
Výzva pre občanov mesta na zasielanie návrhov na ocenenie 
osobností mesta Krupina

Vážení obyvatelia mesta,
primátor mesta Krupina a Komisia pre mládež, 

kultúru, šport a verejný poriadok   
si Vás dovoľujú vyzvať na zasielanie návrhov na oce-

nenie osobností:

Cena mesta Krupina 
a 

Cena primátora mesta Krupina 
(prípadne ďalšie ocenenia).

Navrhovanými osobnosťami by mali byť osobnosti 
z kultúrneho, spoločenského, športového, hospodár-
skeho a vedeckého  života, t.j. ocenené  za zásluhy 
o rozvoj spoločnosti, vedy, kultúry, športu, hospodár-
stva a za celkový prínos týkajúci sa rozvoja mesta 
Krupina.
V návrhu je potrebné uviesť: 
stručné životopisné údaje oceneného, kontakty na 
navrhovateľa kontakty na navrhnutého oceneného, 
zdôvodnenie, prečo konkrétnu osobnosť navrhujete.

Návrhy posielajte najneskôr 
do 21. marca 2014

na adresu:
Mesto Krupina,

Komisia pre mládež, kultúru, šport a verejný 
poriadok pri MsZ v Krupine,
Svätotrojičné námestie 4/4

963 01  Krupina
alebo

elektronickou poštou na  mailovú adresu:
krupina@krupina.sk 

Návrhy budú následne  posúdené v zmysle Štatútu 
mesta Krupina  Komisiou pre mládež, kultúru, šport 
a verejný poriadok a primátorom mesta Krupina.

Ing. Albert Macko    Ing. Radoslav Vazan
predseda KMKŠaVP             primátor mesta Krupina

Svätotrojičné námestie, 70. roky 20. storočia

Vážení obyvatelia mesta Krupina !
  Dostáva sa Vám do rúk prvé číslo 
občasníku Infolisty Mestského úradu 
v Krupine, ktorý sme sa rozhodli vy-
dávať z dôvodu lepšej informovanosti 
obyvateľov mesta o aktivitách a činnosti 
Mestského úradu, aktuálnom dianí, rea-
lizovaných, pripravovaných projektoch 
a rozvojových zámeroch, či aktuálnych 
výberových konaniach a pracovných 
ponukách zo strany samosprávy vo 
vzťahu k občanom mesta. 
Nie všetky domácnosti v našom meste 
sú pokryté káblovou televíziou KATV, 
v ktorej sa tiež snažíme prinášať ak-
tuálne informácie, aj preto sme zvolili 
túto novú formu komunikácie a infor-
movanosti obyvateľov. 
  Verím, že si v nich nájdete práve tie, 
pre Vás dôležité a zaujímavé informácie 
zo života nášho mesta!
                                    Ing. Radoslav Vazan,

primátor mesta

Mestský úrad Krupina
InfolistyInfolisty
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Mesto prenecháva prevádzkovanie pohrebísk v meste, 
v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve 
a v súlade s nájomnou zmluvou uzatvorenou dňa 
11.5.1998, v prospech  spoločnosti Bela, s.r.o. 
Doposiaľ bolo nájomné za hrobové miesta platené 
priamo  prevádzkovateľovi pohrebísk. Po dohode 
medzi mestom a prevádzkovateľom, od októbra 
2013, platia nájomcovia nájom za hrobové miesta do 
pokladne mestského úradu. Vybraté nájomné využije 
mesto na opravy a údržbu areálov pohrebísk. Servis 
evidencie a uzatvárania nájomných zmlúv, ako aj ďalšie 
povinnosti vyplývajúce zo zákona  a z platnej nájomnej 
zmluvy, je aj naďalej v kompetencii prevádzkovateľa 
pohrebísk, spoločnosti Bela s.r.o.

Zmeny v platení nájomného 
za hrobové miesta

Pribudnú nové mestské
nájomné byty
Mesto Krupina vlastní 108 bytov bežného štandardu, 
ktoré spravuje prostredníctvom Mestského bytového 
podniku, s.r.o. Jedná sa o byty na ulici Špitzerovej, 
ulici Šoltésovej, ulici Hviezdoslavovej a na Majerskom 
rade. Nájomné byty bežného štandardu sú určené pre 

občanov, ktorí nevlastnia inú nehnuteľnosť na bývanie 
a majú pravidelný mesačný príjem. 
Žiadosť o nájom bytu si môžu záujemcovia podať 
priamo na Mestskom bytovom podniku, s.r.o., 
ktorý posúdi, či žiadateľ spĺňa zákonom stanovené 
podmienky. 
  Tento rok mesto pripravuje kúpu ďalších 11 bytových 
jednotiek v novom bytovom dome na Špitzerovej ulici,  
financovanie bude zabezpečené úverom zo Štátneho 
fondu rozvoja bývania a dotáciou Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR. Bytový dom 
vybudoval súkromný investor, Ľubomír Dado. Po 
dobrých skúsenostiach s týmto investorom pristupuje 
mesto k ďalšiemu spoločnému projektu, k prestavbe 
budovy na ulici Záhradnej (budova bývalých jaslí), kde 
by malo vzniknúť 16 bytov.

Pripravovaná rekonštrukcia 
budovy Domu služieb
Mesto pripravuje projekt rekonštrukcie budovy 
Domu služieb, čím má záujem zlepšiť jej energetické 
vlastnosti, zlepšiť pracovné prostredie pre užívateľov 
a v neposlednom rade prispieť k zlepšeniu vzhľadu 
Svätotrojičného námestia. 
Z hľadiska tepelných strát sú najväčším nedostatkom 
budovy okenné konštrukcie a oceľové výklady po dobe 
životnosti a bez prerušeného tepelného mostu. Podľa 
návrhu na zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy 
Domu služieb, ktorú si dalo mesto vypracovať odborne 
spôsobilej osobe, by sa splnením navrhovaných 
opatrení dala dosiahnuť až 67 % úspora potreby 
tepla na vykurovanie. Najväčším problémom zostáva 
prefinancovanie tohto zámeru.

Vizualizácia prestavby budovy na Záhradnej ulici

        Katarína Repková

Mesto Krupina vyslovuje touto cestou  poďakovanie 
Raiffeisen banke v Krupine, ktorá v roku 2013 rozdelila 
12.000,- eur, ako sponzorské príspevky na rôzne podu-
jatia v regióne a na podporu miestnych športových klu-
bov. Vo februári 2014 rozdelila banka ďalších 1.800,- 
eur na podporu športu a kultúry v našom meste. 
                                                               Ďakujeme!

POĎAKOVANIE
RAIFFEISEN BANKE

Nová lokalita na individuálnu
bytovú výstavbu

Mesto Krupina pripravuje rozšírenie obytného územia 
v smere na Starú horu, lokalitu pracovne nazvanú Nad 
Kltipochom.  
Mesto zabezpečilo spolu s ostatnými vlastníkmi 
pozemkov zmenu územného plánu. 
V lokalite je vypracovaná projektová dokumentácie na 
realizáciu inžinierskych sietí a prekládku VN vedenia. 
SSE – distribúcia, a s.  finišuje s prípravou projektov na 
realizáciu NN rozvodov a trafostanice, ktoré vybuduje 
na svoje náklady. 
V prípade záujmu o stavebné pozemky získate viac 
informácií na Oddelení správy majetku mesta, prípadne 
na www.krupina.sk.  
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• Nebytový priestor v budove Domu služieb ( Svätotrojičné 
námestie č. 5) na prízemí 30 m2, vhodný pre obchod , 
služby a pod.
• Nebytový priestor v budove Tržnice( Svätotrojičné námestie 
č. 19) na 2. poschodí – 72 m2 vhodný pre kanceláriu, služby, 
zdravotnícke služby a pod. 

