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 V piatok 16. júla 2021 sme spolu s Vami 
Krompašania otvorili športový areál. Na 
vynovenom športovisku sa po dlhých rokoch 
ticha ozvali hlasy športujúcich a zabávajúcich 

sa detí. Areál hneď od začiatku zažil veľa 
zábavy, hudby a tanca. Veríme, že sa vám 
aktivity na areáli páčili a náš - váš areál nám 
bude slúžiť čo najdlhšie. 

Privítanie nových kňazov
vo farnosti Krompachy

Kvety v meste
sú v dobrých rukách

Nemocnica - najťažší
polrok v histórii

Basketbalistka
Janka Lysová

Alicja a Alexandra - talenty
spoza zelených stolov
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Po dlhých rokoch ožil
športový areál
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o Krompašskej vzbure
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Narodenia, úmrtia i sobáše. 
Životné udalosti, o ktorých by 
s te  chce l i  dať  ved ieť  na 
s t ránkach  Krompašského 
spravodajcu? Je to jednoduché. 
Postačí pri návšteve matričného 
úradu  vypln iť  Súhlas  so 
s p r a c o v a n í m  o s o b n ý c h 
údajov alebo si ho stiahnuť na 
www.krompachy.sk vypísať 
doma a priniesť osobne na 
matriku, vhodiť do schránky na 
M e s t s k o m  ú r a d e  v 
Krompachoch alebo poslať 
poštou. Platí to aj v prípade 
Krompašanov, ktorí bývajú 
mimo mesta a chcú dať vedieť o 
významnej životnej udalosti. 
Súhlas dotknutej osoby je 
po t r ebný ,  ak  sa  v  r ámc i 
periodickej tlače zverejňujú 
dôležité životné udalosti akými 
sú uzatvorenie manželstva, 
úmrtie, narodenie dieťaťa, 
oslava životného jubilea, 
zverejňovanie mena, priezviska 
či fotiek a dátumov udalostí. 
Spracúvanie osobných údajov 
sa riadi nariadením GDPR a 
zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o 
ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon o 
ochrane osobných údajov“). 

(red.)

Krompachy majú historicky
prvú knihu

o Krompašskej vzbure
 Mesto Krompachy sa môže pýšiť jedinečnou 
publikáciou. Kniha autora Jozefa Sulačeka Tragické 
krompašské udalosti 21. februára 1921 prináša 
komplexný pohľad na udalosti Krompašskej vzbury.
 Jedinečnosť publikácie spočíva v tom, že vychádza 
po storočí od tragických udalosti a ponúka nový pohľad 
na udalosti z histórie nášho mesta, ktorý nie je zaťažený 
„nánosom“ socialistickej ideológie 20. storočia.
 Kniha prináša nielen už známe fakty o tragických 
udalostiach nášho mesta na začiatku 20. storočia, ale aj 
doteraz neznáme fakty a súvislosti. Autor okrem iného 
napríklad popisuje politické, národnostné a náboženské 
zloženie Krompách, ktoré malo vplyv na dianie v meste.
 Je doteraz najkomplexnejším a najkvalitnejším 

spracovaním témy Krompašskej vzbury. Je historicky premiérovou publikáciou, 
ktorá sa udalostiam venuje v tak širokom a detailnom zábere.
 Krompašská vzbura je zaujímavá tým, že nespokojnosť s podmienkami, v ktorých 
žili a s ktorými každý deň museli zápasiť, prejavili ako prvé ženy. Muži sa k nim 
pridali, aby ich ochránili pred vtedajšími silovými zložkami – žandármi.
Ako v príhovore v úvode knihy píše primátorka mesta Ing. Iveta Rušinová, odkaz 
Krompašskej vzbury nech sa stane mementom pre každého.
„Hlad je zlým radcom a to musíme mať na zreteli v každej dobe, v každý čas. Ubehlo 
už 100 rokov od tohto tragického dňa. Zachovajme si na neho spomienku a pričiňme 
sa všetci o to, aby sa to už nikde a nikdy nezopakovalo. Som presvedčená, že táto 
publikácia zaujme nielen odbornú verejnosť, ale najmä mladých ľudí, z ktorých 
mnohí o tejto významnej dejinnej udalosti v Krompachoch nevedia,“ priblížila 
primátorka Krompách.
Publikáciu vydalo pri príležitosti 100. výročia Krompašskej vzbury v roku 2021 
mesto Krompachy a Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi.

(šim)
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František Marcinko

Navždy nás opustili

OTVÁRACIE  HODINY

P O N D E L O KP O N D E L O KP O N D E L O K
Zatvorené - sanitárny deň

U T O R O KU T O R O KU T O R O K
12:00 - 20:00 hod.

S T R E D AS T R E D AS T R E D A
12:00 - 20:00 hod.

Š T V R T O KŠ T V R T O KŠ T V R T O K
12:00 - 20:00 hod.

P I A T O KP I A T O KP I A T O K
12:00 - 20:00 hod.

