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Pondelok 20.07.   Eliáš, Iľja 

Utorok 21.07. Daniel 

Streda 22.07.  Magdaléna, Magda 

Štvrtok 23.07. Oľga, Lilien 

Piatok 24.07.  Vladimír 

Sobota 25.07.  Jakub, Timur. 

Nedeľa 26.07.  Anna, Hana, Aneta 
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Vážení zákazníci, 

ak nie ste spokojní s kvalitou obrazu 

analógového vysielania od spoločnosti 

KROM-SAT, s.r.o. je potrebné prejsť na 

digitálne vysielanie. Nové televízory si 

vyžadujú signál v digitálnej kvalite. 

Vysokú kvalitu signálu garantujeme  

v spolupráci so spoločnosťou Martico. 

 

Viac informácií v kancelárií na 

Poštovej 2 alebo na www.kromsat.sk 
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OZNAM 
Vážení zákazníci, 

 od 22.05.2020 prebehne 

zmena v rozšírenom súbore: 

program TV Joj sa ruší ( bude 

vysielaný len v základnom 

súbore). Náhradný program 

bude TV Lux.  
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Sme tu vždy pre Vás 

Neváhajte a objednajte si 

naše služby za rozumné ceny 
Pripravili sme v spolupráci so spoločnosťou 

Martico nové programy, ktoré sme zaradili do 

programového rastra. 
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Zaradenie nových programov 

 Do programového rastra služby Marticodigital sme zaradili 

detský program LALA TV HD a ducktv plus HD programy sa 

stanú súčasťou balíčka Rodina. Ďalej sme zaradili hudobný 

program Stingray iConcerts HD a Stingray C Music programy 

sa stanú súčasťou nového balíčka Hudba. Rozšírili sme aj 

ponuku dokumentárnych programov o UP NETWORK 

HD a Travel XP HD programy sa stanú súčasťou nového 

balíčka Dokument 2. 

 Dovoľujeme si vás informovať, že vaše HD digitálne prijímače 

(Set-top box) načítajú tieto programy automaticky po zapnutí. 

 Majitelia TV prijímačov s DVB-C tunerom si môžu naladiť tieto 

programy. 
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ZARADENIE DOKUMENTÁRNEHO 

PROGRAMU LOVE NATURE HD 

 

Do programového rastra služby 

Marticodigital sme zaradili 

program Love Nature HD program sa 

stáva súčasťou balíčka Dokument 2. 

Dovoľujeme si vás informovať, že vaše 

HD digitálne prijímače (Set-top box) 

načítajú tieto programy automaticky po 

zapnutí. 
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Aktuálna rýchlosť internetu 

 Internet klasik  do  

50 Mbit/s 

 Internet turbo   do  

100 Mbit/s 
Mesačný poplatok sa nemení! 
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AKCIA 
Ak máte záujem o WIFI Internet, tak 

  

poplatok za aktiváciu (inštaláciu) wifi  

(33,19 eur) NEPLATÍTE, pričom  

zmluva sa uzatvára s viazanosťou  

na 2 roky. Máme v ponuke 2,4 alebo 5 

GHz pásmo. 

 

 

 

KROM-SAT TV 



Multipaky 
UŠETRITE VÝHODNÝMI KOMBINÁCIAMI NAŠICH SLUŽIEB! 

Výhody multipakov: 

 Ucelené riešenie pre domácnosť za skvelé ceny 

 Vyspelá digitálna technológia vysielania a internetového prenosu 

 Možnosť sledovania programov vo vysokom rozlíšení HD aj Full HD 

 MultiTV - takto označené programy sú dostupné pre všetky TV prijímače s tunerom DVB-

C v domácnosti, a to bez ďalších poplatkov 

 Klasické analógové TV programy pre všetky televízne prijímače v rodine zdarma 

 16 digitálnych a 16 analógových rozhlasových staníc štandardne zahrnutých v každom 

balíku 

 Využívanie výhod Hybridnej TV (HbbTV) 

 Časovo a dátovo neobmedzené internetové pripojenie, platíte len jeden mesačný poplatok 

 Niekoľkokrát rýchlejšie pripojenie ako cez modem, DSL alebo mikrovlnné pripojenie 

 Nezávislosť na počasí a na počte simultánnych užívateľov 

 Nie je potrebná telefónna prípojka ani mikrovlnná anténa 

 Paralelné sledovanie televízie a práca s Internetom 

 Rýchla odozva a spoľahlivosť služieb 
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Multipaky 
 V spolupráci so spoločnosťou Martico s.r.o. ponúkame tieto 

multipaky: 

 1. DUO MINI – internet do 50 Mbit/s + Základný súbor  

      analógový                                                                 8 € 

 2. DUO ŠTART – internet do 50 Mbit/s + Základný súbor analógový 

+ Štart balík                                                          14,90 € 

 3. DUO KLASIK – internet do 100 Mbit/s + ZS, RS 

analógový + Funny balík                        18,90 € 

 4. DUO KLASIK PODĽA SEBA – internet do 100 

Mbit/s +  ZS analógový + Štart balík + výber 3 

tématických resp. prémiových balíkov označených 

ikonou podľa seba.        18,90 € 
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 Adresa:   Poštová 2, prízemie  