Rekonštrukcia budovy 
bývalej pľúcnej ambulancie
Koncom roka 2013 Mesto Krupina prenajalo budovu bývalej 
pľúcnej ambulancie Centru sociálnych služieb KA za účelom 
rozšírenia poskytovania sociálnych služieb v našom meste. 
Centrum pôsobí v budove Katolíckeho domu (pri amfiteátri) 
od roku 2011. Poskytuje základnú sociálnu pomoc a podporu 
občanom v núdzi, ľuďom so zdravotným postihnutím, ale aj 
rodinám s deťmi alebo osamelým rodičom s deťmi  bez 
domova a mnohým ďalším. Práve cieľová skupina rodičov 
s maloletými deťmi, ktorí sa náhle ocitnú bez strechy 
nad hlavou je určená sociálna služba núdzového bývania. 
V Banskobystrickom samosprávnom kraji (pod ktorý 
Centrum svojou činnosťou spadá) je takýchto zariadení 
nedostatok. To viedlo pracovníkov Centra k hľadaniu 
priestorov, v ktorých by mohli rozšíriť kapacitu ubytovania (a 
následne poradenstva a pomoci) rodičom a deťom, ktorí sú 
v sociálnej núdzi. Cieľom práce s týmito klientami je pomôcť 
im začať odznova, čo sa u viacerých z nich darí. V budove 
sa zrekonštruuje systém vykurovania, upravia sa hygienické 
zariadenia a vytvoria sa samostatné obytné izby pre cca 4 až 
6 rodín (závisí od počtu detí). Veľkou pomocou, bez ktorej 
by sa tieto plány nedali zrealizovať, bola finančná podpora 
Nadácie Granvia a Nadácie J&T, ale aj ústretovosť a ochota 
vedenia nášho mesta, ako aj jeho poslancov. Veríme, že táto 
budova bude ďalšou budovou, ktorá v našom meste začne 
„dýchať“ aj tak, že otvorí svoje dvere tým, ktorí pomoc 
skutočne potrebujú.

 Ponúka do prenájmu

Šanca využívať svoj voľný čas 
zmysluplne

MAJETOK / ŠKOLSTVO

Krupinské centrum voľného času je školským zariadením, 
ktorého hlavným poslaním je pracovať s deťmi a mládežou 
v ich voľnom čase. Pestrá ponuka záujmových klubov dáva 
deťom a mladým ľuďom zo širokého okolia šancu využívať 
svoj voľný čas zmysluplne. Okrem uspokojovania potreby 
venovať sa svojim záľubám, rozvíjame u detí talent a obo-
hacujeme tak mladú osobnosť o mnoho pozitívnych hodnôt. 
Široká oblasť výchovy a vzdelávania buduje u detí, ktoré 
naše zariadenie pravidelne navštevujú kladné životné po-
stoje.
V prvom polroku školského roka 2013/2014 sa nám v areáli 
CVČ podarilo za pomoci mesta a firmy STEFE vybudovať 
detské multifunkčné ihrisko, ktoré je prístupné verejnosti od 
jari do jesene. Už tradične sme okrem pravidelnej krúžkovej 
činnosti zorganizovali aj zaujímavé príležitostné podujatia, 
ktoré sa tešia nielen obľube detí ale aj ich rodičov: DET-
SKÁ VŠESTRANNOSŤ, HALOWEENSKA PARTY, MIKULÁŠ 
V DOMČEKU, WONDERLAND. Deti z našich záujmových 
klubov pravidelne účinkujú na mnohých kultúrnych poduja-
tiach organizovaných v našom meste i jeho okolí: DNI MES-
TA KRUPINA, TRADIČNÁ CHUŤ HONTU, HVIEZDIČKA PRE 
TEBA, BETLEHEMSKÉ SVETLO. Športové kluby sa pravidelne 
zúčastňujú rôznych športových podujatí a súťaží po celom 
Slovensku, kde mnohokrát veľmi úspešne reprezentujú nie-
len naše zariadenie ale hlavne celé mesto či okres. 
Úspešným projektom je Výučba dopravnej výchovy žiakov 
I.stupňa ZŠ, ktorý v spolupráci s Obvodným oddelením PZ 
Krupina už niekoľko rokov organizujeme na detskom do-
pravnom ihrisku priamo v areáli CVČ. Pre starších žiakov 
a stredoškolákov sme na jeseň v spolupráci s resocializač-
ným strediskom COR Centrum n.o.  Krupina a resocializač-
ným strediskom NÁVRAT- RDZO Zvolen-Kráľová zorganizo-
vali Program protidrogovej prevencie.
Úlohou nášho CVČ je tiež organizovanie obvodných a okres-
ných kôl všetkých postupových súťaží v speve či prednese 
a olympiád, čo znamená, že pod našou strechou sa pravidel-
ne stretávajú tie najšikovnejšie a najmúdrejšie deti z celého 
okresu. 
Medzi najnovšie projekty CVČ patrí zriadenie Rodinného 
centra SOVIČKY v našich priestoroch za silnej finančnej 
podpory krupinskej pobočky RAIFFEISEN BANKY.  
V druhom polroku školského roka 2013/2014 by sme radi 
pokračovali v rozbehnutých projektoch: JARNÉ PRÁZDNINY 
V DOMČEKU, VÝUČBA DOPRAVNEJ VÝCHOVY, ENVIROMEN-
TÁLNA VÝCHOVA, DEŇ ZEME, DEŇ DETÍ, VEČER SLÁVY. Vo 
februári organizujeme pre rodičov, priateľov CVČ a bývalých 
členov TANEČNÝ PLES. S Mestom Krupina - oddelenie Kul-
túry sa podieľame na prípravách osláv 770.výročia. Na leto 
a prázdniny pripravujeme niekoľko táborov. Nový školský 
rok privítame oslavami 40.výročia založenia nášho CVČ.
Na záver: 
Nezabúdajme, že deti milujú toho, kto miluje ich. 
Výchova detí je vec srdca a je to veľmi dlhá cesta. 
Najistejšia cesta, ako predísť zlému, je konať dobro. 
Keď mladým bezvýhradne ukazujeme dobro naším 
príkladným životom, zlo v ich živote nakoniec stratí 
význam. 

Anna Surovcová

         Katarína Lešková

Daň z nehnuteľnosti na rok 2014 bola schválená VZN o dani 
z nehnuteľnosti  č. 7/2013 dňa 12.12.2013.  V porovnaní 
s rokom 2013 sa daň zvýšila o mieru inflácie  o 3,6 %, 
okrem sadzby dane zo stavieb na ostatnú podnikateľskú 
a zárobkovú  činnosť a nebytové priestory. 
Sadzba dane za psa je rovnaká ako v roku 2013. Výška dane 
je v extraviláne - 5 EUR, v intraviláne - rodinné domy- 10 
EUR a v bytoch- 35 EUR. Daň za psa sa vyrubí spolu s daňou 
z nehnuteľnosti v jednom rozhodnutí.                                       
Poplatok za komunálny odpad na rok 2014 bol schválený 
VZN  o  poplatku za komunálne odpady č. 8/2013 dňa 
12.12.2013. Výška poplatku je 20 EUR na osobu za celý 
kalendárny rok. Komunálny odpad sa vyrubuje rovnakou 
sadzbou od roku 2008. 
Správca dane vyrubí daň z nehnuteľnosti, daň za psa a 
poplatok za komunálny odpad rozhodnutím, ktoré bude do-
ručené každému daňovníkovi doporučene do vlastných rúk. 
V rozhodnutí bude uvedený termín splátky dane a poplatku    
( pravdepodobné termíny splátok- 1. splátka v máji, 2. splát-
ka v auguste). Daň a poplatok je možné uhradiť prevodom 
na účet správcu dane, ktorý bude uvedený v rozhodnutí, 
alebo v hotovosti  do pokladne MsÚ. 
                                          Správa daní a poplatkov MsÚ

• Nebytový priestor v budove na Svätotrojičnom námestí č. 
9 (vedľa bývalej predajne COOP Jednota) – vchod z ulice, 
výklad z ulice, vhodný pre obchod, služby.
Informácie na tel. č. : 0918 370 444

