
„Športujeme s elánom“. 
Od rána sa rozbehli rôzne 
športové disciplíny. Občania 
si merali sily vo volejbale, ho-
kejbale,  tenise, stolnom tenise, 
streľbe a šípkach. Taktiež bolo 
pripravené zápolenie pre našich 
najstarších občanov pod názvom 
Seniori v akcii. Priaznivci tu-
ristiky mali pripravené pod-
ujatie s názvom „Po turistických 
stopách“. 
Sobotné športovanie vyvrcholilo 
vyhodnotením na Amfiteátri 
Viliama  Polónyiho, kde primátor 
mesta odovzdal víťazom jednot-
livých športov víťazné poháre. Po 
vyhodnotení nasledoval koncert 
ELÁN REVIVAL LEGENDA SHOW, 
ktorým atmosféru pripravili 
Dominik LAUKO a Dávid BÍLEK 
s ich hudobným vystúpením. 
Koncert sa tešil dobrej účasti 
a niesol sa vo výbornej at-
mosfére. 
V ten istý večer sa konal už 
v poradí III. Tanečný dom 
v Reštaurácii Hont, ktorý pri-
pravili tanečníci a hudobníci 
z Folklórneho súboru HONT. 
Návštevníci sa mohli naučiť 
ľudový tanec, po ktorom nasle-
dovala zábava a tancovačka do 
rána. 
Nedeľa doplnila Dni mesta 
Krupina  „Jazdou na bicykli“ 
a „Motoristickou jazdou 
zručnosti“, ktorá sa tešila hojnej 
účasti.
Na záver by sme sa chceli 
poďakovať všetkým náv-
števníkom, účastníkom špor-
tových podujatí, účinkujúcim 
a organizátorom Dní mesta 
Krupina 2015 za skvelý víkend 
osláv nášho mesta Krupina. 
Tešíme sa na vás opäť o rok.                                                                                                                                           
                            Zdenka Sýkorová

Mesto Krupina už deväť rokov organizuje podujatie pod názvom 
Dni mesta Krupina. Tri dni podujatí nielen pre Krupinčanov, ale 
aj pre všetkých ostatných náv-
števníkov mesta sa tento rok 
konali od  5. do 7. júna 2015. 
Tradične sme začali v piatok 
Remeselníckym jarmokom. Na  
Svätotrojičnom námestí  už 
od ranných až do večerných 
hodín boli rozložené stánky s 
množstvom pekných ľudových 
výrobkov. O 15-tej hodine bola  v 
priestoroch Múzea A. Sládkoviča 
otvorená výstava pod názvom 
Výtvarné umenie v zbierkach 
múzea. Slávnostné mestské za-
stupiteľstvo je neodmysliteľnou 
súčasťou týchto slávnostných 
dní. 
Počas zastupiteľstva bola 
udelená Cena primátora mesta 
akademickej maliarke Kláre 
Pataki a Cena mesta Krupina 
dlhoročnému pedagógovi, au-
torovi mnohých básnických 
zbierok Krupinčanovi Jánovi 
Kankovi. Súčasťou mestského 
zastupiteľstva bolo slávnostné 
uvedenie knihy o osobnostiach 
kultúrneho života na Slovensku 
s názvom „Nezostalo po nich 
ticho 3“. Piatkový večer Dní 
mesta pokračoval na Amfiteátri 
Viliama Polónyiho. 
Začali sme v slávnostnom duchu 
vystúpením husľového TRIA 
XPOLOSION.  V ich podaní sme 
mali možnosť vypočuť si zmes 
klasickej hudby, disco a pop ale 
aj virtuózne husľové prevedenie 
v duchu keltskej hudby. Večer 
pokračoval v duchu tradičnej 
ľudovej hudby. Na dosky amfi-
teátra nastúpil 30-členný súbor 
FS URPÍN z Banskej Bystrice, 
ktorý pred plným hľadiskom 
nášho amfiteátra predviedol 
kus ľudového umenia a svoj 
talent. Naši domáci „súboristi“ 
z FS HONT zážitok z folklóru 
len umocnili a dostali zaslúžený  
„standing ovation“.
Sobota 6. júna sa niesla 
v športovom duchu s mottom 

S ELÁNOM DO X. ROČNÍKA 
DNI MESTA KRUPINA 2016
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Slávnostné mestské zastupiteľstvo v Krupine, ktoré je jedným z vyvrcholení osláv počas Dní mesta Krupina, dňa 5. júna v priestoroch 
Kina Kultúra privítalo hostí z celého Slovenska. 
Po úvodnej Hymne Slovenskej republiky a básni prednesenej A. Špánikom, nasledoval príhovor primátora mesta Radoslava Vazana. 
V ňom zdôraznil niekoľko výročí, ktoré si tento rok Krupina pripomína. 70. výročie konca II. svetovej vojny a 50. výročie vzniku mestského 
Múzea Andreja Sládkoviča, ktoré pomáha uchovávať historickú pamäť mesta, ale aj dlhodobo a systematicky skúma a prezentuje dejiny 
nášho mesta – jedného z najstarších na Slovensku. Ako v príhovore zdôraznil, je našou spoločnou povinnosťou zachovať nielen pamäť 
a poučenie z dejín, ale aj inštitúcie, ktoré ich pomáhajú udržať. 
Nasledoval samotný akt udelenia ocenení, ktoré odporučilo alebo schválilo Mestské zastupiteľstvo v Krupine.
Na pódium vystúpila 
akad. sochárka Klára Pataki, 
ktorá z rúk zástupcu mesta R. Vazana prevzala 
Cenu primátora mesta Krupina. 
Po prvýkrát sa prihovorila auditóriu a zapísala do pamätnej knihy. 
Akad. sochárka Klára Pataki sa narodila 14. mája 1930 v Šahách, 
no od malička žila v Krupine v tzv. Boryho dome u Blažkovičov. 
Otec František bol úradník OÚ v Krupine. Po smrti otca sa s matkou 
presťahovala do Zvolena kde vyštudovala miestne gymnázium. 
Neskôr začala študovať na Vysokej škole výtvarných umení 
v Bratislave a stala sa jednou z prvých absolventiek tejto školy. 
Študovala u prof. Jozefa Kostku a prof. Fraňa Štefunku. Jej dielo 
reprezentuje komorná i monumentálna tvorba, sochy, busty, plastiky, 
kresba. Spomenieme najvýznamnejšiu - ženu ako súčasť pamätníka 
obetiam fašizmu v Nemeckej pri Banskej Bystrici z roku 1960. 
Jej diela vystavujú v množstve galérii doma i v zahraničí. A jedno 
z nich – bronzovú bustu Ľudovíta Štúra z roku 1976 minulý rok 
darovala krupinskému múzeu. Autorka je držiteľkou viacerých 
vyznamenaní a ocenení – z množstva vyberáme len niektoré: Cena 
Cypriána Majerníka, Zaslúžilá umelkyňa a v roku 1988 získala titul 
Národná umelkyňa. Autorka získala Cenu primátora mesta Krupina 
za výnimočný prínos k sochárskej tvorbe na Slovensku, za donáciu 
pre Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine, ako aj pri príležitosti 85. 
výročia narodenia. 
Ďalším oceneným bol 
Ján Kanka,
ktorý si z rúk primátora prevzal Cenu mesta Krupina. 
Poďakoval sa a zapísal do pamätnej knihy. Ján Kanka sa narodil 
12. októbra 1939 v Dražovciach.  Po absolvovaní Pedagogickej 
školy pre vzdelanie učiteľov národných škôl v Krupine pôsobil ako 
učiteľ na základných školách v Bzovíku a Dolnom Badíne (tam v r. 
1997 – 2000 ako riaditeľ). Hral na husliach a ako primáš pôsobil 
v ľudovej hudbe Vartovka pri pedagogickej škole a neskôr v súbore 
Sládkovič. Ján Kanka bol propagátorom ľudovej hudby a folklóru 
v Krupine, dlhé roky sprevádzal ako primáš ľudovej hudby mladých 
tanečníkov a spevákov z Pionierskeho domu počas Spievaniek pod 
Vartovkou. Publikoval aj množstvo jednotlivých básní v regionálnych 
i celoštátnych periodikách a roku 1994 vydal výber svojej takmer 
30-ročnej básnickej tvorby - prvú zbierku básní Orchidea a v roku 
2001 ďalšiu - Črievičky jesene. Pán Kanka získal Cenu mesta 
Krupina za významný prínos v oblasti pedagogickej činnosti, kultúry 
a osvety, ako aj za publikačnú činnosť s regionálnym i celonárodným 
presahom.

Hoci na pódium nevystúpil ako osoba, Krupinčanom sa znova no 
v inej podobe predstavil herec a rodák Viliam Polónyi. Koncom 
minulého roka vyšiel III. diel knihy Nezostalo po nich ticho 3 
od autorov Petra Valu a Aleny Horváthovej-Čisárikovej, pričom 12. 
kapitola je venovaná práve V. Polónyimu. 
Manželka Mgr.art. Božena Polónyiová, autor Peter Valo, jeho kolega 
Karol Čálik a scénograf z Divadla Andreja Bagara v Nitre František 
Perger si pripomenuli nášho rodáka a šumivým vínom primátor 
a autor knihy pokropili novú knihu. Uvedenie novej knihy do života 
bolo záverom programu slávnostného mestského zastupiteľstva 
v Kine kultúra.
                                                                                                   Miroslav Lukáč

NA SLÁVNOSTNOM ZASADNUTÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
SA ODOVZDÁVALI OCENENIA VYBRANÝM OSOBNOSTIAM 
S UMELECKÝM CÍTENÍM
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7. mája 2015 sme si pripomenuli 70. výročie konca II. svetovej 
vojny v Európe (8. máj 1945), počas ktorej zahynulo približne 70 
miliónov ľudí. Mesto Krupina postihla vojna 215-timi ľudskými 
obeťami – väčšinou civilného obyvateľstva, ale aj vojakov či par-
tizánov. Spomienka sa začala netradične sprievodom od prvého 
pamätníka v Parku Andreja Sládkoviča k Pamätníku obetiam I. 
a II. svetovej vojny. Zástupcovia verejnej a štátnej správy položili 
k pamätníku vence a vzdali česť vojnovým obetiam. Prítomným 
hosťom, poslancom MsZ, obyvateľom mesta, ako aj členom Slo-
venského zväzu protifašistických bojovníkov po zaznení ruskej 
štátnej a slovenskej hymny a krátkej básne sa prihovoril primátor 
mesta Radoslav Vazan. 
V príhovore zdôraznil význam spomienky na obete II. sv. vojny 
a poukázal na súčasné fašizujúce tendencie vo svete. 
Nasledoval príhovor prednostu Okresného úradu v Krupine Petra 
Filuša v podobnom duchu. Námestník Obchodného zastupiteľstva 
Ruskej federácie v Slovenskej republike Alexander Anikin po 

SPOMIENKA NA 70. VÝROČIE UKONČENIA II. SVETOVEJ VOJNY
1945 - 2015  

položení venca k pa-
mätníku vo svojom 
prejave pripomenul 
spoločný boj proti ne-
priateľovi a aj to, že 
by sme na to nemali 
zabúdať. 
Historické udalosti 
konca vojny v sa-
motnom meste a okolí 
priblížil predseda Zá-
kladnej organizácie 
SZPB brig. gen. v.v. 
Stanislav Petrenec. 
Účastníci slávnosti 
sa následne pre-

sunuli na námestie k mestskému domu, kde predstavitelia mesta a ruského ob-
chodného zastupiteľstva položili vence k pamätnej tabuli hrdinom padlým počas 
II. svetovej vojny. Slávnostnú príležitosť umocnila živá dychová hudba zložená 
z dvoch telies - Sebechlebskí hudci a Spolok dychovej hudby Sitnianka z Banskej 
Štiavnice. Hymnické piesne pri pamätníku vystriedali programom piesní rôznych 
žánrov na Svätotrojičnom námestí pred  MsÚ v Krupine. Takto si okrem hostí 
mohli mierovú slávnosť vychutnať aj okoloidúci obyvatelia mesta Krupina. Vo 
večerných hodinách si tradičnou vatrou na Stražavári pri krupinskej Vartovke 
výročie konca II. svetovej vojny pripomenuli predstavitelia mesta, okresu a ďalší 
Krupinčania, ale aj hostia – predseda NR SR Peter Pellegrini a poslanec NR SR 
Tibor Lebocký.                                                                        Miroslav Lukáč
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Pri príležitosti Dňa Zeme, Domček - CVČ a Mesto Krupina v 
spolupráci s firmami, sponzormi a Mládežníckym parlamentom, 
zorganizovali 30. apríla tradičné podujatie - Deň Zeme.
Pre deti materských, základných a stredných škôl v Krupine sme 
pripravili množstvo aktivít, pri ktorých sa deti a žiaci nielen zabavili, 
ale získali aj informácie o našej planéte.
V Centre voľného času bolo pripravených 13 stanovíšť, ktoré boli 
pre deti veľmi zaujímavé. Na stanovišti „tvorivé dielne“ deti vyrábali 
výrobky z recyklovaného materiálu, na ďalšom sa dozvedeli niečo 
o zdravej výžive. Novinkou bolo stanovište Arboréta zo Zvolena a 
živé pexeso, ktoré tvorili dobrovoľníci z radov našich mládežníkov. 
Záujem prejavili aj o skladanie puzzlí a o lúštenie eko - tajničky. 
Praktickou ukážkou deti ukázali triedenie odpadu do pripravených 
kontajnerov a na ďalšom stanovišti určovali stopy zvierat.
Najväčšiu pozornosť detí pútali zvieratká a tých bolo tento rok 
naozaj dosť. Mládežníci deťom priniesli naozajstných chlpatých 
pavúkov, malú korytnačku, veľkého labradora a malého zajačika. 

