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Vážení spoluobčania,
s blížiacimi sa Vianocami nastáva čas otvárania ľudských sŕdc. Čas radosti, veselosti, lásky, pokoja a mieru.
   Čas, kedy sa snažíme aspoň na malú chvíľu pristaviť a zaspomínať si na krásne, ale aj na tie menej krásne 
chvíle prežité v tomto roku. Mnohí z nás si spomenú aj na tie posledné vianočné sviatky, ako aj na svojich 
blízkych, ktorí sú niekde v zahraničí alebo už nie sú medzi nami. Teraz sa opäť môžeme zamyslieť nad časom 
a atmosférou vianočných sviatkov. Pritom sa snažíme nezabudnúť na svojich blízkych, priateľov a známych, 
aby v tomto krásnom čase nebol nikto sám.
   Dovoľte mi preto, aby som Vám poprial príjemné sviatky, šťastie a pokoj v duši,  lásku a pevné zdravie 
v rodinách.
   Zároveň všetkým prajem, aby ste do nového roka vykročili 
šťastnou nohou. Iste nás postretnú krásne, ale i nepríjemné chvíle 
a okamihy, lebo aj tie patria k životu.
No nezabudnime na ľudskosť, toleranciu, 
vzájomnú pomoc a porozumenie!

                                                    Ing. Radoslav  Vazan, primátor mesta

PF2016
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Materská škola v novom šate 

Už čoskoro nám na dvere zaklopú najkrajšie sviatky v roku – Vianoce. Sviatky 
radosti, pokoja, lásky... A kto iný, ako deti majú z nich najväčšiu radosť. Už 
v novembri píšu s pomocou rodičov, ale i pani učiteliek v materskej škole list 
Ježiškovi, v ktorom si želajú rôzne darčeky. Ich rozžiarené očká potom netr-
pezlivo čakajú prekvapenie pod vianočným stromčekom v podobe želaného 
darčeka. Takéto vianočné prekvapenia prežívali naši škôlkári v minulosti vždy 
dvakrát. Prvé prekvapenie pod stromčekom ich čakalo v materskej škole a to 
druhé doma, so svojimi najbližšími. Tieto Vianoce však budú pre našich kru-
pinských škôlkárov na Malinovského ulici trochu iné – výnimočné. Okrem dar-
čekov, ktoré ich budú čakať doma pod vianočným stromčekom, dostanú ešte 
jeden veľký dar – novú škôlku, ktorá ich po Vianociach privíta v novom šate.
Keďže stavebné práce už finišujú, nastal čas na upratovanie a snáď aj na 
zhrnutie ako celá rekonštrukcia prebiehala. 
S výkopovými prácami na betónovanie základov pre výstavbu novej jedálne 
a prístavby hospodárskej budovy sa začalo v mesiaci júl. Postupne rástla je-
dáleň a nadstavba na hospodárskom pavilóne. Na rad prišli elektroinštalačné 
práce, vymieňali sa okná a dvere na celej budove, vymenené boli staré radiá-
tory a zavádzal sa káblový internet.  
V auguste naďalej pokračovali práce na výstavbe jedálne a hospodárskej bu-
dovy. Riešili sa návrhy farieb na fasádu exteriéru, odstraňoval sa asfalt na 
streche, pokračovalo sa v elektroinštalácii ako aj zavádzaní internetu. Budo-
valo sa poschodie (nadstavba) na hospodárskej budove pre zriadenie dvoch 
nových tried, doviezol sa krov na zhotovenie striech. Začalo sa s maľovaním 
priestorov a zlikvidovali sa niektoré priečky v kabinetoch (trieda Montessori).
V ďalších mesiacoch pokračovali všetky stavebné práce podľa harmonogramu 
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(zhotovovanie strechy na jedálni a hospodárskej budo-
ve, odstraňovanie starej dlažby a kladenie novej, zatep-
ľovanie, farebná fasáda, výmena svietidiel, kanalizácia, 
bleskozvody, výmena okien  v spojovacej chodbe a iné). 
Hospodárska budova s kuchyňou dostali nový oblek, 
rovnako ako aj telocvičňa, v ktorej postupne pribudol 
gymnastický koberec spolu s kreatívnym telovýchovným 
vybavením pre deti. Priestory materskej školy sa pomaly 
začali zapĺňať novým nábytkom nielen v novovzniknutých 
triedach, ale novotou budú dýchať aj niektoré šatne, kú-
peľne, kabinety a jedáleň pre 48 detí. Bez povšimnutia 
nezostala ani kuchyňa, v ktorej pribudla umývačka riadu, 
ohrevný pult a stôl. Moderná škôlka by mala držať krok s 
dobou aj v oblasti informačno – komunikačných techno-
lógií, preto nechýbajú ani interaktívne tabule, notebooky, 
tlačiarne či počítačové zostavy.
Kolaudácia budovy sa uskutočnila 24. novembra, kedy 
už boli ukončené všetky stavebné práce a prebiehali už 
len menšie úpravy v triedach a spoločných priestoroch 
škôlky. 
V tomto týždni bola z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí 
prerušená prevádzka materskej školy v náhradných 
priestoroch a všetci zamestnanci tak vypĺňali svoj pracov-
ný čas upratovacími a zariaďovacími prácami. V snahe 
vytvorenia príjemného prostredia pre našich najmenších 
sa s chuťou pustili do finálneho upratovania a skrášľo-
vania tried, kuchyne, novej jedálne, či iných priestoroch. 
Veľké poďakovanie patrí všetkým zamestnancom mater-
skej školy, rodičom aj ďalším dobrovoľníkom, ktorí akým-
koľvek spôsobom prispeli k tomu, aby škôlka po staveb-
ných úpravách mohla čo najskôr otvoriť svoje brány.
My, kolektív materskej školy, sme boli po celý čas rekon-
štrukcie plne informovaní o všetkých stavebných prácach 
vďaka pani riaditeľke Mgr. I. Machovičovej, ktorá na všet-
ko dohliadala a vyjadrila spokojnosť s celým priebehom 
prác.
I keď toto takmer polročné obdobie bolo pre nás všet-
kých dosť náročné a vyčerpávajúce, prinieslo želaný vý-
sledok v podobe novej, krásnej a žiarivej materskej školy.
Veríme, že naše deti dostanú pod vianočný stromček ten 
najkrajší a najväčší darček – materskú školu v novom 
šate, do ktorej budú chodiť s radosťou a úsmevom na 
tvári. Veď majú tú najkrajšiu materskú školu v širokom 
okolí.
V závere by som pripomenula výrok J. A. Komenského: 
„Škola je dielňou ľudskosti.“
Ak si dovolím parafrázovať, tak aj naša materská ško-
la je dielničkou ľudskosti, v ktorej hneď po rodinnej 
výchove začína ďalšie formovanie osobnosti dieťaťa.                                                                                                                                         
                                                Ing. Dajana Belláková                                                                                                                                        
                                                         Henrieta Hrmová
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Z dôvodu značného poškodenia 
a vysokej frekvencie chodcov sa 
Mesto Krupina rozhodlo, v tom-
to roku s obnovou povrchov 
pešieho chodníka na ul. 29 au-
gusta. Na pôvodnej chodníkovej 
komunikácii sa nachádzali rôzne 
typy povrchov - od pôvodných 
kamenných dlažieb až po asfal-
ty. 
Tieto boli miestami prepadnu-
té po rôznych rozkopávkach 
a opravované asfaltovými zápla-
tami. 
Po rekonštrukcii vznikol ucele-
ný  chodník zo zámkovej dlažby 
s novým cestným obrubníkom, 
ktorý  lemovaním kamennou 
dlažbou priznáva pôvodnú 
štruktúru tohto chodníka. Pri 
rekonštrukcii sa opravovali za-
ústenia dažďových kanalizácií 
pod chodníkom.
             Ing. Jaroslava Uramová

NOVÝ 
CHODNÍK na ul. 
29. augusta 
1. etapa - časť 
„ A“16. decembra 2015 boli do užívania slávnostne odovzdané stavby 

úsekov ciest na medzinárodnej ceste I/66. 
Projekt pod názvom „Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách 
I. triedy v Banskobystrickom kraji“ bol financovaný z fondov EÚ cez 
Operačný program doprava. Slovenská správa ciest IVSC Banská 
Bystrica ich realizovala počas uplynulého polroka, od letných 
mesiacov 2015. 
Rekonštrukciou prešli úseky Babiná – Dobrá Niva, Krupina – Devičie, 
Hontianske Nemce – Domaníky a Hontianske Tesáre – Dudince. 
Keďže sa rekonštrukcie ciest realizovali aj v Nitrianskom kraji, dnes 
máme s výnimkou úseku Hontianske Nemce, časť Rakovec – križo-
vatka Krupina, Bzovík na Sýkore kvalitne zrekonštruovanú cestu I. 
triedy od hraničného prechodu v Šahách, cez Dudince, Krupinu až 
do Zvolena. 

Cesta I/66 
sa dočkala rekonštrukcie

Rekonštruované úseky dnes spĺňajú najvyššie bezpečnostné 
nároky a sú označované ako cesty TEN – T. Na slávnostnom 
otvorení som vyjadril úprimné poďakovanie štátnemu tajomníkovi 
Ministerstva dopravy a výstavby SR Viktorovi Stromčekovi za to, 
že Vláda SR zaradila medzi svoje priority pre Krupinu tak dôležitú 
cestu a v rámci eurofondov práve sem smerovali veľké finančné 
prostriedky. 
Verím, že z tejto investície má radosť aj široká verej-
nosť, ktorá dennodenne využíva túto cestu hlavne 
za dopravou do zamestnania, do školy, či k lekárovi.                                                                                                                                        
                                                                      Ing. Radoslav Vazan
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27. novembra 2015 sme sa zúčastnili exkurzie v Bratislave, kde 
sme navštívili výstavu TITANIC v Incheba Expo Bratislava.  Našu 
výpravu tvorili študenti a pedagógovia Gymnázia A. Sládkoviča, ich 
rodinní príslušníci a bývalí študenti našej školy.  
Vyrazili sme v skorých ranných hodinách, pretože sme mali vstup 
o 10tej hodine. Na začiatku výstavy sme všetci dostali audio 
slúchadlá, prostredníctvom ktorých sme dostávali hovoreným 
slovom všetky informácie o výstave. Titanic sa stal najväčším 
a najluxusnejším plavidlom svojej doby. Cez 3000 robotníkov 
usilovne pracovalo na jeho stavbe mnoho mesiacov. Titanic 
bol navrhnutý tak, aby vzbudzoval atmosféru najhonosnejších 
francúzskych kaviarní a anglických salónov. Hoci mal prívlastok 
„ nepotopiteľná loď “, aj napriek tomu 14. apríla 1912 o 23.40 
Titanic narazil na ľadovec. 
Na výstave sme mali možnosť vidieť chodby, izby, ktoré boli na 
lodi, videli sme fotografie pasažierov, personálu lode, dotkli sme 

