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Mesto Krupina počas svojej takmer 
800-ročnej histórie na svojej pôde priví-
talo mnoho významných predstaviteľov 
- kráľov a cisárov, kniežatá a v moder-
ných dejinách rôznych predsedov strán, 
parlamentov i predsedov vlád (Andrej 
Hlinka, Milan Čič, Vladimír Mečiar, Ro-
bert Fico), ale prezidenta ešte nie. Kan-
celária prezidenta Slovenskej republiky 
(ďalej len prezident) ohlásila návštevu 
najprv tesne po parlamentných voľ-
bách, ale napokon sa uskutočnila vo 
štvrtok 7. apríla. 

Priamo  pred  budovou Mestského úra-
du v Krupine o 9.25 hod. prezidenta 
Andreja Kisku privítali oficiálni predsta-
vitelia mesta - primátor Ing. Radoslav 
Vazan, poslanci MsZ a prednostka MsÚ 
Ing. Eva Lukáčová. Okrem podania rúk, 
prezident ako hosť symbolicky ochutnal 
chlieb a soľ. Bezprostredne po tom sa 
krátko osobne pozdravil aj s niektorý-
mi obyvateľmi mesta. Následne sa zá-
stupcovia mesta a prezident s členmi 
jeho delegácie presunuli do obradnej 
siene MsÚ, kde za zatvorenými dve-
rami rokovali o meste a okrese Krupi-
na. Prezidenta Andreja Kisku zaujímali 
problémy, s ktorými sa borí mesto či 
región. Okrem primátora Radoslava Va-
zana, dvoch poslancov MsZ Mgr. Anny 
Surovcovej a  Ing. Jaroslava Belláka, 
prednostky MsÚ Evy Lukáčovej sa za 
jedným stolom stretli aj primátor Dudi-
niec PaedDr. Dušan Strieborný a vedúca 
odboru školstva Ing. Adriana Žabková 
a z oddelenia projektového manažérstva 
Ing. Dajana Belláková. Primátor mesta 
vyzdvihol úspešné projekty, významné 
investície, ktoré sa podarilo aj vďa-
ka eurofondom realizovať (zateplenie 
všetkých základných škôl a materskej 
školy, za posledných 10 rokov realizova-
ných 9 vodovodov a opravené cesty na 
lazy, čo pomáha ich oživeniu,  aktuálne 
budovaná športová hala ai.). Na druhej 
strane poukázal na viaceré negatíva. 

PREZIDENT SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ANDREJ KISKA NA NÁVŠTEVE MESTA KRUPINA 
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V roku 2003 bola zrušená 
osobná železničná preprava, 
s čím sú spojené problémy 
dostupnosti a dopravnej ob-
služnosti nielen obcí okre-
su, ale aj kúpeľného mesta 
Dudiniec. Výrazne je preťa-
žená hlavná cesta (Zvolen 
– Krupina – Šahy) – cesty 
európskeho významu E77 
(Krakov – Budapešť), ďalej 
odklon európskeho koridoru 
R3 cez Levice a Ostrihom, čo 
poškodí mesto a región. Pri-
mátor poukázal na nedosta-
tok špecialistov – odborníkov 
v ambulanciách (očné, orto-
pédia atp.), ako aj ohrozenie 
fungovania miestnej nemoc-
nice, a to pre nedostatok 
lekárov. Ako výrazný postih 
pre celý región – vrátane 
nezamestnanosti veľkej čas-
ti obyvateľstva – sa ukázalo 
zrušenie poľnohospodár-
skych družstiev. Prezidenta 
Kisku zaujímalo, čo by sme 
zmenili, ak by to mohla byť 
iba jedna jediná vec. Hoci 
Krupina má v priemysle viac 
ako 1560 pracovných miest, 
a tým dobrú zamestnanosť, 
pre krupinské lazy a región 
by bolo najlepším riešením 
revitalizácia poľnohospo-
dárstva, zjednodušenie zís-
kavania dotácií, uľahčenie 
predaja produktov, pričom 
by to pomohlo pri vysokej 
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nezamestnanosti  (30% - 
50%) v niektorých obciach 
regiónu. 

Krupina i Hont majú na to 
výborné klimatické a pedo-
logické podmienky. Na roko-
vaní i neskoršom vyhlásení 
pre novinárov sa prezident 
Kiska dotkol aj výsledkov 
nedávnych volieb a úspe-
chu extrémnej pravice. 
Prezident sa zaujímal tak-
tiež o históriu mesta - aj o 
tradíciu poslednej upálenej 
bosorky... Tie sa v Krupine 
zrejme už upaľovať nebudú. 
Po rokovaní už v prítomnosti 
poslancov MsZ, hostí a médií 
prezident podpísal pamätnú 
knihu a primátor mesta mu 
odovzdal dar - Mesto Krupi-
na (olejomaľbu) od Krupin-
čana akad. mal. Branislava 
Paulínyho, ďalej monografiu 
mesta z roku 2014. Po krát-
kom rozhovore a vyhlásení 
pre médiá (RTVS, Denník 
N, KTV Krupina, My žurnál 
Zvolen ai.), pred MsÚ pre-
zident pozdravil prítomných 
približne 300 Krupinčanov 
– dospelých i detí, pričom 
s niektorými si podal ruky 
i osobne. 

Ďalšie stretnutie sa uskutoč-
nilo v priestoroch Gymnázia 
Andreja Sládkoviča (GAS), 
kde prezidenta Kisku priví-
tali riaditeľka GAS Mgr. Mo-
nika Strehárová a riaditeľka 
Strednej odbornej školy ob-
chodu a služieb a viceprimá-
torka mesta Mgr. Anna Bor-
buliaková. Spolu s ďalšími 
učiteľmi, a teda zástupcami 
stredných škôl v Krupine, ro-
kovali o problémoch školstva 
– systém financovania škôl, 
nesystémové otváranie stá-
le nových a nových škôl, 
ktoré tradičným v malých 
mestách uberajú študentov. 
O výsledku volieb a vstupu 
antihumánnych politických 
síl do parlamentu sa ne-
skôr prezident zhováral aj 
so študentmi oboch stred-
ných škôl. Zdôraznil úlohu a 
funkčnosť štátu pre občanov 
najmä v oblasti školstva a 
zdravotníctva. Študenti i pe-
dagógovia získali spoločné 
fotografie a napokon mu 
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Po krátkom rokovaní s vede-
ním firmy, na ktorom sa pre-
zident zaujímal o niektorých 
podrobnostiach získanej in-
vestície z eurofondov vo výš-
ke viac ako 800 000,- EUR, 
konateľ spoločnosti Marián 
Dado previedol prezidenta 
drevospracujúcou i strojár-
skou časťou firmy. Tu sa 
stretol priamo pri strojoch 
s niektorými zamestnanca-
mi. Neskôr sa podpísal do 
pamätnej knihy a Marián 
Dado mu odovzdal typický 
krupinský dar - kopaničiar-
sku čerešňovicu. 
Na obede zotrval prezident 
Andrej Kiska ešte v Krupine 
a následne sa v priestoroch 
City baru stretol so zástup-
cami firmy Way Industries, 
a.s. Generálny riaditeľ firmy 
a krupinský rodák Ing. Vla-
dimír Habal a výrobný riadi-
teľ Ing. Ján Macko obozná-
mili prezidenta s výrobným 
programom a realizáciou 
produktov najväčšej fabriky 
v Krupine. Po skončení 
stretnutia o 13.00 prezident 
Andrej Kiska z Krupiny odi-
šiel. Čakali ho obyvatelia Li-
tavy a Sebechlieb. Protokol 
prezidenta vyjadril pozitívny 
dojem z pripravenosti a spo-
lupráce pracovníkov MsÚ 
Krupina. 
                    Dr. Miroslav Lukáč