Správca daní informuje
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Základná umelecká škola Krupina pôsobila v školskom roku 
2012/2013 v dvoch budovách.
1. Svätotrojičné nám. č. 7,  963 01 Krupina - riaditeľ-
stvo, hudobný odbor.
2. M. R. Štefánika č. 2,  963 01 Krupina - hudobný 
odbor, výtvarný odbor.
V Základnej umeleckej škole v Krupi-
ne pracovalo v školskom roku 2012/2013 
spolu 9 učiteľov.
Počet žiakov spolu: 183 žiakov z toho 51 chlapcov a 132 
dievčat
hudobný odbor: 96 žiakov z toho 32 chlapcov a 64 diev-
čat 
výtvarný odbor: 87 žiakov z toho 19 chlapcov a 68 diev-
čat
Absolventi ZUŠ Krupina 2012/2013:
Hudobný odbor: 1. stupeň: počet absolventov 8, 
2. stupeň počet absolventov 2,
Výtvarný odbor: 1. stupeň: počet 2, 2. stupeň: počet 4
Žiacke koncerty:
V školskom roku 2012/2013 sa konali 4 verejné žiacke kon-
certy, na ktorých individuálne vystúpilo 60 žiakov. 
Hudobné súťaže:
Žiaci ZUŠ Krupina sa zúčastnili v troch vekových kategóriách 
krajského kola vedomostnej súťaže „Hnúšťanský akord“, 
ktoré sa konalo 13. 2. 2013 v Tisovci. Trojčlenné družstvá 
žiakov ZUŠ Krupina úspešne reprezentovali: 
A kategória (veková) 1. miesto: ZUŠ Krupina 
B kategória (veková) 2. miesto: ZUŠ Krupina 
C kategória (veková) 1. miesto: ZUŠ Krupina
Žiakov pripravili Mgr. Monika Jalšovská a Mgr. Denisa Sviat-
ková.
Žiaci ZUŠ Krupina sa zúčastnili v dvoch vekových kategóriách 
celoslovenského kola súťaže Hnúšťanský akord 18. 3. 2013 
v Hnúšti. Trojčlenné družstvá sa umiestnili  nasledovne:
A kategória 1. miesto: ZUŠ Krupina 
C kategória 1. miesto: ZUŠ Krupina
Výtvarné súťaže:
Celoslovenská výtvarná súťaž „Veľkonočné a jarné zvyky na 
pohľadnici“ 1. marca 2013: 
1. kategória 2. miesto Annamária Packová, 3. miesto Darin-
ka Skopalová
Výtvarná súťaž pri príležitosti Dňa zeme 22. apríla 2013:
1. miesto - kolektívna práca žiačok 5. ročníka: Viktória 
Homolová, Nikola Alakšová, Dominika Chlpáňová, Matúš 
Pántik, Denis Diecha, Adam Viktor, Roman Ruman, Melisa 
Bojtošová
2. miesto – kolektívna práca: Sofia Knôpková, Adriana Ďuri-
cová, Bianka Golianová, Patrik Mikula, Viktor Ďurček, Ivana 
Skopalová
Krajská výtvarná súťaž: „ Koník môj priateľ „ 23. mája 
2013: 
III. kategória 2.miesto Lenka Richvalská
Investície v roku 2013:
Budova ZUŠ na Svätotrojičnom námestí č. 7: hliníkové hlav-
né vchodové dvere 1344 €
budova ZUŠ na ulici M. R. Štefánika č. 2: plastové okná 
a dvere: 3715 €, plastové dvere: 1 342 €, hliníkové hlavné 
vchodové dvere 2468 €, inštalácia radiátorov na vykurovanie 
teplou vodou 5000 € - uhradené v roku 2014.

ZUŠ v Krupine vychováva 
talenty, na ktoré je mesto 
právom hrdé

Úspečné bilancovanie roku 
2013 v Materskej škole 
V roku 2013 navštevovalo materskú školu 228 detí, 11 tried 
s celodennou prevádzkou. Všetci, ktorí ukončili dochádzku 
do materskej školy pred odchodom do 1. ročníka základ-
nej školy dostali osvedčenie o absolvovaní predprimárneho 
vzdelávania a dosiahli tak pozitívne výsledky na základe indi-
viduálneho prístupu, vekuprimeranosti, odbornosti, aktívnej 
prípravy a realizácie aktivít pre deti, tiež aj vzájomnej spolu-
práce učiteliek a rodičov. Aktivity materskej školy:
- odborno-poradenská služba rodičom detí pri vzniknutých 
problémových situáciách detí,
- odborno-poradenská služba rodičom aj v spolupráci  s  
CŠPP pri ŠZŠ   Zvolen, s CPPPaP Krupina,
- spolupráca so základnými školami v našom meste, s CVČ,
- Dni otvorených dverí - osveta predprimárneho vzdeláva-
nia (propagačný leták o materskej škole, výroba šarkanov,  
zdobenie medovníkov, pečenie chleba, modelovanie s hli-
nou, tekvicové strašidielka, zdobenie kraslíc, predvianočné    
zvyky a tradície,...), čarovanie s hlinou, týždeň aktivít detí 
s využitím spracovania hliny,
- mesiac úcty k starším - zhotovenie darčeka pre starých 
rodičov,
-  Vianočná besiedka - kultúrny program pre rodičov s pose-
dením pri stromčeku, s pečením medovníkov,
- Fašiangový karneval - príprava masiek a kostýmov  na 
rozprávkové dopoludnie, popoludnie na kráľovskom   zámku 
v spolupráci s rodičmi,
- Fašiangový karneval pre deti základnej školy – priblíženie 
ľudových tradícií,
- Prednes poézie a prózy detí MŠ v spolupráci so základný-
mi školami  v našom meste, profesionálne bábkové divadlá  
pravidelne navštevovali našu MŠ so svojimi predstavenia-
mi, uskutočnil sa výchovný koncert, pravidelné návštevy 
mestskej knižnice, rozlúčka s predprimárnymi triedami 
- Slávnostné odovzdávanie Osvedčenia o predprimárnom 
vzdelávaní spojené s výletom detí, s kultúrnym programom 
a občerstvením detí,
- Deň matiek - príprava darčeka, prezentácia dramatického 
stvárnenia rozprávky, výlety na poznávanie pamiatok mesta 
Krupiny - Vartovka, Bebrava, 
- Ako vzniká chlieb - deti mleli zrno na múku, miesili múku 
na cesto, piekli chlieb,
- Evička nám ochorela- zdravotno-výchovné  dopoludnie,
- Týždeň bezpečnosti - výchovné dopoludnie  v CVČ na do-
pravnom ihrisku. Oslavy Dňa zeme, Dňa vody, Dňa mlieka, 
prednáška pracovníčkou CPPPaP na tému Spolupráca rodiny 
a školy v oblasti, rozvíjajúcich cvičení pre deti s OPŠD,
- Týždeň ovocia a zeleniny - ochutnávka zdravých potravín, 
výstavka ovocia a zeleniny, pohybové aktivity súvisiace 
s profiláciou školy na Malinovského ulici- hokejbal. 
Zrekonštruovala sa materská škola na ulici Ivana Krasku, 
škola zakúpila 1 interaktívnu tabuľu.
Na Malinovského ulici sa vymaľovali 2 triedy a zároveň sa 
vybavili novým trendovým nábytkom, dokúpili sa stoličky 
a stoly do ďalších 2 tried. V rámci zamerania MŠ - profilácie 
sa doplňuje potrebné vybavenie na obidvoch materských 
školách , CD, športové náradie,... podľa požiadaviek pred-
kladaných učiteľkami. Záver roka 2013  priniesol intenzívne 
prípravy na prechod našej materskej školy na právnu sub-
jektivitu a popasovať sa s povinnosťami, z toho vyplývajúci-
mi, to sú už výzvy do roka 2014. Zároveň sa tešíme na nové 
deti, ktoré zapíšeme do našej materskej školy v mesiaci ma-
rec 2014.                                                          Eva BrodnianskaZUŠ Krupina
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Hlavnou náplňou práce oddelenia projektového ma-
nažmentu je sledovanie výziev na čerpanie finančných 
prostriedkov z rôznych zdrojov – najmä zdrojov Eu-
rópskej únie, štátneho rozpočtu ale aj nadácií rôznych 
spoločností a firiem. Po zverejnení výzvy, ktorá súvisí 
s naplánovanými rozvojovými aktivitami Mesta Krupina, 
je potrebné spracovať žiadosť o pridelenie finančných 
prostriedkov. Štruktúra žiadosti a rozsah povinných prí-
loh závisí od konkrétnej výzvy, môže ísť až o stostra-
novú dokumentáciu. Po predložení žiadostí prebieha 
schvaľovací proces a v prípade úspešnosti sa pristupu-
je k podpisu zmluvy a zabezpečeniu realizácie aktivít 
projektu. Súbežne s realizáciou zabezpečujeme moni-
toring, ktorý pri projektoch podporených z EÚ trvá ešte 
päť rokov od samotného ukončenia aktivít. Počas tejto 
doby prebiehajú aj kontroly Riadiaceho a sprostredko-

ČERPANIE FINANČNÝCH 
PROSTRIEDKOV Z RÔZNYCH 
ZDROJOV

vateľského orgánu, zväčša sa jedná o kontroly z pri-
slúchajúceho ministerstva. V priebehu roku 2013 bolo 
na oddelení projektového manažmentu spracovaných 
26 žiadostí o finančný príspevok. V zmysle podmienok 
niektorých výziev mesto nie je oprávneným žiadate-
ľom, preto hľadáme možnosti ako získať finančné 
prostriedky aj cez iné organizácie. Z tohto dôvodu boli 
spracované žiadosti aj pre KC a MAS v Krupine, ŠZŠ, 
MFK Strojár Krupina, Mikroregión Krupinská planina,  
MO Jednoty dôchodcov, Domček - CVČ Krupina a TJ ŠK 
Krupina. Zo všetkých predložených žiadostí bolo päť 
schválených, z čoho štyri boli zrealizované a ukončené, 
v jednom prípade realizácia stále prebieha. V procese 
hodnotenia sa stále nachádza 12 žiadostí. 