 Tel./Fax./zázn.:   447 1097  

 E-mail:     kromsat@kromsat.sk  

  

 Pondelok – Piatok   12,00 - 16,00  

 E-mail:     kancelaria@kromsat.sk  
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O Z N A M  
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 Vážení zákazníci,  

chceme Vás poprosiť, aby ste celoročne 

používali prepäťovú ochranu pri SET TOP 

BOX-e, aby nedochádzalo k poruchám  

a reklamáciám. 

 Za porozumenie ďakujeme. 



O Z N A M  
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Vážení užívatelia internetu, 

prosíme Vás vybavte svoje zariadenia 

pripojené na internet funkčnou ochranou 

proti šíreniu spamov a vírusov, aby nemohli 

znepríjemňovať život Vám a tiež ostatným 

užívateľom siete. 

Za pochopenie ďakujeme 

 



POZOR!! 
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  Milí zákazníci,  

 nezabudnite odhlásiť služby od firmy KROM-SAT 

s.r.o., napr. v prípade smrti, presťahovania a iné, 

čo vyplýva zo zmluvy 

 V opačnom prípade sme nútení nedoplatky za 

poskytnuté služby vymáhať. 

 Ďakujeme. 



Nedajte sa oklamať!  

Analóg u nás nekončí !!! 

Ponúkame: 

analóg spolu s digitálom 

 už od 6 € 

 V digitálnej ponuke je aj to, čo iní 

nemajú:  

 signál priamo zo štúdia cez optiku aj 

v najvyššej HD kvalite. 
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Digitálna televízia DVB-C 
 Firma Krom-sat s.r.o. sprostredkúva šírenie digitálneho signálu 

firmy Martico s.r.o. vo svojej sieti. Na príjem je potrebný 

televízny prijímač s možnosťou  príjmu DVB-C signálu a CA 

modul na dekódovanie signálu, alebo DVB-C set-top box s 

predpísaným dekódovacím systémom. Niektoré programy sú 

šírené voľne bez nutnosti dekódovania.  Pri automatickom 

vyhľadávaní digitálnych programov, hlavne u televízorov 

SAMSUNG, nezabudnite označiť „úplné vyhľadávanie“. 

 Rozhlasové stanice sú vysielané digitálne bezplatne.  
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CA modul 

DVB-C set-top box 



Aktuálne mesačné ceny 

analógového vysielania  

 Základný súbor 4,65 € 

 

 Rozšírený súbor 2,72 € 

 

 

 

 
 

    ANALÓGOVÉ VYSIELANIE NEKONČÍ      

   V káblových rozvodoch firmy KROM-SAT môžete 
prijímať analógové vysielanie aj po roku 2012.  
Je teda i naďalej možné používať staršie analógové 
televízne prijímače.  
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Aktuálne ceny INTERNETU 

Služba 
Mesačné    

poplatky  
Depozit Inštalácia Rýchlosť  

Klasik 

 

9,96 € 10,00 € 0 € do 50MBit/s 

 

Klasik WiFi 

 

 

9,96 € 10,00 € 0 € do 50 MBit/s 

Turbo 

 

16 € 10,00 € 0 € do 100MBit/s 

 

Turbo WiFi 

 

 

16 € 10,00 € 0 € do 100MBit/s 
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Pri ukončení služby Internet Klasik, alebo 

služby Internet Turbo: 

 

Ak zákazník do jedného mesiaca po skončení 

služby Internet Klasik, alebo služby Internet 

Turbo, vráti nepoškodený modem, spoločnosť 

KROM-SAT, s.r.o. mu vyplatí depozit, ktorý 

zákazník zaplatil pri zriadení služby 
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Cenník videotextových služieb 

PLATENÉ OZNAMY                       cena dohodou  

KÚPIM, PREDÁM, VYMENÍM (len pre občanov) 

    Cena za inzerát na 7 dní - jedno slovo   0,20 € 

BLAHOŽELANIA (len pre občanov) 

    Cena za 1 stranu videotextu za 2 dni    1,16 € 

REKLAMA Cena za 1 stranu videotextu  
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1 deň  7,10 € 5 dní 23,70 € 

2 dni 11,85 € 6 dní 27,65 € 

3 dni 15,80 € 7 dní 31,60 € 

4 dni 19,75 € 14 dní 47,40 € 
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OZNAMY 
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KONIEC OZNAMOV 
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PLATENÉ OZNAMY 
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KONIEC PLATENÝCH 

OZNAMOV 
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Gymnázium , Lorencova 46, Krompachy 
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Gymnázium Krompachy je tu pre Teba ...