             foto: Dr. M. Lukáč, J. Brodniansky
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Vo štvrtok 3. marca 2016 sme si pripomenuli 71. výročie oslobodenia 
mesta Krupina vojskami Červenej a rumunskej armády. Centrum 
mesta bolo oslobodené ráno 3. marca, no celý kataster mesta (okolité 
lazy) až 6. marca. Počas štyroch dní zahynulo 57 rumunských a 35 
ruských vojakov z územia vtedajšieho sovietskeho Ruska. Počas 
pripomienky sa na Svätotrojičnom námestí  zhromaždili obyvatelia 
mesta, príslušníci Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 
pred mestským domom, na ktorom viali zástavy Slovenskej 
republiky, Ruskej federácie a pravdepodobne po prvýkrát aj 
vlajky Rumunskej republiky. Po zaznení ruskej, rumunskej 
a slovenskej hymny o 14.00 hod. a privítaní hostí sa primátor 
mesta Radoslav Vazan prihovoril prítomným. V slovenskom prejave 
zástupca Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike 
– starší asistent pridelenca obrany plukovník Jevgenij Karpuchov 
zdôraznil víťazstvo a spoločné hrdinské udalosti, ktoré by sme mali 
pripomínať aj dnes, v podobnom duchu sa vyslovil aj posledný 
rečník gen.v.v. Ing. Stanislav Petrenec, predseda Základnej 
organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 
v Krupine. Po prvýkrát sa slávnostného aktu kladenia vencov 
zúčastnil zástupca Rumunska, a to Radu Coanta, druhý tajomník 
Veľvyslanectva Rumunskej republiky na Slovensku, ďalej Nikolaj 
Ryžov z Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku, ďalej PhDr. 
Miroslav Náhlik, prednosta OÚ vo Zvolene, ďalej Ing. Pavol Sečkár, 
predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov so 
sídlom v Bratislave, Dušan Šablatúra, predseda Oblastného výboru 
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vo Zvolene a Ing. 
Milan Blaško, vedúci odboru OÚ v Krupine a zástupca politickej 
strany SMER – SD. Slávnostný akt kladenia vencov sa uskutočnil na 
troch miestach – na budove MsÚ pri tabuli padlých obetí II. svetovej 
vojny, pri pamätnej tabuli s dátumom oslobodenia mesta a pri 
hlavnom Pamätníku Červenej armády v Krupine. Tým sa slávnostná 
časť aktu na Svätotrojičnom námestí ukončila. Historické udalosti 
II. svetovej vojny pripomínajú ďalšie pamätníky a vojnové hroby 
v katastri mesta, ale aj história spracovaná v krupinskej monografii 
či v niekoľkých výstavách uskutočnených v Múzeu Andreja 
Sládkoviča v Krupine.                                       Dr. Miroslav Lukáč

Pietnym aktom kladenia vencov 
sme si pripomenuli 71. výročie 
oslobodenia mesta Krupina 

Po niekoľkomesačnej stavebnej činnosti na budovaní celomestskej 
čistiarne odpadových vôd v našom meste bola spustená skúšob-
ná prevádzka a momentálne na stavbe prebiehajú terénne úpravy 
a ukončovacie práce na prístupových komunikáciách a v okolí stav-
by. Vybudovanie čistiarne prinieslo aj okamžité pozitíva v zlepšení 
kvality života obyvateľov žijúcich v uliciach pozdĺž toku Krupini-
ce, kde dovtedy boli vypúšťané splaškové vody. Obrovský význam 
bude mať aj pre živočíšne druhy a rastlinstvo vyskytujúce sa v toku 
a v jeho okolí. Aj zo samotného hľadiska rozvoja mesta má táto 
stavba prínos v možnosti napojenia existujúcich ako aj novovybu-
dovaných rodinných domov, bytových domov a firiem a podnikate-
ľov.                                                                  Ing. Radoslav Vazan

Vlaňajšie suché a veľmi horúce leto prinieslo so sebou problémy 
so zásobovaním pitnou vodou v niektorých častiach mesta, hlavne 
v lokalite na Červenej Hore. V tom čase ma navštívili obyvatelia 
z tohto lazu a požiadali o pomoc pri zlepšení v zásobovaní pitnou 
vodou. Obyvateľom som prisľúbil, že Mesto Krupina v spolupráci 
s projektantom vypracuje návrhy na zlepšenie tohto stavu a podá 
žiadosť o dotáciu na Environmentálny fond. V mesiaci október 
2015 sme žiadosť podali a v marci 2016 sme s potešením otvorili 
Oznámenie o schválení dotácie na vybudovanie nového prepojova-
cieho potrubia a zokruhovanie celého vodovodu na Červenej Hore. 
Toto riešenie by malo byť postačujúce na vyriešenie problému 
s nedostatkom vody a zároveň umožní ďalší rozvoj lazníckeho 
osídlenia na Červenej Hore, výstavbu nových rodinných domov, 
či rekonštrukciu existujúcich obydlí. Mesto Krupina od roku 2007 
aktívne podporovalo rozvoj našich lazov výstavbou 11 vodovodov 
(Červená Hora- II. a III. etapa, Stará Hora I., II. a III. 
etapa, Vĺčok – I. a II. etapa, Starý Háj – I. a II. etapa, 
Ficberg, Nad Kltipochom) a opravy 7 poškodených ciest na 
lazoch (Horné a Dolné Kopanice, Stará Hora, Bebrava - 
Líška, Havran, Tanistravár, Dráhy, Starý Háj).                                                                                                                                                   
                                                                     Ing. Radoslav Vazan

Environmentálny fond 
podporil ďalší vodovod 
na krupinských lazoch

Krupinská čistiareň odpadových 
vôd je už v plnej prevádzke
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Oddelenie projektového manažmentu predložilo desať žiadostí
Od začiatku roka 2016 Mesto Krupina predložilo desať žiadostí 
o poskytnutie finančného príspevku z rôznych zdrojov na zabezpe-
čenie investičných či neinvestičných aktivít.