TITANIC a VIANOČNÉ  TRHY

sa ľadovca, ktorý u každého 
vzbudil najväčší dojem. Pri 
vstupe sme všetci obdržali 
palubný lístok konkrétnej osoby, 
ktorá Titanicom cestovala, akou 
triedou cestovala, vek, odkiaľ 
pochádzala, kde cestovala. 
V závere sme mali možnosť 
zistiť osud osoby, ktorej sme 
palubný lístok obdržali. Mnohí 
sme boli šťastní, keď sme sa na 
tabuli s vyše 2000 cestujúcimi 
našli a prežili sme. 
Ďalšia naša cesta smerovala 
na Hlavné a Primacionálne 
námestie, kde sme sa 
poprechádzali po Vianočných 
trhoch. Mnohí sme neodolali 
a kúpili sme si vianočný punč, 
placku, či sladký perník.                                                                                                                                          

Vo viacúčelovej sále Gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystri-
ci sa 23. októbra uskutočnila vedecká roadshow. Hviezdna zostava 
vedeckých osobností žiakom posledných ročníkov základných škôl 
a všetkým stredoškolákom priblížila fascinujúci svet vedy a techni-
ky z celkom iného uhla pohľadu. 
Okrem interaktívnych prednášok mládež čakalo aj mnoho vzrušujú-
cich pokusov či súťažných úloh.
Vedeckej roadshow „Čak Vednýodboris a jeho crew“ sa zúčastnilo 
15 našich študentov. Pomyselné dvere do sveta technických 
a prírodovedných odborov nám otvorili uznávané vedecké osobnosti 
na čele  s prof. RNDr. Karolom Šafaříkom, CSc., pôsobiacim 
v Európskej organizácii pre jadrový výskum – CERN vo Švajčiarsku. 
Do hviezdnej zostavy vedeckých osobností ďalej patrili: 
Ing. Gabriel Cibira, PhD. (uznávaný odborník v oblasti 
elektrotechniky, vedecko-výskumný pracovník a pedagóg Žilinskej 
univerzity), Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc (matematik Katedry 
aplikovanej informatiky FMFI UK v Bratislave), Doc. Ing. Marek 

VEDECKÁ ROADSHOW

Sukop, PhD.  a Ing. Rudolf Jánoš, PhD. z TU v Košiciach (odborníci 
v oblasti robotiky).
Cieľom tohto podujatia bolo popularizovať vedu a techniku 
a motivovať mladých ľudí k štúdiu prírodovedných a technických 
odborov. Cez pozitívne príklady úspešných slovenských vedcov 
organizátori ukázali mládeži, aké možnosti im sebarealizácia v 
oblasti vedy a techniky prináša – cestovanie po svete, spoznávanie 
zaujímavých osobností, či sloboda a priestor pre vlastnú kreativitu.                                                                                                                                      
                                                                                                                            -GAS-              Mgr. Oľga Gajdošíková

http://vedanadosah.cvtisr.sk/vedecka-roadshow/prednasajuci/milan-vtacnik/
http://vedanadosah.cvtisr.sk/vedecka-roadshow/prednasajuci/marek-sukop/
http://vedanadosah.cvtisr.sk/vedecka-roadshow/prednasajuci/marek-sukop/
http://vedanadosah.cvtisr.sk/vedecka-roadshow/prednasajuci/rudolf-janos/
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Dňa 16. novembra sa priestory Kina Kultúra zaplnili žiakmi a pedagógmi Strednej odbornej 
školy obchodu a služieb, kde sa uskutočnil  historicky 1. ročník súťaže Miss SOŠOaS Krupina 
spojený s „Imatrikuláciou“ prvákov. Súťaže Miss sa zúčastnili žiačky 1., 2. a 4. ročníka. 
Finalistky sa nám predstavili v šty-
roch disciplínach: Predstavenie sa, 
Vedomostný kvíz, Voľná disciplína 
a Promenáda v spoločenských ša-
tách.
Súťažiace nám ukázali, že nie sú len 
krásne, ale aj múdre a talentované.  
Počas jednotlivých prestávok sa nám 
predstavili naši prváci, ktorí boli po 
spoločnom sľube prijatí do „Cechu 
študentstva“.
Už počas príprav prebiehalo na našej 
škole  hlasovanie o titul „Miss sym-
patia“, ktorý získala žiačka 1. ročníka 
Mária Kohútová.
Keďže porota mala veľmi ťažkú   
úohu, netrpezlivo sme očakávali vy-
hlásenie výsledkov.
Na treťom mieste sa s rovnakým 
počtom bodov umiestnili dve fina-
listky – Lucia Drozdíková a Veronika Šulajová. II. vicemiss sa stala Paulína Gajdošíková a titul 
Miss SOŠOaS získala Maria Kohútová.
Všetkým výherkyniam srdečne blahoželáme a držíme palce na Regionálnom kole.
Chceme sa srdečne poďakovať vedeniu školy, súťažiacim, moderátorkám, technikom, spon-
zorom a všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli pri organizácii tejto súťaže.                                                                                                                                          
                                                                                           Mgr. Alžbeta Ližbetinová, Lucia Drozdíková, 4.O

MISS Strednej odbornej školy obchodu a služieb

Dňa 20. 11. 2015 sa v Kine Kultúra 
v Krupine konalo školské kolo MISS 
Gymnázia A. Sládkoviča. Do súťaže 
sa zapojilo až 10 krásnych študentiek 
prvého a druhého ročníka. 
Dievčatá sa svedomito pripravovali, 
aby to 20. 11. dopadlo na jednotku. 
Moderátormi akcie boli študenti 
tretieho ročníka – Samuel Miškov 
a Tomáš Tomašovic, ktorí sa tejto úlohy 
výborne zhostili. Organizátormi MISS 
GAS boli študentky Študentskej rady – 
Katka Kleniarová a Andrea Bartošová. 
Dievčatá súťažili v disciplínach ako 
bola promenáda vo večerných šatách, 
módne štýly 20. storočia až po 
súčasnosť a spoločná choreografia. Pri 
spoločnej choreografii nám pomohla 
Terézia Lacková, ktorá študentky veľmi 
dobre pripravila. Súčasťou akcie bol 
aj kultúrny program, ktorý vytvorili 
účastníci ako členovia Tanečno-
hudobného zoskupenia CARPONA, 
moderný tanec nám predstavila bývalá 
študentka našej školy Bronislava 
Výbohová a Nikola Dudášová, Dominik 
Lauko a Dávid Bílek nám zaspievali, 
fitnes nám predstavila malá nadaná 
fitneska Emmka Mlynárová a úspešná 
fitneska Tatiana Kožuchová zo Zvolena, 
tango nám zatancovala naša študentka 
Diana Polievková. Program nám 
vyplnila aj tanečná skupina Capoeira 
z Centra voľného času v Krupine. Veľké 
ďakujem patrí všetkým sponzorom 
v meste Krupina, ktorí nám pomohli 
pri organizácii tejto súťaže. Ďakujeme 
aj Branislavovi Krajčovi a Viktorovi 
Balážovi za krásnu atmosféru, ktorú 
nám osvetlením a ozvučením vytvorili. 
Veľké poďakovanie patrí aj študentom 
našej školy, že sme spoločne vytvorili 
podujatie s príjemnou atmosférou. 
            
MISS GAS KRUPINA – Natália Packová  
(študentka 1. ročníka) 
1. VICEMISS – Lívia Hucáková 
(študentka 2. ročníka) 
2. VICEMISS – Rozália Francisciová 
(študentka 2. ročníka)
MISS SYMPATIA a MISS TVÁR – 
Martina Emma Mackovová (študentka 
1. ročníka) 
MISS PHOTOGENIC – Lucia Záslavová 
(študentka 1. ročníka)

Porotu tvorili: Ing. Mgr. Marián Kotleba 
– predseda BBSK, Mgr. Vojtech Papp 
– vedúci oddelenia školstva a mládeže 
BBSK, Ing. Radoslav Vazan – primátor 
Mesta Krupina, Mgr. Monika Strehárová 
-  riaditeľka GAS Krupina, Mgr. Ľubica 
Dutkievičová – riaditeľka Centra voľného 
času v Krupine, Patrícia Matušová – 
fotografka dievčat a bývalá študentka 
GAS a Júlia Rumanová – vizážistka 
dievčat.               Mgr. Oľga Gajdošíková

MISS GYMNÁZIA 
ANDREJA
SLÁDKOVIČA

Dňa 12.11.2015 sa nám naskytla možnosť nahliadnuť do 
tajov recitačnej súťaže Návraty poézie o cenu Andreja 
Sládkoviča v Banskej Bystrici.

Návraty poézie o cenu 
Andreja Sládkoviča

Ja aj s mojou spolužiačkou 
Dadou Horváthovou sme sa 
rozhodli, že ponuku využijeme. 
A oplatilo sa! 
Predsa len finále je finále. 
A vidieť tých najlepších 
z najlepších, dokonca aj známe 
osobnosti, ako sú Eva Pavlíková, 
Juraj Sarvaš, Deana Horváthová 
a Juraj Jakubisko, bolo na 
nezaplatenie. 
Možno niekto povie, že sme sa 
tak trochu „uliali“ z posledných 
štyroch vyučovacích hodín. 
Ale škola predsa nie je len 
o priamom vyučovaní v triede. 
Škola má poskytnúť všeobecný 
rozhľad a aj zábavu. A táto 
recitačná súťaž ponúkla oboje.
Súťažili aj tí najmladší, aj 
starší, ktorí to už poňali 
trošku s hereckým štýlom. 
Dokonca sme mali možnosť 
vidieť, že láska k poézii a ani 
k samotnému prednesu sa 
vekom nestráca. Porotu tvorili 
známe slovenské osobnosti. 
Dokonca sa nám podarilo 
odfotiť sa s Jakubiskovcami!
Aj keď sme sa domov vrátili 
večer, určite neľutujeme, že 
sme išli. 
A preto, ak na takéto podujatie 
dostaneme pozvánku aj v budú-
com roku, dúfam, že pani riadi-
teľka a pán Vereš s nami rátajú. 

                                           Alexandra Ladzianska,                                                                                                                                      
                                                                študentka                                                                                                                                        
                                          3. ročníka

GAS/SOŠOaS 
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Európska únia 
počas celej svo-
jej existencie pri-
spieva k mieru, 
demokracií a do-
držiavaniu ľud-
ských práv. Štu-
denti našej školy 
sa zúčastnili dňa 
11. novembra 
2015 o 11. hodi-
ne a 11. minúte 
pietnej spomien-
ky obetiam dvoch 
svetových vojen 
„Deň červených 
makov“. 

Deň červených makov

Túto smutnú udalosť si všetci prítomní pripomenuli za zvukov zvonov 
a naše žiačky im symbolicky pripli červený mak ako znak úcty k pad-
lým. Dúfame, že slovo mier bude v Európe  pre našu generáciu a pre 
všetky ďalšie samozrejmosťou.                  Frederika Homolová, 3. O

Stredná odborná škola obchodu a služieb  v Krupine začala v apríli 
2014 realizovať projekt s názvom „ Učíme remeslá moderne“.  Pro-
jekt sa realizoval s podporou Európskeho sociálneho fondu v rámci 
operačného programu Vzdelávanie a trval do 30. septembra 2015.
Meniace sa potreby trhu práce  nútia pedagogických zamestnancov  

„Učíme remeslá moderne“
„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú 
spoločnosť. Projekt je spolufinancovaný 
zo zdrojov EÚ“

vyučovací proces žiakov neustále modernizovať  a skvalitňovať. Cie-
ľom projektu bolo uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na SO-
ŠOaS v Krupine s využitím inovovaných foriem a metód výučby.   
Skvalitniť učebné materiály a inovovať obsah a metódy vzdelá-
vania, prostredníctvom  inovácie metód výučby a tvorbou učebných 
pomôcok.  Tým sa pre žiakov školy, ako aj pre pedagogických za-
mestnancov , vytvorí základ pre uskutočňovanie obsahovej  pre-
stavby vzdelávania na našej škole.  Ďalej  bol podporený  odborný 
a osobnostný rozvoj pedagogických zamestnancov ich účasťou na 
ďalšom vzdelávaní. Získali kvalifikáciu a dostatočné kompetencie, 
ktoré využijú pri vyučovaní pomocou moderných učebných pomôcok.  