Okrem uvedených aktivít prebiehala v roku 2013 rea-
lizácia projektov, ktoré boli podané ešte v roku 2012, 
ale schvaľovací proces prebehol až v roku 2013, prí-
padne šlo o dlhodobé  projekty ako  napr.  Terénna 
sociálna práca.

PROJEKTY 

Dajana Belláková

Mesto Krupina pozýva občanov na verejné stretnutie 
k projektu
„Eliminácia negatívneho vplyvu geologickej 
zložky životného prostredia na zdravotný stav 

obyvateľstva okresu Krupina“.
Stretnutie sa uskutoční 27. mája 2014 o 17.00 
hod. v zasadačke MsÚ Krupina.
Bližšie informácie o projekte nájdete na stránke:
http://www.geology.sk/lifeforkrupina/

V roku 2013 boli realizované projekty na zlepšenie 
služieb pre obyvateľov mesta v oblasti vodného hos-
podárstva vybudovaním ďalšej etapy vodovodu v loka-
lite Starý Háj a prevencie kriminality prostredníctvom 
rozšírenia kamerového systému. Na podporu športu 
v meste boli získané prostriedky na nákup športového 
vybavenia pre TJ ŠK Krupina. Ďalšie projekty boli zame-
rané na zlepšenie propagácie mesta, podporu činnosti 
MO Jednoty dôchodcov v Krupine, rozšírenie možnosti 
pre aktívne trávenie voľného času a rozvoj cestovného 
ruchu. Nadácia spoločnosti SPP prispela na zrekonštru-
ovanie pódia na Amfiteátri Viliama Polónyiho.
Na sklonku roku sa Mesto Krupina stalo spoluriešite-
ľom projektu Eliminácia negatívneho vplyvu geolo-
gickej zložky životného prostredia na zdravotný stav 
obyvateľstva okresu Krupina, ktorého aktivity sú na-
plánované až do roku 2017. 
Prehľad projektov a stav ich rozpracovanosti je 
pravidelne aktualizovaný na stránke Mesta Krupina 
www.krupina.sk. 

VEREJNÉ STRETNUTIE
S OBYVATEĽMI MESTA
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Mesto Krupina v roku 2013 uskutočnilo viacero investí-
cií, ktoré významne prispeli k zlepšeniu  a skvalitneniu 
života občanov. Finančné prostriedky boli nasmerova-
né do rôznych oblastí, medzi ktorými dominovali nasle-
dovné investície. 

ZREALIZOVANÉ INVESTÍCIE V 
MESTE KRUPINA V ROKU 2013

Z dôvodu zosuvu pôdy  pri elokovanom pracovisku MŠ 
na ulici I.Krasku  Mesto Krupina investovalo finančné 
prostriedky na sanáciu a opravy súvisiace s odstrá-
nením statických porúch v celkovej výške 18 116, 
71 EUR, v ktorých však boli zahrnuté aj položky, ako 
výmena okien a parapiet, výmena podlahovej krytiny 
montáž sádrokartónového podhľadu, maliarske práce, 
výmena a revízia svietidiel a iné.

Stavebné práce na 
odstraňovaní havarijneho 
stavu MŠ Ivana Krasku

Začiatkom apríla 2013 Mesto Krupina zabezpečilo 
výmenu strešnej krytiny na technickej budove v are-
áli Domčeka CVČ prostredníctvom miestnej firmy, a to  
OP-TIM s.r.o.  v celkovej výške 1 765,13 EUR.

Výmena strešnej konštrukcie v 
objekte Domčeka CVČ 
- technická budova

Mesto Krupina   zabezpečilo opravu miestnych komu-
nikácií a chodníkov v roku 2013 v celkovom objeme  
47 800 EUR, pričom 18 500 EUR tvorila dotácia od 
vlády SR, ktoré boli podmienené na  opravu výtlkov 
miestnych komunikácií po dlhotrvajúcej zime. 
Práce realizovala  spoločnosť  MsPS  s.r.o,  ako  aj 

Opravy miestnych komunikácií 
a chodníkov v meste

Na sklonku leta Mesto Krupina vybudovalo pri nájom-
nom bytovom dome Majerský rad 78 a 79 kontajnero-
vé stojisko na 9 ks 1100 l zberných nádob na komu-
nálny a triedený odpad.Vyrobené je ako modulovaná 
uzamkýnateľná oceľová konštrukcia, prestrešená poly-
karbonátovými doskami a pevne ukotvená na betóno-
vý podklad.Z titulu takéhoto konštrukčného riešenia je 
stojisko odvetrané, v plnej miere plní funkciu ochrany 
kontajnerov pred vandalmi a vplyvmi počasia, pričom 
neobmedzuje pracovníkov zabezpečujúcich vyprázd-
ňovanie a čistenie kontajnerov v rámci pravidelného 
zberu komunálneho a triedeného odpadu. Investičný 
náklad konštrukcie kontajnerového stojiska  bol 4342 
EUR, stavebné úpravy základovej dosky stojiska pred-
stavovali sumu 2100 EUR.
Na záver by som ešte spomenula aj ďalšie združené 
investičné akcie, ktoré Mesto Krupina realizovalo nielen 
z vlastných zdrojov, ale aj sponzorských príspevkov. 
Išlo predovšetkým o akcie , ako rekonštrukcia amfite-
átra a futbalového štadióna.

Jaroslava Uramová

Mesto Krupina zrekonštruovalo z vlastných zdrojov 
lávku pre peších ponad potok Krupinica, ktorá spája 
centrum mesta a sídlisko Majerský rad. Pôvodná láv-
ka bola technicky, aj morálne opotrebovaná, preto sa 
nahradila železobetónovou, rovnakého tvaru, zároveň 
bolo osadené nové zábradlie. Práce na lávke začali v 
auguste 2013 a v polovici septembra zhotoviteľ stavby 
(Doprastav a.s.) odovzdal mestu Krupina stavbu do 
užívania. Zábradlie zhotovila miestna firma Kovosek, 
s.r.o. Celková rekonštrukcia lávky vrátane projektovej 
dokumentácie bola vyčíslená na sumu 19.553,02 EUR.