Okrem prípravy žiadostí, ktorými sa zapájame do výziev zverej-
nených jednotlivými organizáciami zo štátneho alebo súkromného 
sektora, sa na oddelení projektového manažmentu implementujú 
schválené projekty. Jedná sa o projekty s viacročnou realizáciou, 
ktoré boli schválené v minulých rokoch alebo projekty schválené 
v aktuálnom roku na základe predložených žiadostí. Aktuálne sa 
v procese realizácie nachádza sedem projektov zameraných na rôz-
ne oblasti: 

Najväčší aktuálne schválený projekt s názvom „Vodovod Krupina, 
lokalita Červená Hora“ rieši zásobovanie pitnou vodou v ďalšom 
z lazníckych osídlení nášho mesta. Súčasný stav nie je vyhovujúci 
vzhľadom na prietokové a tlakové pomery v existujúcej vodovodnej 
sieti. Projekt rieši rekonštrukciu časti vodovodného potrubia výme-
nou potrubia dimenzie DN 50 za dimenziu DN 90, čo okrem iného 
prispeje aj k zníženiu tlakových strát v potrubí. Ďalšou navrhovanou 
aktivitou je vybudovanie prepojovacieho potrubia s dimenziou DN 
90 na zokruhovanie existujúcej vodovodnej siete, čím sa zabezpečí 
dostatočné množstvo vody pre odberateľov s potrebným tlakom na 
odbernom mieste. Po realizácii navrhovaných opatrení bude možné 
do vodovodnej siete pripájať nových odberateľov ako aj zlepšiť 
podmienky na bývanie súčasným odberateľom.
Už čoskoro začnú v 66 - tich samosprávach vrátane Mesta Krupina 
opäť pôsobiť terénni sociálni pracovníci. Rozhodol o tom Riadiaci 
výbor Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I, fi-
nancovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci 
Operačného programu Ľudské zdroje. Cieľom projektu je zvýšenie 
účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote v spo-
ločnosti prostredníctvom systematickej podpory a podpory inovácií 
terénnej sociálnej práce. Špecifickým cieľom projektu je zvýšenie 
účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti a 
na trhu práce. 

2. Prehľad realizovaných projektov v sledovanom období 01/2016 
– 03/2016; Názov; Zdroj; Opis aktivity; Žiadaná suma; Predklada-
teľ; Status
1; Eliminácia negatívneho vplyvu geologickej zložky životného 
prostredia na zdravotný stav obyvateľstva okresu Krupina; LIFE+; 
Mesto Krupina vystupuje v projekte ako spolupracujúca organizácia. 
Aktivitou projektu je prepojenie environmentálnych a zdravotných indiká-
torov a návrh opatrení na elimináciu negatívneho vplyvu geologickej zložky 
ŽP na zdravotný stav obyvateľstva; Štátny geologický ústav Dionýza Štúra; 
schválené v realizácii
2; TSP - Krupina; Fond sociálneho rozvoja; pokračovanie terénnej 
sociálnej práce v meste Krupina; 43 519,03 €; Mesto Krupina; schvále-
né, 42.868,75 €, ukončené aktivity TSP, prebieha finančné ukončenie
3; Optimalizácia energetickej náročnosti budov Materskej školy, 
Malinovského ul, Krupina; Regionálny operačný program, 1.1 Infraš-
truktúra vzdelávania, 10/2014; stavebné úpravy budov materskej školy, 
nadstavba na hospodárskom pavilóne, prístavba jedálne, dovybavenie 
tried nábytkom, IKT technikou.; 686 581,68; Mesto Krupina; schválené, 
686.581,58 €, ukončené aktivity, prebieha finančné ukončenie, 
4; Vodovod Krupina, lokalita Červená Hora; Environmentálny fond, 
10/2015 ; vybudovanie novej vodovodnej vetvy, rekonštrukcia existujúcej 
vetvy ; 184 204,00 €; Mesto Krupina; schválené, 184.204,00 €, v realizácii
5; Obnova múzea - statika a vlhkosť (NKP - dom meštiansky); 
Ministersvo kultúry SR, 11/2015; sanačné opatrenia; 81 000,00 €; 
Mesto Krupina; schválené, prebieha príprava zmluvy
6; Sanácia statiky a odvrátenie havarijného stavu Hrobky rodiny 
Plachých; Ministersvo kultúry SR, 11/2015; stavebno - technické posudky, 
zameranie a stavebné práce zamerané na sanácia objektu; 42 000,00 €; 
Mesto Krupina; schválené, prebieha príprava zmluvy
7; Terénna sociálna práca v obciach; ESF, IA MPSVR SR (OP Ľudské 
zdroje) 2/2016; terénna sociálna práca v meste Krupina; Mesto Krupina; 
schválené, prebieha príprava zmluvy

1. Prehľad spracovaných žiadostí ; Názov; Zdroj; Opis aktivity; 
Žiadaná suma; Predkladateľ; Status:
1; Rozšírenie kamerového systému v meste Krupina, etapa 4; Rada 
vlády SR, 1/2016; rozšírenie kamerového systému v meste Krupina; 
40 000,00 €; Mesto Krupina; v hodnotení
2; Fontána pre Krupinu; Zelené oázy 2/2016; obnova fontány v Parku A. 
Sládkoviča; 5 000,00 €; Mesto Krupina; v hodnotení (2. kolo)
3;Nech zahniezdia; Raiffeisen BANK, 02/2016; vytvorenie podmienok pre 
zahniezdenie páru bociana bieleho v lokalite „Na rovni“ ; 1 000,00 €; 
Mikroregión Krupinská planina; v hodnotení
4; Obnova lavičiek v Parku A. Sládkoviča; Raiffeisen BANK, 02/2015; 
obnova poškodených lavičiek v Parku A. Sládkoviča ; 1 000,00 €; 
Mesto Krupina; v hodnotení
5; Terénna sociálna práca v obciach; ESF, IA MPSVR SR (OP Ľudské 
zdroje) 2/2016; terénna sociálna práca v meste Krupina; Mesto Krupina; 
schválené
6; Strážna veža Vartovka; BBSK, 2/2016; oprava poškodených častí 
strážnej veže ; 4 700,00 €; Mesto Krupina; v hodnotení
7; Telocvičňa pri ZŠ E. M. Šoltésovej; Ministerstvo školstva SR, 2/2016; 
dofinancovanie výstavy telocvične pri základnej škole; 205 000,00 €; 
Mesto Krupina; v hotnotení
8; Rekonštrukcia Klubu dôchodcov; Ministerstvo financií SR, 2/2016; 
odvodnenie stavby, tepelné izolácie, sanačné omietky, výmena dverí; 
13 500,00 €; Mesto Krupina; v hodnotení
9; HELI-LETO-GÓNKA; Fond na podporu umenia, 2/2016; organizácia 
celoslovenského podujatia; 4 200,00 €; Mesto Krupina ; v hodnotení
10; „Heligónka - duša ľudových piesní“; Fond na podporu umenia, 
3/2016; organizácia celoslovenského podujatia ; 10 000,00 €; 
Mesto Krupina; v hodnotení

Po podpise zmluvy o spolu-
práci medzi Mestom Krupina 
a Implementačnou agentúrou 
Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR bude vyhláse-
né výberové konanie na pozíciu 
terénneho sociálneho pracov-
níka a terénneho pracovníka. 
Kvalifikačné predpoklady a pod-
mienky, ktoré je potrebné splniť 
na výkon TSP a TP budú zve-
rejnené v najbližších dňoch na 
stránke mesta ako aj v iných 
lokálnych médiách.  
V oblasti ochrany a obnovy kul-
túrnych pamiatok získalo Mesto 
Krupina od Ministerstva kultúry 
SR podporu na obnovu objektu Hrobky rodiny Plachých nachádza-
júcej sa na miestnom cintoríne (starý cintorín) a na obnovu čas-
ti objektu Múzea A. Sládkoviča v Krupine, ktorá je poškodzovaná 
nadmernou vlhkosťou. Nakoľko schválené výšky dotácie nepokryjú 
všetky plánované opravy, v obidvoch objektoch sa zrealizuje len 
čiastková obnova – predovšetkým odstránenie nadmernej vlhkosti 
a sanácia statiky. Mesto Krupina už dnes plánuje podanie ďalších 
žiadostí o dotáciu, aby získalo financie na obnovu pamiatok v na-
šom meste a odľahčilo tak rozpočet mesta v budúcom období.                                                                                                                                          