S O B O T AS O B O T AS O B O T A
12:00 - 20:00 hod.

N E D E Ľ AN E D E Ľ AN E D E Ľ A
12:00 - 20:00 hod.

Tel. kontakt: 0915 896 577

Krytá plaváreň v Krompachoch



 Každým rokom pribúdajú do 
Mestskej knižnice v Krompachoch 
nové knihy pre dospelých aj deti. Ich 
zakúpenie je hradené z rozpočtu mesta. 
Knižnica sa však pravidelne zapája aj 
do grantového systému Ministerstva 
kultúry SR, prostredníctvom Fondu na 

podporu umenia. V minulom roku 
takto krompašská knižnica získala 
3 800 eur na nákup kníh.
Ponuka knižných titulov sa vďaka 
tomuto príspevku rozšírila o ďalších 
435 kníh. Z toho titulov krásnej 
literatúry pre deti je 149, krásna 

literatúra pre dospelých 182, titulov 
detskej odbornej literatúry je 50 a kníh 
z odbornej literatúry pre dospelých je 
54. Celková cena zakúpených kníh je 
3 802,17 eur.

(kniž.)

Fond na podporu umenia podporil kúpu
nových kníh do našej knižnice

 Hoci nás tento školský rok potrápil, 
ale o to viac radosti sme prežili 
s  deťúrencami v našom Letnom 
prímestskom tábore v CVČ PRIMA. 
Užili sme si mnoho zábavy, veselých 
p r íhod ,  vý le tov  za  poznan ím, 
športových aktivít a spoznali mnoho 
skvelých a šikovných ľudí. Deti si 
odniesli mnoho pekných spomienok 
a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia.
Pevne verím, že sa budeme stretávať 

nielen počas prázdnin, ale aj v priebehu 
školského roka prostredníctvom 
Záujmových útvarov a podujatí, ktoré 
bude naše CVČ PRIMA realizovať.
Veľké ĎAKUJEM patrí všetkým, 
ktorí prispeli k tomu, aby si deti 
z pobytu v tábore odniesli tie najkrajšie 
spomienky.
Zároveň v  mene kolektívu CVČ 
PRIMA prajem všetkým deťúrencom 
a dospelým veľa zdravia, šťastia, 

radosti, úsmevu, pohody a mnoho 
krásnych dní prežitých v kruhu 
najmilších a najbližších.
Nesmieme však zabúdať na to, že 
každé dieťa je jedinečné a v každom 
jednom sa ukrýva potenciál urobiť 
svet trochu lepším miestom.

PaedDr. Slávka Šmidová
riaditeľka CVČ PRIMA

 Počas letných prázdnin sa ruch v 
mestských školách nezastavil. Žiakov 
v nich vystriedali maliari a opravári. 
Školy pred štartom nového školského 
roka čaká menší redizajn.
 Základným školám v meste boli 
schválené normatívne finančné 
p r o s t r i e d k y  v o  v ý š k e  9 8 % 
normatívneho rozpočtu. Zo vzniknutej 
rezervy, ktorá je vo výške 43 092 eur 
pôjdu peniažky na opravy v školských 

budovách.
 V ZŠ s MŠ na Maurerovej ulici 
poslúžilo 20-tisíc eur z rezervy na 
nákup školských lavíc, stoličiek do 
tried a na údržbu priestorov v škole. 
Opravili sa omietky a vymaľovalo sa.
 V ZŠ na Zemanskej ulici sa na 3. a 4. 
podlaží vymenili všetky poškodené 
PVC podlahy. Všetkým žiakom 
v novom školskom roku budú slúžiť 
nové šatňové skrinky. Pôvodné sú už 

poškodené,  niektoré sa nedajú 
zatvoriť. Na opravy a výmenu v tejto 
škole išlo spolu 30-tisíc.
Z vyčlenenej rezervy 23 092 eur. 
Ď a l š í c h  6  9 0 8  e u r  b o l o 
dofinancovaných z rozpočtu ZŠ s MŠ 
na ulici SNP so súhlasom vedenia 
školy.

(šim)

V školách sa počas prázdnin pracovalo

 Farnosť Krompachy má na základe 
rozhodnutia rožňavského biskupa 
Mons. Stanislava Stolárika od 1. 7. 
2021 nového farára a kaplána.
Za nastupujúceho správcu farnosti bol 
ustanovený kňaz -dekan vdp. Mgr. 
Stanislav Kocúr a na miesto kaplána 
bol menovaný vdp. Mgr. Tomáš Mag. 
Stanislav Kocúr pochádza zo Skalitého 
(okres Čadca). Za kňaza bol vysvätený
v roku 2007. Ako kaplán pôsobil 
v Rimavskej Sobote. Potom ako 
adminis t rá tor  v  Podbrezove j  a 
neskôr v Rožňave. V roku 2015 bol 
menovaný za hovorcu rožňavskej 

diecézy a od roku 2017 – 30. júna 2021 
spravoval farnosť Čierny Balog.
Tomáš Mag sa  narodi l  v  Šide . 
Pochádza  z  maďarske j  rod iny. 
Základnú a strednú školu absolvoval 
vo Fiľakove a potom študoval 2 roky 
v Maďarsku za rožňavskú diecézu ako 
bohoslovec a 4 roky na Spišskej 
Kapitule. Vysvätený bol v roku 2015. 
Po štúdiách pôsobil ako kaplán rok 
v  Š ide  okres  Lučenec ,  4  roky 
v Lučenci, rok v Brezne, odkiaľ prišiel 
do Krompách.
Krompašskí veriaci, spevokol Cantica 
Christiana spolu s primátorkou mesta 