PRÍĎ MEDZI NÁS
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SME ŠKOLA, KTORÁ

• kladie dôraz na kvalitné a moderné 

• vzdelávanie;

• kladie dôraz na mravný, citový,

charakterový rozmer žiakov;

• vychováva tvorivé osobnosti adaptabilné

pre podmienky 21. storočia s cieľom 

uplatniť sa v spoločnej Európe;
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SME ŠKOLA, KTORÁ

• preferuje rovnosť šancí, kde každý 

žiak môže byť lepší a zodpovedný za 

svoj rozvoj;

• výchovno-vzdelávaciu činnosť stavia 

na partnerstve učiteľ – žiak - rodič, 

zároveň rešpektujúc ich očakávania 

a nároky.
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PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent gymnázia 

získava úspešným 

ukončením maturitnej 

skúšky úplné stredné  

vzdelanie.

Absolvent gymnázia je 

pripravený  

pre štúdium na 

rôznych  typoch 

vysokých škôl.
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GYMNÁZIUM PONÚKA ŽIAKOM :

• možnosť stravovania v školskej 

jedálni,

• športové vyžitie žiakov,

• návštevu kultúrnych podujatí,

• činnosť v AMAVET klube, v projekte 

Etika v podnikaní, 

• zapojenie žiakov do predmetových 

súťaží a do stredoškolskej odbornej 

činnosti,
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GYMNÁZIUM PONÚKA ŽIAKOM:

• podujatia organizované žiackou 

školskou radou,

• účasť na podujatiach a odborných 

seminároch na Prírodovedeckej fakulte 

UPJŠ v Košiciach,

• v oblasti profesijnej orientácie žiakov  

organizovanie besied s pracovníkmi 

vysokých škôl,

• organizovanie predmetových exkurzií a 

súťaží. 
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ODBORNÉ UČEBNE

učebňa chémie

učebňa biológie
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ODBORNÉ UČEBNE

učebňa 

informatiky

jazykové 

laboratórium
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UČEBNE
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PONÚKAME KRÚŽKY

• biologický 

•krúžok histórie 

• fyzikálny krúžok

• chemický krúžok

•krúžky anglického,  

nemeckého jazyka

•matematický krúžok



KROM-SAT TV 

ZOZNAM KRÚŽKOV

• jazykovedno-

literárny krúžok

•krúžok kondičnej

kulturistiky

• basketbalový 

krúžok

• volejbalový krúžok
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KONTAKTY

Adresa školy: 

Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy

www stránka školy: www.gymkromp.sk

e-mail: gymkromp@gmail.com

tel. č.: 053/4472315 – sekretariát

053/4470361 - školská jedáleň
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Ďakujeme za pozornosť.
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 www.ssoskromp.edu.sk 

http://www.ssoskrompedu.sk/
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Sme škola s rodinnou 

atmosférou, 

dlhoročnou tradíciou 

a nádherným 

výhľadom na Tatry.



      Organizačné zložky 

 Súkromná stredná 

odborná škola 

EDURAM 

 budova na Maurerovej 

55  

v Krompachoch 

 Súkromné odborné 

učilište EDURAM 

 Elokované pracoviská: 

Krompachy (budova 

bývalého múzea),  

Richnava,  

Vítkovce 

Zlepši pamäť, 

zväčši RAM,  

študuj v škole 

EDURAM. 



    Študijné odbory 

 2697 K mechanik elektrotechnik 

 

 

 

 2682 K mechanik počítačových sietí 

 

 

 

 6405 K pracovník marketingu 

 

 

 VÝUČNÝ LIST + MATURITNÉ VYSVEDČENIE 
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Učebné odbory
 2423 H nástrojár

 2683 H11 elektromechanik

 6444 H čašník, servírka

 6445 H kuchár

 VÝUČNÝ LIST 

+ MOŽNOSŤ POKRAČOVAŤ V ŠTÚDIU
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Moderné technológie 3D tlač
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Tlač maturitného tabla
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Robotika
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Miešané nápoje a chuťovky
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Kurzy a certifikáty

• Barista

• Barmanský

• Someliér

• Pivný expert

• Jazykové kurzy

• CISCO
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Kontakty

www.skolaeduram.sk

skola@eduram.sk

Súkromná spojená škola EDURAM

+421 915 969 152

+421 53 447 20 26
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Riaditeľka: Mgr. Beáta Figľárová

Email: krompachyszs@gmail.com

Web: www.szskrompachy.sk

Telefón: 053 381 0889
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• Žiakmi našej školy sú deti s mentálnym 

postihnutím, väčšinou so stanovenou 

diagnózou ľahká mentálna retardácia,

v menšej miere so strednou a ťažkou

mentálnou retardáciou.

• Žiaci sú vzdelávaní podľa variantu A, B, C.
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• Unicef

• Zober loptu nie drogy 

• Digipédia

• Recyklory

• Enviróza

• Domestos pre školy

• Nadácia Orange
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