"Zem nepatrí človeku - 
človek patrí Zemi."

Krásne ľudové piesne zneli 6. 5. 2015 v Domčeku – CVČ v Krupi-
ne, kde sa konalo obvodné kolo súťaže Slávik Slovenska. Odborná 
porota v zložení: Mgr. Viktória  Jombíková, Mgr. Betka Ližbetinová 
a p. Milan Hronček, mali čo robiť, aby vybrali tých najlepších.  
Za doprovodu učiteľov, rodičov, ba aj starých rodičov sa deti po-
stupne zbavili trémy a zaspievali, ako najlepšie vedeli.  
Mnohí vystupovali na verejnosti prvýkrát a ich premiéra bola oce-
nená potleskom. 
Výsledky obvodného kola speváckej súťaže Slávik Slovenska 2015:
I.Kategória
1. miesto:  Petra Piatrová, ZŠ J. C. Hronského, Krupina
2.miesto:  Maroš Izák, SŠ Dudince
3.miesto:  Eliška Výbošťoková, ZŠ s MŠ Hontianske Nemce
II.Kategória
1.miesto: Sofia Povaľačová , ZŠ J. C. Hronského, Krupina
2.miesto: Veronika Mešterová, ZŠ E. M. Šoltésovej, Krupina
3.miesto: Laura Selská, ZŠ s MŠ Bzovík
III.Kategória
1miesto: Terézia Guttenová, SŠ Dudince 
2.miesto: Silvia Sýkorová, ZŠ J.C.Hronského Krupina
3.miesto: Kristína Verónyová, ZŠ E. M. Šoltésovej, Krupina
Víťaz z každej kategórie postupil do krajského kola, ktoré sa usku-
točnilo 4. 6. 2015 na Zvolenskom zámku.
                                                                  Ľubica Dutkievičová

SLÁVIK SLOVENSKA 2015

24. mája opäť Krupinou znela krásna ľudová pieseň. Kinosála plná 
divákov, ktorí netrpezlivo čakali na vystúpenie svojich ratolestí, 
z ktorých mnohí mali svoju premiéru na doskách, ktoré znamenajú 
svet.
V úvode sa na javisku objavil Janko Hraško spolu s moderátorkou 

O pár metrov ďalej sledovali výcvik psov a najviac zaujímavostí 
im ukázali naši lesáci z Mestských lesov Krupina. Tu deti určovali 
kôry stromov, vetvičky stromov, prezreli si zbierku motýľov, parožia 
a samozrejme najviac pozornosti venovali poľovníckym psom. Po 
prehliadke všetkých stanovíšť si ešte pozreli poučné a pútavé envi-
rofilmy v zrkadlovej miestnosti Domčeka.
Sprievodnou akciou Dňa Zeme boli aj literárna a fotografická súťaž 
a súťaž o najkrajšiu vtáčiu búdku. Do týchto súťaží sa zapojili len 
žiaci ZŠ a špeciálnej ZŠ a vtáčie búdky boli nielen krásne, ale aj 
nápadité. Víťazné literárne práce budú uverejnené na web stránke 
CVČ.
Zatiaľ, čo sa škôlkári a prvý stupeň ZŠ bavili, druhý stupeň ZŠ a 
študenti stredných škôl čistili mesto a okolie Krupiny, vysádzali 
stromčeky. Podľa vopred vypracovaného plánu nastúpili na určené 
miesta a odviedli kus dobrej práce pre naše životné prostredie.
Deň Zeme je len jeden v roku. Všetci by sme mali urobiť všetko 
preto, aby nebol iba jeden. Mali by sme sa starať o krásu nášho 
mesta a okolia každý deň. Práve 30. apríla nám deti ukázali, že 
môžu byť príkladom aj pre nás dospelých.        Ľubica Dutkievičová

SPIEVANKY POD VARTOVKOU 
- 37. ročník speváckej súťaže

Martinou Stehlíkovou, privítali všetkých účinkujúcich a porotu 
v zložení: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, folklorista, 
tanečník, spevák, multiinštrumentalista Ing. Igor Hraško, speváčka 
ľudových piesní MVDr. Iveta Bystrianska, riaditeľka základnej 
umeleckej školy v Krupine Mgr. Monika Jalšovská, vedúca detského 
folklórneho súboru Podpoľanček Ing. Danka Rusinová, umelecký 
vedúci detskej ľudovej hudby Podpoľanček  Roman Berky.
Zazneli tóny ľudovej hudby Temperament cimbal orchestra a už 
na scénu vystúpili tí najmenší, škôlkári, ktorí tvorili predkategóriu. 
Žiaci základných škôl súťažili v troch kategóriách. Celkovo na 37. 
ročníku Spievaniek pod Vartovkou vystúpilo 20 spevákov. 
Kým sa odborná porota poradila a rozhodla o umiestnení spevákov 
v jednotlivých kategóriách, vystúpila ľudová hudba Temperament 
cimbal orchestra a DFS Vartášik v doprovode ľudovej hudby. 
Pred  vyhodnotením ešte vystúpil predseda poroty Igor Hraško so 
svojím programom. 
A tu sú výsledky v jednotlivých kategóriách:
Predkategória: 
1. miesto - Barborka Pálková                     
2. miesto - Laura Pálešová 
3. miesto - Nina Živčáková
 
I. kategória: 
1. miesto - Stela Knošková            
2. miesto - Laura Strieborná 
3. miesto - Viktória Pellová
 
II. kategória: 
1. miesto - Sofia Povalačová 
2. miesto - Miriam Verónyová 
3. miesto - Veronika Mešterová 

III. kategória:
1. miesto - Kristína Verónyová 
2. miesto - Silvia Sýkorová 
3. miesto - Annamária Hašková

Cenu Angelky Balkovej - zakladateľky Spievaniek pod Vartovkou 
získal Janko Hybský.
Víťazom gratulujeme a ďakujeme všetkým súťažiacim, ktorí sa 
zúčastnili Spievaniek pod Vartovkou. 
Najväčšie ĎAKUJEM patrí organizátorkám celého  podujatia Mgr. 
Vike Jombíkovej a Magde Slúkovej.                Ľubica Dutkievičová
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Žiaci SOŠOaS v Krupine 
získali medzinárodný certifikát 
podnikateľských zručností ESP

Už tradične Domček – CVČ v Krupine organizuje súťaž Na bicykli 
bezpečne. V stredu 13. 5. 2015 sa zišli žiaci základných škôl 
z obvodu Krupina, aby si vyskúšali svoje schopnosti v jazde 
zručnosti a otestovali svoje vedomosti.
Výsledky: 
1.miesto ZŠ s MŠ Hontianske Nemce  družstvo „A“ s počtom 
trestných bodov 40
2.miesto ZŠ s MŠ Hontianske Nemce družsstvo „B“ s počtom 
trestných bodov 44
3. ZŠ E.M.Šoltésovej Krupina družstvo „B“ s počtom trestných 
bodov 49.
Najšikovnejšia cyklistka celej súťaže je Ema Kocková zo ZŠ s MŠ 
Hontianske Nemce, ktorá získala iba 4 trestné body počas celej 
súťaže.
Najšikovnejší cyklista Mário Kováčik zo ZŠ s MŠ Cerovo 5 trestných 
bodov.
Do krajského kola postúpili prvé  dve družstvá obidve z Hontianskych 
Nemiec.
Krajské kolo sa konalo tiež v Krupine na dopravnom ihrisku Domčeka 
– CVČ a naši Nemčania sa nedali zahanbiť ani v konkurencii kraja 
a získali krásne 3. miesto. Blahoželáme!                    Domček CVČ

Bezpečne na bicykli

Aplikovaná ekonómia je vzdelávací program, ktorý ponúka podnika-
teľské, ekonomické a finančné vzdelávanie. Po založení spoločnos-
ti, ktorá simuluje fungovanie akciovej spoločnosti, si študenti zvolili 
manažment a emisiou akcií získali 200 eurové základné imanie. Na 
základe marketingového prieskumu vypracovali podnikateľský plán 
a realizovali výrobu a predaj produktov,  podporovaný marketingo-
vými aktivitami a vedením účtovnej agendy. 
Koncom školského roka činnosť ukončili uzávierkou účtovných kníh 
a zostavením výročnej správy. Kapitál zhodnotili, 20 % dividendy 
vyplatili akcionárom a spoločnosť zlikvidovali podľa platných 
predpisov. Program bol pre študentom prínosom hlavne v tom, že 
pracovali s reálnymi peniazmi, ponúkali reálne výrobky a služby 
a získali reálne skúsenosti z podnikania. Vyrábali stojany na šperky, 
náhrdelníky, zorganizovali antinikotínovú kampaň, školský ples 
a iné aktivity. Vyskúšali si aj reprezentáciu na Veľtrhu študentských 
spoločností, ktorý sa konal v marci pod záštitou prezidenta SR 
Andreja Kisku. 
Vyvrcholením celoročnej práce žiakov bola možnosť získať certi-
fikát podnikateľských zručností ESP Entrepreneurial Skills Pass - 
medzinárodne uznávaný certifikát, ktorý osvedčuje podnikateľské 
zručnosti študentov. 
Počas roka všetci vypracúvali dotazníky na sebahodnotenie, ktoré 
mapovali ich celkový pokrok v študentskej spoločnosti. Posudzova-
nými kľúčovými kompetenciami boli kreativita, vytrvalosť, vynalie-
zavosť, sebavedomie, iniciatíva, tímový duch a zmysel pre zodpo-
vednosť.
Záverečný test preveril podnikateľské, ekonomické a finančné 
vedomosti študentov, ktoré získali počas práce v študentskej 
spoločnosti. Na úspešné získanie certifikátu sa vyžadovala 70 % 
úspešnosť. Žiačky Katarína Poliaková a Klaudia Krbušíková to 
zvládli a získali tak potrebné vedomosti, zručnosti a kompetencie 
na to, aby si dokázali založiť svoj vlastný podnik.
                                                                         Mária Šumichrastová

Tretiaci štúdijného odboru obchodná akadémia na SOŠOaS 
v Krupine likvidačným valným zhromaždením študentskej spoloč-
nosti Handy Hands ukončili podnikanie. 
V treťom ročníku absolvovali  predmet aplikovaná ekonómia, ktorý 
sa vyučuje v spolupráci s neziskovou organizáciou Junior Achieve-
ment Slovensko, ktorá je lídrom v oblasti podnikateľského vzdelá-
vania mladých ľudí na Slovensku. 