Ing. Ivetou Rušinovou pripravili pre 
pána farára na svätej omši slávnostné 
uvítanie.
Pani primátorka príhovorom uviedla, 
že toto je vzácny okamih a všetci 
chceme, aby sa u nás cítili dobre. 
Popriala im v mene svojom i všetkých 
veriacich do ďalšej pastoračnej 
činnosti pevné zdravie, veľa Božích 
milostí  a  ochranu Panny Márie 
kráľovnej kňazov, no najmä veľa síl pri 
spravovaní našej farnosti i filiálky 
Slovinky.

Agnesa Jarošíková

Privítanie nových knazov vo farnosti
Krompachy

ˇ



 Na tá l i a  a  Janka  sú  18- ročné 
stredoškoláčky, ktoré počas letných 
prázdnin neleňošia, ale brigádničia. 
Päť dní v týždni sa starajú o kvety 
v meste. Výsledok ich práce vidieť na 
záhonoch i mostoch. Sú príkladom, 
ako sa veci dajú robiť aj v prospech nás 
všetkých. Ich osobnou „pridanou“ 
hodnotou je dobrý pocit z vykonaného 
i nová skúsenosť.
 Natália si ešte vlani, začiatkom 
pandémie, hľadala na leto nejakú 
brigádu. Študuje v Košiciach, no 
brigádničiť chcela doma. O práci cez 
leto mala jasnú predstavu, aby 
pracovala cez týždeň a víkend mala 
voľný, aby to bola práca na čerstvom 
vzduchu, nie v uzatvorenom priestore a 
blízko domova.
Príbuzný jej poradil, že v meste 
hľadajú brigádnikov na sezónne práce, 
kto má záujem, môže sa hlásiť. Tak to 
skúsila. S niekoľkými dievčatami sa 
o kvety v meste starala už minulé leto.
„Bolo to super. Okrem práce sme sa aj 
veľa nasmiali, zabavili. Spoznala som 
nové baby a získala skúsenosť. Urobili 
sme toho dosť. Našu prácu bolo za 
nami aj vidieť. Mala som dobrý pocit,“ 
zaspomínala na svoju brigádnickú 
premiéru Natália.

Výsledky vidieť každý deň
 V tomto roku sa scenár opakoval. 
Natália na brigádu zavolala aj svoju 
kamarátku Janku. Pracujú od pondelka 
do piatku štyri hodiny denne.
„Ako si to my spravíme, tak to máme. 
Nie je to náročná práca. Plejeme 
záhony, odstraňujeme staré časti 
rastlín, staráme sa o kvety na mostoch, 

lávke a pod. Práca je v pohode,“ 
priblížila Janka. Priznala, že troška 
náročnejšie je to v dňoch, keď sa 
ruč ička  tep lomera  vyšp lhá  na 
tridsiatku. „Vtedy si povieme, že 
ideme z posledného, ale zvládame to,“ 
poznamenala s úsmevom Natália.
V záhonoch a kvetináčoch z času na 
čas nachádzajú všetko. Papieriky, 
fľaše, ako aj ohorky z cigariet. To sa im 
samozrejme nepáči. Študentky sa pri 
svojej práci stretávajú aj s rôznymi 
reakciami ľudí.
„Niektorí nám povedia, že nám to ide 
dobre, pochvália čo robíme. Iní sa zasa 
pýtajú, že prečo to robíme, že sme 
mladé a mali by sme byť na kúpalisku, 
nie na brigáde. Každý to vníma inak. 
No vyslovene s negatívnymi reakciami 
sme sa nestretli,“ uviedla Janka.
„Niekedy si len tak zo srandy povieme, 

že ak by sme sa učili, nepracovali by 
sme takto. Samozrejme je to mienené 
ako vtip a ľudia sa aj zasmejú,“ 
doplnila Natália.