Kontajnerové stojisko na 
Majerskom rade

Rekonštrukcia lávky na 
sídlisku Majerský rad

spoločnosť RENOVIA s.r.o. Zvolen /dýzová technoló-
gia pneumotrysk/. Opravy výtlkov sa realizovali nielen 
v intraviláne mesta /ul. Priemyselná, Nad Kotlom/, ale 
aj v extraviláne /Červená Hora, Tanistravár/.
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V roku 2013 mala Mestská 
polícia celkovo 4 príslušníkov. 
Za kalendárny rok 2013 poli-
cajti MsP v Krupine riešili cel-
kovo 227 spáchaných rôznych 
druhov priestupkov a poruše-
ní Všeobecne záväzných na-
riadení mesta Krupina. Z da-
ného počtu policajti vybavili 
154 priestupkov a porušení 
VZN mesta dohováraním a 73 
priestupkov a porušení VZN 
mesta v blokovom konaní. 
Mestská polícia v Krupine pl-
nila úlohy uložené zákonom 
a tiež sú vykonávané pre-
venčné aktivity medzi ktoré 
patrí aj prednášková činnosť 
v školských zariadeniach, kde 
najznámejší je projekt s ná-
zvom „Správaj sa normálne“. 
Ide aj o iné aktivity ako na-
príklad zabezpečenie dohľa-
du v cestnej premávke a to 
v raných hodinách pri pre-
chodoch v blízkosti školských 
zariadení, zabezpečenie rôz-
nych druhov spoločenských, 
kultúrnych, športových podu-
jatí a pod., konaných na úze-
mí mesta Krupina /Dni mesta 
Krupina, Mikuláš, Cyklistické 
preteky, voľby a iné/. 
Pri svojej činnosti využíva aj 
vybudovaný kamerový sys-
tém a spolupracuje s orgán-
mi činnými v trestnom konaní 
pri objasňovaní spáchaných 
trestných činov, priestupkov. 
V spolupráci s Obvodným 
oddelením PZ v Krupine sa 
tiež podieľa aj pri zabezpe-
čení dôkazov, zabezpečenie 
miest dopravných nehôd, 
miest spáchaných trestných 
činov, pátraní po hľadaných 
a nezvestných osobách, pre-
verení narušených objektov 
a podobne.        
                      Martin Gabera                                                                                             

227 spáchaných 
rôznych druhov 
priestupkov 
a porušení VZN 
mesta Krupina

Plesovú sezónu roku 2014 otváral ako každý rok v regióne Hont, Reprezen-
tačný ples Mesta Krupina. Tento rok to už bolo  VII.  pokračovanie tohto 
plesu, ktorý sa konal 11. januára 2014 v priestoroch Reštaurácie Life v Kru-
pine. 

VII. REPREZENTAČNÝ PLES 
MESTA KRUPINA

Príjemný priestor reštaurácie, 
spoločensky upravení a na 
zábavu naladení hostia, pri-
chádzali postupne do reštau-
rácie a zapĺňali svoje miesta. 
Známou šansónovou piesňou 
od Edith Piaf: Non, Je Ne Re-
grette Rien;  mladá speváčka, 
študentka GAS v Krupine Nikola 
Sýkorová, otvorila ples a úvod-
né slovo ďalej patrilo moderá-
torovi plesu Rasťovi Pertziánovi 
a primátorovi mesta Ing. Rado-
slavovi Vazanovi, ktorý ples aj 
úvodným valčíkom otvoril. 
Program plesu bol i naďalej 

bohatý. Deti z CVČ Domček 
v Krupine, mladí reprezen-
tanti v tanci, skupina Fresh 
Dance Group a B- Star, 
predviedli svoje tanečné 
umenie v rock and rollovom 
tanci „Fiction rock“ a „Duá“ 
a scénický tanec s názvom 
„Mačky“. V ďalšom vstupe 
za hudobného doprovodu 
Mareka Ližbetína (klavír) 
a Sama Hampla (gitara) za-
znela pieseň známej Adele: 
Rolling in the deep v podaní 
Nikoly Sýkorovej. 

Už dlhú dobu fungujúce duo hudobníkov, členov mladej slovenskej jazzovej generácie, 
a to: saxafonista  Martin Uherek a klavirista Jakub Tokoly, prezentovali  tradičný jazz, 
swingový rytmus  a ponúkli poslucháčom výnimočný hudobný zážitok, čím  vytvorili  
skvelú atmosféru plesového večera. 
O tanečnú zábavu počas celého večera sa postarali hudobníci vynikajúcej Ľudovej hud-
by Pecníkovci so speváčkou Ankou Pecníkovou, ktorí okrem ľudových piesní prekvapili 
i repertoárom slovenskej a českej popovej scény. Vydarený VII. ročník je už za nami 
a tešíme sa na jeho ďalšie pokračovanie zas o rok.                                                         Zdenka Sýkorová

Výzva o pomoc pri obnove priestorov 
Obradnej miestnosti
Na pracovno - spoločenskom stretnutí podnikateľov, organizovanom pod záštitou pri-
mátora mesta, vznikla myšlienka, prispieť pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej 
zmienky o našom meste, na opravu sobášnej miestnosti v budove mestského úradu. 
Vyzývam všetkých kolegov podnikateľov v našom meste, ktorí majú chuť sponzorsky 
podporiť myšlienku a dať tak nový, krajší a dôstojnejší nádych  sobášnej miestnosti  
aby ma kontaktovali.                               Mariana Kohútová, kovosekjs@gmail.com

DOS BRAXATORIS V KRUPINE uvádza
 Americkú buffonádu LUIGIHO SRDCE 

21. MARCA 2014 O 18.00 HOD. V  KINE KULTÚRA
95

95
DOS STOŽOK uvádza

 ľudový muzikál KUBO 
22. MARCA 2014 O 19.00 HOD. V  KINE KULTÚRA
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VÝBEROVÉ KONANIE 
NA TERÉNNEHO SOCIÁLNEHO
PRACOVNÍKA A ASISTENTA 

Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 
96301 Krupina

vyhlasuje výberové konanie na
· jedno pracovné miesto terénneho sociálneho 

pracovníka (TSP),
· jedno pracovné miesto asistenta terénneho so-

ciálneho pracovníka (ATSP).
Výberové konanie sa uskutoční 

dňa 25. marca 2014 o 10.00 hod. v priestoroch 
zasadačky Mestského úradu Krupina.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu doručia písomnú žiadosť 
o prijatie do zamestnania v zalepenej obálke s označe-
ním „výberové konanie – TSP – neotvárať“:
· osobne na 

Mestský úrad Krupina, Svätotrojičné nám. 4/4, 
963 01 Krupina, podateľňa MsÚ

· alebo zašlú poštou na adresu Mestského úradu: Mesto 
Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 

963 01 Krupina
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do 
zamestnania je 13. marca 2014 do 14.00 hod..
Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania 
budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení 
do výberového konania.
Záujemcovia v svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú 
pozíciu majú záujem (TSP, ATSP alebo obe pozície).
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do 
zamestnania:
· žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu 
alebo pozície sa kandidát uchádza,
· životopis uchádzača,
· doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne 
aktuálne potvrdenie školy o štúdiu,
· iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo 
školení a podobne),
· uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné 
hodnotenia od predchádzajúceho
zamestnávateľa alebo organizácií s ktorými v minulosti 
spolupracoval,
· výpis z registra trestov (výpis z RT je možné doložiť aj v 
deň výberového konania),
· súhlas so spracovaním osobných údajov.
Kvalifikačné predpoklady na pozíciu TSP sú:
1. V prípade uchádzačov, ktorí pôsobili ako TSP alebo 
ATSP v rámci predchádzajúcich projektov
financovaných FSR alebo Programu podpory komunitnej 
sociálnej práce v obciach s vylúčenou komunitou (od roku 
2005):
Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou doplnené 
certifikovaným sociálno-psychologickým
výcvikom, alebo iným akreditovaným vzdelávacím kurzom 
(napr. v oblasti sociálneho poradenstva) v rozsahu mini-
málne 70 hodín, s podmienkou, že uchádzač je riadnym 
študentom vysokoškolského štúdia v bakalárskom študij-
nom programe alebo magisterskom študijnom programe 
zameranom na sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku, 
špeciálnu pedagogiku, liečebnú pedagogiku, psychológiu 
akreditovanom podľa osobitného predpisu alebo vyššieho 