1. jún  v Domčeku – CVČ v Krupine patril deťom. Deti základných 
škôl, špeciálnej školy sa hrnuli do Domčeka už od rána. Čakali 
na nich pripravení pracovníci Domčeka – CVČ a dobrovoľníci 
z Mládežníckeho parlamentu a 2. stupňa ZŠ. Všetci pri 
svojich stánkoch, oblečení  v kostýmoch, aby sa s deťmi hrali 
a zabávali. 
MDD v Domčeku otvoril primátor mesta Krupina Ing. Radoslav 
Vazan spolu s riaditeľkou CVČ Mgr. Ľubicou Dutkievičovou a začal 
sa celodenný maratón. O 10:00 hodine si pozreli program, ktorý 
pripravili ZÚ FRESH a ROMANO JILO. O 10:30 hod. prišli do areálu 
aj žiaci 2. stupňa ZŠ a o 14:30 hod. aj deti z MŠ. 
O 14:30 hod. vystúpili s programom ZÚ Vartášik s ľudovou hudbou,  
FRESH a Capoeira.
Plný areál detí, radosť na tvári, spokojnosť učiteľov a rodičov, to je 
dôkaz, že tohoročný Deň detí sa vydaril a že naša práca má zmysel 
a význam.
Ďakujeme mestu Krupina a všetkým sponzorom, ktorí nás podporili.
                                                                           Ľubica Dutkievičová

Ak máme vychovávať deti, 
je potrebné, aby sme sa tiež stali 
deťmi
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V dňoch 6.5. až 10.5. 2015 sa osemnásť žiakov a päť učiteľov našej 
školy zúčastnilo poznávacieho zájazdu do Talianska. Navštívili sme 
mestá Pisa a Florencia, ktoré patria k najvyhľadávanejším mestám v 
Toskánsku a hlavné mesto Rím. Naša cesta sa začala v stredu večer. 
Cestovali sme cez Rakúsko a cez nádherné, monumentálne a vý-
chodom slnka osvetlené Alpy sme prekročili hranice s Talianskom. 
Prvý deň nášho zájazdu sme strávili v meste Pisa, rodisku slávneho 
Galilea Galileiho. Prezreli sme si Námestie zázrakov s jeho asi najz-
námejšou pamiatkou Šikmou vežou. Kto mal chuť a odvahu mohol 
si vyjsť až ku zvonici 
na najvyššom poschodí 
veže. Komu sa nechce-
lo šliapať po 294 scho-
doch mohol navštíviť 
katedrálu, babtistérium 
(krstiteľnicu), mramo-
rový arkádový cintorín 
alebo najmenšiu bota-
nickú záhradu – zalo-
ženú ako prvú v Európe.
Druhý deň nás privítala 
krásna starobylá Flo-
rencia, s jej dominantou, katedrálou St. Maria del Fiore, s druhou 
najväčšou kupolou na svete, babtistériom a zvonicou. Aj tu kto 
mal odvahu si mohol vyjsť buď po 463 schodoch na vrch kupoly, 
odkiaľ sa mu naskytol nádherný výhľad na Florenciu, alebo na vrch 
zvonice. Zastavili sme sa aj v kaplnke Mediciovcov, ktorej najkrajšia 
časť však bola pre rekonštrukciu zatvorená. Potom sme po ceste ku 
Galérii Uffizi videli 
repliku Michelange-
lovej sochy Dávida. 
Prešli sme po moste 
zlatníkov, ktorý má 
súčasné pomeno-
vanie preto, že sa 
na ňom nachádzajú 
obchodíky so 
zlatom. Posled-
nou zastávkou na 
našich potulkách 
Florenciou bol palác 
Pitti, sídlo rodu Pit-
tiovcov, s krásnym 
parkom a ružovou 
záhradou. Posled-
ný, tretí deň nášho 
pobytu v Taliansku sme navštívili hlavné mesto Rím. Tu bol náš 
program veľmi pestrý. Pre niektorých z nás bolo zážitkom aj cesto-

vanie metrom, ktorým sme sa 
dostali až do Vatikánu, našej 
prvej zastávky. Pozreli sme si 
námestie Sv. Petra a baziliku 
Sv. Petra. Kto nemal ešte plné 
zuby schodov opäť mohol vy-
stúpiť až na vrchol kupoly po 
491 schodoch, alebo vyjsť asi 
do polovice výťahom a zvyšok 
vyjsť pešo. Popri Anjelskom 
hrade sme prešli až na námes-
tie Piazza Navona, ktoré je 
známe ako námestie umelcov. 
Ďalšou zastávkou bol sta-
robylý Pantheon, v ktorého 
kupole sa nachádza diera 
s priemerom 9 metrov, ktorá 
je jediným zdrojom denného 
svetla v tomto chráme. Mali 
sme však aj trochu smoly, 

OBJAVOVALI SME KRÁSY 
TALIANSKA

pretože svetoznáma Fontána Di Trevi bola v tom čase v rekonštruk-
cii, a preto sme ju nemohli vidieť v plnej kráse. No aj tak pôsobí 
monumentálne a nádherne so svojimi sochami, napríklad sochou 
Neptúna. Aj keď v nej nebola voda, predsa sme do nej pravou rukou 
a cez pravé plece hodili mincu, aby sme sa do Ríma ešte raz vrátili. 
Denne z nej vyberú mince v hodnote 3000€. Na našich potulkách 
Rímom sme nemohli vynechať Španielske schody, asi najznámejšie 
schody na svete, na ktoré si mnohí prídu len tak posedieť. 135 
schodov spája Španielske námestie s kostolom Trinita dei Monti. 
Popri Kapitole, na ktorom stojí nádherný pamätník Viktora Emanue-
la II z bieleho mramoru, sme prešli k pravdepodobne najznámejšej 
stavbe v Ríme, ku Koloseu. V Koloseu sa konali zápasy gladiátorov, 
ktoré mohlo sledovať až 50 000 ľudí. V blízkosti Kolosea sa na-
chádza Fórum Romanum – zvyšky rímskej starobylej architektúry. 
No a už nás čakala len spiatočná cesta domov na Slovensko.Videli 
sme veľa zaujímavého, niečo nové sme sa naučili, ochutnali sme 
pravú taliansku pizzu a cestoviny, počasie nám vyšlo na jednotku 
a tak sme sa, síce unavení ale plný nových zážitkov a informácií, 
vrátili domov. Verím, že niektorí z nás sa do Ríma ešte raz vrátia.                                                                                                                                          
                                                         Slavomíra Chrienová, ZŠ J.C.H.

Dňa 28. mája 2015 organizovala Základná škola Jozefa Cígera 
Hronského v Krupine výlet do Viedne. 
O 7.00 hod. sme sa všetci stretli pred budovou školy a postupne 
sme nastúpili do autobusu, od najstarších žiakov - deviatakov až 
po piatakov. Cesta do čokoládovne Hauswirth  trvala približne tri 
hodiny. Čokoládovňa Hauswirth je jedinečná v tom, že tam najprv 
môžeme všetko ochutnať a podľa toho, čo nám najviac chutí, si 
vybrať, čo si tam kúpime. 
Asi o tridsať minút sme dorazili do obchodného centra, kde sme 
strávili asi hodinku a mohli si pokúpiť všetko, čo sme potrebovali 
alebo chceli.
Okolo jednej hodiny poobede sme dorazili k  zámku Schönbrunn 
a jeho záhradám, v ktorých sa nachádza aj najstaršia ZOO v Európe, 
ktorá tiež patrí medzi najkrajšie v Európe. V ZOO sme strávili štyri 
hodiny a aj tak sme nevideli všetko, čo ukrýva.     
Približne o 18.00 hod. sme odchádzali z Viedne a domov sme prišli 
okolo 22.00 hod. 
Výlet dopadol veľmi dobre. Všetci sme sa zdraví vrátili domov. 
Bol to síce namáhavý deň, ale máme aj veľa príjemných zážitkov.                                                                                                                                        
                                             Natália Spodniaková, VII.C, ZŠ J.C.H.

MÁJOVÁ VIEDEŇ
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Biologická exkurzia piatakov
Dňa 26. mája sme pre žiakov 5. ročníka zorganizovali biologickú exkurziu. Našou 
prvou zastávkou bolo Arborétum v Tesárskych Mlyňanoch, kde nás najviac zaujalo 
rozárium – práve kvitli ruže najrôznejších farieb a vôní. Našu pozornosť si však zís-
kali aj iné, do krásnych farieb odeté kríky z rôznych kútov sveta. Tablety a mobily 
cvakali a zvečňovali tú nádheru okolo nás.
Národný žrebčín v Topolčiankach (naša druhá zastávka) nás privítal riadnym daž-
ďom, ale nám to nevadilo, pretože krásne kone sme obdivovali pod strechou jaz-
diarne a stajní. V stajniach sú ustajnené kone vzácnych a drahých plemien. Videli 
sme aj nádherného koňa, ktorého mala požičaného kráľovná Alžbeta II. pri svojej 
návšteve Slovenska . Na svete je len 6 koní lipicanov s čiernou srsťou a jedného 
sme videli práve na našej exkurzii.
Našou poslednou zastávkou bola Zubria zvernica v Topolčiankach, kde sme prišli 
v čase zubrieho obeda. Z vyhliadkovej terasy sme najprv videli najväčšie zvieratá 
žijúce na Slovensku len na neďalekej lúke pomedzi stromy. Plechový zvuk vedra, z 
ktorého im ošetrovatelia nasypali do válovcov „obed“ ich prilákal tesne pred objek-
tívy našich fotoaparátov a tam sa nám ukázali v plnej svojej kráse – mohutné a krásne. Pre nás všetkých to bol veľký zážitok. Táto exkur-
zia obohatila vedomosti žiakov z biológie a my sa už tešíme na ďalšie.                                                                    ZŠ E. M. Šoltésovej

Dňa 27.5.2015 sme my, deti zo školského klubu 
Stonožka a pani vychovávateľky, prijali pozva-
nie od našej kamarátky zo 4.A Charlotte Su-
rovcovej a  jej rodičov na májovú opekačku v 
prírode. 
Pri bráne nás už nedočkavo vítala Charlottka 
a jej maminka s úsmevom. Drevo v ohni už 
praskalo a my vyhladnutí z cesty sme sa razom 
pustli do opekania. Veď  najväčšie čaro má 
opekanie v prírode nad otvoreným ohňom, kde 
jedlá získavajú jedinečnú chuť a vôňu z aro-
matického dymu. Špekáčiky nám chutili, oheň 
príjemne hrial a v prostredí nádhernej prírody 
sme si oddýchli, zahrali sa a zrelaxovali.
Toto malé dobrodružstvo, sa nám veľmi páčilo 
a aj týmto sa chceme poďakovať Charlotte a 
jej rodičom za príjemne strávené popoludnie.                                                                                                                                      
                                               ZŠ E. M. Šoltésovej

Relax pri opekaní

Škola priateľská k deťom
Špeciálna základná škola v Krupine patrí medzi školy, ktoré získali označenie Škola 
priateľská k deťom. V rámci programu Škola priateľská k deťom sa ŠZŠ v mesiaci 
apríl 2015 zapojila do 3. ročníka výtvarno-literárnej súťaže Ľudské práva očami detí 
na tému Moje ja – ja som ja! Do súťaže sme prispeli výtvarnými prácami šiestich 
žiakov. V priebehu celoslovenskej kampane Týždeň modrého gombíka (18.5. – 
22.5.2015) sme sa po druhýkrát zapojili do organizovania finančnej zbierky formou 
tanca zumba.  Počas neho sa konala zbierka na našej škole. Prispeli sme čiastkou 
25,41 €. Pri tejto aktivite bolo prezentované aj video o situácii v Nepále.
Svet práce
Žiaci Špeciálnej základnej školy v Krupine nemajú reálnu predstavu, ako sa ďalej 
môžu pripravovať na budúce povolanie. Táto skutočnosť podnietila Mgr. Vicianovú 
k organizovaniu troch aktivít pre našich žiakov v mesiaci apríl. 
Návšteva Požiarnej zbrojnice v Krupine
Hasiči už pre našich žiakov nie sú iba tí, ktorí zasahujú pri požiaroch. Oboznámili sa 
aj s ich zásahmi pri autonehodách, prírodných katastrofách, pri záchrane životov. 
Zažili na vlastné oči požiarnu techniku, videli technický park a skutočne bol tento 
deň pre nich nezabudnuteľný zážitok.
Cukrárenská výroba,
ktorá patrí pod Strednú odbornú školu obchodu a služieb v Krupine, sa predstavila 
našim žiakom. Napriek skutočnosti, že tu naši žiaci nebudú študovať, majú vďaka 
návšteve cukrárenskej výroby zažitú konkrétnu predstavu, ako prebieha praktická 
príprava budúcich cukrárov na toto sladké povolanie. 
Ťažkou prácou „pri chlebe“ 
O tom, že chlieb sa ťažko vyrába sa presvedčili počas návštevy prevádzky Bzovskej 
pekárne v Krupine. Ťažkou prácou „pri chlebe“ slovom sprevádzala pani Molnárová.
Ďakujem všetkým, ktorí nám umožnili prísť s deťmi do ich prevádzok.
Vybíjaná 
V Litave sa zrodila nová tradícia. V piatok 5. 6. 2015 sa konal nultý ročník športovej 
súťaže pre žiakov nižšieho stupňa, kde naši reprezentanti v silnej konkurencii získali 
tretí stupeň víťazov.
Učarovali mu ľudové piesne
Mesiac máj priniesol žiakovi ŠZŠ 
v Krupine Jankovi Hybskému ocenenie 
na súťažiach v speve ľudovej piesne 
hneď 3-krát. S piesňou „Čo sa stalo 
nové“ si vyspieval  1. miesto v kraj-
skej speváckej súťaži žiakov špeciál-
nych základných škôl v Banskej Bystri-
ci, “Husľový kľúčik 2015“ s postupom 
do celoslovenského kola v Bratislave. 
V hlavnom meste ocenila Jankov spev 
porota v zložení: Ján Berky  Mrenica ml., Mária Čírová, Peter Marcin a udelili mu 3. 
miesto.  Úspech mu priniesla aj účasť na Spievankách pod Vartovkou 2015, ktorú orga-
nizoval Domček CVČ Krupina, kde získal cenu Angelky Balkovej, zakladateľky tejto súťa-
že. Vďaka organizátorkám súťaže p. Magdy Slúkovej a p. Viktórii Jombíkovej sa aj  náš 
žiak mohol prvý krát zúčastniť tejto súťaže a predviesť spev nielen v Bratislave ale aj 
obyvateľom Krupiny.                                                                            ŠZŠ Krupina