Pocit slobody a zadosťučinenia
 Š t u d e n t k á m  t a k á t o  b r i g á d a 
vyhovuje. Majú svoje vlastné peniaze, 
ktoré si zarobili a nemusia prosiť 
rodičov. „Niektorí mladí sú zvyknutí 
na to, že mamka či otec dá. My máme 
na účte vlastné peniaze. Máme 
slobodu. Navyše získame skúsenosť, 
chuť do práce aj nejaké tie pracovné 
návyky,“ doplnila Natália.
Podľa nej by si mladí ľudia mali nejakú 

tú brigádu vyskúšať. Nemali by len tak 
plytvať časom, leňošiť, aj keď majú 
prázdniny. Využiť čas efektívne. 
„Každá práca nás niečo naučí, niekam 
nás posunie, získame skúsenosť a to je 
na nezaplatenie,“ zamyslela sa Natália. 
„A čo nás nezabije, to nás posilní,“ 
doplnila s úsmevom Janka, ktorej 
nerobí problém ani ranné vstávanie do 
práce. „Nakoniec, do školy vstávam 
o 4:30 hod. do práce o čosi neskôr, 
takže si aj viac pospím,“ vtipne 
poznamenala.

Mladí chcú, aj nechcú pracovať
Vo svojom okolí poznajú mladých 
ľudí, ktorí chcú, aj nechcú brigádničiť 
počas leta.
„Ja osobne mám pocit, že do toho idú 
skôr chlapci, ako dievčatá. No je to 
individuálne. Veľa záleží aj od partie, 
v ktorej sa pohybujú. Tí, čo si zarobia, 

kúpia si čo chcú a majú dobrý pocit, že 
im to nezaplatili rodičia,“ zdôraznila 
Natália.
„Na druhej strane sú aj takí, čo by 
chceli brigádu, ale ju nezohnali, už 
bolo neskoro. Je to rôzne,“ dodala 
Janka.
V našom meste sme pravidelne 
konfrontovaní aj  s  negatívnymi 
prejavmi „práce“ mladých ľudí. Ak by 
si tí, vzali príklad, napr. aj od Janky 
a Natálie, naše mesto by mohlo byť aj 
o čosi krajšie.

(šim)

Kvety v meste sú v dobrých rukách
Janka a Natália sa o nich príkladne starajú

„Každá práca nás niečo naučí, získame skúsenost a to je na nezaplatenie“
,



Krompašská nemocnica má za sebou
najtažší polrok v histórii

Hospitalizovala vyše 2500 pacientov
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 Nemocnica AGEL Krompachy 
má za sebou najťažší polrok vo 
svojej histórii. Prvé tri mesiace sa 
niesli v znamení opatrení, ktoré 
priniesla pandémia koronavírusu. 
Na jednej strane sa nemocnica 
m u s e l a  p r i s p ô s o b i ť  n o v ý m 
podmienkam – potrebou vyčleniť 
časť lôžkového fondu pre takýchto 
pacientov, na druhej strane aj so 
zvýšenou chorobnosťou personálu, 
ktorý sa o COVID-19 pozitívnych 
p a c i e n t o v  s t a r a l .  V ď a k a 
obrovskému nasadeniu a obetavosti 
všetkých zamestnancov sa podarilo 
chod nemocnice  udržať  a  do 
d ru h éh o  p o l rok a  n emocn ica 
vs tupuje  s  ambíc iou  úplného 
návratu do normálu a s cieľom 
rozvíjať ďalšie rozvojové projekty.
 ,,Keď našu nemocnicu vyhlásilo 
Ministerstvo zdravotníctva SR za 
subjekt hospodárskej mobilizácie, 
vyčlenili sme spolu 27 postelí pre 
pacientov s covid-19, celé oddelenie 

Anestéziológie a intenzívnej medicíny 
bolo vyčlenené pre potrebu pacientov 
s umelou pľúcnou ventiláciou. Na 
OAIM oddelení bolo odliečených 44 
pacientov, na ostatných lôžkach 218 
pacientov s  covid  ochorením,“ 
bilancuje covidové obdobie riaditeľ 
nemocnice MUDr. Miroslav Kraus. Na 
druhej strane však bola čiastočne 
obmedzená prevádzka ostatných 
oddelení, nevykonávali sa plánované 
operácie.
 Jedným z oddelení, ktoré bolo 
najmenej ovplyvnené pandémiou bolo 
gynekologicko- pôrodnícke oddelenie. 
,,V prvom polroku 2021 sa narodilo 
v našej nemocnici 363 novorodencov, 
takže pandémia poznačila pôrody len 
minimálne“, konštatuje riaditeľ s tým, 
že prioritou do druhého polroka je 
dokončiť komplexnú rekonštrukciu 
budovy Gynekologicko-pôrodníckeho 
oddelenia a celé oddelenie by sa malo 
zo súčasných náhradných priestorov 
presťahovať do úplne nových. 

Rekonštrukcia v hodnote 2 410 235,26 
€ s DPH je spolufinancovaná z EÚ.
 P o č a s  p a n d é m i e  p r a c o v a l i 
v neobmedzenom režime aj odborné 
ambulancie,  ktoré prevádzkuje 
nemocnica, v mobilnom odberovom 
mieste  nemocnica za pol  roka 
realizovala 10 780 testov. Nemocnica 
využila uplynulé obdobie aj na obnovu 
prevádzky oddelení, boli doplnené 
h l avne  p r í s t ro j e  na  z l epšen ie 
starostlivosti o covid pozitívnych 
pacientov, na zvýšenie dezinfekcie 
priestorov, na oddelení OKB boli 
uvedené do prevádzky 2 nové 
analyzátory a nový informačný 
systém.
 Krompašská nemocnica za šesť 
mesiacov hospitalizovala 2 578 
pacientov. Je spádovou oblasťou pre 
cca 50 tisíc obyvateľov.