Počas realizácie projektu pedagogický zamestnanci vytvorili 
moderné, inovatívne a komplexné učebné materiály – učebné 
texty, pracovné zošity, cvičenia, úlohy, podnikateľský plán – ná-
vod ako si rozbehnúť vlastnú firmu v podmienkach okresu Krupi-
na,  video – sekvencie, získané z reálnych výrobných  procesov 
firiem strojárskych a potravinárskych v rámci celého Slovenska. 
Z laboratórií Žilinskej univerzity sme  získali video sekvencie 
z diagnostikovania automobilov . Učitelia odborných predmetov 
vytvorili Interaktívne  testy, viac jazyčný /AJ,NJ,RJ,SJ/ profesij-
ne odborný slovník, pre učebné odbory automechanik, strojár 
a cukrár,  ktoré žiaci využijú na vyučovaní odborných predmetov 
a odbornom výcviku.  Všetky učebné materiály slúžia na pod-
poru a rozvoj aktívneho učenia sa žiakov a rozvíjajú ich logické 
myslenie. 
Inovácia vzdelávania na Strednej odbornej škole obchodu a slu-
žieb v Krupine,  bola  zameraná na potreby trhu práce  a vedo-
mostnej spoločnosti.  Umožní  absolventom lepšie uplatnenie  
na trhu práce. Zároveň zabezpečila  a podporila  osobnostný 
odborný  rast pedagogických zamestnancov Strednej odbornej 
školy obchodu a služieb v Krupine.
                         Bc. Andrea Hroncová,  manažér publicity projektu

Je veľmi dôležité, aby ľudia mali prácu, ktorú vedia vykonávať 
a ktorá ich aj baví. Téma zamestnanosti a vytvárania pracovných 
miest je preto veľmi zaujímavá nielen na Slovensku, ale aj v ce-
lej Európskej únii. 

Diskusné fórum

My sme na tému zamestnanosti, TTIP dohôd pripravili v našej 
škole diskusné fórum, na ktoré sme pozvali hostí Ing. Silviu Aggo-
vú z firmy Chrien s.r.o, Mraziarne Zvolen, zástupcu samosprávy 
a poslanca Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Rado-
slava Vazana a tiež aj riaditeľku školy, ktorá sa s nami podelila 
o svoje pracovné skúsenosti.
Diskusným fórom nás sprevádzali študenti 3.O Paula Pavlendo-
vá, Frederika Homolová a Michal Hucák.
Tému si rozdelili na tri okruhy, ktoré uviedli krátkou prezentáciu. 
TTIP dohodám sa venovala Frederika Homolová a podnietila živú 
diskusiu, do ktorej sa svojim príspevkom zapojili všetci hostia. 
Diskusný príspevok sme konzultovali e-mailom aj s pracovníkom 
firmy Johns Controls v Bratislave.
Druhú časť uviedla Paula Pavlendová zmapovaním podnika-
teľského prostredia v našom regióne. Táto téma bola zaujímavá 
hlavne pre štvrtákov, ktorí onedlho sa začlenia do pracovného 
pomeru.
V tretej časti sa Michal Hucák venoval pomoci EU pri zvyšovaní 
zamestnanosti. Vysvetlil nám problematiku fondov a ich čerpa-
nia.
Diskusné fórum sme ukončili poďakovaním naším hosťom, ktorí 
aj napriek svojej zaneprázdnenosti si našli čas aj  na študentov.                                                                                                                                       
                                                       Paula Pavlendová 3. O
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Vedenie Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Krupine sa 
rozhodlo iniciovať stretnutie zástupcov škôl z okresu Krupina so zá-
stupcami zamestnávateľov a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.  
Stretnutie sa uskutočnilo 4. novembra 2015 na pôde školy. Cieľom 
stretnutia bolo spoznať potreby trhu práce v regióne v horizon-
te niekoľkých budúcich rokov, v nadväznosti na požiadavky trhu 
práce a v súvislosti s očakávaným vývojom v dôsledku starnutia 
obyvateľstva, oboznámiť zúčastnených s  ponukou v oblasti  stred-
ného odborného vzdelávania na našej škole pre končiacich žiakov 
na základných školách. Vzhľadom na požiadavky zamestnávateľov  
a opierajúc sa o určité benefity, ktoré  ponúkajú  zamestnávate-
lia, sme  zároveň chceli zistiť príčiny nezáujmu žiakov základných  
škôl o odborné vzdelávanie. Zámerom firiem je pripraviť si žiakov 
SOŠOaS v Krupine tak, aby po skončení školy nastúpili v spolupra-
cujúcej firme vyškolení na konkrétnu pracovnú pozíciu. Na stretnutí 
zamestnávatelia konštatovali, že mzdové ohodnotenie a sociálne 
zabezpečenie  odborne vzdelaných zamestnancov vo firmách je 
na vysokej úrovni a napriek tomu sa im nedarí zabezpečiť zodpo-
vedných a odborne zdatných  pracovníkov na ponúkané pracov-
né pozície.  Z toho dôvodu si chcú  zabezpečiť  svojich vlastných 
zamestnancov z radov žiakov končiacich na základných školách. 
Firmy ponúkajú žiakom finančné a sociálne benefity počas štúdia a 
pracovné miesto po skončení štúdia. 
Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia  zamestnávateľov okresu Kru-
pina a Zvolen z oblasti strojárstva, potravinárstva,  služieb a kúpeľ-
níctva, zástupcovia ÚPSVaR a profesijných zväzov - 1. Slovenského 
strojárskeho klastra a Regionálnej poľnohospodárskej a potravi-
nárskej komory.  Za základné školstvo sa stretnutia  zúčastnili  riadi-
telia a výchovní poradcovia z dvoch ZŠ  z Krupiny   a zo Senohradu, 
výchovní poradcovia zo ZŠ Hontianske Moravce a  Cerovo. Stredné 
odborné  školstvo zastupovali pedagogickí zamestnanci SOŠOaS v 
Krupine.  

Stretnutie  zástupcov  škôl  
z okresu  Krupina  so  zástupcami  
zamestnávateľov

Na stretnutí prebiehala  živá diskusia k danej téme. Zúčastnení  
zamestnávatelia  zhodne konštatovali, že nedostatok kvalifikovanej 
pracovnej sily v regióne pociťujú strojári, potravinári, ale aj  posky-
tovatelia služieb. Privítali by viac absolventov zo stredných odbor-
ných škôl so záujmom o prácu, ktorú im firma ponúka. Zástupcovia 
z ÚPSVaR informovali prítomných zamestnávateľov  o možnostiach 
a riešeniach v oblasti zamestnanosti, ktoré ponúka aktívna politika 
trhu práce.  Riaditelia   profesijných komôr ponúkli   spoluprácu pri 
zabezpečovaní kvalifikovanej pracovnej sily. V diskusii riaditelia ZŠ 
,ako aj výchovní poradcovia zhodne konštatovali, že najväčší vplyv 
pri voľbe budúceho povolania majú na svoje deti rodičia. Rodičia  
pri výbere strednej školy často vyberú pre svoje deti  školu, ktorá 
poskytuje akademické vzdelanie. Deti síce získajú vedomosti, ale 
majú málo zručností a odborných kompetencií. Práve  preto sú po 
skončení takejto školy na trhu práce ťažšie uplatniteľní. Ak sa chcú 
zamestnať, veľakrát musia absolvovať rekvalifikačné kurzy, ktoré 
sú však pri niektorých profesiách nepostačujúce a nedokáže nahra-
diť odborné vzdelávanie. 
Všetci zúčastnení  sa zhodli na vzájomnej  spolupráci v rámci pro-
fesijnej orientácie žiakov ZŠ  a to nasledovne :
- realizáciou exkurzií žiakov, učiteľov ZŠ a rodičov do zúčastnených 
firiem, 

- aktívnou účasťou - prezentáciou firiem  na Dňoch otvorených 
dverí na SOŠOaS v Krupine, 
- spoluprácou pri vyučovaní odborného výcviku žiakov SOŠOaS 
v Krupine na pracoviskách zúčastnených firiem. 
Na záver mi dovoľte, ako riaditeľke školy poďakovať všetkým zú-
častneným, ktorí si našli čas a prišli na našu školu. Ďakujem im za 
ich ochotu aktívne prispieť k riešeniu vzniknutej situácie - nedo-
statku vzdelaných odborníkov na trhu práce. Som presvedčená, že 
spoločnými silami dokážeme zvýšiť záujem  žiakov základných škôl 
o odborné vzdelávanie aj v našom regióne.                                   
                                                                    Mgr. Anna Borbuliaková

Dňa 16. 11. 2015 sa žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb v 
Krupine zúčastnili podujatia pod názvom „Silná ruka stredoškolákov“. 
Jedná sa o súťaž žiakov stredných škôl v pretláčaní rukou. 
Súťažili medzi sebou žiaci stredných škôl z Banskobystrického 
kraja. SOŠOaS v Krupine reprezentovali žiaci:
Dominik Kováč – III.A, Dominik Petróci – I.D, Martin Krúž – II.A, 
Jozef Roman – III.A, Jozef Dunko – I.A   
Žiakov na súťaž pripravoval Mgr. Marián Nemček.
Výsledky našich žiakov v jednotlivých kategóriách: 

Chlapci do 65 kg/ 9 súťažiacich/:
1. Oláh, Eduard (SOŠ HSaD Zvolenská cesta, LC)  12 Pts.
2. Farbiak, René (SOŠ HSaO Jabloňová ZV)  10 Pts.
3. Krúž, Martin (SOŠ OaS M.R.Štefánika Krupina)  8 Pts.

Chlapci do 70 kg /8 súťažiacich/
1. Adamov, Adam (Gymnázium MR ZH)  11 Pts.
2. Valkovič, Pavol (SPŠS OW LC)  9 Pts.
3. Gontko, Matej (SSOŠT Janského ZH)  7 Pts.
4. Kuchár (bb), Martin (SOŠ HSaO Jabloňová ZV)  5 Pts.
5. Dunko, Jozef (SOŠ OaS M.R.Štefánika Krupina)  4 Pts.