                         Ing. Dajana Belláková                                                                                                                                        
                                                                      Ing. Stanislava Alakšová 
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Od februára 2015, kedy bola vy-
hlásená zbierka na záchranu kru-
pinských hrobiek a od 21. apríla, 
kedy sa začala v uliciach mesta, 
uplynulo presne 12 mesiacov. Re-
kapitulujeme teda a dovoľujeme si 
menovite uviesť a zároveň poďa-
kovať všetkým, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom prispeli k jej organizova-
niu (zbieraniu) a samotným meno-
vite uvedeným, ale aj anonymným 
darcom. 
Na záchranu hrobiek darovali:

SSE, a.s.                      2000€
Tomáš Šesták                            50€
Peter Golian        20€
Valter Repka                    20€
Lucia Sláviková                          5€
Zdenko Lalka        25€ 
Milan Jakuš                  70€ 
Anastázia Dukátová      10€ 
Gabriela Siagiová                         10€
Monika Porubčanská          5€
Anna Kolesová, Mgr.                          3,40€
Slavomír Sečkár                          2€
Elena Maliniaková                         10€
Anna Lukáčová                         20€
Žaneta Maliniaková, Ing.          15€
Hilária Michalková, Bc.                       10€
Pavol Vince, Mgr.                                           5€
Mária Oravcová                      10€
Miroslava Laurošková              15€
Anna Krutková                              10€
Elena Machovičová        10€
Miroslava Tanušková                      3€
                    
Mnohí prispeli rôznymi sumami do 
pokladničiek, s ktorými v uliciach 
mesta chodili študenti. 
Študenti SOŠOaS – obchodnej aka-
démie, Študenti Gymnázia A. Slád-
koviča v Krupine zbierali aj v rámci 
týždňa dobrovoľníctva. Spolu vy-
zbierali: 180,06 EUR.  
Do pokladničiek v Informačnej 
kancelárii Mesta Krupina, v Mest-
skej knižnici a v Múzeu sa vyzbie-
ralo k 15. 2. 2016 evidovaných: 
158,03 EUR. 
Z toho v posledných troch mesia-
coch 40,21 EUR.  Celkom k 15. 2. 
2016, kedy sa zbierka ukončila, sa 
podarilo získať na konto zbierky: 
2 669,34 EUR. 
Tieto prostriedky sa už investova-
li do záchrany hrobiek, o čom sa 
môžu všetci Krupinčania presved-
čiť na vlastné oči. 
Ak by ktokoľvek chcel ešte prispieť 
na záchranu hrobiek, môže tak na-
ďalej urobiť v pokladni Mestského 
úradu v Krupine každý pracovný 
deň.

                        Dr. Miroslav Lukáč 

Zbierka na hrobky 
ukončená

Funkcia prednostu krupinského Mestského úradu zaznamenala začiatkom tohto 
roku významnú zmenu. Na tento post bola po prvýkrát menovaná žena.
Primátor mesta Ing. Radoslav Vazan menoval začiatkom februára tohto roku do 
funkcie prednostky  Ing. Evu Lukáčovú dlhoročnú hlavnú kontrolórku mesta Krupi-
na.

Mestský úrad v Krupine povedie 
bývala hlavná kontrolórka mesta

14 rokov si bola ako prvá žena v našom 
meste hlavnou kontrolórkou. Dnes zaží-
vaš premiéru v kresle prednostu Mest-
ského úradu, takisto ako prvá žena. 
Aké sú tvoje prvé pocity?
Zmiešané. Na jednej strane nadšenie 
z  práce,  kde  organizácia  a  manažovanie  
sú hlavnými atribútmi, na strane druhej  je 
to  o  pocitoch  zodpovednosti  a  naplnenia 
očakávaní.   Mojou prioritou, ktorú by som 
si  veľmi želala, aby sa stala  skutočnosťou, 
je správna komunikácia medzi primátorom  
mesta, prednostkou, hlavným kontrolórom, 
poslancami mestského zastupiteľstva,  za-
mestnancami  mestského  úradu,  pretože 
len my môžeme  byť  tá  silná  päťka,  ktorá 
môže  komunikovať  s  obyvateľmi  tak,  aby 
to bolo v  ich prospech, aby sme pri našej 
práci dokázali motivovať všetkých ľudí oko-
lo seba.
To budú asi prvé kroky, ktoré si spome-
nula, ale čo v najbližšej budúcnosti sa 
budeš snažiť presadiť, čo zdokonaliť?
Presadzovať z pozície prednostu  nie je prá-
ve tá najšťastnejšia, najsprávnejšia formu-
lácia,  pretože  na  presadzovanie  záujmov 
je tu primátor  mesta a poslanci mestského 
zastupiteľstva.   Z mojej pozície sa budem 
snažiť,  aby  som  im  pomohla  a  dokázala 
ich  predstavy  o  našom  meste  realizovať. 
Určite najdôležitejšou prioritou v aktivitách 
Mesta Krupina  je výstavba športovej haly, 
ktorá má pre mesto a záujmy nielen našich 
detí,  študentov,  ale  aj  obyvateľov,  nemalý 
športovo spoločenský význam. Šport v ži-
vote človeka  je veľmi dôležitý. Napomáha 

pozitívnemu  mysleniu  a  pozitívnym  skutkom. 
Športovo zdatní mladí ľudia sú základom každej 
zdravej spoločnosti. Samozrejme okrem športo-
vej haly má mesto pred sebou ďalšie projekty, 
ktoré si  tiež zasluhujú pozornosť, ale nechcem 
predbiehať, aby som niečo nezakríkla. O všet-
kých aktivitách mesta budú občania včas a prie-
bežne informovaní.
Keby si mohla vyzvať občanov, poslancov 
k nejakej  spolupráci, čo by si im chcela po-
vedať?
Pozitívne myslieť. Viem, že to znie niekedy ako 
klišé, ale aj v tej najtragickejšej alebo najhoršej 
situácii je vždy iskierka nádeje ako niečo zmeniť. 
Verím tomu, že keď všetci vytvoríme  priestor k 
vzájomnej  spolupráci,  tolerancii,  veľkorysosti 
a  pokúsime  sa  otvoriť  svoje  srdcia,  skoncovať 
so  žabomyšími  vojnami,  máme  veľkú  šancu 
zmeniť  komunikáciu,  zmeniť  vzťahy  v  našom 
meste. Každé zdravé mesto funguje na medzi-
ľudských vzťahoch.  Či sú to vzťahy v rámci  za-
mestnancov, obyvateľov... Vždy je to o nejakom 
vzťahu,  v  ktorom    keď  sa  aspoň  jedna  strana  
snaží a koná pod záštitou dobra a múdrosti,  tú 
druhú stranu postupom času presvedčí, že  tak 
je to správne.
Nuž my a tak isto určite všetci občania ti bu-
deme len  držať palce.
Ďakujem veľmi pekne.

