie pristupovali 

k návrhom na oceňovanie, aby oceňovanie bolo za zásluhy, v zmysle platného štatútu 

a nestratilo tak na vážnosti. 

 

K bodu 3) 

Vzdanie sa členstva v komisii a návrh na prijatie nového člena. Členovia komisie prerokovali 

žiadosť o vzdanie sa členstva p. Mgr. Jakuba Horvátha z dôvodu pracovnej vyťaženosti a jeho 

žiadosť zobrali na vedomie. Zároveň členky p. Lonská a p. Cukerová podali návrh na prijatie 

nového člena do komisie p. Petra Balucha, ktorého sa pokúsia osloviť. 

 

K bodu 4) 

O „Integrovanom informačnom systéme, spevnení plôch a parkovísk pred železničnou 

stanicou“ budú rokovať poslanci na augustovom  zasadnutí MsZ, uviedla podpredsedníčka 

komisie. Čerstvú informáciu zo zasadnutia KSK 21. 8. poskytla poslancom primátorka mesta.   

Mesto Krompachy požiadalo Košický samosprávny kraj o poskytnutie finančných 

prostriedkov určených na komplexnú rekonštrukciu priestranstva pred objektom železničnej 

stanice z dôvodu výrazne zvýšenej fluktuácie cestujúcich či už autobusovými alebo 

železničnými spojmi. Každodenne je celý areál v okolí železničnej stanice, vrátane pozemkov 

v správe Železníc Slovenskej republiky, využívaný niekoľkými stovkami cestujúcich do 

zamestnania a škôl ako parkovisko pre osobné automobily a zároveň ako odstavná plocha pre 

autobusy. Súčasné technické možnosti a vybavenie tohto priestoru nespĺňajú požiadavky 

kladené zvýšenou prepravnou kapacitou. Celé priestranstvo je v dezolátnom technickom 

stave, asfaltový povrch parkovacích miest a miestnej komunikácie je poškodený, s 

množstvom výtlkov. Osobné automobily a taktiež autobusy parkujú v zeleni a na 

nespevnených plochách, niekedy v tesnej blízkosti koľajiska. 

Predmetom projektu je rekonštrukcia existujúcich spevnených plôch na Ul. Družstevnej, ich 

prestavba a modernizácia tak, aby spĺňali podmienky zariadenia pre integrovanú dopravu 

v meste Krompachy, t.j. umožniť vzájomné prestupovanie medzi linkami SAD a ŽSR. 

Predmetná stavba rieši teda komplexnú rekonštrukciu priestupných a čakacích plôch na dvoch 

zastávkach, bezbariérový príchod a odchod cestujúcich zo zastávok SAD. Stavba zahŕňa 

urbanistickú vybavenosť predstaničného priestoru, t.j výstavbu prístreškov pre autobusovú 

zastávku a výstavbu prvkov drobnej architektúry (označníky zastávky, lavičky, cyklostojany, 

oddeľovacie stĺpiky, ochranné mreže stromov, smetné koše a pod.), ktoré budú slúžiť 

cestujúcim pri miestnej a mimomestskej doprave. Súčasťou projektu je aj elektrická prípojka 

pre informačný systém, osvetlenie vrátane kamerového systému mestskej polície. Autobusové 

zastávky budú vybavené modernými informačnými technológiami so zavedením 

inteligentného informačného systému, softwérového aj hardwérového vybavenia a prepojenia 

informačného systému autobusovej prímestskej a medzimestskej (SAD) so systémom ŽSR, 



vybudovanie inteligentných zastávok s prenosom údajov. Stavbou dôjde k estetizácii 

predstaničného priestoru a zabezpečeniu plynulosti a bezpečnosti pre dopravu aj chodcov. 

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 21.08.2017 schválilo 

v rámci úpravy rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017 dotáciu na vyššie 

uvedený projekt pre mesto Krompachy vo výške 235.080,00 €. V zmysle spracovanej 

projektovej dokumentácie k stavbe je rozpočet stanovený vo výške 269.656,34 €. V rámci 

pripravovaného verejného obstarávania sa predpokladá, že vysúťažená cena zákazky bude 

nižšia približne o 15-20% z predpokladanej hodnoty zákazky.  

Súhlas s realizáciou projektu (v rozsahu uznesenia mestského zastupiteľstva) je povinnou 

prílohou a podmienkou k uzatvoreniu nájomnej zmluvy so Železnicami Slovenskej republiky 

ako výlučným vlastníkom pozemkov pred objektom železničnej stanice, ktoré budú 

predmetom pripravovaného projektového zámeru.  

Realizácia investičnej akcie bude mať dopad na kapitálový rozpočet mesta – kapitálové 

výdavky o sumu predstavujúcu rozdiel medzi poskytnutou dotáciou KSK a vysúťaženou 

cenou zákazky po  verejnom obstarávaní, max. však vo výške 34.576,34 €. 

Prenájom pozemkov na základe pripravovanej nájomnej zmluvy so ŽSR sa prejaví vo 

výdavkovej časti rozpočtu – bežné výdavky vo výške 388,46 €/rok. 

Samotná realizácia projektu a jej následné finančné krytie je predpokladané v roku 2018. 

Komisia odporúča poslancom schváliť tento návrh, pretože stav plôch pred železničnou 

stanicou, ktoré sú vo vlastníctve štátu, sú v dezolátnom stave a kazia dojem návštevníkom 

mesta, cestujúcich vlakom. 

 

K bodu 5) 

V diskusii zaujímalo p. Čarnokú i ostatných členov komisie, ako dopadla anketa, v ktorej  na 

web sídle mesta mali možnosť občania hlasovať o umiestnení  ihriska, v ktorej časti mesta sa 

vytvorí a čo s tým ďalej. 

Zároveň p. Cukerová navrhovala, aby okrem kompetentného pracovníka mestského úradu 

sledovali  výzvy na budovanie cyklotrás aj samotní členovia komisie, pretože cyklotrasy 

budujú aj malé obce a vidí ich ako budúcnosť pre rozvoj telesných i duševných aktivít 

rôznych vekových kategórií. 

 

V závere podpredsedníčka poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí a zasadnutie o 18,55 

hod. ukončila. Najbližšie sa komisia zíde na neformálnom zasadnutí 28. 8. 2017, kde si 

upresnia konkrétne úlohy na Športový deň. 

 

V Krompachoch, 22. 8. 2017 

 

Počas neprítomnosti  Žofie Síkorovej, zapisovateľky komisie, 

zápis vyhotovila: Mgr. Marta Mičeková, podpredsedníčka komisie 

 

 

 