Chlapci nad 80 kg /20 súťažiacich/
1. Golian, Michal (SPŠS OW LC)  23 Pts.
2. Kováč, Dominik (SOŠ OaS M.R.Štefánika Krupina)  21 
Pts.
3. Krahulec, Michal (SSOŠ Hutnícka Podbrezová)  19 Pts.
4. Derdák, Marián (SOŠ Jesenského Tisovec)  17 Pts.
5. Gonda, Peter (SŠ Štúrova Detva)  16 Pts.
6. Petróci, Dominik (SOŠ OaS M.R.Štefánika Krupina)  15 
Pts.
7. Roman, Jozef (SOŠ OaS M.R.Štefánika Krupina)  14 Pts.
Celkové poradie škôl :
1. SOŠ HSaD Zvolenská cesta, Lučenec  15 Pts.
2. SOŠ HSaO Jabloňová Zvolen  13 Pts.
3. SOŠOaS M.R.Štefánika Krupina  11 Pts.
4. SOŠ Jesenského , Tisovec  9 Pts.
5. SPŠS OW Lučenec  7 Pts.
6. SSOŠT Janského Žiar nad/Hronom  5 Pts.
7. SŠ Štúrova Detva  3 Pts.
8. HA  Malinovského Brezno  1 Pts. 

Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na stupňoch víťazov postupujú na 
celoslovenské kolo súťaže.

ŠKOLSTVO/SOŠOaS

„Silná ruka“ stredoškolákov 
Banskobystrického kraja 2015

    Všetkým zúčastne-
ným žiakom ďakuje-
me za reprezentáciu 
školy a blahoželáme 
k dosiahnutým vý-
sledkom. 

Mgr. Marián Nemček,
zdroj foto a výsled-
k y : h t t p : / / w w w .
rmwrestling.sk/
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Vianočné a novoročné koncerty Speváckeho zboru pri Rímskokato-
líckom kostole v Krupine majú mnohoročnú tradíciu. 
Aj v prvých dňoch nového roka, 3. 1. 2016 sa priestor Rímsko-
katolíckeho kostola Narodenia Panny Márie v Krupine rozozvučí 
spevom, ktorým oslávi narodenie Pána, ale aj 25. výročie činnosti 
speváckeho zboru. 

NOVOROČNÝ KONCERT 
JUBILUJÚCEHO SPEVÁCKEHO 
ZBORU

Spevácky zbor pri Rímskokatolíckom kostole Narodenia Panny Márie 
v Krupine sa začal formovať v rokoch 1990-1991. Je komorným 
združením spevákov rôznych pracovných profesií, ktorý popri 
účinkovaní na liturgických obradoch a slávnostiach počas celého 
roka, nevyhýba sa ani koncertným vystúpeniam.
Účinkoval na koncertoch, celoslovenských súťažiach a festivaloch 
v rôznych mestách na Slovensku i v Čechách (Námestovo v rokoch 
1995 - 2002, kde získal zlaté pásma a 1. miesto, Svitavy 2012).  Na 
prestížnom  Medzinárodnom festivale Svátky písní Olomouc 2014, 
kde sa stretávajú zbory z celého sveta, získal v silnej konkurencii 
zlaté pásmo.
V r. 2008 vydal profilové CD, z ktorého niektoré skladby sa ozývajú 
aj vo vysielaní rádia Lumen.
Významným medzníkom pre zbor bola spolupráca na projekte 
spojených slovenských a českých speváckych zborov so Slovenským 
komorným orchestrom Žilina (r. 2011).
V júni tohto roku bol zbor pozvaný na Medzinárodný festival Musica 
Sacra v Bratislave, kde získal strieborné pásmo, ktoré má pre 
zbor cenu zlata, keďže to bol kvalitatívne  najnáročnejší festival, 
s predpísanými podmienkami (skladby z obdobia renesancie, 
XX. stor.) a výkony hodnotila medzinárodná porota. Posledným 
ocenením zboru bolo zlaté pásmo s pochvalou poroty (99 bodov zo 
100) v Súťaži v speve sakrálnej tvorby  v rámci tohoročného 35. 
festivalu Viliama Figuša – Bystrého v Banskej Bystrici. 
Popri cenách si odniesol aj uznanie odborníkov a dostal sa do 
povedomia speváckej zborovej obce na Slovensku.
Všetkým vystúpeniam však predchádzala tvrdá drina na skúškach, 
sebaobetovanie, odriekanie, sebazaprenie, ale aj veľa pochvalných 
slov, duchovné obohatenie, zážitky, nové priateľstvá s členmi 
iných zborov. Spievať v zbore, to je ochota podriadiť sa potrebám 
zboru, schopnostiam celého kolektívu tak, aby výsledný efekt 
bola dokonalá súhra intonačná, rytmická, dynamická, výrazová. 
Chcem sa spevákom za ich prácu poďakovať a popriať im, aby mali 
pochopenie a podporu pre svoju činnosť vo svojom okolí, aby vždy 
spievali na česť a slávu Najvyššieho. Tým sa mu odvďačíme za 
krásny dar, hudbu a spev, ktorý sme od Neho dostali. 
                                                Anna Ližbetinová, zbormajsterka

25

1991
2016

Kino Kultúra v Krupine bolo 3. decembra nabité žiakmi a študentmi 
základných a stredných škôl v Krupine. Očakávali troch vzácnych hostí. 
Prišli traja, no v inom zložení... Do Krupiny vďaka nášmu rodákovi Mgr. 
Milošovi Bátovskému z VŠS Dukla Banská Bystrica a primátorovi mesta 
Ing. R. Vazanovi zavítali slovenský rekordér a majster sveta (Peking, 
2015) v chôdzi na 50 km Matej Tóth a majster Európy (Klajpeda – Litva, 
2015) vo vzpieraní  23-ročných do 105 kg v dvojboji Matej Kováč. 
Pôvodne prisľúbená olympionička Anastasiya Kuzmina sa stretnutia 
so žiakmi a študentami nemohla zúčastniť. 
Všetkých privítala potleskom burácajúca sála a hostí oficiálne primátor 
mesta Ing. Vazan. Hostia sa stručne predstavili a začali odpovedať na 
paľbu rôznych otázok. Skúsený chodec Matej Tóth prezradil, že je 
s Krupinou zviazaný aj rodinnými väzbami cez chodca Petra Korčoka, 
narodila sa tu jeho manželka a obe deti. Odpovedal tiež, čo všetko ho stoja 
víťazstvá. Pevná vôľa, precízny dlhodobý tréning a dokonalé stravovanie 
mu pomáhajú obstáť na tej najvyššej úrovni. 
Vôbec prvé takéto stretnutie (a veľmi úspešne) absolvoval vzpierač Matej 
Kováč. Viacerých zaujala jeho postava, no aj jeho prvé veľké úspechy, 
ďalej množstvo stravy, ktoré udržuje objem svalovej hmoty. Tak môže 
dvíhať ťažké váhy a súťažiť so súpermi.

Svetoví slovenskí športovci v 
Krupine 

Po besede v priestoroch vestibulu a podpise do Pamätnej knihy mesta 
Krupina získali od športovcov žiaci a študenti svoje nové trofeje. Na 
fotografie hostia takmer nestíhali dávať svoje podpisy. 
Po záverečných záberoch cesta športových hostí viedla späť do 
Vojenského športového centra DUKLA Banská Bystrica.      Dr. M. Lukáč 

Po primátorovi sa ujal úvodného slova Miloš Bátovský

Matej Toth a Matej Kováč na autogramiáde
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Vianoce – najkrajšie sviatky roka. Kupujeme darčeky, aby sme 
obdarovali najbližších, domy voňajú vianočnými oblátkami 
a pečivom, v uliciach znejú vianočné piesne a ľudia si želajú šťastné 
a veselé prežitie Vianoc.
Oddelenie kultúry v spolupráci so ZUŠ Krupina sa rozhodli čaro 
Vianoc sprítomniť výstavou „vianočná pošta“. Výstava pozostáva 
z vianočných pohľadníc a prác detí zo ZUŠ Krupina na tému – List 
Ježiškovi. Obrazmi neožili len steny výstavnej miestnosti, ale celý 
Boryho dom. Chodbu, ale aj schody do knižnice lemujú obrazy detí.  
Veľká vďaka patrí občanom Krupiny, ktorí nám do výstavy požičali 
svoje zbierky pohľadníc a tak si všetci občania môžu zaspomínať 
na časy, keď bol zvyk posielania pohľadníc častejší než dnes, kedy 
je vytláčaný modernou formou vianočných pozdravov cez e-mail, 
či sms.
Za požičanie pohľadníc do výstavy ĎAKUJEME!!
Pohľadnice poskytli: J. Hanusková, A. Kohútová, L. Kuzmová, M. 
Kováčová, M. Melichová, M. Pálková, M. Pántiková, M. Sýkorová, J. 
Gecelovská, Z. Slováková.                                  Mgr. Jana Melichová

Jesenné prázdniny sa rozhodlo niekoľko detí stráviť v priestoroch 
mestskej knižnice. Po dobrých ohlasoch detí aj rodičov na  v lete 
organizovanú detskú univerziádu, sme sa rozhodli na pár hodín 
oslobodiť rodičov od svojich ratolestí a deťom zas spríjemniť, alebo 
skôr ozvláštniť jesenné prázdniny. 29.-30 októbra v doobedňajších 
hodinách do priestorov knižnice zavítalo spolu 13 detí. Podujatie 
s názvom POĎME SA SPOLU BÁŤ!!! reagovalo témou na blížiaci 
sa Sviatok všetkých svätých, ale hlavne na čoraz viac aj u nás 
rozšírenejší halloween. Prvý deň sme sa rozprávali o spomínaných 
sviatkoch, pozerali sme na DVD strašidelné rozprávky, vyrobili sme 
si z dobrovoľníka strašidelnú múmiu, kreslili sme rôzne strašidlá, ale 
zablúdili sme aj do sveta hádaniek. Dievčatá sa naučili robiť ružičky 
z javorových listov a krásnymi vlastnoručne urobenými kytičkami 
isto potešili svoje mamičky. Druhý deň sme si vyrobili gaštanovú 
zoo, ale aj obrazy z popadaných, farebných listov zo stromov. 
Deti ukázali svoje nadanie a veľkú fantáziu pri tvorení zadaných 
úloh. Najviac sa potešili výrobe strašidelných tekvíc z nafúknutých 
balónov. Každý účastník pomaľoval a ozdobil balón podľa vlastnej 
fantázie a na balónoch sa zjavil svet príšer a pavúkov. 
                                                                              Mgr. Jana Melichová

V priestoroch Boryho domu sa 10. decembra 2015 konala 
vernisáž výstavy - Vianočná pošta. Na vernisáži sa zišli priaznivci 
výtvarného, ale aj hudobného umenia. Výstavu zahájil žiak ZUŠ 
v Krupine Matúš Posádka, áriou z opery Xerxes, kde sa spieva, 
že nikdy nebolo príjemnejšie ako v tieni platana a tak aj nám 
všetkým prítomným bolo príjemné stáť pri vianočnom stromčeku 
s ozdobami vyrobenými rukami detí zo základných a materských 
škôl. Po privítaní hostí a príhovoroch Mgr. Jany Melichovej a Mgr. 
Kataríny Krnáčovej pokračoval program husľovým duom zo ZUŠ 
v Krupine – Emka Guttenová a Gabika Slúková a ďalšie koledy 
v podaní Matúša Posádku, ktorý rozospieval všetkých prítomných. 
Pri najznámejšej vianočnej piesni – Tichá noc, sa vypli svetlá a len 
pri svetle sviečok sme sa mohli ponoriť do atmosféry Vianoc.
                                                                   Mgr. Jana Melichová
POĎME SA SPOLU  BÁŤ