Aktívna Špeciálna základná škola
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Oprava miestnej komunikácie Tanistravár – III. etapa 
Oprava pozostávala z odstráne-
nia starých podkladov a krytov, 
úpravy podkladu nanesením 
spojovacej emulzie a pokládky 
asfaltobetónu príslušnej triedy 
a hrúbky, a to v celkovej dĺžke 
62m, a výmere 217 m2.  Súčas-
ťou realizácie bolo aj osadenie 
odvodňovacieho žľabu k odvede-
niu povrchových vôd  na spojnici križovatky, kde sa napájala druhá 
a tretia etapa realizácie opravy cesty. 
Oprava spevnených plôch  pred Domom smútku v Starom 
cintoríne
Oprava pozostávala z odstráne-
nia starých podkladov a krytov, 
úpravy podkladu nanesením 
spojovacej emulzie a pokládky 
asfaltobetónu príslušnej triedy 
a hrúbky, a to vo výmere 250 
m2.  Súčasťou realizácie bolo aj 
osadenie odvodňovacieho žľabu 
k odvedeniu povrchových vôd  
a doplnenia chodníkového obrubníka. 
Oprava chodníkov  v Starom cintoríne 
Realizácia pozostávala z opravy 
už značne poškodeného chodníka 
pozdĺž celého Starého cintorína, 
ako aj spojovacieho  chodníka 
smerom na ulicu Šoltésovú. Po 
obidvoch stranách chodníka v cel-
kovej dĺžke 380 m boli osadené 
betónové obrubníky, odstránené 
staré podklady a kryty, vykonané 
úpravy podkladu,  nanesený po-
strek živičný spojovací z cestnej emulzie a zabudovaný asfaltový 
betón v celkovej výmere 528m2. Spojovací chodník  bol  rozobratý, 
následne upravený drveným kamenivom a zaasfaltovaný v celko-
vej výmere 44m2.
Asfaltovanie miestnej komunikácie v lokalite Dráhy
Predmetom opravy uvedenej čas-
ti miestnej komunikácie v lokalite 
Dráhy bola realizácia asfaltového 
koberca. Prvú etapu opravy za-
bezpečilo Mesto Krupina vo vý-
mere 1 103 m2, pričom sa opra-
vil vytlačený kraj jestvujúceho 
rigolu a následne sa zrealizovalo 
odvodnenie cesty do žľabov. Na 
vyspravený, vyčistený a uprave-
ný podklad sa previedol asfaltový 
postrek a následne sa previedla povrchová asfaltová obrusná vrs-
tva v hr. 50 mm. Následne v oprave  pokračovali Mestské lesy s.r.o., 
ktoré zrealizovali rekonštrukciu ďalších 750 m lesnej protipožiarnej 
cesty Dráhy, ako aj 975 m protipožiarnej lesnej cesty Krížiky a  tým 
zabezpečili plynulý prejazd požiarnych mechanizmov v prípade po-
žiaru okolitých lesných porastov. 

STARÝ CINTORÍN SA DOČKAL 
OPRAVY CHODNÍKOV 
A SPEVNENÝCH PLÔCH 
PRED DOMOM SMÚTKU
Mesto Krupina v rozpočte na rok 2015 vyčlenilo 50.000 EUR 
k zabezpečeniu  realizácie opráv miestnych komunikácií, 
či už na vysprávky výtlkov, resp. súvislé asfaltovanie 
vyčlenených plôch. V priebehu II. kvartálu roka 2015 boli 
zrealizované nasledovné akcie. 

Oprava časti chodníka na ulici Záhradná
Súčasťou rekonštrukcie Nájomného bytového domu na Záhradnej 
ulici, ktorú zrealizovala firma Ľubomír Dado - Stavebniny Krupina  
bola aj oprava existujúceho chodníka po obvode pozemku. Pre za-
bezpečenie plynulosti Mesto Krupina zabezpečilo prostredníctvom 
už spomenutej firmy vyspravenie – opravu chodníka na úseku 
40,88 m2, súčasťou ktorej bolo aj uloženie nových obrubníkov. 
Opravy poškodených mostov a miestnej komunikácie 
V mesiaci máj 2015 Mesto Krupina 
zabezpečilo opravu poškodených 
povrchov mostov v intraviláne 
mesta, a to konkrétne opravu kry-
tu na moste Malý rínok a moste  
na Malinovského ulici. 
Zároveň bola uskutočnená aj 
oprava časti miestnej komunikácie 
Prostredná v dĺžke 40 m . 
Okrem uvedených opráv v tomto 
mesiaci Mesto Krupina zabezpe-
čilo cez Mestský podnik služieb, 
s.r.o. opravy výtlkov so zapílením 
na miestnych komunikáciách v in-
traviláne mesta o celkovej výmere 
92m2.               Jaroslava Uramová

Prvý ročník Kočíkového sprievodu sa konal v našom meste na Deň 
matiek, 10. mája 2015.
Mamičky s kočíkmi sa v toto pekné nedeľné popoludnie stretli spo-
ločne pred budovou Mestského úradu, odkiaľ sprievod pokračoval 
uličkami mesta do Parku Andreja Sládkoviča. Príjemné prostredie 
nášho parku dotvorila výzdoba a na dnes nefunkčnej fontáne, 
centrálne umiestnený kočík z Múzea Andreja Sládkoviča, ktorý bol 
akýmsi symbolom 
tohto dňa a poduja-
tia. A mohol začať 
ďalší program veno-
vaný matkám ale sa-
mozrejme aj ich ma-
lým ratolestiam. Na 
úvod privítal mamič-
ky ale i staré mamy 
a všetkých ostatných 
zúčastnených primá-
tor mesta. Príjemnú 
atmosféru tohto mi-
lého podujatia do-
tváral  spev a hra na gitaru v podaní Dominika Lauku a pásmo 
spevu a básničiek od detičiek z MŠ na Malinovského ul. Pre deti bolo 
pripravené vystúpenie dvojice Králiky z klobúka, ktoré z veľkého 
čierneho klobúka stojaceho na pódiu v skutočnosti aj vyskočili.  
Prvý ročník Kočíkového sprievodu mamičiek s deťmi sa tešil peknej 
účasti a myslíme, že sa stane obľúbeným podujatím aj v nasledujú-
cich ročníkoch.                                                        Zdenka Sýkorová

Kočíkový sprievod na Deň matiek 
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Chcete stavať rodinný dom? Mesto Krupina ponúka stavebné pozemky v lokalite Nad Kltipochom
Mesto Krupina vyhlásilo obchodno verejnú súťaž za účelom predaja stavebných pozemkov v lokalite Nad Kltipochom a tým ponúka občanom 
Krupiny možnosť výstavby rodinných domov v zmysle územného plánu. Územný plán v danej lokalite je spodrobnený Urbanistickou 
štúdiou, ktorá vytvára optimálne územnotechnické možnosti pre umiestnenie samostatne stojacich rodinných domov a navrhuje ich 
umiestnenie na jednotlivých stavebných pozemkoch. 
Túto štúdiu môžu záujemcovia nájsť na internete na 
mestskej stránke /www.krupina.sk/dokumenty/urban_
studia.pdf/ . 
Návrh štruktúry zástavby a členenie pozemkov je 
v súlade s požiadavkami mesta Krupina, pričom územie 
je rozdelené do troch zón. Prvá zóna sa nachádza v časti 
s najmenším terénnym prevýšením a je určená pre 
výstavbu bungalovov. Druhá zóna je v časti s väčším 
terénnym prevýšením a je určená na výstavbu prízemných 
domov s podkrovím, a tretia zóna sa nachádza v časti 
s najväčším terénnym prevýšením, preto je vhodná pre  
výstavbu rodinných domov s podlažím pod úrovňou 
nivelity komunikácie, prízemím a podkrovím. 
Mesto Krupina ponúka deväť stavebných pozemkov, 
ktoré sa nachádzajú  v prvej a druhej zóne. Hlavný vjazd 
a výjazd z územia stavebných pozemkov bude napojený 
na miestnu komunikáciu vedúcu z Krupiny na Starú Horu.

Oprava poškodenej omietky v Novom 
dome smútku
Dom smútku v Novom cintoríne si už žiadal potrebnú 
opravu, čo môžu potvrdiť všetci tí, ktorí sa tu niekedy 
rozlúčili so svojimi zosnulými. V rozpočte mesta na rok 
2015 boli vyčlenené finančné prostriedky na opravu poškodenej a opadnutej omietky v interiéri a zároveň aj na opravu poškodenej atiky 
nad hlavným vchodom do budovy. Okrem toho získa nový náter aj stena so štruktúrovaným povrchom v obradnej miestnosti. Veríme, 
že realizácia opráv pomôže skrášliť tieto priestory a Dom smútku bude aj naďalej dôstojným miestom na pohrebné obrady Krupinčanov.

I. etapa opravy Hrobky Plachých je ukončená
V mesiaci máj bola ukončená I. etapa rekonštrukčných prác na Hrobke Plachých 
v Starom cintoríne, ktoré realizovala spoločnosť Obnova s.r.o. Banská Štiavnica. 
Rekonštrukčné práce zahŕňali vyčistenie krytiny, odstránenie zdeštruovaných 
prvkov krovu,  domurovanie poškodeného múru a doplnenie chýbajúcich 
drevených prvkov krovu a záklopu. Na zabezpečenie životnosti a ochrany 
drevenej konštrukcie pred drevokazným hmyzom, hubami a inými škodcami 
bola použitá technológia mikrovlnného ožarovania s preventívnou chemickou 
impregnáciou. Nakoľko oprava a doplnenie chýbajúcich klampiarskych prvkov 
medenej krytiny je plánované až v roku 2016, zhotoviteľ po ukončení prác 
zabezpečil zrekonštruovaný krov hrobky ochrannou fóliou proti poškodeniu 
poveternostným vplyvom. 

Časť prostriedkov na doplnenie 
chýbajúcich klampiarskych prvkov 
medenej krytiny získalo Mesto 
Krupina sponzorským darom od 
spoločnosti SSE – Distribúcia 
v hodnote 2000,- Eur. Aby mohla 
byť oprava poškodenej krytiny 
zrealizovaná ešte tento rok, 
je potrebné zabezpečiť ďalšie 
finančné prostriedky v celkovej 
výške 2800,- Eur. V prípade ich 
získania, aj prostredníctvom 
vyhlásenej zbierky na obnovu 
hrobiek, budeme môcť obdivovať 
zrekonštruovanú strechu už 
začiatkom budúceho roka.
 