Informácie poskytla
Mgr. Martina Pavliková

Hovorkyňa skupiny AGEL SK

 Prvý polrok bol v Nemocnici AGEL Krompachy 
mimoriadne plodný. Napriek pandémii koronavírusu sa 
na tamojšom Gynekologicko-pôrodníckom oddelení 
narodilo 363 detí, pričom prevažovalo zastúpenie 
chlapcov. Až v ôsmich prípadoch priviedli mamičky na 
svet dvojčatá.
 Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice AGEL 
Krompachy je medzi mamičkami známe nielen v regióne 
východu, ale po celom Slovensku. Chvália si najmä 
empatický prístup voči ich požiadavkám, moderný prístup 
s praktizovaním najnovších metód v pôrodníctve. ,,Za 6 
mesiacov sme mali 355 pôrodov, pri ktorých sa narodilo 363 
detí, a to naša pôrodnica  funguje v náhradných priestoroch,“ 
uviedol riaditeľ nemocnice MUDr. Miroslav Kraus.
Chlapcov sa narodilo 204, v 159 prípadoch prišli na svet 
dievčatá a nevídaný je aj počet dvojičiek, za pol roka ich bolo 
8. Najčastejším menom, ktoré bábätká dostali je Michal u 
chlapcov a Nela u dievčat.
Pandémia ovplyvnila aj samotné pôrody, v 8 prípadoch 
zdravotníci realizovali pôrod covid pozitívnej rodičky, 
žiadne z novonarodených bábätiek koronavírus nedostalo.
Celé oddelenie by sa už koncom roka malo dočkať nových 

priestorov v samostatnej, plne zrekonštruovanej budove. Po 
nútenej prestávke v nemocnici plánujú obnoviť aj 
predpôrodné kurzy.

Informácie poskytla
Mgr. Martina Pavliková

Hovorkyňa skupiny AGEL SK

V krompašskej nemocnici sa za polroka
narodilo takmer 370 detí

Najčastejšími menami boli Michal a Nela

,
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 Krompašanka Janka Lysová (20) 
sa basketbalu upísala pred 11 rokmi. 
Odvtedy na sebe tvrdo pracuje 
a napreduje. Ako jediná Spišiačka sa 
dostala do reprezentácia Slovenska 
U20. Pred časom sa spolu s ďalšími 
11  spoluhráčkami  zúčastni la 
európskeho turnaja U20 Women´s 
European Challengers v Severnom 
M a c e d ó n s k u ,  k d e  s ú p e r k á m 
nedarovali ani jeden zápas. Pre 
Slovensko je to historický úspech, 
kedy na podujatí FIBA vyhralo 
všetky zápasy.
 Basketbal do života talentovanej 
Krompašanky vstúpil na základnej 
škole. Pre hru ju inšpirovala jej sestra – 
basketbalistka v ZŠ na Maurerovej 
ulici. Janka si počkala ešte dva roky 
a ako štvrtáčka začala hrať aj ona. 
Dodnes si spomína na svoj prvý zápas 
i kôš. Už pred koncom ZŠ si vyskúšala 
hrať v klube Spišskej Novej Vsi. 
Paralelne hrávala za mladšie žiačky 
v Krompachoch, aj za staršie v Spišskej 
Nove j  Vs i .  V okresnom mes te 
pokračovala v štúdiu na gymnáziu, ako 
aj s basketbalom. V súčasnosti je 
hráčkou tímu ŠKBD Spišská Nová 
Ve s .  J e d n u  s e z ó n u  h o s ť o v a l a 
v Poprade. Niekoľko rokov je aj 
súčasťou slovenskej reprezentácie.

Inšpiratívna sestra
„Sestra bola mojou inšpiráciou. 
Basketbal som hrávala aj s kámošmi na 
sídlisku. Od začiatku ma v tom 
podporovali aj rodičia. Chceli, aby sme 
so sestrou niečo pre seba robili, aby 
sme športovali a dodnes ma v tom 

podporujú. Sestra už basketbal 
nehráva, mňa to ešte drží a baví.
Aj tréneri nás od malička podporovali, 
aj kamaráti, ktorých som pri basketbale 
spoznala ma pri ňom držia dodnes. 
A  s a m o z r e j m e ,  a j  k á m o š k y 
z reprezentácie. Keď boli krízy aj som 
si povedala, že je toho na mňa veľa, no 
je to vášeň. Prešla som si menšími 
krízami, ale ostala verná basketbalu,“ 
priblížila mladá basketbalistka. 
Vďačná je aj trénerke Petrovskej, ktorá 
ju podporovala v začiatkoch ešte na 
základnej škole, ako aj krompašskému 
basketbalu pod vedením Igora 
Jendrucha.