„VIANOČNÁ POŠTA“

Vernisáž výstavy „Vianočná pošta“

Mestská knižnica v Krupine si 28. novembra 2015 pripomenula 200. 
výročie narodenia tohto významného Slováka. 
Prednášku o jeho živote a diele veľmi pútavou formou pripravila
členka klubu dôchodcov učiteľov, pani učiteľka Mgr. Z. Páleníková. 
Jej slovami sme sa prechádzali po mestách, kde mladý Štúr študoval 
a neskôr budoval svoju kariéru. 
Ako poslanec za kráľovské mesto Zvolen, vystúpil na Uhorskom 
sneme v Bratislave niekoľkokrát. Jeho reč o potrebe vzdelávania 
sa v materinskom jazyku na obecných školách sme  si vypočuli 
v audiozázname. 
Pozastavili sme sa aj pri jeho súkromnom živote a zaspomínali sme 
na jeho milé priateľky Adelu Ostrolúcku, Mariu Pospíšilovú i ďalšie. 
Významné činy sa ozývali starými múrmi Boryho domu a prítomní 
poslucháči museli pripustiť, že Ľudovít Štúr dokázal pozdvihnúť 
svoj  ľud aj vďaka  svojim kolegom, medzi ktorých patril aj menej 
známy dejateľ Ján Rotarides. 
O jeho pohnutom živote nám pripravil veľmi podrobnú prezentáciu 
pracovník Múzea Andreja Sládkoviča Dr. Miroslav Lukáč. Jedna 
prednáška bola zaujímavejšia ako druhá a aj preto sme sa  zdržali 
do neskorých večerných hodín a naše poslucháčky odchádzali 
domov poslednými autobusmi. 
Srdečná vďaka patrí prednášajúcim aj poslucháčom a budeme radi 
ak sa pri podobnom podujatí opäť stretneme.   
                                                                          Katarína Almášyová

Ľudovít Štúr  v Boryho dome

Projekt „Terénna sociálna práca - Krupina“, ktorý sa začal realizovať 
na území nášho mesta 3.júna 2014, po osemnástich mesiacoch 
ukončuje svoje aktivity. Projekt bol podporený v rámci Operačného 
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia z Európskeho 
sociálneho fondu sumou 35.858,36 eur (so spolufinancovaním). Na 
zabezpečenie aktivít projektu boli zamestnaní dvaja pracovníci  - 
terénny sociálny pracovník a jeho asistent. Hlavným cieľom projektu 
bolo zlepšenie životnej situácie a integrácie ohrozených skupín 
obyvateľstva s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky 
prostredníctvom sociálnej práce. Terénny sociálny pracovník 
a jeho asistent poskytovali odbornú pomoc klientom, ktorí sa ocitli 
v nepriaznivej sociálnej a životnej situácii a neboli schopní sami ani 
s pomocou rodiny a blízkych osôb nájsť primerané riešenie svojho  
sociálneho problému. Riešili rôzne situácie a pomáhali klientom napr. 
pri hľadaní možností získavania hmotnej pomoci klientom, podarilo 
sa im získať vianočné darčeky pre deti, organizovali zbierky šatstva, 
či mesačne aktivity pre deti zo sociálne slabších rodín, ktoré nemajú 
možnosť sa zapojiť do voľnočasových aktivít v rámci svojich škôl 
a CVČ. Služby sociálneho pracovníka a jeho asistenta využilo počas 
doby ich pôsobenia v meste Krupina 229 osôb.  Aktívna pomoc by 
nebola možná bez spolupráce kompetentných inštitúcií pri riešení 
sociálnych problémov občana.  Na základe dobrých výsledkov, 
ktoré boli dosiahnuté realizáciou aktivít projektu veríme, že aktivity 
budú naďalej pokračovať. Vzhľadom na neľahkú finančnú situáciu 
v samosprávach, mesto Krupina plánuje predložiť novú žiadosť 
o nenávratný finančný príspevok pre zabezpečenie financovania 
aktivít terénnej sociálnej práce.
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho 
sociálneho fondu v rámci Operačného programu 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia“

 „Terénna sociálna práca
 v meste Krupina“

 Ing. Stanislava Alakšová

www.esf.gov.sk, www.fsr.gov.sk
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Tento rok múzeum oslávilo 50. výročie svojho založenia (1965 - 2015). Pri tejto príležitosti vydalo bulletin a pohľadnicu s motívom obrazu 
Júliusa Považana. Okrem toho zorganizovalo výstavu – Výtvarné umenie v zbierkach múzea otvorenú počas Dní mesta Krupina. Ďalšia 
výstava Krupina v obrazoch II. svetovej vojny bola venovaná 70. výročiu ukončenia II. svetovej vojny. Múzeum sa podieľalo pri príprave 
regionálnej súťaže stredných a základných škôl a tiež partizánskej vatry (v spolupráci so SZPB ZO v Krupine), ktoré boli venované výročiu 
ukončenia vojny. V spolupráci s Vidieckym parlamentom na Slovensku začiatkom roka mohli návštevníci vidieť ďalšiu výstavu Tradičné 
remeslá v Honte a v spolupráci s Múzeom školstva a pedagogiky výstavu Spisovatelia v školských laviciach. Okrem toho zorganizovalo nie-
koľko ďalších podujatí – Noc múzeí v máji venovanú práve obdobiu II. svetovej vojny, potom výklad v uliciach mesta – Po stopách židov-

Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine v roku 2015

skej Krupiny, na jeseň Kresťanský a židovský cintorín. 
Výnimočnou bola prezentácia knihy Historické brány 
Krupinských domov z dielne Slovenskej technickej uni-
verzity v Bratislave (Dr. Katarína Vošková), na ktorej sa 
podieľal aj pracovník múzea Miroslav Lukáč. Múzeum 
tiež spoluorganizovalo podujatie k 200. výročiu naro-
denia Ľudovíta Štúra. V mesiacoch júl – november 
pravidelne každý týždeň s odborným výkladom pra-
covníkov múzea prichádzali návštevníci zo všetkých 
kútov Slovenska. Kúpeľní hostia ostali očarení skrytými 
krásami Krupiny, múzea a aj znovuobjaveným životom 
básnika Andreja Sládkoviča. Počas uplynulého roka (k 
15. decembru) navštívilo výstavy krupinského múzea 3 
079 návštevníkov. Na ďalších akciách organizovaných 
múzeom 1 403 účastníkov a na rôznych podujatiach, 
na ktorých sa múzeum spolupodieľalo v rámci oddele-
nia kultúry približne ďalších tisíc účastníkov. 
Okrem toho sa múzeum podieľalo na viacerých kul-
túrnych a spoločenských podujatiach (napr. Vianoč-
ná pošta spolu s výstavou prác žiakov ZUŠ Krupina 

v Boryho dome - Mgr. Jana Meli-
chová). Výsledky práce muzej-
ných pracovníkov sa dostávajú 
do celého sveta prostredníctvom 
publikovaných  materiálov (Kru-
pina – monografia mesta, 2014 – 
2. vydanie; Historické brány kru-
pinských domov, 2014; pohľadni-
ce, kalendáre...). Odborná práca 
v múzeu dáva možnosť nielen 
prehlbovať, ale aj šíriť poznatky 
o meste i jeho osobnostiach éte-
rom do celého Slovenska i sveta. 
V spolupráci s rôznymi médiami 
- napríklad: RTVS – Slovenskou 
televíziou a Slovenským rozhla-
som, Rádiom Regina, Rádiom 
Lumen, KTV Krupina, časopis-
mi a novinami My žurnál, SME, 
Pravda... pre tisíce divákov, poslucháčov a čita-
teľov. V múzeu pravidelne nachádzajú potrebné 
informácie žiaci, študenti základných, stredných 
a vysokých škôl a ďalší záujemcovia o dejiny 
mesta, alebo históriou rodín a rodov z Krupiny.
Pracovníci múzea sa starajú čiastočne aj o Ges-
chwindovu záhradu ruží pri budove múzea aj 
o hrob Rudolfa Geschwinda na starom cinto-
ríne. V tomto roku sa tiež podarilo iniciovať 
zbierku na Hrobku rodiny Plachých a pripraviť 
úspešný návrh na zaradenie medzi národné kul-
túrne pamiatky. 
Jedna z najdôležitejších činností múzea je sta-
rostlivosť o zbierkové predmety. V tomto roku 
po zasadnutí zbierkovej komisie ich získalo 
260. Pribudli napríklad 2 veľké kresby akad. 
sochárky Kláry Pataki, množstvo fotografií Kru-
piny a Krupinčanov od Emila Francistiho, maľ-
ba na dreve erbu Hontianskej župy, 2 somár-
ske chomúty od Štefana Ďuricu z Prostrednej 

ulice, unikátna netypická fľaša 
s nápisom SCHWARTZ REGINA 
KORPONA z čias rakúsko-uhor-
skej monarchie od Viery Uhríno-
vej, busta Klementa Gottwalda 
a smaltovaná tabuľa Národnej 
školy od SOŠOaS v Krupine - p. 
riaditeľky Mgr. Borbuliakovej... 
Múzeum Andreja Sládkoviča 
v Krupine obdarovali aj pani Cti-
slava Žuffová, Elena Loudová 
(unikátna zbierka vyznamenaní 
Juraja Kyseľa), Mgr. Radovan 
Francisci, Ing. Miloš Vaňo a za 
symbolickú cenu dala rôzne pred-
mety Zuzana Tonková. Mesto do 

muzeálnych zbierok zakúpilo aj drevorez Martina 
zo Sládkovičovho Detvana autorky Evy Trizulja-
kovej za 80,- EUR. V súčasnosti naša najstaršia 
muzeálna inštitúcia spravuje 1 903 kusov zbierko-
vých predmetov. Všetkým priaznivcom krupinské-
ho múzea ďakujeme. Dr. M. Lukáč, historik múzea
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Autor trate Štefan Gajdošík nemo-
hol vynechať jeho špecialitky, hlavne 
„naklonené rovinky“, také „obľúbené“ 
medzi pretekármi. Pre všetkých účast-
níkov bol pripravený chutný, čerstvý 
gulášik, možnosť zohriať sa, jedným 
slovom skvelé.
V úvode pretekov sa na štart postavila 
kategória Nábor, kde detičky preteka-
li v  troch kategóriách. Bojovali o titul 
Majster okresu Krupina. Hoci bolo 
chladnejšie, aj napriek tomu prišli 
a zašportovali si.  V kategórii od 0-6 
rokov sa Majstrom okresu Krupina stal 
Flávio Lendvorský z Krupiny, Majster-
kou okresu sa stala Ninka Gajdošíková. 
V kategórii od 7-9 rokov titul získa-
li Živčák Šimon z Devičia a Machovi-
čová Simonka  z Krupiny. V kategórii 
od 10-15 rokov titul Majster-ka získal 
Augustín Matúš z Krupiny a Klemento-
vá Viktória z Krupiny. 
Vrchol pretekov tvorila spojená 
kategória Muži Elite, U23, Juniori, 
Masters A, ktorí pretekali na 50 min. 
jazdy. Na štarte kompletná mužská 
zostava- Martin Haring, majster SR, 
Šimon Vozár, vedúci pretekár BIKE-
PRO Slovenského pohára, Ondrej Glaj-
za, Matej Ulík, juniorská zostava ako 
Ján Gajdošík, Slavomír Kujan, Jakub 
Varhaňovský. Spolu štartovalo v tejto 
kategórii až 49 jazdcov. Nabitá atmo-
sféra, posledná ostrá previerka pred 
MSR, kde pôjde o tituly a miestenky 
na MS. Štart výborne zvládol Šimon 
Vozár, ŽP Šport a.s. Podbrezová, ako 
prvý sa dostal z nájazdu na technickú 
časť okruhu „Pištovu šikminu“, ktorú 
bravúrne preletel, náskok niekoľkých 
metrov nestratil a neustále sa súperom 
vzďaľoval. Šimonov náskok nechceli 
akceptovať prenasledovatelia, na čele 
s Ondrejom Glajzom, Martinom Harin-
gom, Matejom Ulíkom, Jaroslavom 
Chalásom, Lukášom Bátorom a celou 
plejádou pretekárov. Ich snaha, 
dostihnúť vedúceho pretekára bola 
dnes márna. Jediný, ktorý stiahol jeho 
vyše 40 sek. náskok, na 7 sek., 3 kolá 
pred cieľom, bol Martin Haring. Zdalo 
sa, že Šimonovi došli všetky sily, avšak 
je to bojovník, dnes nedal ani Harin-
govi šancu a dokonca v poslednom 
kole opäť zvýšil náskok až na takmer 
30 sek, s ktorým víťazne preťal cieľo-
vú pásku, druhý „došpurtoval“ Haring, 
tretí Glajza. Ako prvý junior preťal 
cieľovú pásku na peknom siedmom 
mieste, Ján Gajdošík z Krupiny, druhý 