Milí Krupinčania, aj touto cestou Vás prosíme o príspevok do zbierky na obnovu historických 
hrobiek v Krupine, ktorý môže byť zrealizovaný vkladom alebo prevodom na číslo účtu:
SK03 0200 0000 0034 4533 7558 vedený vo VÚB, variabilný symbol 2015, 
konštantný symbol 0308.                                                                                                   
                                                                                                           Žaneta Maliniaková

Hrobka Plachých je pripravená na novú strechu
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Literárny klub v Krupine zaujal svojou činnosťou
Pomaly uplynú tri roky od založenia Literárneho klubu pri Mestskej 
knižnici a máme načo spomínať, ale aj s čím sa pochváliť. Klub 
dôchodcov učiteľov je komunita, ktorá  sa celoživotne vzdelávala 
a teda povinne siahala po knihách. Keď sa schádzali v klube, mno-
hé boli zvyknuté voľný čas tráviť čítaním. 
Pred revolúciou sme čítali to, čo vydavateľstvá ponúkali, teda pô-
vodnú sovietsku tvorbu a ruskú klasiku alebo vojnové romány, 
kde-tu detektívky. Dnes si máme z čoho vyberať. Na výber je ce-
losvetová tvorba rôzneho žánru. Titulov je toľko, že ich nestačíme 
čítať. Všetci si nájdeme niečo podľa svojho gusta a niekedy si veru 
musíme poradiť, čo si vybrať.
Veľa členiek klubu navštevuje knižnicu, pravidelne čítajú beletriu 
a chceli poznať súčasnú slovenskú krásnu literatúru. Knihovníčka 
im pripravila prezentáciu o súčasnom slovenskom románe. Spiso-
vateliek bolo zopár, na čele s Táňou Keleovou – Vasilkovou, ktorej 
romány vydával Ikar. Vydavateľstvo Motýľ začal vydávať romány 
pre ženy od Petry Nagyovej-Džerengovej, Macháčkovej, Hamzovej, 
Fartelovej. Slovenských autorov bolo do dvadsať. Dnes som ich na-
rátala 126. Prvá spisovateľka, ktorá do Krupiny  zavítala bola Beata 
Bazalová, potom prišla ešte raz. Stretnutie bolo veľmi vydarené, 
dielo sme rozobrali po jazykovej aj obsahovej stránke a otázky 

nemali konca kraja. To bola  prvá beseda a po nej nasledovali 
ďalšie. Zoznámili sme sa s neznámymi autormi, ktorí sa za tri roky 
stali známymi literátmi. Takým bol Jozef Karika a dnes je autorom 
na voľnej nohe. Jozef Banáš sa môže pochváliť titulom najpredá-
vanejší slovenský autor, ktorý má predaných 180 000 titulov kníh. 
Na 770. výročie mesta sme privítali prvú dámu Slovenského spi-
sovateľa Katarínu Gillerovú. Privítali sme aj Blanku Gondovú, našu 
regionálnu autorku a Rasťa Piška, Jozefa Banáša a Mareka Zákop-
čana. Nezabudli sme ani na žiakov – teda na začínajúcich čitateľov. 
Pani učiteľka  Zuzana Páleníková pozvala svoju bývalú žiačku, dnes 
už známu spisovateľku Danušu Draguľovú Faktorovú, ktorá sa 
stretla s deťmi a aj s dospelými čitateľmi. Besedovala u nás Jitka 
Vítová a naposledy Marta Šurinová. 
Za tri roky sme privítali 15 spisovateľov známych aj menej známych 
debutantov, ale ani jeden z nich nás nesklamal. Boli milí, veselí 
a mladí  a svoj elán dokázali svojim poslucháčom rozdávať. Šírili 
okolo seba pokoj alebo nás nabádali k ďalším otázkam, ale hlavne 
v nás upevňovali lásku k čítaniu, lebo táto záľuba nikoho nesklame, 
vždy dostaneme od nej to čo očakávame – úlet do sveta pokoja 
a fantázie.                                                   
                                                                          Katarína Almášyová

Májové kultúrne podujatia zaujali domácich 
ale aj „cezpoľných“ návštevníkov Krupiny 
  V mesiaci máj 2015 sa v našom meste konali viaceré podujatia, ktoré organizovalo Mesto Krupina a Oddelenie kultúry. 
Hneď na začiatku mája sa konal II. ročník Jarného gazdovského jarmoku. Amfiteáter Viliama Polónyiho a jeho okolie bolo 2. mája 
2015 od skorých ranných hodín zaplnené stánkami ľudových remeselníkov nielen z Krupiny, ale dá sa povedať, že z celého Slovenska. 
Na tohtoročnom gazdovskom jarmoku si návštevníci mohli zakúpiť rôzne druhy priesad zeleniny, jarných osív, semená tráv ale i pestrofarebné 
letničky a trvalky do okrasných záhrad a črepníkov. Na svoje si prišli aj chovatelia domácich hospodárskych zvierat. Chovatelia ponúkali 
hospodárske zvieratá, hydinu, ovce, kozy, jahňatá, zajace a ošípané. Stabilné miesto na prezentáciu svojich zvierat mal aj Slovenský zväz 
chovateľov ZO z Hontianskych Nemiec, ktorí tu mali vystavené rôzne druhy zvierat. Kultúrny program, ktorý sprevádzal návštevníkov 
jarmoku, bol čiastočne obmedzený kvôli sychravému počasiu počas celého dňa. Spod altánku napriek neprívetivému počasiu znela hudba 
v podaní muzikantov z ľudovej hudby Vartovka a humorné slovo v podaní ľudových rozprávačov „Kmotrovcov“ - Juraja Matiáša  a Márii 
Kropáčovej, ktorí sa postarali o veselú atmosféru jarmoku. Ponuku stánkov dopĺňal aj predaj výrobkov zo syra, mliečnych a mäsových 
výrobkov od domácich predajcov. Medzi stánkami boli predajcovia pečených klobások a iných dobrôt, ktoré rozvoniavali a dotvárali 
tradičnú atmosféru II. ročníka Jarného gazdovského jarmoku v Krupine. Na jeseň tohto roku 26. septembra 2015 bude Mesto Krupina 
organizovať aj Jesenný gazdovský jarmok, na ktorý ste touto cestou všetci srdečne pozvaní.
  Vo štvrtok 7. mája podvečer do Kina Kultúra zavítala trojica úspešných sloven-
ských herečiek: Bibiána Ondrejková, Andrea Karnasová a Andrea Profant- 
Zimányiová. Divadelná komédia Všetko o ženách v ich podaní zobrazuje 
život ženy od detstva až po starobu. Niekoľkokrát návštevníkov tohto predsta-
venia rozosmiali, a niekoľkokrát priviedli k zamysleniu. A práve preto si zaslúži-
li na záver „standing ovation“. Pripravili nám príjemný oddychový večer, ktorý 
v tejto rýchlej dobe všetci potrebujeme.  
  V sobotu 16. mája 2015  sa na celom Slovensku otvorili brány všetkých múzeí. 
Nebolo tomu ináč ani v Múzeu Andreja Sládkoviča. Noc múzeí a galérií  
ponúkla návštevníkom tematicky zameranú výstavu k 70. výročiu ukončenia 
II. svetovej vojny a boju proti fašizmu. Rodiny s deťmi, ktoré prišli do múzea, 
si mali možnosť prezrieť historické artefakty, ktoré doslova priviezlo „Múzeum 
na kolesách“. Boli to nielen zbrane, vojenské oblečenie a náradie, ktoré kedysi 
používali vojaci,  ale aj malá strelnica, hod granátom a streľba zo vzduchovky 
a mínometu, ktoré si mnohí návštevníci aj vyskúšali. O 20-tej hodine sa 
otvorili expozície múzea, v ktorých  za blikotu sviečok podali pracovníci múzea 
odborný a pútavý výklad našej histórie. Pivnice pod múzeom boli sprístupnené 
návštevníkom s odborným výkladom a osvetlené živým ohňom - fakľami až do neskorých nočných hodín. Už teraz sa tešíme na Vašu 
návštevu aj v budúcom roku na tomto podujatí. Posledný májový deň, sa niesol v Krupine vo folklórnom duchu. Amfiteáter Viliama 
Polónyiho doslova praskal vo švíkoch. Takmer 1200  nadšencov ľudovej hudby si prišlo vypočuť úspešných Kandráčovcov s Terezou 
Mandzákovou. Tóny ľudovej hudby a spevu potešili nie jedno srdce folkloristu. S úsmevom na tvári a dobrou náladou sme spokojní 
odchádzali v tento pekný nedeľný podvečer domov.
  Leto len začína a kultúrne podujatia organizované Oddelením kultúry tiež. Z viacerých dávame do povedomia Galakoncert Janka 
Ambróza a Ľudovej hudby Borievka, ktorý sa už blíži a bude sa konať v sobotu 11. júla o 18-tej hodine na Amfiteátri V. Polónyiho 
v Krupine. V mesiaci jún opäť po štyroch rokoch začal svoju „filmovú“ prevádzku Amfiteáter V. Polónyiho. Návštevníkom bude 
počas celého leta vo večerných hodinách premietať tie najnovšie premiéry strieborného plátna. 
  Na konci prázdnin naše malé historické mestečko navštívi skvelá a jedinečná speváčka – diva, Lucie Bílá.  Zahviezdi na našom amfiteátri 
v nedeľu 23. augusta 2015 o 19-tej hodine. Umelecký zážitok z koncertu skvele podčiarkne Orchester pod vedením Petra Maláska.
Čaká nás nezabudnuteľný umelecký zážitok milí Krupinčania!                                                                                          Zdenka Sýkorová 
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Pohľadnica a bulletín 
k 50-ročnici múzea
Pri príležitosti 50. výročia vzniku Múzea Andreja 
Sládkoviča v Krupine Mesto Krupina vydalo pohľad-
nicu atypických rozmerov s motívom obrazu Jú-
liusa Považana : Krížska svadba z roku 1984, 
olej na plátne, a to zo zbierok nášho múzea. Text 
na pohľadnici je dvojjazyčný slovensko-anglický a 
je možné ju posielať poštou do celého sveta. Po-
hľadnicu je možné zakúpiť v Informačnom centre  
v Boryho dome alebo v Múzeu Andreja Sládkoviča 
v Krupine.   
Okrem pohľadnice mesto pri rovnakej príležitosti vydalo 
bulletin so stručnou históriou vzniku a vývoja krupinského 
múzea. 
Po prvýkrát sú v ňom publikované fotografie niektorých 
zbierok krupinského múzea, vrátane obrazov J. Považana, 
ako aj najnovší dar akad. sochárky Kláry Patakiovej – bron-
zová bustá Ľudovíta Štúra z r. 1976.               Miroslav Lukáč

Dňa 29. apríla 2015 sa v priestoroch Boryho 
domu zišli milovníci súčasnej slovenskej 
literatúry. Mestská knižnica a Literárny klub 
(klub dôchodcov učiteľov) zorganizovali besedu 
s jedným z najmladších slovenských spisovateľov, 
Marekom Zákopčanom. Do povedomia 
sa dostal ako autor knižného spracovania 
krimiseriálu Mesto tieňov. Veľkú obľubu medzi 
ľudmi majú najmä jeho komédie Nevinní 
zmätkári a Zachovajte paniku. Pre svoju mamu 
napísal historicko-dobrodružný román Plamene 
hriechu. Momentálne je učiteľom na Strednej 
priemyselnej škole elektrotechnickej Jozefa 
Murgaša v Banskej Bystrici, na ktorej učí 
slovenský jazyk a literatúru.
Ako býva zvykom, besedu otvorila pani 
knihovníčka Katarína Almášyová a privítala 
mladého spisovateľa v našom meste, potom 
dostala slovo pani Páleníková. Jej rozbor diela 
milo prekvapil a dojal autora kníh, ale aj všetkých 
zúčastnených. Pani Páleníková prirovnala 
mladého spisovateľa k Jaroslavovi Haškovi, ktorý 
patril medzi najlepších autorov ovládajúcich 
humor a satiru. Besedy sa zúčastnila aj mladšia 
generácia, študenti. Ako sme mohli vidieť, 
medzi študentmi je veľmi obľúbený. Humor, 
dobrá nálada a priateľskosť sú vlastnosti, ktoré 
na ňom aj jeho študenti oceňujú.
Pán Zákopčan predstavil zúčastneným svoje 
knihy, ale sčasti aj svoje súkromie a priznal 
sa, ako sa vyvíjali predstavy o jeho povolaní 
a ako vníma svoje terajšie povolanie. Nechcel 
byť učiteľom, ale všetky rozhodnutia smeroval 
k svojej vysnívanej práci spisovateľa. Keďže je 
aj autor rôznych recenzií kníh, rozhovoril sa aj 
o slovenskej literatúre všeobecne.
Príjemnú diskusiu ukončil pokročilý čas 
a po zapísaní sa do kroník, a po voľnejšom 
rozhovore s mladými študentmi, sme sa 
so spisovateľom rozlúčili. Celá beseda sa 
niesla v odľahčenej atmosfére, hosť sa cítil 
príjemne a prisľúbil ďalšiu návštevu Krupiny.                                                                                                                                         
                                                      Jana Melichová