odborného štúdia vo vzdelávacom programe akreditova-
nom podľa osobitného predpisu v študijných odboroch 
zameraných na sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku, špe-
ciálnu pedagogiku, liečebnú pedagogiku, andragogiku, 
sociálnu a humanitárnu prácu, sociálno-právnu činnosť a 
charitatívno-misijnú činnosť.
2. V prípade ostatných uchádzačov:
a. vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa 
(výhodou vzdelanie zamerané na
sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku, špeciálnu pedagogi-
ku, liečebnú pedagogiku,
psychológiu)
Výberové kritériá na pozíciu TSP sú:
1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej 
práce, prípadne práce v komunitách
ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením 
(zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej 
práce a dosiahnuté výsledky).
2. Ďalšie vzdelávanie, ktorého cieľom je priebežné udr-
žiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných 
vedomostí a schopností potrebných na vykonávanie 
pracovných činností v oblasti terénnej sociálnej práce 
(zohľadňuje sa rozsah vzdelávania, zameranie vzdeláva-
nia, získané certifikáty a podobne).
Ďalšie vzdelávanie sa môže realizovať prostredníctvom:
· špecializačného vzdelávania zabezpečovaného stred-
nými školami alebo vysokými školami nadväzujúcimi na 
získanú kvalifikáciu,
· účasťou na akreditovaných kurzoch,
· účasťou na školiacich akciách v sociálnej oblasti,
· účasť na certifikovaných sociálno-psychologických vý-
cvikoch,
· lektorská činnosť a publikačná činnosť,
· účasť na supervíznych programoch.
3. Objektívne preukázateľné skúsenosti s prácou s cieľo-
vou skupinou, napríklad pôsobenie v komunitách postih-
nutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením v rámci 
poskytovania sociálnych služieb, komunitných aktivitách, 
dobrovoľníckych alebo misijných aktivít alebo pobytom 
v komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym 
vylúčením (do tohto kritéria sa nezapočítava absolvent-
ská prax, účasť na organizovaní aktivačných prác alebo 
administratívna práca, aj keď bola vykonávaná v kontakte 
s príslušníkmi cieľovej skupiny).
4. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajú-
cich zamestnávateľov alebo organizácií,s ktorými uchá-
dzač spolupracoval.
5. Vodičský preukaz – skupina B ( aktívne)
Kvalifikačné predpoklady na pozíciu ATSP sú:
1. V prípade uchádzačov, ktorí pôsobili ako TSP alebo 
ATSP v rámci predchádzajúcich projektov
financovaných FSR alebo Programu podpory komunitnej 
sociálnej práce v obciach s vylúčenou komunitou (od roku 
2005):Ukončené základné vzdelanie pod podmienkou, že 
uchádzač je riadnym študentom odborného učilišťa, 
strednej odbornej školy, gymnázia alebo konzervatória.
2. V prípade ostaných uchádzačov:
Ukončené neúplné stredoškolské vzdelanie resp. nižšie 
stredné odborné vzdelanie.1
Výberové kritériá na pozíciu ATSP sú:
1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej 
práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo 
postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa naprí-
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        Dajana Belláková

klad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté 
výsledky a podobne).
2. Znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky).
3. Znalosť cieľovej skupiny (pobyt v nej a podobne).
4. Predchádzajúca skúsenosť z vykonávania aktivít v 
cieľovej skupine (započítava sa aj účasť na organizovaní 
aktivačných prác, účasť na dobrovoľníckej alebo misijnej 
činnosti, komunitné aktivity a podobne).
1. Nižšie stredné odborné vzdelanie (nižšie sekun-
dárne), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním 
posledného ročníka dvojročného vzdelávacieho 
programu odboru vzdelávania v strednej odbor-
nej škole alebo úspešným absolvovaním posled-
ného ročníka vzdelávacieho programu odboru 
vzdelávania v odbornom učilišti, ktorý sa ukon-
čuje záverečnou skúškou; dokladom o získanom 
stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii 
je vysvedčenie o záverečnej skúške; v učebných 
odboroch určených štátnym vzdelávacím progra-
mom môže byť dokladom o získanej kvalifikácii aj 
výučný list.
5. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajú-
cich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchá-
dzač spolupracoval.
Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí 
spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.
Miestom výkonu práce je mesto Krupina a okolie, kance-
lária TSP v priestoroch Mestského úradu Krupina. Dátum 
predpokladaného nástupu do zamestnania je 1. 
apríla 2014.
Podpísanie pracovnej zmluvy s TSP, ATSP je podmienené 
podpisom Zmluvy o nenávratný finančný príspevok a to 
medzi poskytovateľom (Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR) a prijímateľom (Mesto Krupina).
Popis práce TSP:
- Samostatne vyhľadáva, diagnostikuje a nachádza rie-
šenia pre jednotlivcov a rodiny odkázané na pomoc v 
sociálnej oblasti , pre osoby so zdravotným postihnutím, 
nevládnych starších ľudí a ich opatrovateľov v rodine.
- Poskytuje základné informácie (sociálne poradenstvo) 
v krízových situáciách a zabezpečuje potrebné sociálne 
služby. Po dohode s klientom navrhuje formu sociálnej 
intervencie a plán ďalších krokov riešenia jeho sociálneho 
problému.
- Poskytuje individuálne a skupinové konzultácie.
- V prípade potreby sprevádza klienta do jednotlivých 
inštitúcií, koná v záujme klienta.
- Spolupracuje a sprostredkováva informácie medzi 
klientmi a inštitúciami v lokalite (mestský úrad, ZŠ, ŠZŠ, 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, zdravotné zariadenia 
a ďalšie štátne, verejné, súkromné a mimovládne inštitú-
cie).
- Samostatne vedie spisovú dokumentáciu klientov, pra-
covný výkaz, terénny denník.
- Mapuje lokalitu – zbiera demografické údaje, analyzuje 
potreby lokality a určuje ciele svojej práce v dlhodobej-
šom horizonte.
- Svoje aktivity koordinuje s vedením samosprávy v obci 
a s ostatnými zainteresovanými verejnými a neziskovými 
inštitúciami.
Popis práce ATSP:
- Asistuje terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone 
jeho povinností.

- Podľa pokynov TSP vykonáva odborne nenáročné úko-
ny:
- pomáha klientom pri vyplňovaní tlačív,
- sprevádza klienta do jednotlivých inštitúcií,
- pripravuje stretnutia s rodinami klientov,
- sprostredkúva kultúrny kontext vylúčenej komunity,
- pomáha klientom v komunikácii s TSP a inými inšti                                                                                               
   túciami.
V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri vý-
berovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohla-
via, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti 
k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného po-
stihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu 
a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo 
iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, 
majetku, veku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého 
zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdob-
ných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 
Z. z. o rovnakom
zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred 
diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(antidiskriminačný zákon).ITMS NFP27120131194

KÚPALISKO TEPLIČKY
MÁ NOVÉHO 
PREVÁDZKOVATEĽA 
Mestské kúpalisko Tepličky bolo dokončené v roku 1989. 
Už pred jeho výstavbou sa v tejto lokalite nachádzali 
vaňové kúpele, bola tu aj krčma a reštaurácia kde sa 
organizovali rôzne zábavy, ľudia z Krupiny a okolia sa 
tu stretávali, chodili sem na výlety. 
Historicky je táto lokalita spojená s kúpaním, 
oddychom a zábavou. Minuloročnú letnú sezónu bolo 
kúpalisko z technických príčin zatvorené.
Mesto Krupina na základe vyhlásenej obchodnej 
verejnej súťaže podpísalo nájomnú zmluvu s novým 
prevádzkovateľom na obdobie desiatich rokov. 
Podľa predloženého podnikateľského zámeru má nový 
prevádzkovateľ v pláne opravu obidvoch bazénov 
aj s technickým zariadením, opravu povrchov okolia 
bazénov, vybudovanie solárneho ohrevu vody, 
vybudovanie nového plážového ihriska, výstavbu 
šatní, spŕch a toaliet pre návštevníkov. 
Okrem rekonštrukcie kúpaliska plánuje organizovanie 
rôznych športových, športovo- rekreačných 
a spoločenských podujatí.
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili pre uvedený 
zámer jednorázovú dotáciu vo výške 44.000,- eur, ktorá 
by mal pokryť približne dve tretiny predpokladaných 
nákladov súvisiacich s rekonštrukciou. 
Doposiaľ mesto dotovalo prevádzku kúpaliska sumou 
približne 6.600,- eur ročne.
Túto letnú sezónu by mali Tepličky opäť ožiť 
a poskytnúť obyvateľom mesta a okolitých obcí 
v minulom roku tak postrádanú službu.

        Katarína Repková
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Škola už dávno nie je len výchovno-vzdelávacou usta-
novizňou, kde žiaci získavajú hlavne vedomosti. Je to 
priestor aj pre výchovu, prosociálne myslenie žiakov 
a kultúru. 
Školský rok 2013/2014 sme začali opäť v pokračovaní 
tradičných podujatí a aktivít školy.
September je mesiacom spolupráce s DSS v Krupine. 
Tradíciou školy sú Dni dobrovoľníctva, počas ktorých 
žiaci školy poskytujú obyvateľom zariadení svoje 
„služby“. Podieľajú sa na úprave exteriéru zariadenia 
a pravidelne (podľa plánu) ich potešia kultúrnymi 
programami. 
Výchovu k zdravému životnému štýlu rozvíjame už tra-
dičnou aktivitou Medzinárodného dňa srdca. Štafetový  
Beh srdca ukončil  už 6. ročník.  
Október sa nesie pravidelne v znamení Medzinárodné-
ho dňa školských knižníc.  Témou Brána do sveta žiaci 
celej školy rozvíjali čitateľskú gramotnosť a čítanie 
s porozumením na všetkých úrovniach. 