                                                          Marian Húževka
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Nad Kltipochom sa začala výstavba 
rodinných domov
Ako sme už informovali v minulých vydaniach Infolistov, v lokalite 
Nad Kltipochom územný plán nášho mesta vyhradil pozemky na 
individuálnu výstavbu rodinných domov. V tomto čase, vzhľadom 
na priaznivé počasie, prví majitelia pozemkov už začali s výstavbou 
svojich domov.
Skúsme sa spolu zamyslieť, čo všetko ovplyvňuje rozhodovanie o 
výstavbe svojho nového rodinného hniezda.
Keďže stavba rodinného domu zaťaží finančný rozpočet rodiny 
na niekoľko rokov dopredu, je dôležité si vopred zvážiť nielen 
typ domu, druh materiálov a spôsob realizácie, ale aj samotný 
výber vhodného pozemku, na ktorom dom bude stáť. Už pred 
výberom pozemku je dobré spolupracovať s architektom a ďalšími 
odborníkmi, aby si budúci staviteľ vopred ujasnil potrebnú rozlohu 
domu, počet podlaží, a tak si správne vybral vhodný typový projekt 
rodinného domu.

InfolistyInfolisty

InfolistyInfolisty

Poloha a veľkosť pozemku vo veľkej miere určujú pre aký typ domu 
je pozemok vhodný, preto by sa pozemok a dom mali vyberať 
súčasne. Iný typ domu je vhodný pre rovinatý pozemok a iný typ 
domu je vhodný pre svahovitý pozemok. Pri výbere pozemku je 
dôležité aj napojenie na prístupovú komunikáciu a inžinierske siete, 
ako je voda a elektrina. Ak sú inžinierske siete privedené k hranici 
pozemku, výrazne zvyšujú jeho cenu.
Takéto stavebné pozemky Mesto Krupina pripravilo pre záujemcov 
v lokalite Nad Kltipochom. Pre lepšiu predstavivosť, ako by mohol 
váš nový rodinný dom na jednom z týchto pozemkov vyzerať, sme 
vybrali z katalógu spoločnosti, ktorá je viac ako 20 rokov najväčším 
dodávateľom projektov rodinných domov na Slovensku, príklady 
projektových riešení rodinných domov pre jednotlivé zóny územia.
Pre prvú zónu s najmenším terénnym prevýšením je vhodný typ 
BUNGALOV 1381 – jednopodlažný prízemný dom, a pre druhú 
zónu, ktorá je v časti s väčším terénnym prevýšením, je vhodný typ 
PRAKTIK 61 – prízemný rodinný dom s podkrovím. Obidva tieto typy 
domov zároveň spĺňajú všetky podmienky stavebného zákona na 
výstavbu nízkoenergetických domov so zníženými prevádzkovými 
nákladmi.
Mesto Krupina týmto dáva na vedomie ponuku na predaj šiestich 
stavebných pozemkov, z toho dva v prvej zóne a štyri v druhej zóne.                                                                                                                                            
                                                            Ing. Žaneta Maliniaková

Od dňa 5. apríla 2016 začína 
pre fyzické osoby /IBV - rodinné 
domy/ v meste Krupina platiť 
v zmysle pravidiel a podmienok 
zberu a prepravy komunálneho 
odpadu na rok 2016 pre k.ú. 
Krupiny letný harmonogram, čo 
znamená vývoz 1 x 7 dní / vždy 
v utorok/. 
Na základe uvedeného preto 
žiadame obyvateľov mesta, 
aby vyložili svoje zberné ná-

Letný harmonogram vývozu KO 
v meste Krupina

V rámci rozpočtu Mesta Krupi-
na na rok 2016 bol Mestským 
zastupiteľstvom v Krupine 
schválený objem finančných 
prostriedkov na výkon zimnej 
údržby miestnych komuniká-
cií v celom katastrálnom úze-
mí mesta Krupina vo výške 
55 000,00 EUR. Sieť miest-
nych komunikácií triedy A až D 
v rámci intravilánu, ale aj ex-
travilánu mesta Krupina podľa 
sledovaných a štatisticky evi-
dovaných údajov je 110 km , 
čo predstavuje plochu 324 957 
m2. Pre zabezpečenie zimnej 
údržby je katastrálne územie 
rozdelené na zóny. Mestský 
podnik služieb, s.r.o. zabezpe-
čuje výkon v 1. zóne /intravi-
lán mesta/ a 2. zóne /asfaltové 
cesty na lazoch- Kopanice, Holý 

doby v zmysle stanoveného 
harmonogramu pred svoje 
nehnuteľnosti v skorých ran-
ných hodinách, najneskôr do 
7.00 hod. tak, ako je uvedené 
v čl. 6 platného VZN č. 8/2015 
o nakladaní s komunálnym od-
padom, drobným stavebným 
odpadom, objemným odpadom 
a o prevádzkovaní zberného 
dvora na území mesta Krupina.                                                                                                                                         
             Ing. Jaroslava Uramová

Zimná údržba miestnych komunikácií 
v katastri mesta Krupina

Vrch, Široké lúky, Stará Hora, 
Líška, Červená Hora/. Extravi-
lán mesta – štrkové cesty sú 
rozdelené na ďalšie zóny , kde 
výkon zimnej údržby je zabez-
pečovaný miestnymi firmami na 
základe platných zmlúv o dielo.  
Na základe vykonaných vý-
konov v rámci intravilánu aj 
extravilánu mesta bolo v zim-
ných mesiacoch na výkon 
zimnej údržby 2015/2016 vy-
naložených  cca 20 000 EUR. 
Ušetrené finančné prostriedky 
v rámci aktualizácie rozpočtu 
na rok 2016 budú prerozdelené 
na príslušné programy, ktoré 
priamo súvisia s opravou resp. 
s údržbou miestnych komuniká-
cií, resp. aj s budovaním nových 
parkovacích miest. 
           Ing. Jaroslava Uramová 

Počet dokončených bytov v kraji medziročne vzrástol o 18,1 %. 
Podľa údajov Štatistického úradu SR sa za rok 2015 v kraji dokon-
čilo 1 114 bytov. Oproti roku 2014 sa zvýšil počet dokončených 
bytov o 171 t.j. o 18,1 %. Z celkového počtu dokončených bytov 
v kraji prevládali trojizbové byty, ktoré tvorili 28,2 %, štvorizbové 
byty tvorili 26,6 %, dvojizbové byty 23,7 %, päť a viac izbové byty 
12,4 %  a jednoizbové byty a garsónky 9,2 %. Z hľadiska vlast-
níckych vzťahov boli dokončené byty v súkromnom sektore, kon-
krétne v súkromnom tuzemskom vlastníctve (98,2 %) a vo vlast-
níctve územnej samosprávy (1,8 %). Z územného hľadiska bolo 
najviac dokončených bytov v okresoch Banská Bystrica (219 bytov; 
19,7 %), Veľký Krtíš (180 bytov; 16,2 %), Lučenec (172 bytov; 
15,4 %) a Zvolen (163 bytov; 14,6 %). V ostatných okresoch kraja 
bol počet dokončených bytov nižší. 
V okrese Krupina sa za rok 2015 dokončilo 23 bytov. Oproti roku 
2014 sa počet dokončených bytov znížil o 22 jednotiek (pokles 
o 48,9 %). Dokončené byty v okrese sa podieľali na počte do-
končených bytov v Banskobystrickom kraji 2,1 %. V sledovanom 
období sa v okrese začalo stavať 27 bytov. Medziročne sa znížil 
počet začatých bytov o 32. Ku koncu sledovaného obdobia bolo 
v okrese rozostavaných 134 bytov. V porovnaní s rokom 2014 sa 
počet rozostavaných bytov zvýšil o 4 jednotky. 
                                               Štatistický úrad SR Banská Bystrica