BIKEPRO - Slovenský pohár v cyklokrose Krupina 2015

prišiel do cieľa Slavomír Kujan, tretí Jakub Varhaňov-
ský. 
V kategórii Masters A zvíťazil Róbert Glajza, celkove na 
krásnom deviatom mieste, druhý Lukáš Stachura, tretí 

Tomáš Hauser. 
V spojenej kategórii Kadeti, Ženy, 
Juniorky, Masters B sa pretekalo na 30 
min. jazdy. Kadeti: 1. Adam Foltán, MŠK 
Žiar nad Hronom, 27:59 min., 2. Oliver 
Jaroš, UNITREK BIKE TEAM Poprad, 
+00:17 sek., 3. Vladimír Vavrinec, ŠKC 
Dubnica nad Váhom, + 01:34 min.
Ženy, Juniorky: 1. Martina Šichtová, 
KPHC Turčianske Teplice, 30:07 min., 
2. Erika Glajzová,Juniorka, CK Banská 
Bystrica, +00:05 sek., 3. Tatiana Jase-
ková, BIKE PRO a.s. Banská Bystri-
ca,+00:13 sek. 
Masters B: 1. Henrich Stuhl, Autocen-
trum Veľký Krtíš, 2. Peter Šichta KPHC 
Turčianske Teplice, 3. Ondrej Glajza, 
UNITREK BIKE TEAM Poprad
Spojená kategória Starší žiaci, Mladší 
žiaci, Žiačky, Kadetky, pretekali na 20 
min. jazdy:
Starší žiaci: 1. Samuel Hollý, UNIT-
REK BIKE TEAM Poprad, 22:35 min., 
2. Tobias Vančo, ŠKC Dubnica nad 
Váhom,+ 01:22 min., 3. Matej Piga, 
JUMP SPORT CLUB Košice, + 02:11 
min.
Mladší žiaci: 1. Christian Haas, ŽP 
ŠPORT a.s. Podbrezová, 26:22 min., 
2. Samuel Fedor, CK UNICOM Zvolen, 
+ 27:01 min., 3. Samuel Novák, Kaktus 
bike Team Bratislava
Žiačky, Kadetky: 1. Natália Glajzová, 
Johnson Controls AŠ Mladá Boleslav 
25:46 min.,2. Júlia Hrtánková, Finančné 
centrum Považská Bystrica, 
3. Katarína Nazarejová, UNITREK BIKE 
TEAM Košice
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali 
na organizácii a  priebehu pretekov. 
       

Predposledné, dvanáste kolo BIKEPRO Slovenského pohára v cyklokrose sa konalo 28. novembra 2015 v Krupine na 
futbalovom štadióne. Zúčastnilo sa 120 pretekárov z celého Slovenska. Zastúpenie mali aj cyklisti z Maďarska a Španiel-
ska. V kategórii Nábor pretekalo 26 žiakov. Toto kolo bolo pre pretekárov vo všetkých vekových kategóriách generál-
kové, pretože 5.12. 2015 sa konajú Majstrovstvá Slovenskej republiky v Košiciach.Organizátor pretekov - opäť medzi-
národných, Cyklistický klub Krupina za výdatnej podpory Dobrovoľného hasičškého zboru, zdravotníckej pomoci a p. 
MUDr. Orlickej, podpory mesta a sponzorov pripravili pre pretekárov, ich doprovod a divákov naozaj dôstojné prostredie. 
Pretekári súťažili na náročnej, technickej trati, s krátkymi prudkými výjazdmi, zjazdmi, rovinatými úsekmi, s umelou 
dvojprekážkou. 

                         Mgr. Oľga Gajdošíková
        Ladislav Longauer, CK Krupina
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Výška dane z nehnuteľností,  
dane za psa 
a poplatku za komunálny odpad

Daň z nehnuteľností
V zmysle  § 99a zákona NR SR  č. 582/2004 Z.z. O miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady je daňovník 
povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností  do 31. 01. 
2016, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie  
dane.  
Za zmeny  skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane  sa 
považuje kúpa nehnuteľností,  zmena kultúry pozemku, vydanie 
stavebného povolenia, vydanie kolaudačného rozhodnutia, 
nadobudnutie nehnuteľností na  základe darovacej zmluvy, na 
základe ohlásenia drobnej stavby ak  sa stavba zrealizovala  alebo  
daňovník uzatvoril  nájomnú zmluvu  na  viac ako 5 rokov a nájomná 
zmluva  je zapísaná v katastri nehnuteľností. 
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia  daňovník nadobudne 
nehnuteľnosť vydražením alebo dedením je povinný podať priznanie 
k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
Daňovník, ktorý  predal  alebo daroval nehnuteľnosti, má povinnosť 
podať daňové priznanie na zánik daňovej povinnosti.  
Ku daňovému priznaniu  je potrebné doložiť fotokópie dokladov:  
rozhodnutie o povolení vkladu do katastra, kópiu dedičského 
rozhodnutia, kópiu listu vlastníctva  (LV je možné vytlačiť cez 
www.katasterportal.sk), kópiu stavebného povolenia, kópiu 
kolaudačného rozhodnutia, kópiu nájomnej zmluvy... 
Ak daňovník podá daňové priznanie po lehote určenej zákonom, 
bude  mu uložená pokuta v zmysle zákona NR SR č.  563/2009 
Z.z.  daňový poriadok. 
Daň za psa 
Daňové priznanie k dani za psa podáva  PO a FO, ktorá je vlastníkom 
psa. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane 
a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť 
predmetom dane.  Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov. 
Daňové priznanie  je daňovník povinný podať  aj pri vzniku aj pri 
zániku  daňovej povinnosti do 30 dní od vzniku alebo zániku.  

Daňové   priznanie  k dani  z nehnuteľnosti   a  k  dani za psa 
sa podáva  na MsÚ Krupina č.d. 4 a 5,  t.č. 5550314, 5550387, 
5550389, kde sú dostupné aj tlačivá. 

                                                        Správa daní a poplatkov MsÚ 

Podanie daňového priznania 
k dani z nehnuteľnosti 
do 31. 1. 2016 

     Daň z nehnuteľnosti na rok 2016 bola schválená VZN o dani 
z nehnuteľnosti  na Mestskom zastupiteľstve dňa 10. 12. 2015.  
V porovnaní s rokom 2015 sa daň zvýšila  o 7,5 %, okrem sadzby 
dane zo stavieb na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú  činnosť 
a nebytové priestory. 

Miestne dane

Sadzba dane za psa na  rok 2016 bola schválená VZN o miest-
nych daniach na Mestskom zastupiteľstve dňa 10. 12. 2015. Zvýšila 
sa sadzba  v bytových domoch na 50 €, ostatné sadzby ostávajú 
nezmenené  ako v roku 2015 v meste  10 €, v jednotlivej časti 
obce, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 citovaného VZN, 5 €. Daň za 
psa sa vyrubí spolu s daňou z nehnuteľnosti v jednom rozhodnutí. 

Daň za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkova-
nie vozidla mimo stráženého parkoviska  na  rok 2016 bola 
schválená VZN o miestnych daniach na Mestskom zastupiteľstve 
dňa 10.12.2015  vo výške  0,035 €/m2/deň.

Poplatok za komunálny odpad na rok 2016 bol schválený  VZN 
o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  na 
Mestskom zastupiteľstve dňa 10. 10. 2015. Jeho výška je 23,02 €.  
Osobám, ktoré sa dlhodobo ( viac ako 90 dní v roku) zdržiavajú 
mimo územia mesta Krupina sa poplatok zníži na polovicu. Tým, 
ktorí dlhodobo žijú, pracujú alebo študujú v zahraničí sa poplatok 
odpustí v plnej sume. 

Odpustenie poplatku sa týka aj osôb, ktoré sú umiestnené v zaria-
dení sociálnych služieb mimo mesta, vo výkone trestu odňatia slo-
body a osôb, ktoré spravujú farnosť mimo územia mesta Krupina. 
Uvedené skutočnosti je potrebné oznámiť na Mestskom úrade, č. 
dverí 5 a podložiť dokladom potvrdzujúci  dlhodobú neprítomnosť 
v meste.  Upozorňujeme občanov mesta Krupina, že im zo zákona 
plynie 30 dňová oznamovacia povinnosť, v rámci ktorej sú povinní 
oznámiť zmeny, týkajúce sa poplatku za komunálny odpad. 

Podnikatelia, ktorí majú prevádzky na území mesta Krupina za 
účelom podnikania, majú povinnosť do 30 dní oznámiť zmeny tý-
kajúce sa prevádzkovania podnikateľskej činnosti. Týmito zmenami 
sú: otvorenie prevádzky, zrušenie prevádzky, zmena sídla spoloč-
nosti, zmena adresy SZČO. Na začiatku roka je potrebné ohlásiť 
zmenu počtu zamestnancov.  

Poplatníci, ktorí poskytujú v meste reštauračné, kavia-
renské alebo iné pohostinské služby a ubytovacie služby 
môžu po doručení rozhodnutia o poplatku za komunálny odpad 
a drobný stavebný odpad v lehote do 31. 05. 2016 požiadať Mesto 
Krupina o úľavu na odstránenie tvrdosti zákona. 

Správca dane vyrubí daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok 
za komunálny odpad rozhodnutím, ktoré bude doručené každé-
mu daňovníkovi doporučene do vlastných rúk. V rozhodnutí bude 
uvedený termín splátky dane a poplatku. Daň a poplatok je mož-
né uhradiť prevodom na účet správcu dane, ktorý bude uvedený 
v rozhodnutí, alebo v hotovosti  do pokladne MsÚ.  