Marek Zákopčan
v Boryho dome 

Historický význam mesta Krupina, jedného z najstarších miest na Slovensku, 
dokumentuje a skúma rovnako najstaršia mestská pamäťová inštitúcia svojho druhu 
- Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine. 
Zberateľské (protomuzeálne) aktivity sa spájajú  s osobnosťou historika, katolíckeho 
kňaza a učiteľa Vyššej ľudovej školy v Krupine Michala Matunáka, ktorý obohacoval 
staršie predmety histórie mesta (staré mince, mučidlá, cechové predmety atp.) v 
priestoroch radnice. V polovici 20. storočia sa skupina nadšencov okolo vtedajšieho 
kronikára Emila Nemca zamerala na vznik riadneho múzea. Takto v roku 1965 vzniklo 
Mestské múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine, ktorého zriaďovateľom bol Mestský 
národný výbor v Krupine. Múzeum získalo prvé miestnosti v starom Gogavovom 
(Lehotského) dome na Sládkovičovej ulici, kde sídli aj dnes. Hoci nemalo stálych 
zamestnancov, prijímalo predmety kultúrnej a historickej hodnoty. Prvé zapísané 
predmety do neskoršej knihy prírastkov (č. 1 – 3) boli „mapa mesta Krupiny 
s prehľadom honov, krupinské rím.kat. vežové hodiny a krupinské evang. vežové 
hodiny“. Pod č. 70 aj Biblia z r. 1868, ktorú svojmu priateľovi Ondrejovi Mendovi 
venoval Andrej Sládkovič, ďalej pod č. 143 sedlo na somára a pod č. 352 kresba 
poľovníka od R. Geschwinda... Väčšinu predmetov darovali Krupinčania – Emil 
Nemec, Vojtech Dráb, Eva Bokorová či Pavel Párničan. Tri roky od oficiálnej registrácie 
(r. 1965) múzeum 29. novembra 1968 slávnostne otvorilo svoje brány a krátko nato 
v roku 1970 aj novú expozíciu. Spočiatku múzeum nemalo žiadneho pracovníka a 
lektorovali tu len zamestnanci na čiastkový úväzok – Emil Nemec (od r. 1971), Vojtech 
Dráb (1972 – 1974), medzitým aj pracovníci domu osvety. Zásadná zmena nastala 
v roku 1978, kedy MsNV v Krupine postúpil zriaďovateľskú pôsobnosť múzea vrátane 
zbierok a nehnuteľnosti Okresnému vlastivednému múzeu vo Zvolene (neskoršie 
Lesnícke a drevárske múzeum), čím krupinské múzeum získalo odborné zázemie 
a ďalšie možností získavania zbierkových predmetov. Riadne lektorovanie a správu 
neskôr zabezpečovali interní zamestnanci múzea: Andrej Alakša (1979 – 1980), Pavel 
Balko (1980 – 1994), Mgr. Ingrid Slančíková (1994 – 1996) a v rokoch 1996 – 2014 
Bc. Hilária Michalková. 
V roku 2010 sa múzeum vrátilo do zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krupina s ďalším 
zamestnancom – historikom múzea PhDr. Miroslavom Lukáčom. Od roku 2015 na 
čiastočný úväzok v múzeu pracuje aj Mgr. Jana Melichová. Po roku 2010 prebehla prvá 
fáza delimitácie zbierok s Lesníckym a drevárskym múzeom Zvolen a múzeum začalo 
zbierať a nakupovať aj nové predmety, rovnako systematickejšie pracovať na záchrane 
zbierok, na čom má najväčšiu zásluhu Bc. H. Michalková. Historický výskum a viaceré 
publikácie zabezpečoval Dr. M. Lukáč. K 1. januáru 2015 eviduje múzeum 1528 
zbierkových predmetov v počte 1620 kusov, najmä z oblasti histórie, dejín umenia a 
fotografie, ale aj etnografie, výnimočne aj numizmatiky a archeológie. V rokoch 2013 
– 2014 múzeum získalo obrazy insitného umelca MUDr. Júliusa Považana, niektoré 
výnimočné trofeje stolného tenistu Vladimíra Mika, dokumenty a fotografie Viliama 
Polónyiho a aj významný dar - historické fotografie a najmä bronzovú bustu Ľudovíta 
Štúra od akademickej sochárky Kláry Patakiovej. 
Múzeum v dohľadnej budúcnosti čaká rekonštrukcia historickej budovy, dostavba 
depozitárov a odborného zázemia.                                                        Miroslav Lukáč

50 ROKOV MÚZEA ANDREJA SLÁDKOVIČ
Ale kto pravde a kráse žije, 
Ten večne ostane mladý...                                  (A.Sládkovič) 
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MsBP s.r.o. prevádzkuje verejný vodovod III. kategórie od roku 
2013 a od tohto roku patrí aj k regulovaným subjektom, ktoré 
predkladajú návrh ceny vody Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 
pre určenie maximálnej ceny pitnej vody dodávanej verejným 
vodovodom na základe predložených ekonomicky oprávnených 
nákladov na dodávku pitnej vody. Spravuje 5 vodných zdrojov  
a cca 30 km hlavného vodovodného potrubia čo predstavuje 500 
odberných miest, zväčša pre domácnosti. Vodné zdroje sú vŕtané 
studne, z ktorých sa voda čerpá ponornými čerpadlami a výtlačnými 
potrubiami sa tlačí do vodojemov alebo tlakových nádob a odtiaľ sa 
dopravuje potrubím k odberateľom. Spotreba el. energie je jedným 
oprávnených ekonomických nákladov  pre určenie ceny vody, 
čo napr. v roku 2014 predstavovalo 8345,45 €. K povinnostiam 
prevádzkovateľa okrem bežného monitorovania stavu vodovodu, 
údržby, dezinfekcie vody patrí meranie obsahu voľného Cl, 
zabezpečovanie rozborov v akreditovanom laboratóriu pre každý 
vodný zdroj a pod. Štát cez svoje podniky a úrady kontroluje 
spotrebu podzemných vôd a s tým súvisí množstvo rôznych hlásení 
a štatistík, ktoré je povinný prevádzkovateľ v zmysle legislatívy 
podávať. Prevádzkovateľ je tiež povinný zamestnávať osoby, ktoré 
majú osvedčenia a oprávnenia  z hľadiska odbornej spôsobilosti 
a hygieny. Toto všetko sú náklady na prevádzkovanie verejného 
vodovodu.
Najnákladnejšie sú opravy pri poruche na vodovodných potrubiach 
hlavne preto, že ide o staršie vodné stavby realizované veľa krát 
sčasti za účasti obyvateľov daných lokalít ešte v minulom režime 
v akciách „Z“ a nielen, že veľa krát neodborne, ale aj bez potrebnej 
dokumentácie. Keďže pasporty, prevádzkové poriadky a zameranie 
trás sa robili dodatočne  na základe údajov od pamätníkov 
účastných výstavby, sťažuje to identifikovanie porúch a predražuje 
prevádzkovanie vodovodu. Posledné zlegalizované boli vodný zdroj 
Ficberg a Nová Hora -  Kukučka  v roku 2014. Náklady na túto 
legalizáciu boli hradené z rozpočtu mesta vo výške 6196 €. 
Vek vodovodov je v niektorých lokalitách 20 až 25 rokov a vyžadujú 
si neustále opravy väčšieho či menšieho charakteru, nie len samotné 
rozvody ale aj technologické zariadenia ako čerpadlá, chlórovacie 
zariadenia a pod. ale aj stavby vodojemov a studní. V roku 2014 
medzi najvyššie náklady patrila porucha v mesiaci september 
na vodnom zdroji Červená Hora, odstránenie ktorej stálo mesto 
Krupina  5 000 €. Rekonštrukcia stavieb vodojemu a studne na 
Starej Hore a rekonštrukcia elektroinštalácie na vodnom zdroji 
Nová Hora - Kukučka stála mesto Krupina 5265 €. 
Odstránenie menších bežných porúch zabezpečil prevádzkovateľ 
vo výške 3 200 €. Ako sa uvádza v úvode k regulácii, URSO pre rok 
2014, 2015 a 2016 schválil maximálnu cenu vody pre regulovaný 
subjekt MsBP s.r.o. vo výške 1,7604€ / m³ bez DPH.  Poslanci 
mestského zastupiteľstva schválili  cenu vody  1,55€/m³ bez DPH 
s tým , že pre rok 2014 mesto schválilo dofinancovanie nákladov 
zo svojho rozpočtu na prevádzkovanie, legalizáciu, rekonštrukciu 
a havarijné stavy sumu  vo výške 25 138,28 €. V roku 2015 
prebieha rekonštrukcia vodného zdroja Kopanice, oprava oplotení 
a realizácia oplotenia  vodojemu na Starej Hore. 
Ďalej sa pokračuje s výmenami vodomerov po lehote overenia na 
všetkých vodných zdrojoch u odberateľov. Ukončuje sa výmena 
vodomerov na vodnom zdroji Kopanice a v roku 2016 sa plánuje 
výmena vodomerov na vodnom zdroji Červená Hora - Líška. 
V ďalšom období bude vykonávaná výmena vodomerov v lehote na 
overenie určenej zákonom t.j. každých 6 rokov. 
                                                                           Ľubica Machovičová

URSO pre rok 2014, 2015 
a 2016 schválil maximálnu cenu 
vody pre mesto Krupina

Rekonštrukcia ciest spočívala 
v oprave výtlkov
V rámci údržby cestných komunikácií v meste Krupina boli oprave-
né ulice:  E.M. Šoltésovej, Jozefa Gregora Tajovského, Svätotrojič-
né námestie, Partizánska, Sládkovičova, Kuzmányho, Plavárenská, 
Slnečná, Ivana Krasku.  
Rekonštrukcia uvedených cestných vozoviek spočívala v oprave výtlkov spôsobených vplyvom zimného obdobia. Rekonštrukcie realizoval 
Mestský podnik služieb s.r.o.. Touto cestou by sme chceli požiadať nedisciplinovaných vodičov, ktorí nerešpektovali zákazové doprav-
né značenie na ulici Ivana Krasku  a spôsobili škody na betónových plochách, ktoré slúžia ako podklad k asfalovým povrchom, aby v 
budúcnosti rešpektovali dopravné značenia. Takýmto počínaním zvyšujete náklady na opravy cestných komunikácií v meste a poškodzuje-
te tým daňových poplatníkov teda všetkých občanoch nášho mesta.                                                                              Viktor Fertšek

CENA KRUPINY 2015
V dňoch 25. a 26. apríla 2015 sa uskutočnil v Krupine jubilejný 
20. ročník Medzinárodných cyklistických pretekov „Cena Krupiny“ 
ako súčasť Slovenského pohára v cestnej cyklistike. V sobotu sa 
pretekalo v uliciach Dudiniec ako mestské kritérium. Víťazom v 
hlavnej kategórii sa stal Maroš Kováč z Dukly Trenčín.
V nedeľu sa na štart pred budovou MsÚ v Krupine postavilo 
rekordných 297 pretekárov z Rakúska, Čiech, Maďarska a Slovenska 
rozdelených do 8 kategórií od najmladších 10 – 12 ročných až po 
dospelých. Pretekári absolvovali okruh Krupina, Sása, Senohrad, 
Krupina. Elitná kategória mužov tento 47 km okruh absolvovala tri 
krát, juniori dva krát a ostatné kategórie jeden krát. 
Víťazom hlavnej kategórie muži – elite a pohára primátora mesta 
Ing. Radoslava Vazana sa stal znova pretekár Dukly Trenčín Patrik 
Tybor.
Preteky mali výbornú športovú úroveň a o význame tohto 
podujatia svedčí aj skutočnosť, že sa ho zúčastnil ako hosť 
prezident Slovenského zväzu cyklistiky pán Peter Privara. Vyslovil 
poďakovanie Mestu Krupina za dlhoročnú podporu cyklistiky a 
organizovanie tohto dnes už významného športového podujatia.                                                                                                                                       
                                                                        Jaroslav Paulíny