Bytová výstavba v Banskobystrickom 
kraji k 31. 12. 2015 
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Demografický vývoj obyvateľstva
v meste Krupina v mesiacoch 
január - marec 2016

Naši novonarodení Krupinčania : 19 detí

Manželstvo uzavreli 4 páry:

Opustilo nás 24 spoluobčanov:

Ing. Adriana Žabková

V mesiacoch január, február, marec 2016 Mestská polícia v Krupi-
ne riešila celkovo 52 priestupkov a porušení Všeobecne záväzných 
nariadení mesta Krupina. Z uvedeného počtu policajti vybavili 32 
priestupkov dohováraním a 12 priestupkov uložením blokovej po-
kuty. 
Porušenie zákona v blokovom konaní boli najčastejšie za dopravné 
priestupky, priestupky proti verejnému poriadku /rušenie nočného 
kľudu, znečisťovanie verejného priestranstva/ a proti majetku /po-
škodzovanie majetku mesta a občanov/. Ostatné priestupky riešila  
Mestská polícia spracovaním spisových materiálov. 
Mestská polícia v Krupine riešila tiež priestupkové spisy vo veci spá-
chania priestupku proti majetku podľa § 50 ods. 1 Zák. č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení neskorších noviel, kedy v mesiaci január 
neznámy páchateľ poškodil v meste Krupina spolu 12 ks smetných 
košov a svojim konaním spôsobil škodu pre mesto Krupina. 
V jednom prípade riešila spisový materiál vo veci priestupku proti 
verejnému poriadku podľa § 47 Zákona č. 372/1990 Zb. o priestup-
koch, ktorého sa dopustil plnoletý občan obce Bzovík v meste Kru-
pina na Nám. SNP, dňa 10. 1. 2016 v čase o 04.00 hod. a tento 
bol postúpený na konečné rozhodnutie Okresnému úradu Zvolen, 
pracovisko Krupina. 
Dňa 5. 3. 2016 plnoletý občan mesta Krupina na Nám. SNP rozbil 
odpadkový kôš zn. MAX a svojim konaním spáchal priestupok proti 
majetku podľa § 50 ods. 1 Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, 
keď tohto páchateľa zistila Mestská polícia Krupina, páchateľovi 
bola za jeho konanie uložená bloková pokuta a vzniknutú škodu pre 
Mesto Krupina uhradil v plnej výške. 
Dňa 6. 3. 2016 v čase o 01.20 hod. v meste Krupina na Svätotro-
jičnom nám., dve plnoleté osoby z obce Bzovík a Dolné Mladonice 
spáchali priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 
písm. c Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a na základe ka-
merového systému Mestská polícia v Krupine tieto osoby stotožnila 
a za ich skutok im bola uložená bloková pokuta. 
Dňa 18. 3. 2016 v čase o 23.45 hod. hliadka Mestskej polície v Kru-
pine zistila dve mladistvé osoby pod vplyvom alkoholu, išlo o osoby 
z mesta Krupina, kde jedna po vykonaní dychovej skúšky mala 
hodnotu alkoholu vo výške 0,46 mg/l /0,92 promile/ a druhá 0,47 
mg/l /0,94 promile/ a po spracovaní spisového materiálu vec pre-
jedná mesto Krupina a tiež toto zistenie bolo oznámené školám 
a Úradu práce, sociálnych veci a rodiny vo Zvolene, pracovisko 
Krupina, nakoľko bolo porušené ustanovenie § 2 ods. 2 Zákona č. 
2019/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápo-
jov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov – osoby maloleté do 15 
rokov a mladistvé do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje 
a iné návykové látky. 
Dávam do pozornosti občanov mesta, že Mestská polícia v Krupine 
nevykonáva 24 - hodinovú službu a preto v prípade priameho ohro-
zenia na živote, zdraví a majetku volajte telefónne číslo 112, prípad-
ne 158. Telefónne číslo Mestskej polície v Krupine je 0918 388 800.                                                                                                                                             
                                   Martin Gabera, náčelník Mestskej polície

ZVÝŠENÝ NÁRAST PRIESTUPKOV 
PROTI VEREJNÉMU PORIADKU

Takto sme privítali Nový rok 2016 
- zdemolované odpadové koše od 
„zábavnej pyrotechniky“!

Nina Babiaková
Jakub Šípka
Ivan Slámka
Dávid Palovič
Martin Filuš
Ela Podmanická
Rastislav Rajčok
Pavel Šuniar
Dominik Žitniak
Sebastián Bobiš

Sofia Rusnáková
Rebeka Demianová
Simona Kaňková
Matúš Bellák
Petra Sýkorová
Filip Francisty
Adam Zlevský
Sofia Ďuricová
Katarína Selecká

Štefan Turza a Petra rod. Suchárová 
Oleg Králik a Eva rod. Ostrolucká
Ján Bosák a Lenka rod. Siváková
Vratko Ďurčo a Lucia rod. Fojtíková