Bližšie informácie Vám poskytneme na MsÚ č. dverí 4,  5 
t.č. : 555 0314, 555 0389, 555 0387.                                       

Správa daní a poplatkov MsÚ 
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Demografický vývoj obyvateľstva
v meste Krupina v mesiacoch 
október - december 2015

Naši novonarodení Krupinčania : 21 detí

Manželstvo uzavreli 3 páry:

Opustilo nás 15 spoluobčanov:

pokračovanie na str. 14

Lukáš Babic
Eliška Bajteková
Alexandra Zara Bartošová
Paulína Baťová
Nela Gašparíková
Dáša Herková
Lucas Herman
Mário Hlivjak
Ondrej Kikinder
Maroš Korčok
Viktória Malatincová
Annamária Elizabeth 
Michalcová
Miroslav Obrtanec

Patrik Olšiak
Olívia Nemcová
Leo Pátek
Tania Pernišová
Matúš Pramuka
Patrik Slávik
Tamara Turáková

Ján Trnik a Anna rod. Kulichová
Martin Babiak a Veronika rod. Stanková
Ivan Slabej a Terézia rod. Filipová

Miroslav Suchý, 63-ročný
Jaroslav  Kováč, 29-ročný
Milan Veróny, 53-ročný
Pavel Bohuš, 63-ročný
Jozef Rybárik, 83-ročný
Margita Fáberová, 73-ročná
Eva Frčková, 73-ročná
Ján Didi, 60-ročný
Anna Cútová, 87-ročná
Roman Bašta, 62-ročný
Ján Zaťko, 76-ročný
Paulína Marcineková, 73-ročná
Ľubomír Rievaj, 65-ročný
Ing. Dezider Šimo, 79-ročný
Mária Baculíková, 94-ročná

Montessori trieda v Krupine
Som učiteľkou materskej školy už 27 rokov. Celý čas som svoje 
povolanie vykonávala s láskou, ale posledné roky cítim, že 
moja práca potrebuje zmenu, vlastne deti potrebujú zmenu. 
Nepochopenie, prečo deti nerešpektujú okolie, prečo sú neschopné 
empatie s povrchným záujmom o činnosti, plné agresie, ma viedli 
k mnohým otázkam.  Odpovede som dostala....
Zaujali ma myšlienky M. Montessoriovej. V praxi už dávnejšie 
používam jej edukačné pomôcky. Deti javia o ne záujem. 
Absolvovaním kurzov a školení chápem celý systém montessori 
vzdelávania.
Keď nám riaditeľka Mgr. Ingrid Machovičová v roku 2014 umožnila 
vytvoriť triedu s montessori  prvkami, bola som nesmierne šťastná 
a odhodlaná sa týmto smerom orientovať.
Do tejto triedy bolo prijatých 17 dvoj-trojročných detí. Prvý rok 
bol nesmierne ťažký, pretože pracovať s tak veľkým počtom 
novoprijatých detí a v tom vekovom zložení bolo veľmi náročné. 
Problémom bolo nájsť aj druhého pedagóga, čo by mal záujem 
prejsť vzdelávaním a ktorého by oslovil alternatívny spôsob 
vzdelávania. Pani riaditeľka sa rozhodla, že sem zaradí začínajúcu 
učiteľku, Bc. Kamilu Gregáňovú, ktorú  tento štýl práce s deťmi 
zaujal. Po získaní tretej sily - asistentky, Darinky  Balogovej sa nám 

pracovalo ľahšie a začali sme sa cítiť istejšie.
Skôr ako zhodnotím výsledky, ku ktorým sme sa dopracovali už 
v prvom roku, dovolím si aspoň v krátkosti predstaviť myšlienky 
a princípy  M. Montessoriovej.
„Výchova a vzdelávanie je dotyk duší a učiteľ musí pociťovať 
k deťom, ktoré učí náklonnosť. Toto je však prvý ,i keď základný 
krok k prebudeniu duše dieťaťa. Dieťa potom musí svojou vlastnou 
činnosťou nájsť prostriedky k svojmu rastu.“ M.M
M. Montessoriová bola talianska lekárka, psychologička, 
neurologička, biologička, ktorá žila koncom 19. a zač. 20.storočia 
v Taliansku. 50 rokov vychovávala, ale hlavne pozorovala detské 
myslenie, konanie, na základe čoho rozpracovala a uviedla do 
praxe s vynikajúcimi výsledkami obsiahlu metodickú sústavu, ktorá 
nesie jej meno. Je obdivuhodné, že jej učenie je dodnes aktuálne 
a rozvíja sa prostredníctvom jej syna a vnučky v celom svete.
Hlavným mottom je: „Pomôž mi, aby som to urobil sám.“
Celý systém je založený na vlastnej skúsenosti dieťaťa. Dospelí 
majú tendenciu „pomáhať“ deťom viac , ako je to potrebné. Buď 
robia činnosti za ne, alebo im vysvetľujú, poučujú, pretože majú 
pocit, že to tak má byť, že starší je múdrejší, skúsenejší a má  
právo im radiť. Výsledkom takéhoto konania sú deti buď lenivé, 
bez záujmu, alebo deti vzdorovité, agresívne....
„Dieťa sa neučí počúvaním učiteľa, ale prostredníctvom aktívnej 
skúsenosti.“ M.M. 
M.Montessoriová zistila, že vo vývoji detí existujú určité vývinové 
obdobia, kedy má dieťa mimoriadne schopnosti osvojiť si určitú 
zručnosť, získať skúsenosť alebo poznatok. Určite každý si všimol 
u svojho dieťaťa obdobie, keď malo  intenzívny záujem napr. 
o zvieratá, o hru s vodou, o behanie, o zbieranie smetí zo zeme, 
o zvuky, o čísla alebo písmená a podobne. Ide o prechodnú vlastnosť, 
ktorá po určitom období zaniká. Nazývame ho „senzitívnym 
obdobím“. Ten, kto vie toto obdobie rozoznať potom vie, čo sa 
v ňom u dieťaťa rozvíja a umožní mu realizovať sa v oblasti svojho 
záujmu. Dosiahne to, že dieťa si osvojí množstvo informácií v takej 
intenzite, ktorú by nedosiahlo v inom senzitívnom období. Tieto 
znalosti sú hodnotné a dobre uložené v pamäti , pretože dieťa 
pracuje nie na základe výkladu učiteľa, ale na základe manipulácie 
a dedukcie, ktorá vychádza z jeho myslenia, vlastnej skúsenosti. 
Tým  je dieťa vedené k mysleniu a nie pasívnemu prijímaniu 
niekým predložených faktov. Takto vedení ľudia sú samostatní, 
tvoriví a majú zdravé sebavedomie. Dôležitý poznatok je, že každé 
dieťa je individuálne a tieto senzitívne obdobia u detí sú v rôznych 
časových a vekových intervaloch, čo znamená, že niektoré dieťa má 
záujem o čísla v 2 rokoch, iné v 4 rokoch a podobne. Dôležité je, že 
podnety mu treba poskytnúť vtedy, keď má dieťa obdobie záujmu. 
Toto obdobie po naplnení svojej potreby prejde a uhol záujmu sa 
mení na inú oblasť. Tak sa prirodzene prestriedajú všetky oblasti  
podľa vnútorného vývoja dieťaťa. Preto sa v montessori triede 
orientujeme na individuálne vzdelávanie.
Úlohou učiteľa je dieťa pozorovať  a poskytnúť mu dostatok 
materiálu na jeho rozvoj. Krásne na tom je, že keď dieťaťu 
poskytnete dostatok podnetov  v oblasti, ktorá ho momentálne 
zaujíma, je tak priťahované činnosťou, že nevníma svet okolo 
a pokiaľ nie je vyrušované, dochádza k hlbokej koncentrácii. Po 
dokončení činnosti je vnútorne uspokojené, kľudné  a to vedie 
k spontánnemu záujmu o ďalšiu činnosť. Učiteľ predvádza prácu 
s materiálom, koriguje náročnosť, v posledných fázach pozoruje 
kreativitu detí.  Dieťa musí pre každú činnosť dozrieť. Nemožno 
ho nútiť k činnosti, ak pre ňu ešte nedozrelo. To je dôvod, prečo 
nevyžadujeme od skupiny detí, aj keď sú v rovnakom veku, aby 
robili to isté,  ak o to nemajú záujem. Preto v montessori triede 
vládne kľud, harmónia, záujem o činnosti. Tým, že si dieťa samé 
volí čas a dĺžku svojej činnosti, rozvíja sa u neho sústredenie. 
Čo je v súčasnej dobe u detí problém. V montessori triede sa 
používa špeciálny  didaktický materiál, nie komerčné hračky. 
Je skonštruovaný tak, aby deťom umožnil pochopiť abstraktné 
pojmy kontaktnou skúsenosťou, umožnil im skúmať ich fyzikálne, 
prírodné, matematické zákonitosti svojou vlastnou skúsenosťou. Je 
vyrobený z prevažne z prírodných materiálov. Pre deti je pútavý 
a jedinečný.Pretože my nie sme trieda montessori, ale využívame 
len ich prvky, sme povinní  sem včleňovať aj prvky z klasického 
vzdelávania MŠ. V triede máme niekoľko komerčných hračiek, čo 

Ing. Adriana Žabková
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V nedeľu 18. októbra podpredseda vlády a minister vnútra Slo-
venskej republiky Robert Kaliňák spolu s ďalšími hosťami na Svä-
totrojičnom námestí odovzdali technické hasičské auto - cisternová 
automobilová striekačka malá pre obecné hasičské zbory značky 
IVECO CAS 15 Dobrovoľnému hasičskému zboru Krupina. Zhro-
maždeným Krupinčanom, hosťom a nastúpeným 19 členom DHS 
Krupina sa najprv prihovoril primátor mesta Ing. Radoslav Vazan. 
Vo svojom prejave vyzdvihol prácu hasičov aj v časoch chýbajúcej 
riadnej techniky, začrel tiež do histórie, kedy ešte požiare hasili 
členovia cechov. 
Následne sa ujal slova minister vnútra a pozdravil všetkých, ocenil 
prácu hasičov, hasičiek a oslovil i „hasíčča“ – snáď budúceho riad-
neho hasiča. 
Po slovách generálneho sekretára Dobrovoľnej požiarnej ochrany 
Slovenskej republiky Vendelína Horvátha minister odovzdal kľúče 
od technického auta s protipovodňovým vozíkom do rúk veliteľa 
DHS Krupina Erika Dang Vana. 
Následne s primátorom mesta novú „mašinu“ pokropili šampan-
ským. To všetkých prítomných veľmi zaujalo, no ešte viac osobný 
výklad ministra k technickým vymoženostiam auta. 

NOVÉ HASIČSKÉ AUTO IVECO CAS 15 PRE DHS KRUPINA 
Hasiči sa v ňom aj povo-
zili a po skončení akcie 
išli zaparkovať auto do 
garáže hasičov „profe-
sionálov“. Keďže nové 
auto potrebuje špeciálnu 
garáž, v nasledujúcich 
dňoch bude nevyhnut-
né upraviť vlastnú na 
vhodný rozmer pre jeho 
vjazd. 
Napokon ministra a ďal-
ších hostí v obradnej sie-
ni mestského úradu prijal 
primátor a odovzdal im 
spomienkové predmety 
mesta pod Vartovkou. 
Podpredseda a minister 
Robert Kaliňák, podpred-
sedníčka NR SR Jana 
Laššáková, ako aj ostaní 
hostia s ďalším autom 
pre dobrovoľníkov odišli 
do blízkych Hontianskych 
Nemiec. 