Víťaz pretekov Maroš Kováč v cieli 
a na stupni víťazov
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Za prvých 5 mesiacov v roku 2015 Mestská 
polícia v Krupine riešila celkovo 132 priestupkov 
a porušení Všeobecne záväzných nariadení 
mesta Krupina. Z daného počtu policajti vybavili 
72 priestupkov dohováraním a 60 priestupkov 
uložením blokovej pokuty. V jednom prípade 
policajti MsP zistili spáchanie iného správneho 
deliktu, kde spisový materiál bol postúpený 
kompetentnému úradu na konečné prejednanie 
vo veci. Najčastejšie porušenia zákona za 
dopravné priestupky, rušenie nočného kľudu, 
znečisťovanie verejného priestranstva, boli 
riešené v blokovom konaní. Uvediem niektoré 
prípady:
- Dňa 17. 1. 2015 v čase o 00.40 hod. skupina 5 
osôb, z toho dvaja mladiství na ul. Štefánikova 
rušili nočný kľud hlasným vykrikovaním a za 
ich konanie im bola každému uložená bloková 
pokuta.
- Dňa 20. 1. 2015 bola hliadka mestskej 
polície požiadaná o súčinnosť pri preverovaní 
podozrenia týrania maloletej osoby zo strany 
matky, počas ktorého zo strany matky 
došlo k pokusu o spáchanie samovraždy 
a to vyskočením z balkóna, kde v tomto 
jej pokuse bolo zamedzené a osoba bola 
následne prevezená sanitkou na hospitalizáciu 
v psychiatrickom zariadení. 
- Dňa 4. 2. 2015 nechala majiteľka psa 
tohto voľne pobehovať na miestach verejne 
prístupných a za dané konanie, nakoľko bol 
porušený zákon a Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Krupina, jej bola uložená bloková pokuta. 
- Dňa 20. 2. 2015 štyria vodiči nerešpektovali 
pravidlo o státí na chodníku a za spáchanie 
priestupku v doprave im bola uložená bloková 
pokuta. 
- Dňa 24. 2. 2015 plnoletý občan fajčil na 
autobusovej zastávke na Nám. SNP, čím porušil 
ustanovenie zákona o ochrane nefajčiarov 
v znení neskorších predpisov a vec bola riešená 
v blokovom konaní. 
- Dňa 4. 3. 2015 sa nachádzal v priestoroch banky 
v meste Krupina neznámy chlapec s mentálnym 
postihnutím bez sprievodu zákonného zástupcu, 
kde policajti mestskej polície vykonali úkony 
k zabezpečeniu bezpečnosti danej osoby, 
okolia, stotožnenia osoby ako aj skontaktovanie 
s matkou ktorá si ho osobne prevzala. 
- Dňa 27. 3. 2015 v meste Krupina na Majerskom 
rade dve mladistvé osoby rušili nočný kľud 
hlasným vykrikovaním a za spáchanie priestupku 
proti verejnému poriadku im bola uložená 
bloková pokuta.
- Dňa 28. 3. 2015 v meste Krupina na ul. Školská 
dve mladistvé osoby rušili nočný kľud hlasným 
vykrikovaním a za spáchanie priestupku proti 
verejnému poriadku im bola uložená bloková 
pokuta. 
- Dňa 4. 4. 2015 vo večerných hodinách hliadka 
mestskej polície obdržala oznámenie o vykonaní 
súčinnosti vo veci nezvestnosti maloletej osoby. 
Hliadka vykonala šetrenie po maloletej, ktorú sa 
podarilo nájsť schovanú na WC v miestnom bare 
a následne boli vykonané úkony, kde maloletú 
osobu si prevzala matka. 
- Dňa 24. 4. 2015 vodič osobného motorového 
vozidla v meste Krupina na ul. Hviezdoslavova, 

Mestská polícia zamedzila týraniu a pokusu 
o samovraždu 

nerešpektoval dopravnú značku B27a – zákaz 
odbočenia vpravo, čím spáchal priestupok 
v doprave a bola mu uložená bloková pokuta. 
- Dňa 2. 5. 2015 v čase o 00.26 hod. v meste 
Krupina na Svätotrojičnom nám. vykonával 
malú potrebu plnoletý občan, kde jeho konanie 
bolo zachytené aj kamerovým systémom a za 
spáchanie priestupku proti verejnému poriadku 
mu bola uložená bloková pokuta. V tomto čase 
takýto priestupok spáchala aj osoba mladistvá 
a za jej konanie jej tiež bola uložená bloková 
pokuta. 
- Dňa 30. 5. 2015 v čase o 03.05 hod. 
v meste Krupina na ul. 29. augusta, vykonal 
v podnapitom stave malú potrebu plnoletý 
občan, čím svojim konaním spáchal priestupok 
proti verejnému poriadku a za jeho konanie mu 
bola uložená bloková pokuta. 
    Na území mesta Krupina došlo v 9 prípadoch 
k odchyteniu túlavých psov a to buď na základe 
oznámenia občanov mesta, prípadne policajtmi 
MsP v Krupine pri samotnom výkone služby. 
Tento odchyt túlavých psov sa vykonával 
v spolupráci s p. Bahnom na základe platnej 
zmluvy. 
 Mestská polícia v Krupine spolupracuje 
s Obvodným oddelením PZ v Krupine 
a ostatnými orgánmi činnými v trestnom konaní 
pri objasňovaní trestných činov, prečinov, 
zločinov, priestupkov, pátraní po hľadaných či 
nezvestných osobách, zabezpečovaní miest 
dopravných nehôd. Je využívaný aj kamerový 
systém mestskej polície, ktorý napomáha pri 
objasňovaní spáchaných protispoločenských 
činností.  
     Mestská polícia v Krupine zabezpečuje verejný 
poriadok, riadenie cestnej premávky a plní aj 
ďalšie úlohy pri konaní rôznych kultúrnych či 
iných spoločenských udalostí, organizovaných 
mestom či inými subjektmi ako napr. Oslavy 
Nového roku, Beh oslobodenia, Cyklistické 
preteky, Lampiónový sprievod, Gazdovský 
jarmok, Dni mesta Krupina a ďalšie podujatia. 
     Mestská polícia v Krupine plnila úlohy 
uložené zákonom a tiež sú vykonávané 
prevenčné aktivity, medzi ktoré patrí aj 
prednášková činnosť v školských zariadeniach, 
kde najznámejší je projekt s názvom „Správaj sa 
normálne“. Tento projekt sa realizoval na ZŠ E. 
M. Šoltésovej a v mesiaci máj bol aj ukončený 
pre školský rok 2014 - 2015. Tiež bola vykonaná 
prednáška v klube dôchodcov pre našich 
seniorov zameraná na všeobecnú kriminalitu, 
dopravnú bezpečnosť, praktiky podvodníkov 
a „šmejdov“. 
Ide aj o iné aktivity ako napríklad zabezpečenie 
dohľadu v cestnej premávke a to v raných 
hodinách pri prechodoch v blízkosti školských 
zariadení, kontrola objektov, preverenia 
narušených objektov   a pod. 

Dávam do pozornosti, že Mestská polícia 
v Krupine, nevykonáva 24-hodinovú službu 
a preto v prípade priameho ohrozenia na živote, 
zdraví a majetku volajte telefónne číslo 112, 
prípadne 158. Telefónne číslo Mestskej polície  v 
Krupine je 0918/388800.
                                                     Martin Gabera

V máji prebehala celonárodná sú-
ťaž „Do práce na bicykli 2015“. Vy-
hlasovateľom súťaže bol národný 
cyklokoordinátor Peter Klučka a jej 
úlohou bolo dostať do povedomia 
ľudí bicykel ako vhodný dopravný 
prostriedok na cestovanie do prá-
ce, a tým zlepšenie životného pro-
stredia, ale aj zdravia ľudí. Išlo už 
o 2. ročník súťaže a tento rok sa 
v rámci Slovenska zapojilo celkovo 
55 miest, 916 tímov a 2 861 súťa-
žiacich. V našom meste sa do sú-
ťaže zapojili tri tímy z troch krupin-
ských firiem – INCAR s.r.o., Róbert 
Jurových – NIKARA a WITTUR s.r.o. 
Celkovo osem súťažiacich  najazdi-
lo spolu 235,700 km a do ovzdušia 
sa vďaka nim nedostalo 58,925 kg 
CO2. V počte najazdených kilomet-
rov, pri prepočte na počet obyvate-
ľov, Krupina skončila na 18 mieste. 
Najviac km v rámci mesta najazdil 
tím CYKLOautoMAJSTRI - 129,10 
km a z jednotlivcov Jozef Pavlov 
– 72,40km. Najväčší počet jázd 
absolvoval tím Tulene – 88 jázd. 
Všetkým zúčastneným ďakujem, 
výhercom gratulujem a verím, že 
nasledujúci rok sa zapojí do súťa-
že ešte viac tímov, veď ide o naše 
životné prostredie a naše zdravie.                                                                                                                                         
                              Jana Melichová

Do práce 
na bicykli 

Medziročne poklesol 
cestovný ruch v BBSK, 
počet zariadení 
aj počet návštevníkov 

Okres Krupina
Ku koncu roka 2014 bolo v okrese 
Krupina 26 ubytovacích zariadení 
a ich služby využilo 53 873 
návštevníkov. Z nich 87,9 % 
tvorili domáci a 12,1 % zahraniční 
návštevníci, ktorí do okresu 
pricestovali prevažne z Českej 
republiky a Nemecka. Priemerná 
cena za jedno prenocovanie 
dosiahla v okrese Krupina 
19,36 EUR, v tom u domácich 
návštevníkov 19,47 EUR a 
u zahraničných návštevníkov 
18,77 EUR. Počet ubytovacích 
kapacít v okrese sa oproti 
roku 2013 znížil o 1 zariadenie 
a celkový počet návštevníkov, 
ktorí ich využili sa  znížil o 2 542. 
Pokles nastal u zahraničných 
návštevníkov o 2 800 osôb, zatiaľ 
čo u domácich návštevníkov 
bol zaznamenaný mierny nárast 
o 258 osôb. Priemerná cena za 
ubytovanie sa oproti roku 2013 
zvýšila o 0,57EUR.               
                                              ŠÚ SR                       
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Demografický vývoj obyvateľstva
v meste Krupina v mesiacoch 
marec - máj 2015

Naši novonarodení Krupinčania : 17 detí

Manželstvo uzavrelo 12 párov:

Opustilo nás 19 spoluobčanov:

 Adriana Žabková

Ella Baculíková
Barbora Benediková
Michal Cibula
Veronika Červencová
Kristián Filip
Alexander Gažo
Oliver Grekšo
Matej Ivan
Šimon Kováč
Marek Ližbetin
Kristína Macková
Vivienne Mackovová
Adam Samuel Plózer
Alex Riska
Michal Ryšavý
Peter Sebenský
Sára Štefániková

Matúš Vyletel a Monika r. Franeková
Martin Kohút a Mgr. Lenka r. Melichová
Róbert Koľ a Mgr. Slavomíra r. Matejkinová
Dominik Horák a Katarína r. Čunderlíková
Juraj Števík a Dana r. Chlebničanová
Maroš Frčka a Monika r. Grnáčová
Jozef Sarvaš a Denisa r. Kmeťová
Milan Gebora a Lucia r. Cibuľová
Petr Šotkovský a Helena r. Jombíková
Milan Popálený a Renáta r. Bariaková
Vratko Kamien a Jana r. Kotlárová
Radoslav Poliak a Daniela r. Frčková

Jozef Cibuľa, 71-ročný
Jozef Frick, 78-ročný
Milan Fürhoffer, 58-ročný
Ján Greguš, 83-ročný
František Haala, 67-ročný
Anna Holíková, 83-ročná
Ján Koles, 85-ročný
Vladimír Lendvorský, 57-ročný
Vladimír Mazánek, 84-ročný
Štefan Paľov, 87-ročný
Miroslav Poliak, 83-ročný
Jaroslava Prokopová, 82-ročná
Anna Selecká, 73-ročná
Mária Siváková, 49-ročná
Jozef Sviatko, 62-ročný
Matej Štefánik, 91-ročný
Vladimír Urban, 53-ročný
Emília Žbirková, 87-ročná
Pavel Žitniak, 47-ročný