Pavel Šimko, 68 - ročný
Anna Baťová, 92 - ročná
Jozef Ďurica, 84 - ročný
Anna Mičudová, 78 - ročná
Ján Kaššay, 55 - ročný
Mária Almášyová, 78 - ročná
Emil Frčka, 72 - ročný
Emil Povaľač, 71 - ročný
Dušan Repiský, 65 - ročný
Mária Pavlíková, 87 - ročná
Marta Kurnasová, 80 - ročná
Edita Otiepková, 71 - ročná
Alžbeta Tvrdošinská, 69 - ročná
Anna Vargová, 84 - ročná
Miroslav Kvak, 66 - ročný
Anna Kindernajová, 87 - ročná
Jarmila Kyseľová, 57 - ročná
Ján Ujházy, 71 - ročný
Pavol Medveď, 65 - ročný
Anna Melichová, 84 - ročná
Milan Sýkora, 59 - ročný
Pavel Klimko, 72 - ročný
Mária Palkovičová, 89 - ročná
Gizela Baculíková, 92 - ročná
Mária Krnáčová, 82 - ročná
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Vojtech Mihálik: vyjadril svoj vzťah ku knihe takto:
„Ja v nociach bezsenných som často sám
a aj po tme nájdem cestu tam, 
kde v ohmatanej knižočke si zbraň
i krídlo krásy ukrývam“.
Tak ako príroda nás očarúva svojimi prenádhernými farbami v mar-
ci, tak aj príbehy ukryté v knihách nám poskytujú radosť a krásu 
z čítania. A práve preto je tento mesiac pre knihovníkov výnimoč-
ný. V tomto čase si budujeme svoju čitateľskú základňu, aktivizu-
jeme svoje sily, aby sme čitateľom ukázali tie ohmatané knižočky 
pána Mihálika.
2. marca 2016 v našom meste otvorila marec - Mesiac knihy naša 
regionálna spisovateľka  - pani Erika Jarkovská,  zároveň sme roz-
behli aj Týždeň slovenských knižníc. Toto podujatie sme pripra-
vovali spolu s našim literárnym klubom -  s klubom dôchodcov 
učiteľov. Milé dámy, bývalé pani učiteľky sa stretli vo veľkom počte 
na prízemí Boryho domu, kde sa rozprúdila živá debata. Pani spi-
sovateľka nám predostrela  zaujímavý pohľad do nevšedného deja 
svojej knihy, ktorá prítomných zaujala. Pani Páleníková poukázala 
na zaujímavé  jazykové prirovnania , pani Repčoková na posledný 
rozhovor hlavných postáv príbehu, ktoré ju najviac chytilo za srd-
ce.  Beseda sa niesla živým rozhovorom a ani sme nezbadali ako 
plynie čas a nadišiel koniec stretnutia. Všetci sme sa dobre zabavili.
Janka Melichová, knihovníčka na detskom oddelení , viedla celý 
týždeň tvorivé dielne s Knihomilou- deti sa pripravovali na jarné 
sviatky.
Druhý marcový týždeň sme privítali žiakov z 1. stupňa ZŠ J. C. 
Hronského.
Žiaci absolvovali bezplatný zápis do knižnice s právami a povin-
nosťami čitateľov a krátku informatívnu prednášku O Dni ľudovej 
rozprávky na počesť Pavla Dobšinského, o význame Medzinárod-
ného dňa detskej knihy na počesť H. Ch. Andersena alebo krátky 
rozprávkový kvíz, či hádanky o posloch jari. S pani učiteľkou A. 
Melichovou žiaci 2. stupňa - šiestaci  si vyskúšali pravidlá réto-
riky z pripravených úryvkov z románov. A nakoniec prišli aj žiaci 
zo školského klubu ZŠ J. C. Hronského. 
Janka Melichová pripravila v priestoroch Boryho domu výstavu 
o jari z detských kníh , ktoré sa zaoberali jarnou tematikou a žiaci 
ZUŠ nakreslili jar podľa vlastnej predstavy. Tretí marcový týždeň 
nastúpili žiaci z 1. stupňa ZŠ E. M. Šoltésovej a ich program bol 
s malými obmenami podobný, čítali sme rozprávky, recitovali bás-
ničky a lúštili hádanky, žiaci si obnovili platnosť členských preuka-
zov na rok 2016. 
Posledné dva dni patrili príprave Noci s Andersenom, do ktorého 
je zapojená už dlhé roky ZŠ E. M. Šoltésovej. Tento rok sa nesie 
v znamení rozprávky o Malej morskej panne.
Podujatí bolo veľa, čo sa prejavilo aj na činnosti knižnice a čísel-
ných ukazovateľoch. Bezplatne sa zapísalo 460 čitateľov, vypožiča-
li si 4288 knižných jednotiek. Na 38 podujatiach  sa zúčastnilo 648 
účastníkov. Internet využilo 146 respondentov. 
Je to pekný výsledok, ktorý nasledoval po usilovnej príprave na 
tento pre nás významný mesiac.                        Katarína Almášyová

ZA USILOVNOU PRÍPRAVOU STOJA 
POZORUHODNÉ VÝSLEDKY

Regionálna spisovateľka Erika Jar-
kovská pri zápise do pamätnej knihy

...besedujúci členovia literárneho 
klubu 

Prázdninové dni mali rodičia 
opäť možnosť došikovať svoje 
ratolesti do priestorov knižnice, 
kde bol pre nich pripravený 
bohatý program. Jarné 
prázdniny v našej knižnici spolu 
strávilo 8 detí. Okrem rôznych 
spoločenských hier boli pre 
deti pripravené tvorivé dielne 
a dozvedeli sa veľa o mesiaci 
marec, ktorý je mesiacom 
knihy, ale aj o rôznych jarných 
či veľkonočných zvykoch 
a tradíciách. Svoju tvorivosť 
rozvíjali každý deň pri inej 
výtvarnej činnosti. Prvý deň 
bola hlavnou témou jar. Deti 
svoju predstavu o príchode jari 

premietli farbičkami na papier. 
Keďže sme sa nachádzali 
v knižnici, ďalšie dni sme 
využívali pre svoje tvorenie 
strany zo starých, vyradených 
kníh. Všetky deti majú radi 
skrýše a rôzne tajné skrinky 
na ich malé cennosti a tak sme 
si z kníh vyrobili šperkovnice. 
Koncom marca bola Veľká 
noc a dievčatá mali možnosť 
vyrobiť veľkonočné vajíčka 
opäť s pomocou farbenia 
a lepenia starého papiera 
na povrch vajíčok. Posledný 
deň v týždni deti maľovali 
veľkonočnú oblievačku. Sme 
radi, že voľné, prázdninové 
chvíle chcú deti tráviť 
v priestoroch knižnice a tešíme 
sa na ďalšie podujatia s deťmi.                                                                                                                                         
                 Mgr. Jana Melichová

JARNÉ PRÁZDNINY S KNIHOMILOU

Historik, publicista, divadelník, fotograf, zberateľ, organizátor v kul-
túre a rodák z Krupiny z rodiny Ernesta Dubovského (1911 – 1993) 
a matky Jolany rodenej Petrincovej (1918 – 1988), obaja z neďale-
kého Zvolena. Obaja rodičia sa angažovali v športe, kultúre a verej-
nom živote. Dušan Dubovský v Krupine navštevoval základnú školu, 
neskôr študoval na lesníckej škole v Banskej Štiavnici a po absol-
vovaní vojenskej služby od roku 1964 pôsobil v Revúcej. Nastúpil 
sem ako majster odborného výcviku a neskôr pracoval ako kultúrny 
pracovník, ale aj ako zástupca riaditeľa Domu kultúry Revolučného 
odborového hnutia. Po odchode na invalidný dôchodok neprestal 
vo svojich tvorivých aktivitách. Jeho zásluhou získali nové pome-
novanie staré ulice, boli odhalené viaceré pamätné tabule a busty 
(gen. R. Viest, Dr. I. B. Zoch, S. Reuss...), zozbieral tisíce pohľadníc 
a dokumentov k mestu Revúca (mnohé i ku Krupine) a regiónu 
Gemer, postaral sa o založenie zbierky na rekonštrukciu prvých 3 
slovenských gymnázií, publikoval množstvo článkov, ale hlavne mo-
nografií, ktoré od roku 1989, kedy vyšla jeho prvá kniha o meste 
- Revúca, až dodnes počítajú 17 exemplárov. Z nich najvýznam-
nejšie sú Revúca, kolíska slovenského stredného školstva (1993), 
Z dejín mesta Revúca a ochotníckeho divadla (1996), Osobnosti 