PRIESTOR PRE VÝCHOVU
A PROSOCIÁLNE MYSLENIE 
ŽIAKOV A KULTÚRU 

Do tohto podujatia sa škola pravidelne zapája už de-
viaty rok a umiestňuje sa vždy na prvých dvadsiatich 
– tridsiatich priečkach pri počte viac ako 300 zúčastne-
ných škôl. Organizátorom a garantom súťaže je minis-
terstvo školstva. 
Tvorivé dielne školského klubu detí sú aktívnou činnos-
ťou trikrát za školský rok. Tématicky sú spojené s roč-
ným obdobím a národnými  tradíciami. Sú obľúbené 
rovnako  u detí ako aj u rodičov a starých rodičov. Ten-
to raz výrobky predávali žiaci aj na Vianočných trhoch 
školy, ktorých sa zúčastnili aj predajcovia ľudových 
remesiel z okolia Krupiny. 
Záver kalendárneho roka 2013 bol v športovom duchu. 
Siedmy ročník Mikulášskeho turnaja s podporou futba-
lových hviezd Róberta Semeníka a Tomáša Ďubeka žia-
ci absolvovali medziročníkové futbalové zápasy, ktoré 
v popoludňajších a večerných hodinách vystriedal stol-
notenisový turnaj žiakov a rodičov školy. Všetci víťazi 
boli odmenení hodnotnými oceneniami. 

K už spomínaným podujatiam školy patria aj školské 
povinnosti a súťaže, ktoré rozvíjajú hlavne vedomosti 
žiakov. 
 Každoročne ich škola pripravuje na olympiády 
a súťaže organizované MŠ SR. V prvom polroku žiaci 
absolvovali z odborných predmetov školské kolá, z kto-
rých víťazi postúpili do okresných a vyšších postupo-
vých kôl. 
V novembri sme sa zapojili do literárnej súťaže vo 
vlastnej tvorbe básnických a prozaických diel žiakov. 
V súťaži Prečo mám rád slovenčinu, Prečo mám rád 
Slovensko, má škola pravidelne dobré výsledky. V tom-
to školskom roku sme prihlásili do súťaže 5 prác. 
Už v decembri 2013 získal pre našu školu v okresnom 
kole prvenstvo v olympiáde slovenského jazyka Tomáš 
Kocka, ktorý nás bude reprezentovať v krajskom kole 
vo februári 2014. 
Ostatné vedomostné súťaže štartujú práve v januári. 
Na ich výsledky si budeme musieť počkať.
V nasledujúcich mesiacoch roka nás čakajú podujatia 
školy, ktoré sú už tiež tradíciou: 

Deň otvorených dverí pre predškolákov
Fašiangový karneval
Týždeň slovenských knižníc
Čitateľská štafeta – Kráľ čitateľov
Noc s Andersenom
Deň Zeme, Deň mlieka
Rekreačný poldeň – Šváb (ŠKD).
Novinkou je plánovaná Rodinná olympiáda zameraná 
na disciplíny ľahkej atletiky.  
 Súčasťou rozvoja kompetencií žiakov je aj 
vzdelávanie  pedagogických zamestnancov. Formou 
projektu Premena tradičnej školy na modernú pod ná-
zvom Interaktívne metódy edukácie v škole 21. storo-
čia získajú kompetencie potrebné v oblasti vzdelávania 
žiakov. 
Realizácia projektu je naplánovaná na školské roky 
2012 – 2014, počas ktorých sa realizujú nasledovné 
činnosti:
Vytvorenie 3 pracovných tímov
Vzdelávanie PZ pre tvorbu výučbových materiálov za-
meraných na rozvoj čítania s porozumením, matema-
tickej i prírodovednej gramotnosti, v rámci vzdelávania 
učitelia absolvujú spolu 150 hodín v mimopracovnom 
čase.
Tvorba edukačných  materiálov  pre výučbu  SJ pre 
žiakov primárneho a nižšieho stredného vzdelávania
Tvorba edukačných  materiálov  pre výučbu  matemati-
ky, geografie, biológie, chémie a informatiky pre žiakov 
nižšieho stredného vzdelávania.
Edukačné materiály vytvárajú učitelia v čase mimo 
vyučovania 
Implementácia vytvorených materiálov do vyučovacie-
ho procesu
Nákup učebných pomôcok pre  predmety biológia, 
geografia, matematika, informatika, chémia v hodnote 
40 704,- € a nákup knižného fondu za 7 715,55 €.

                                                                                          Oľga Láslová

SPRAVODAJSTVO
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Obec Krupina podľa § 14 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o 
spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom 
hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších 
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že:
l. Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná
v sobotu 15. marca 2014  od 7.00 hodiny do 22.00 
hodiny.
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej repub-
liky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávne-
ných voličov,  bude sa druhé kolo voľby konať
v sobotu 29. marca 2014  od 7.00 hodiny do 22.00 
hodiny.
2. Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v 
okrsku č. 1 je:
volebná miestnosť v ZŠ J. C. Hronského Krupina, 
Školská 832/10
pre voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej repub-
liky s trvalým pobytom
29. augusta, Bernolákova, Bočkayho nám., Čsl.armá-
dy, E.M. Šoltésovej, Ficberg, Šváb, Gliarska, Gubáň, 
Hajdúcky rad, J.C. Hronského, J.G. Tajovského, J. 
Špitzera, Kmeťova, Koháryho rad, Krupina - mesto, 
Kuzmányho, Nám. SNP, Obchodná, Partizánska, Po-
loma, Sládkovičova, Stará Hora, Starohorská cesta, 
Starý Háj, Svätotrojčné nám., Tepličky, Tvoľ, Vajsov, 
Vĺčok, Zvolenská cesta 
Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v 
okrsku č. 2 je:
volebná miestnosť v ZŠ J. C. Hronského Krupina, 
Školská 832/10
pre voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republi-
ky s trvalým pobytom:
Bebrava, Bebravská, Čierne blato, Fraňa Kráľa, Hav-
ran, Hviezdoslavova, Kalinčiakova, Líška, Molkňa, 
Peter, Pijavice, Šibeničná, Školská, Záhradná, Žob-
rák
Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v 
okrsku č. 3 je:
volebná miestnosť v ZŠ J. C. Hronského Krupina, 
Školská 832/10
pre voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republi-
ky s trvalým pobytom:
M.R. Štefánika, Malinovského
Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v 
okrsku č. 4 je:
volebná miestnosť v ZŠ E.M.Šoltésovej Krupina, 
M.R.Štefánika 836/3
pre voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republi-
ky s trvalým pobytom:
Majerský rad
Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v 
okrsku č. 5 je:
volebná miestnosť v ZŠ E.M.Šoltésovej Krupina, 
M.R.Štefánika 836/3
pre voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republi-
ky s trvalým pobytom:
Dráhy, Holý Vrch, Horná, I. Krasku, J. Bottu, Jilem-
nického, Kamený kríž, Kňazova dolina, Kopanice, Ku-

INFORMÁCIA O ČASE 
A MIESTE KONANIA VOĽBY
PREZIDENTA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

kučka, Nad mestom, Nová, Nová Hora, Odrobinovo 
Pole, Palánkova, Plavárenská, Pribinova, Prostredná, 
Saská, Slnečná, Široké lúky, Vinohradnícka, Za Baš-
tou
Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v 
okrsku č. 6 je:
volebná miestnosť v ZŠ E.M.Šoltésovej Krupina, 
M.R.Štefánika 836/3
pre voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republi-
ky s trvalým pobytom:
Biely Kameň, Briač, Červená hora, Dionýza Štúra, 
Hozník, Husársky most, Jesenského, Mlynská, Nad 
Kotlom, Okruhlá hora, Osloboditeľov, Priemyselná, 
Rudolfa Geschwinda, Sencovka, Tanistravár, Tehel-
ná, Železničná
                                       Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta

V súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších právnych 
predpisov vyhlasuje Mestské zastupiteľstvo v 
Krupine

termín voľby
 hlavného kontrolóra mesta Krupina

na deň 16.4.2014
t.j. na deň konania zasadnutia MsZ, s dňom vzniku funk-
cie 1.7.2014, s úväzkom 1,0, na funkčné obdobie 6 rokov 
odo dňa vzniku funkcie.
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí 
odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 
dní pred dňom konania voľby na Mestskom úrade 
v Krupine, Svätotrojičné nám. 4/4.
Predpoklady na funkciu hlavného kontrolóra určujú usta-
novenia § 18a zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriade-
ní, v znení neskorších právnych predpisov. Podrobnosti o 
spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náleži-
tosti prihlášky stanovuje mesto Krupina takto:
Náležitosti prihlášky, vrátane zákonných predpokladov:
- meno a priezvisko, adresa bydliska uchádzača, 
- kvalifikačný predpoklad na funkciu kontrolóra                                                 
je ukončené minimálne úplné stredné vzdela-                                                                                             
nie, doklad o vzdelaní
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesia-                                                                                              
    ce, životopis.
Voľbu hlavného kontrolóra mesta Krupina MsZ 
vykoná verejným hlasovaním.
Doručené prihlášky uchádzačov, resp. kandidátov, pri-
praví pre rokovanie MsZ ku dňu vyhlásenia voľby perso-
nálne oddelenie MsÚ. Pre účel otvorenia obálok si MsZ 
stanovuje komisiu zloženú s poslancov MsZ, primátora 
mesta, prednostu mesta a zamestnankyne personálneho 
oddelenia MsÚ. Komisia sa stretne a vyhodnotí doručené 
prihlášky najmenej 7 dní pred konaním voľby hlavného 
kontrolóra.
Uchádzači, resp. kandidáti na funkciu hlavného 
kontrolóra sa s krátkym verbálnym prejavom 
predstavia na MsZ v deň konania voľby.

MsZ V KRUPINE VYHLASUJE
TERMÍN VOĽBY 
HLAVNÉHO KONTROLÓRA
MESTA KRUPINA
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uvedenie knihy a jej „posypanie“ čiernymi kameňmi z Is-
landu. Patrónmi novej knihy  sa stali  primátor  mesta  
Ing. R. Vazana a viceprimátorka Mgr. A. Borbuliaková. 
V  poobedňajších  hodinách v  priestoroch  Cukrárne 
Študentský sen mali možnosť obyvatelia mesta vyspo-
vedať autorku, čo aj naplno 
využili. 
Kniha Arnarove deti (2013) 
je inšpirovaná severskými 
ságami a mýtmi z Nórska 
(Škandinávie) či Islandu. 
Štyri samostatné príbehy, 
navzájom spájajú životné 
príbehy detí otca Arnara, 
pochádzajúcich z Islandu. 
Lilija, Olaf a Magnús a tiež 
vnuka Dagura, pričom sa im 
do cesty pripletú osudy ďal-
ších postáv, ale aj bohovia 
a bájne bytosti (králi, trolovia, temní elfovia, dragonidi, 
víly atp.). V knihe sa dajú rozpoznať podobnosti s Tolkie-
nou trilógiou Pán prsteňov, čo je možno spôsobené po-
dobným zdrojom inšpirácie v severských ságach (prsteň 
/ meče, králi a i.). 
Arnarove deti nepatria síce ku špičkovej slovenskej tvor-
be, ale kniha je čítavá, autorka zbytočne neodskakuje od 
hlavnej línie, a tak sa ľahko možno dočítať do šťastného 
konca.Knihy Arnarove deti, ako aj Carpona v plameňoch 
môžu čitatelia nájsť v Mestskej knižnici v Krupine.

12 KULTÚRA / VOĽNÝ ČAS

Dňa 25. januára 2014 sa v Kultúrnom dome obce Litava ko-
nal už tradičný  Ples folklórneho súboru Hont 2014. Členovia 
FS Hont, ich priatelia, známi a sympatizanti sa stretli, aby sa 
dobre zabavili. Slávnostným príhovorom ples zahájili členo-
via vedenia súboru Ľuboš Jombík a Martin Spodniak.
O kultúrny program sa postarala spevácka, tanečná a hu-
dobná zložka súboru. Po vynikajúcej slávnostnej večeri 
hostí na parket pozvala ľudová hudba FS Hont s primášom 
Milanom Verónym mladším a DJ Braňo Krajč. Počas plesu 
prebehol v rámci národného projektu KomPrax tanečný se-
minár, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej Únie. 
Malú tanečnú školu viedla umelecká vedúca FS Hont Martina 
Drugdová. Pre všetkých bola pripravená bohatá tombola. 
Folklórnu atmosféru počas celého večera dotvárala tradičná 
ľudová výzdoba. 
Na návštevníkov, ktorí sa rozhodli ísť na ples v kroji, čakala 
malá odmena. Viac ako 140 hostí odchádzalo domov spokoj-
ných až za ranného úsvitu. 

FOLKLÓRISTI PLESALI 
V LITAVE

BLANKA GONDOVÁ 
A JEJ ĎALŠIA KNIHA
Krupinská rodáčka (*1976) a bývalá študentka krupin-
ských škôl, absolventka SPŠ chemickej v Banskej Štiavni-
ci a vysokoškolského štúdia biomedicínskeho inžinierstva 
v Bratislave sa opäť vrátila do Krupiny... Po prvýkrát pred-
stavila debut Carpona v plameňoch (2011) v priestoroch 
Mestskej knižnice v Krupine. Tentoraz sem prišla s novou 
knihou, ktorú napísala počas pobytu v Nórsku. Na Islande 
pracovala v oblasti farmaceutického priemyslu a tam sa 
zoznámila so svojím súčasným životným partnerom. Po 
prepuknutí finančnej krízy odišla do Českej republiky 
a napokon spolu s priateľom Magnúsom zakotvili v Nór-
sku. 12. decembra 2013 predstavila novú knihu Arnarove 
deti v obradnej sieni MsÚ v Krupine, kde odpovedala na 
otázky študentov Gymnázia Andreja Sládkoviča a Strednej 
odbornej školy v Krupine. Vyvrcholením bolo  slávnostné 

           Miroslav Lukáč

Mestský úrad v Krupine - Oddelenie kultúry 
vás pozýva na bláznivú divadelnú komédiu

4. apríl 2014 Kino Kultúra o 19.00 hod.
Predpredaj vstupeniek v IC Krupina - 0918869100

vstupné: 10 €

1. GAZDOVSKÝ JARMOK
V KRUPINE

FS Hont

Ján Alakša

Mesto Krupina v spolupráci so Slovenským zväzom cho-
vateľov ZO Hontianske Nemce pripravuje chovateľskú 
prezentačno – predajnú výstavu „ 1. Gazdovský jarmok 
v Krupine“.
Chceme podporovať miestnych výrobcov, pestovateľov a 
farmárov. Mesto chce dať priestor predovšetkým gazdom 
a pestovateľom z Hontu, ktorí by pravidelne ponúkali na 
predaj domáce syry, vajíčka, mlieko, chlieb, mäsové vý-
robky, med, ovocie a pod.
Záujemcovia o prezentáciu svojich chovateľských a pes-
tovateľských úspechov  sa môžu Krupinčanom predstaviť 
10. mája 2014 v priestoroch Amfiteátra Viliama Polónyiho 
a jeho okolia.
Na výstave si môžete kúpiť a vymeniť domáce produkty.
Veríme, že spolu s Vami dokážeme priaznivo podporiť 
rozvoj lokálneho trhu a ponúknuť pestrú ponuku zdra-
vých domácich produktov.
Pre účastníkov podujatia bude pripravené občerstvenie z 
gazdovského dvora a kultúrny program.
Záujemcovia o predaj svojich výrobkov sa môžu prihlásiť 
na Mestskom úrade v Krupine – oddelenie Kultúry a v In-
formačnom centre Mesta Krupina na t.č. 0905 536 852 a 
0918 869 100.

DEŇ KRUPINSKÝCH LAZNÍKOV
JAR V HONTE

28. MARCA 2014
Mestská tržnica v Krupine