Historický úspech SR reprezentácie
 Mládežnícku reprezentáciu Janka 
vyskúšala už ako 15-ročná. Vystúpila 
na prípravnom turnaji v Maďarsku. 
O rok neskôr bola na príprave znova. 
Pre zranenie sa však nedostala do 
výberu na ME. No v 18-tich rokoch sa 
do výberu opätovne prebojovala. Bola 
s ú č a s ť o u  t í m u  n a  t u r n a j i 
v Macedónsku, kde basketbalistky 
v silnej konkurencii obsadili krásne 10. 
miesto.
 Ďalšia konfrontácia s Európou prišla 
tento rok. Na turnaj v Macedónsku išli 

slovenské basketbalistky do 20 rokov 
s cieľom zahrať a zabojovať.
„Rozdelili nás do menších skupín 
podľa rankingu spred 2 rokov. Dostali 
sme 4 súperov Kosovo, Rumunsko, 
Luxembursko, Macedónsko. Vyhrali 
sme. Je to historický úspech, že SR 
v y h r a l a  n a  p o d u j a t í  F I B A – 
Medzinárodná basketbalová federácia 
- všetko. Myslím si, že málokto 
očakával, že to takto dopadne. Hoci 
nám neverili, zvládli sme to. Ako tím 
sme super partia. Rozumieme si nielen 
na ihrisku, ale aj mimo neho a to je 
základ. Stretli sme sa 12 kvalitných 
hráčok z celého Slovenska a zabojovali 
sme,“ zdôraznila Janka.

Basketbal jej priniesol zážitky aj 
skúsenosti 

 Aktuálna sezóna pre ňu skončila. 
Trvala nezvyčajne 11 mesiacov. 
Niekoľko dní oddychovala, v auguste 
mala letnú prípravu. V septembri ju 
čaká druhý ročník štúdia na vysokej 
škole v Košiciach. Skĺbiť štúdium 
s  akt ívnym špor tovaním nie  je 
jednoduché, ale ak sa chce, dá sa 
všetko zvládnuť.
„ N e ľ u t u j e m ,  ž e  s a  v e n u j e m 
basketbalu. Spoznala som veľa nových 
ľudí, našla veľa nových kamarátov. 
Precestovala som krajiny, ktoré by som 
inak nenavštívila. Síce som obetovala 
v e ľ a  a k c i í  s  k a m a r á t m i  m i m o 
basketbalu, veľa školských akcií, no 
nahradili mi to iné zážitky a skúsenosti, 
ktoré by som inak nemala, ak by som 
basketbal nehrala,“ dodala Janka.

(šim)

Basketbalistka Janka Lysová
v reprezentácii SR vybojovala prvé miesto

Krompašanka, ako jediná Spišiačka hájila farby Slovenska

Foto: archív J:L
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 Počas nedávneho 47. ročníka ankety 
Najúspešnejší športovci regiónu Spiš si 
ocenenia odniesli štyria športovci 
z Krompách. Medzi nimi aj dve hráčky 
do 15 rokov MŠK STO Krompachy 
Liliana Alicja Guassardo a Alexandra 
Geročová. O tom, ako so stolným 
tenisom začali, o tom, čo pre nich tento 
šport znamená, aké pocity majú 
z aktuálneho ocenenia ako a mnoho 
iného sa dozviete z nasledujúcich 
riadkov. Čo-to o dcérach prezradili aj 
ich maminy.
Alexandra Geročová začala so stolným 
tenisom v prvom ročníku. Jej rodičov 
oslovil tréner Paulo Guassardo, ktorý 
trénoval tenis. Najprv začala tenisom 
neskôr prešla na stolný tenis, v ktorom 
zotrvala dodnes.
V roku 2016 sa zúčastnila svojho 
prvého turnaja na okresnej súťaži 
v Letanovciach v kategórii najmladších 
žiačok, získala tretie miesto. Pamätá si 
to veľmi jasne, bola veľmi šťastná. 
Tento rok ukončila kategóriu mladších 
žiačok a začína hrať za staršie žiačky.
Čo všetko jej stolný tenis dáva 
a naopak čo si musí odriekať?
„Pri stolnom tenise spoznávam veľa 
kamarátov, trénerov, veľa cestujem a 
navštevujem rôzne mestá. Keďže 
cestujem, vstávam skoro ráno, aby som 
včas prišla s trénermi na súťaž.“
Ako vníma aktuálne ocenenie, ktoré si 
prevzala na Spišskom hrade?
Som šťastná z ocenenia a za všetku 
prípravu ďakujem trénerom – Oľge 