Dni Mesta Krupina sa ako vždy 
začínajú otvorením vernisáže 
v múzeu. Tento rok bol zvláštny 
aj pre našu najstaršiu muzeálnu 
inštitúciu v Krupine, a to tým, že 
si pripomenula 50. výročie vzniku 
(1965 – 2015). Výstavu Výtvarné 

umenie v zbierkach múzea 5. júna o 15.00 hodine otvoril prího-
vorom k prítomným hosťom historik múzea Miroslav Lukáč, ktorý 
priblížil peripetie vzniku, fungovania, začlenenia múzea pod zvo-
lenské múzeum, ako aj späť navrátenie pod krídla mesta. Zároveň 
poďakoval doterajším správcom múzea (Andrejovi Alakšovi, Pavlovi 
Balkovi – už nežijúcim, ďalej Mgr. Ingrid Slančíkovej a najdlhšie 
tu pôsobiacej správkyni a lektorke Bc. Hilde Michalkovej). Ružu, 
ktorá má pripomínať pominuteľnosť vecí, no aj krásu trvalých hod-
nôt, ku ktorým patrí úcta k minulosti reprezentovaná samotným 
múzeom, odovzdal do rúk Bc. H. Michalkovej, Mgr. I. Kováčovej 
(Slančíkovej) a poslednej šéfke krupinského múzea – vedúcej 
Lesníckeho a drevárskeho múzea Zvolen Mgr. Ľubici Miľanovej. 
Historickú spomienku vystriedali 
slová o prítomnosti a budúcnosti 
múzea od viceprimátorky mesta 
Mgr. Anny Borbuliakovej. Výstavu 
hosťom priblížila nová pracovníč-
ka múzea Mgr. Jana Melichová. 
Zbierky, ktoré získavalo múzeum 
počas 50 rokov a ktorých výber je 
súčasťou novej výstavy, v posled-
ných rokoch doplnilo niekoľko vý-
nimočných diel. Túto skutočnosť 
pripomenul historik múzea dr. 
Lukáč, ktorý sa zvlášť poďakoval 
akademickej sochárke Kláre Pa-
takiovej za veľkorysý dar svojmu 
„takmer rodisku“ – okrem iného 
aj za výnimočnú bronzovú bustu 
Ľudovíta Štúra z roku 1976. His-
torik tiež prízvukoval, že busta Ľ. 
Štúra je jedinečný exemplár, ktorý 
sa nenachádza nikde inde na Slo-
vensku. Ako zdôraznila samotná 
sochárka Klára Pataki: „Stále (i po 
odchode mimo nášho mesta) sa cítim byť Krupinčankou a som na 
to hrdá“. 
Poďakovanie za donáciu pre múzeum vyjadrila aj kytica pre sochár-
ku z rúk vedúceho oddelenia kultúry J. Alakšu. 
Po oficiálnom úvode hostia mohli obdivovať staré i nové zbierky 
múzea – sochy, obrazy a plastiky (napr. sošku Madony, Albichove 
či Považanove obrazy...) dotýkajúce sa takmer troch storočí dejín 
nášho starobylého mesta. Zbierky sa zachránili jedine vďaka dar-
com a tiež pracovníkom zvolenského a najmä krupinského Múzea 
Andreja Sládkoviča v Krupine – a pravda len vďaka jeho existencii.                                                                                                                                      

                                                                              Miroslav Lukáč

Vernisáž výstavy k 50-ročnici 
Múzea Andreja Sládkoviča



Ponúknutá šanca využitá
Už neraz som písal, že mládežníckemu futbalu v Krupine sa darí. 
Deti sa začínajú na futbalovú kariéru pripravovať už v predškol-
skom a rannom školskom veku v rámci klubu Mini futbal ( mladšia 
prípravka ) v Centre voľného času „ DOMČEK „ v Krupine a postup-
ne prechádzajú tí najlepší plynulo do vyšších vekových kategórií. Je 
len na škodu veci, že v oblasti: Zvolen – Krupina – Detva , zabudli 
funkcionári Oblastného  futbalového zväzu na  vekovo primeranú 
súťaž a tieto deti sa stretávajú v zápasoch vekovej kategórie U 13 
s podstatne staršími, vekovo i fyzicky zdatnejšími súpermi, o čom 
svedčia aj výsledky jednotlivých zápasov.
Od roku 2012 sa tejto vekovej kategórii a vedeniu klubu Mini futbal 
venuje, /po návrate z ČR/, tréner futbalovej licencie UEFA „ B „ pán 
Hraško a už v tej dobe priniesol so sebou pozvánku na II. ročník  
„Májového českobrodského pohára„. Tohto turnaja, jedného z naj-
väčších v rámci Stredočeského 
kraja, sa zúčastňujú popred-
né mužstvá z Českej republiky 
napr. Sparta Praha, Slávia Praha, 
Bohemians 1905 Praha, Viktória 
Žižkov a iné. Tu videl príležitosť 
pre prezentovanie schopností detí 
z Krupiny a naberanie futbalových 
skúseností v konkurencii závidenia 
hodnej. Postupne prišli v rámci 
dobrých vzťahov od usporiada-
teľov tohto  turnaja pozvánky 
na III. a IV. ročník tohto turnaja. 
Nikdy sa však nenašlo dostatok 
dobrej vôle a financií, aby sa kru-
pinské deti  mohli v takto silnej 
konkurencii prezentovať a ukázať, 
čo v nich je a na čo si trúfajú. Až 
pri pozvaní na IV. ročník, po zapo-
jení sa celého reťazca, tak ako 
to správne má fungovať, došlo 
k rozčereniu  stojacích vôd. 
Po prijatí pozvánky v novembri 2014, podaní informácií vedeniu CVČ 
„Domček„ v Krupine a zapojení sa rodičov detí a zaslaní prihlášky, 
sa začali prípravy na účasť na „ Májovom českobrodskom pohári „. 
Najväčšia ťarcha práce zostala na pleciach trénera p. Hraška, ktorý 
bol v kontakte s organizátormi turnaja. Venoval sa výberu a prí-
prave hráčov,  spolu s organizátormi turnaja zabezpečil ubytovanie 
stravu, pripravil program na voľný čas. Veľkou  oporou trénera boli 
rodičia, ktorí boli ochotní pre svoje deti investovať nemalé pro-
striedky, zabezpečiť pasy, reprezentatívne oblečenie, zabezpeče-
nie dopravy. Bez spolupráce s  vedením CVČ v Krupine a mestom 
Krupina  by to celé nebolo možné. Poskytli  financie na štartovné, 
zaplatili časť cestovného pripravili krásne prezenty a riešili ďalšie 
náležitosti v spolupráci s primátorom mesta Krupiny Ing. Vazanom.
30. apríla 2015 o 10,00 hod. nastupovali spred  Domčeka  v Krupi-
ne účastníci turnaja - hráči: Kráľ, Gonda, Vazan, Kováč, Vozár, Ílleš, 
Íllešová, Hnilica, osobitne odchádzali s rodičmi Kocka a Kozinský, 
tréner Hraško a rodičia detí  do autobusu v sprievode riaditeľky 
CVČ Mgr. Dutkievičovej, primátora mesta Krupiny Ing. Vazana. 
Mgr. Dutkievičová popriala účastníkom turnaja príjemnú cestu, veľa 
zážitkov z turnaja a čo najlepšie umiestnenie v silnej konkurencii. 
K jej príhovoru sa pripojil aj Ing. Vazan a zaželal všetkým, aby 
vzorne reprezentovali svoje mesto Krupinu a prezentovali sa tak, 
aby všetci boli na nich hrdí. Cesta bola zaujímavá, ale  náročná. 
Netrpezlivo čakali na príchod do Českého Brodu. Príchod do Spo-
jenej strednej školy v Libliciach, mestskej časti Českého Brodu, vo 
večerných hodinách bol pre nich vyslobodením z obmedzeného 
priestoru autobusu. Po večeri p. Hraško, vzal deti na pripravené 
futbalové ihrisko v rámci areálu školy a nasledoval futbal až do 
zotmenia.Hoci vylosovanie do skupín usporiadatelia turnaja zaslali 
ešte pred turnajom do Krupiny, predsa sa viacerí čudovali, kde sme 
to prišli a akí súperi nás postupne čakajú. V skupine „ A „ : Český 
Brod A, Přerov, Meteor 2007 Praha, Union Žižkov a Krupina. V sku-
pine „ B „: Bohemians 1905 Praha, Sázava, Poděbrady, Kyje Praha, 

Říčany. V skupine „C“ : Slavoj Kladno, Nymburg, Tempo Praha, 
Uhlířske Janovice, Chveletice a v skupine „D“:  Vlašim, Český 
Brod B, Libice, Kolín 2007, AFK Sadská.  Hralo sa systémom 4 + 
1 a jeden zápas trval 12 minút. Možno z prekvapenia zo súperov 
a množstva ľudí pohybujúcich sa  okolo detí nevyšiel Krupinčanom 
úvod tak, ako si predstavovali. Prehrali s domácim Českým Brodom 
„A“  6 : 0 . Po dôraznom dohovore trénerom a niekoľkými futbalovo 
zdatnými rodičmi sa tréma stratila a výkony Krupinčanov nabrali 
iný smer. Remizovali z Přerovom 2 : 2, keď viedli už 2 : 0,po góloch 
Íllešovej a Kráľa, následne vyhrali nad Meteorom Praha 9 : 5, keď 
o góly sa podelili Vazan 3, Kráľ 2, Gonda 2, Íllešová 2 a Union 
Žižkov 2 : 1 po góloch Íllešovej a Kráľa, čím si zabezpečili postup 
zo skupiny z 3. miesta. V ďalšej skupinovej fáze narazili na top 
favorita celého turnaj Bohemians 1905 Praha a podľahli mu vysoko 
10 : 0, ale následne porazili Poděbrady, 2 : 1 po góloch Íllešovej 
a Kráľa a remizovali s Říčanami  1 : 1, keď za Krupinu vyrovnal 
Vazan. Po započítaní výsledkov z „ A“ skupiny sme v tejto skupine 

skončili horším skóre na 5. mieste, 
a tak na nás ostalo hrať o umie-
stnenie  o 9 – 12 miesto. V tejto 
skupine, keď už dochádzali deťom 
sily,  prehrala Krupina so Sadskou  
4 : 0 a Nymburgom 3 : 2, keď 
o góly Krupiny sa podelili Íllešo-
vá a Kráľ, a porazili Sázavu 5 : 0 
golmi Vazana. Celkovo sme v tur-
naji obsadili krásne 10. miesto, 
celkovým víťazom sa stalo druž-
stvo Bohemians 1905 Praha, ktoré 
v celom turnaji našlo len jediného 
premožiteľa a to team Poděbrady, 
ktoré Krupina porazila výsledkom 
2 : 1.  
Deti svojimi výkonmi dokázali, že 
si zaslúžia dostať príležitosť hrať 
s rovnocennými a vekovo prime-
ranými súpermi a oni svoju šancu 
nepremárnia, využijú ju a smelo 
sa pozrú neprajníkom do očí. Tieto 

skúsenosti sú na nezaplatenie a trvalé.
Druhý deň sme pripravili s rodičmi program v hlavnom meste ČR 
v Prahe, kde sa začínali majstrovstva sveta v hokeji.  Autobus sme 
zaparkovali v Prahe – Hostivaři a do centra na Václavské námestie 
sme sa dopravili metrom. Deti a dospelí, ktorí sa viezli metrom prvý-
krát, mali z jazdy metrom veľký zážitok. Prezreli sme si Václavské 
námestie, Staromestské námestie, Orloj, Karlov most a Hradčany... 
Príchod do Krupiny, krátko po polnoci ukončil celú misiu mladých 
futbalistov za futbalom do zahraničia a porovnanie si svojich kvalít.
Prínosom tohto zájazdu bolo to, že deti si praktické skúsenosti 
získané v rámci tréningov overili  na medzinárodnom turnaji, že 
práca s deťmi v rámci Centra voľného času v Krupine prináša 
mnoho príležitostí konfrontovať svoje vedomosti a skúsenosti aj na 
medzinárodnej scéne. 
Verím spolu s rodičmi, že v nastúpenej ceste sa bude pokračovať 
aj ďalej, veď spolu s darčekmi od usporiadateľov sme z Českého 
Brodu priviezli aj pozvanie na jubilejný V. ročník Májového 
českobrodského pohára, ktorý sa bude konať 1. mája 2016.
Verím, že tento úspech bude inšpiráciou pre ďalšie deti a ich rodi-
čov, a som presvedčený , že sa oplatí venovať futbalu, čo dokázali 
účastníci tohto turnaja. 
V prvom rade sa chcem poďakovať rodičom a deťom, ktorí sa 
zúčastnili turnaja. Ďalej sa chceme poďakovať  za podporu vede-
niu Centra voľného času v Krupine na čele s Mgr. Dutkievičovou, 
primátorovi mesta Krupina Ing. Vazanovi a samozrejme sponzorom 
firme GALLO s.r.o. - p. Rastislavovi Kohútovi, Mestským lesom s.r.o. 
Krupina, Ing. Radoslavovi Vazanovi, vedeniu COOP JEDNOTA SD v 
Krupine, p. Kepešovi z firmy Pauman plus, s.r.o. Krupina a p. Šore-
covi, ktorý poskytol autobus.
Bez sponzorských darov a veľkej osobnej a finančnej podpory rodi-
čov, by sa účasť na takomto veľkom turnaji, nedala zorganizovať 
a zabezpečiť.
                                                                                   Jozef Hraško
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