V ten deň odovzdali ešte 
autá v okrese Zvolen a 
v krupinskom okrese aj 
v Sebechleboch, Rykyn-
čiciach, Ladzanoch, Te-
ranoch a v Dudinciach. 
Ešte v lete však minister 
odovzdával autá v ďal-
ších obciach – v Čekov-
ciach, Senohrade, Litave, 
Lackove a Cerove. 
                     Dr. M. Lukáč

malo prínos hlavne v adaptačnej fáze detí. Tak isto sa musíme prispôsobiť určitému chodu  MŠ a len budúcnosť ukáže,  ako sa nám to 
podarí skĺbiť.
V našej triede sme sa prvý rok sústredili na adaptáciu detí, na rozvoj hrubej motoriky, sebaobsluhy, zmyslov a reči. Vďaka pani riaditeľky, 
Občianskemu združeniu Malinka, sponzorom a rodičom, bolo zakúpených niekoľko montessori pomôcok a pomocou vlastných síl sa 
vytvorilo veľké množstvo zmyslových aktivít, v ktorých sa deti rozvíjali v spomínaných oblastiach. To znamená, že  prvý rok to bola oblasť  
„praktický život“, ktorá zahrňuje rôzne činnosti ako: prelievanie, presýpanie, zametanie, obliekanie a pod. S kolegyňami sme si pripadali 
ako „popolušky“, lebo od rána sme zametali rozsypanú šošovicu, hrach, ryžu, piesok a utierali rozliatu vodu. Neskoršie nám deti začali 
intenzívne pomáhať, čo sa odrazilo na ich motorike. Do pol roka sa zvládli všetky deti obliecť, vyzliecť, niektoré zvládli ukladanie svojich 
vecí bez pomoci, ako aj obúvanie. Všetky deti sa naučili doniesť a odniesť si tanier s jedlom, prípadne utrieť si dlážku v prípade nehody. 
Robili to s veľkým záujmom a trpezlivosťou, tak ako my, keď sme sa hrali na „popolušky“.   Po dokončení sa naučili odložiť si hru na 
miesto, odkiaľ ju zobrali.  V našej triede kladieme veľký dôraz na samostatnosť a slobodu v prejave a konaní v rámci pravidiel triedy.
Montessori aktivity znamenajú, že dieťa si samé vyberá činnosť, aktivitu, čas na jedlo podľa svojho naladenia, potreby. Pre deti sú 
zaujímavé hry, ktoré sa líšia od klasických hračiek. Je pre nich pútavé manipulovať s reálnymi predmetmi. Rodičia si pochvaľovali, že po 
príchode domov, sa deti tešili zo svojich hračiek. Naopak - v MŠ sa postupne klasické hračky dostali do úzadia.
Pomocou lekcií zdvorilostného a slušného  správania sme boli nútené korigovať problémové správanie,  typické pre deti tohto veku. Bitky, 
búchanie, strkanie, spory o hračku, boli prvé mesiace na dennom poriadku. Už po 2-3 mesiacoch boli viditeľné zmeny. Na konci školského 
roka, aj vo výbornej spolupráci s rodičmi, sme mohli konštatovať zvládnutie aj tohto problému. Konflikty sa vyskytujú v oveľa menšej 
miere. Riešením problémov sa deti učia komunikovať. Deti sa naučili vypočuť si kamaráta, ospravedlniť sa, opýtať sa: „Môžem sa s tebou 
hrať?“, prijať negatívnu odpoveď s pokorou, byť k sebe ohľaduplnejšie. Zoznamujú sa so spôsobmi, ako pracovať so svojím hnevom. 
Pre veľkú mieru úspešnosti potrebná spolupráca s rodinou a jednotná výchova, kde vidím u niektorých rodičov problém a u niektorých 
naopak,  veľké napredovanie. Do triedy boli prijaté deti, ktorých rodičia, o montessori systéme počuli  prvýkrát, tesne pred nástupom do 
MŠ. Napriek tomu súhlasili so zaškolením svojich detičiek v tejto triede. U niekoľkých detí je citeľná rozdielnosť s napredovaním. Bolo 
to vidieť najmä po prázdninách. Deti, ktoré boli úplne samostatné, sa vrátili do MŠ a akosi „zabudli“ na to, čo už ovládali. Pre lepšiu 
informovanosť rodičov o systéme, boli organizované počas školského roka viaceré rodičovské združenia s veľkou účasťou rodičov, ale táto 
téma je tak obšírna, že je to stále málo a k mnohým podstatným informáciám sme sa ani nedostali.
Mrzí ma, že informovanosť verejnosti o montessori štýle je v tomto regióne veľmi malá. Neorganizujú sa tu ani kurzy, tak ako v Bratislave, 
v Banskej Bystrici, alebo na  východe republiky, kde sa to odráža aj na záujme o tento typ výchovy. Mnohým rodičom by sa ľahšie žilo, 
keby pochopili fungovanie súčasných detí. Metódy, ktoré „fungovali“ na nás, už neplatia a deti ich neakceptujú. Rodičia sú veľakrát 
frustrovaní, unavení, pretože ich deti sú plné tvrdohlavosti, hnevu a máloktoré dokáže rodiča poslúchnuť na prvé slovo. Tieto kurzy, 

pokračovanie zo str. 13

pokračovanie na str. 15
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Športu v našom meste patrí významné miesto. Úspechy a športo-
vé výsledky krupinských športovcov, jednotlivcov a samozrejme aj 
kolektívov v rôznych druhoch športu neostali bez povšimnutia. Ná-
ročná pravidelná a svedomitá príprava športovcov, ktorá  priniesla 
úspechy a krásne výsledky, sú najväčším ocenením pre každého 
športovca. 
Mesto Krupina si cení získané športové úspechy a práve preto pri-
mátor mesta Krupina Ing. Radoslav Vazan pozval nominovaných 
športovcov do obradnej miestnosti dňa 24. októbra tohto roku, aby 
im odovzdal cenu Krupinský športovec roka 2015.
Športové kluby v meste nominovali zo svojich radov najúspešnej-
ších športovcov. Za dosiahnuté športové výsledky, za reprezentáciu 
Slovenskej republiky, za získanie dokonca aj titulov Majstra sveta 
boli nominovaní a primátorom mesta Krupina ocenení títo krupinskí 
športovci:

Cyklistický klub Krupina nominoval a primátor mesta Ing. Radoslav 
Vazan udelil Mimoriadne ocenenie za propagáciu mesta Krupina v 
športe v roku 2015 - Alžbete Pavlendovej, za dosiahnuté športové 
výsledky a  reprezentáciu Slovenskej republiky na významných sve-
tových a domácich športových podujatiach v dráhovej cyklistike a 
za 5. miesto na Majstrovstvách sveta Elite vo Francúzskom Paríži 
v roku 2015.Ocenení športovci si z rúk primátora mesta prevzali 
ocenenia a hra na klavíri a spev podčiarkli túto slávnostnú chvíľu. 
Ďakujeme všetkým nominovaným a oceneným športovcom, za 
šírenie dobrého mena nášho mesta a propagáciu mesta Krupina 
v športe.                                                      Mgr. Zdenka Sýkorová

Kohút Matúš - Hokejbalový klub Krupina       
Fabian Marko - Mestský futbalový klub Strojár Krupina
Fekiačová Dominika - Volejbalový klub Krupina
Moravčíková Patrícia - Volejbalový klub Krupina
Golisová Jana - Atletika 
Gyerpál Adrián  - Šachový klub Krupina 
Haluz Lukáš - Krupinský telovýchovný klub Krupina - 
stolný tenis 
Kučerová Viktória - Karate klub Krupina
Babiak Vladimír - Krupinský tenisový klub
Praženica Vladimír - Pražoteam Autocross

KRUPINSKÝ ŠPORTOVEC 
ROKA 2015

Každoročne 6. decembra prichádza ku všetkým dobrým deťom 
Mikuláš. 
Tak bolo tomu i tento rok. Pracovníci mesta Krupina Oddelenia 
kultúry, v spolupráci s Mládežníckym parlamentom mu trošku 
pomohli s prípravou  a programom. 
Kinosála Kina Kultúry sa zaplnila do posledného miestečka a detičky 
si pozreli peknú rozprávočku Snehová kráľovná a čakala ich  aj 
sladká odmena.  
Na námestí sa stretli malé deti s rodičmi, aj tie väčšie a netrpezlivo 
očakávali príchod Mikuláša. Neprišiel sám, ale pomôcť mu prišli aj 
jeho pomocníci - anjeli, čerti a jeden elf. 
Na Svätotrojičnom námestí sa objavila aj Anjelička Mia, ktorá spolu 
s deťmi našla Mikuláša a tak spoločne rozžiarili vianočný stromček 
pred mestským úradom. 
Program pokračoval ďalej veselou hudbou, pesničkami a tancom, 
do ktorých sa detičky nadšene zapojili a za básničku alebo pesničku, 
ktorú predniesli Mikulášovi, dostali od Mikuláša a jeho anjelov 
sladké dobroty.                                                       Oddelenie kultúry

Mikuláš v meste

ktoré sú organizované pani Štarkovou pod názvom :  “Chcem byť 
správnou mamou, starou mamou, otcom, dedkom“ vedia rodičom 
ukázať, čo treba zmeniť, aby deti začali „fungovať“ inak. 
Teším sa z rodičov, ktorí sú nám naklonení a ústretoví, ochotní 
pomáhať.
Tento rok je v našej triede zapísaných 21 detí od 2  do 4 rokov, takže 
pracujeme už s viacerými vekovými skupinami. Mladšie deti sa učia 
od starších pozorovaním a ťažia z ich príkladu. Na druhej strane, 
staršie deti sa učia ohľaduplnosti a zodpovednosti za vedenie 
mladších a tým získavajú sebavedomie. Máme tu aj súrodeneckú 
dvojicu, kde sme zaznamenali vynikajúcu adaptáciu mladšieho 
dieťaťa. Keďže je teraz naša  MŠ v rekonštrukcii a prevádzka sa 
uskutočňuje v náhradných priestoroch, tešíme sa na novú triedu, 
ktorá sa zriaďuje už podľa pravidiel montessori.
„Deti sa učia tomu, čo ich obklopuje.“M.M.
Preto aj naša nová trieda bude zariadená tak, aby jej prostredie 
bolo podnetné, nerušivé /farbami/, aby malo svoj systém. Budeme 
rozširovať okruhy vzdelávania o oblasť matematiky, kozmickej 
výchovy/príroda a vesmír/ a rozširovať aj oblasť zmyslovú. U 
detí budeme prehlbovať lásku k hudbe, k výtvarnému umeniu 
a rozvíjaniu kreativity. A to všetko v nekritizujúcom a nesúťaživom 
prostredí.
Veľkým úspechom pre deti, navštevujúce našu triedu s prvkami 
montessori, by bolo pokračovanie elementárneho vzdelávania 
touto alternatívou. To by však museli pedagógovia základnej 
školy inklinovať k danému spôsobu výučby a uplatňovať ich vo 
vyučovacom procese. Našou snahou bude spolupracovať s učiteľmi 
základnej školy a pokúsiť sa ich presvedčiť o prínose implementácie 
prvkov montessori do vyučovacieho procesu pre deti, vedené 
v predprimárnom vzdelávaní v triede montessori.      A. Pramuková

pokračovanie zo str. 14
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