Barbušovej a Paulovi Guassardovi. 
Tešia sa aj moji rodičia. Rodina ma 
v tom, čo robím podporuje.“
Vie si predstaviť, že by sa stolnému 
tenisu venovala aj v budúcnosti na 
profi úrovni, resp. aké sú jej ambície 
v tomto športe?
„ V  s t o l n o m  t e n i s e  s a  c h c e m 
zdokonaľovať a súťažiť aj naďalej, no 
ešte musím nabrať veľa skúseností 
a zručností.“
Ako trávi voľný čas prázdnin? 
Trénuje alebo má čas aj na oddych 
a venuje sa kamarátom a iným 
aktivitám?
Aj počas prázdnin mám tréningy 
a zúčastňujem sa súťaží. Ak nemám 
tréning, tak svoj voľný čas trávim 
s kamarátmi, na bicykli, na plavárni 
a s rodinou.“
Ako Alexandrina mamka na záver 
dodala, rodina ju podporuje najmä 
psychicky.
„My, ako rodičia, sme na dcéru veľmi 
hrdí, že zvláda skĺbiť šport, školu aj 
mimoškolské aktivity a tešíme sa 
z každého úspechu,“ zdôraznila 
Gabriela Geročová.
Liliana dostala do vienka talent od 
rodičov, profi športovcov, ktorí sa môžu 
pochváliť úspechmi na svetovej úrovni. 
Už od malička bola veľmi živé 
d i evča tko ,  k to ré  s tá l e  muse lo 
rozprávať. A preto skoro stále sedela za 
trest na lavičke alebo ju rodičia na 
tréning nebrali. No ona v stolnom 
tenise medzi rovesníkmi vynikala.
Ako si spomína na Liliankine začiatky 
jej mamka Oľga Barbušová, svetovo 
známa hráčka stolného tenisu?
„Na tréningu sa nudila, ale veľmi ju 
bavili zápasy a preto chodila hlavne po 
turnajoch. Vyhrala majstrovstvá Spiša 
v kategórii najmladšie žiačky a prosila 
nás aby sme ju zobrali na majstrovstvá 
kraja. Tam prehrala úplne všetko. 
Vtedy si zaumienila, že sa chce 
stolnému tenisu venovať viac a 
požiadala nás, aby sme s ňou začali 
trénovať. Asi o dva mesiace na to, 
vyhrala svoju prvú krajskú bodovačku 
a potom to už išlo.“
Vaša dcéra má výborné zázemie profi 
odborníkov v hre a to priamo v 
domácom prostredí, formovala ju táto 

skutočnosť od začiatku?
„Nechceli sme, aby Lili hrávala stolný 
tenis na veľmi vysokej úrovni. My sme 
si tým prešli a vedeli sme akú drinu to 
prináša, ak chcete byť v topke hráčov 
SR a žať úspechy na medzinárodnej 
pôde. Lili od svojich 6-tich mesiacov s 
nami cestovala na turnaje po celom 
svete. Určite sa to odzrkadlilo aj na 
tom, že sa rozhodla hrať stolný tenis a 
chcela byť najlepšia v rámci SR. Na 
tréningy začala chodiť s ostatnými 
deťmi v našom klube MŠK STO 
Krompachy, pretože bola maličká a 
nemohla ostať sama doma.“
A ako si na svoje začiatky spomína 
Liliana?
„Pamätám si, že na začiatku som na 
tréningoch často sedela na lavičke, lebo 
som rodičom kazila celý tréning a 
nechcela som robiť to čo ostatné deti. V 
roku 2018 som išla na majstrovstvá 
kraja a tam som všetko prehrala. To ma 
dosť namotivovalo a 24.8.2018 som 
mala svoj prvý osobný tréning s mojim 
otcom. Dátum si pamätám, lebo som si 
ho napísala na pingpongovú loptičku, 
ktorú som si odložila na pamiatku. Od 
vtedy už trénujem úplne inak a snažím 
sa na sebe pracovať.  Dňa 7.10.2018 
som prekvapila seba, trénerov a takmer 
v š e t k ý c h ,  k e ď  s o m  v y h r a l a 
východoslovenský pohár mládeže v 
Humennom. Malo to ešte  veľa 
nedostatkov, na ktorých som musela 
pracovať napríklad nelegálny servis a 
zlá technika úderov a nôh. Po tomto 
turnaji sme začali chodiť už aj na 
slovenské bodovacie turnaje.“
Čo pre ňu stolný tenis znamená? Čo jej 
dáva a naopak berie?
Je to pre mňa zábavný šport. Výzva a aj 
koníček, ktorý mi zaberá viacej 
voľného času, ale zase prináša úspechy 
a kamarátov.
V akej kategórii aktuálne hrá a aké 
sú jej najcennejšie úspechy?
„Lili hráva 4. ligu za mužov, kvôli 
Covid 19 už takmer dva roky pauza. 
Taktiež hráva východoslovenské 
bodovacie  turnaje  a  s lovenské 
bodovacie turnaje vo všetkých 
vekových kategóriach. Chodíme na 
všetky turnaje v mužskej kategórii, kde

Alicja a Alexandra - talenty
spoza zelených stolov

Krompašanky medzi TOP športovcami regiónu

pokračovanie na strane 8
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sa dá a ak to časovo stíhame. Lili je 
momentálne v reprezentácii SR v 
kategórii minikadetky. Je majsterkou 
Slovenska v kategórii najmladšie 
žiačky v dvojhre a štvorhre, tretie 
miesto v mixe. Vyhrala po troch kolách 
celkový slovenský pohár mládeže v 
kategórii najmladšie žiačky.“
Má Liliana v pláne venovať sa 
stolnému tenisu na profi úrovni aj v 
dospe lých  súťaž iach ,  aké  má 
ambície?
„Keď budem dospelá, nechcem aby 
stolný tenis bol mojou hlavnou prácou. 
Chcem sa stolnému tenisu venovať ako 
hráčka alebo trénerka napríklad aj v 
nejakom zahraničnom klube - určite mi 
to finančne pomôže, napríklad počas 
štúdia na vysokej škole. Chcem byť 
tejto spoločnosti ináč prospešná a nie 
ako profi športovkyňa, chcem pomáhať 
ľuďom v nejakej inej profesii. Zatiaľ 
ešte neviem v čom. Preto sa snažím aj v 
škole dosahovať čo najlepšie výsledky, 
aby som bola pripravená na hocijakú 
prácu. Chcela by som hrávať v nejakom

zahraničnom klube v štáte, kde je 
stolný tenis na vyššej úrovni ako na 
Slovensku. V zahraničnom klube hráva 
každá hráčka, ktorá je v reprezentácii 
SR.“
Sú na úspechy svojej dcéry rodičia 
hrdí?
„Samozrejme je veľmi príjemné, ak sa 
človek niečomu venuje a je v tom 
úspešný. My sme na Lilianku hrdí, už aj 
z toho dôvodu, že v čase, kedy by 
mohla „leňošiť“ a napríklad hrať sa, 
ona na sebe tvrdo pracuje. Často krát 
nebojuje len so svojim súperom ale aj 
sama so sebou.
Dôležité je to, že ten boj vyhráva 
častejšie ako prehráva. To nám robí 
radosť. Veríme, že ju to pripraví do 
života a pomôže jej to prekonávať 
prekážky a nebude sa pri neúspechoch 
vzdávať.“
Akí sú rodičia tréneri?
„Rodičia sú dobrí tréneri, len niekedy 
ich nerešpektujem, tak ako by som 
mala a potom vznikajú na tréningu 
rôzne napäté situácie. Keď som ich 

požiadala, aby ma trénovali tak ma 
upozornili na to, že budem musieť na 
sebe tvrdo pracovať, pretože budem ich 
vizitkou. Ja som aj napriek tomu 
súhlasila. Obidvaja majú za sebou 
veľké úspechy za ktorými stojí veľa 
trpezlivosti, pokory, driny a odriekania. 
Mne často krát tieto vlastnosti chýbajú. 
Učia ma, že stolný tenis nie je len o 
tréningu v hale ale aj práca na svojom 
sebavedomí a vnútornom pokoji, 
psychike a hlavne o pokore a úcte voči 
sebe a súperom.“   
Ako Liliana trénuje, oddychuje?
„Ak sa dá, tak trénuje dvojfázovo a 
taktiež chodí na rôzne turnaje a súťaže. 
Spolupracuje s mentálnym coachom.  
Zlepšuje kondíciu, chodíme takmer 
každý deň na plaváreň, kolieskové 
korčule, bycikel a beh. Taktiež pracuje 
na koordinácii - hlavne cvičenia na 
koordinačnom rebríku. No a na 
neposledom mieste je aj regenerácia vo 
forme strečingu a masáži,“ dodala 
mama a trénerka v jednej osobe Oľga.

pokračovanie zo strany 7

(šim)

Futbalová prípravka si z Popradu
priniesla vítazstvo

 Veľký úspech krompašských futbalistov – prípravka FK 
Pokrok Krompachy. Začiatkom júla si na turnaji v Poprade 
vybojovali prvenstvo. Na kvalitne obsadenom turnaji sa 
futbalové nádeje nedali zahanbiť a svoje športové vystúpenie 
dotiahli do úspešného konca. Turnaja sa zúčastnili aj družstvá 
z Popradu, Lipian, Rožňavy a Spišskej Novej Vsi. Naším 
mladým futbalistom blahoželáme a želáme ešte veľa 
športových úspechov.

Spracovala: šim

 
Víťazní chlapci z Krompách.

archív FK Pokrok Krompachy

Na turnaji v Poprade naše mesto reprezentovali:
Dolný rad zľava: Max Papcún, Simon Čiasnoha, Tobias 
Tatár, Nino Stehlík, Richard Pribičko, Filip Pella. 
Horný rad zľava: trenér – Tomáš Ontko, Daniel Madeja, 
Juraj Mikula, Roland Kurilla, Timon Tkáč, Kevin Pella, 
Martin Varga, Jozef Balúch – trenér.

,
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