Za Dušanom Dubovským
narodený 16. 8. 1943 v Krupine 
zomrel 7. 2. 2016 v Revúcej
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z histórie Revúcej (1997), Ha-
sičstvo v Revúcej a okolí (1998), 
Biografický lexikón mesta Re-
vúca (2000), Revúcke kostoly, 
zvony a ich tvorcovia (2004), 
Evanjelici v dejinách Revúcej 
(2004), Pamätnica mesta Revú-
ca (2007), Revúca, jej športov-
ci a majstri Slovenska, Európy, 
sveta (2009) a naposledy Al-
bum Revúcej (2014). Je auto-
rom množstva propagačných 
materiálov, ako aj dvadsiatich 
výstav. Dušan Dubovský foto-
grafoval od svojich 11 rokov. 
Postaral sa aj o spracovanie 
scenára a otvorenie expozície 
prvého slovenského gymnázia. 
Revúcej odovzdal takmer celý 
svoj život. Mal smolu, že musel 
odísť na invalidný dôchodok, 
no čas, ktorý tak získal, vyu-
žil naplno, tvorivo. Málokto ho 
venoval viac, než on svojmu 
mestu Revúca. Za svoju prácu 
získal množstvo ocenení od slo-
venských inštitúcií a miest (Mi-
nisterstvo školstva Slovenskej 
republiky, Slovenská národná 
knižnica, Literárny fond, Mesto 
Revúca, Mesto Krupina...). 
Dušan Dubovský nezabudol 
ani na svoje rodisko. Nikdy 
neopomenul jej starobylosť 
a kráľovské privilégiá. Nikdy 
nestratil z pamäti jej rodákov. 
Dušan si vážil nielen Sládkoviča 
a ďalších Krupinčanov, ale stále 
sa do Krupiny navracal. Bol 
pri znovuotvorení expozície 
krupinského mestského Múzea 
Andreja Sládkoviča (1970), 
ktoré podrobne dokumentoval. 
Fotografie z toho dňa sú 
unikátom, ktorý opatruje naše 
múzeum dodnes. Stál pri zrode 
mnohých kníh a aj on inšpiroval 
vedenie mesta k rozhodnutiu 
vydať monografiu o Krupine 
(vyšla v r. 2006). Stal sa jej 
patrónom (aj vďaka osobným 
kontaktom so zostavovateľom – 
autorom tohto článku) a práve 
on ju v roku 2007 slávnostne 
uviedol. V takmer každej 
knihe, ktorú napísal, nezabudol 
na krupinské súvislosti, na 
osobnosti, ktoré sme mali 
spoločné – s mestom Revúca, 
s jej gymnáziom či s jeho 
profesormi. Napríklad Ivan 
Branislav Zoch, ktorý v Revúcej 
pôsobil ako učiteľ na prvom 
slovenskom gymnáziu a založil 
tradíciu slovenského divadla, 
neskôr pôsobil ako predseda 
Prvej spároreznej sudodielne 
v Krupine (1874 – 75). V Revúcej 
vďaka Dušanovi stojí jeho busta 
a aj prehliadka divadelných 
ochotníkov nesie meno Zochova 
Revúca... Bol to on, kto okrem 
iných Krupinčanov podporil 

návrat Múzea Andreja Sládkoviča pod krídla mesta. 
A neostalo iba pri slovách. Dušan Dubovský múzeu 
ako jeden z prvých daroval fotografie, rukopisy a iné 
predmety. Preto bolo prirodzené, že mu poslanci mesta 
udelili Cenu mesta Krupina, ktorú si osobne prevzal 17. 
septembra 2010.   
Zomrel v nedeľu 7. februára, sám, medzi svojimi 
knihami a zbierkami, v kresle na zlyhanie srdca. Na 
popolcovú stredu dňa 10. februára mu jeho rodina 
a Mesto Revúca usporiadali pohreb. Obrad sa začal 
o 12.00 hodine, na ktorom sa mu prihovoril jeho 

dlhoročný spolupracovník a kamarát Ján 
Debnár. Podrobne rozobral všetko dôležité, 
čo pre Revúcu urobil, jeho divadelné 
ochotnícke aktivity, organizačné v oblasti 
kultúry, zásluhy o vyzdvihnutie osobností 
(R. Viest, I. B. Zoch...) a tiež veľmi rozsiahlu 
publikačnú činnosť.  Okrem toho sa dotkol 
aj jeho rodinného života. Keďže vedel, že 
jeho čas sa blíži – sám napísal rozlúčku 
s rodinou, priateľmi, susedmi a najmä so 
svojou Revúcou, pre ktorú urobil takmer 
všetko. Nasledoval príhovor primátora 
mesta Ing. Radoslava Vazana, v ktorom 
zdôraznil najmä jeho vzťah ku Krupine – 
mestu i múzeu. Posledná vystúpila ev. a. v. 
námestná farárka a zborová dozorkyňa Ing. 
Danica Hudecová, ktorá sa výnimočne (na 
občianskom pohrebe) prihovorila pozostalým 
a odchádzajúcemu Dušanovi. Príhovory 
striedali piesne miestneho speváckeho 
zboru Quirin pri ZUŠ Revúca pod vedením 
Jaroslava Petra, DiS.art. Na začiatku zaznel 
zborový spev od Eugena Suchoňa Aká 
si mi krásna a na konci staroslovienska 
náboženská pieseň Tebe pojem. Nakoniec 
sám Dušan Dubovský ešte počas svojich 
posledných rokov s jeho typickou sebairónou 
hovoril o „predkremačnom štádiu života“. 
Odišiel za svojou manželkou Zdenkou, ktorá 
ho predišla do večnosti takmer pred rokom 
(zomrela v júli 2014). S Dušanom Dubovským 
sa na jeho poslednej ceste prišli rozlúčiť 
nielen jeho rodinní príslušníci (sestra Viera 
Janovcová, syn Ing. Zdenko Dubovský), ale 
aj jeho rodáci, predstavitelia mesta Revúca 
a okolitých miest a obcí z Jelšavy či Tisovca, 
množstvo Revúčanov a tých, ktorí ho poznali 
a vážili si ho. Plakali Revúčania, plakala 
rodina a plakala aj obloha. Dušan Dubovský 
zo starobylej Krupiny si to zaslúžil. 
31. marca 2016, len niekoľko týždňov po 
jeho pohrebe sa spojili dve výnimočné 
udalosti. Slávnostné otvorenie Múzea Prvého 
slovenského gymnázia v Revúcej sprevádzalo 
slávnostné odhalenie pamätnej tabule 
Dušanovi Dubovskému práve v priestoroch 
múzea, o ktoré sa tiež zaslúžil. Dušan vedno 
s manželkou odpočívajú v malom hrobe na 
starom revúckom cintoríne. 
Dušan pravidelne zdôrazňoval, že pochádza 
zo starobylej Krupiny, na ktorú nikdy 
nezabudol, pretože ju mal rád – bol to 
človek s koreňmi, človek kultúry. Dodnes sa 
mi z pamäte vynára jeho typický pokojný 
hlas. Vždy hovoril, že kultúra sama od nás 
neodíde, iba ak ju odoženieme my sami! 
V živote sami odháňame veľa dobrého. Jeho 
život a práca pre kultúru a povznesenie 
ducha stáli za to. Česť jeho pamiatke!
             Dr. Miroslav Lukáč, historik múzea

Pri inaugurácii publikácie KRUPINA monografia mesta 
v roku 2007

V roku 2010 získal Cenu mesta Krupina

Posledná rozlúčka 10. 2. 2016 v Revúcej
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Štyridsať žiakov  a piati pedagogickí pracovníci  Strednej odbornej 
školy obchodu a služieb v Krupine sa v dňoch od 14. 2. do 18. 2. 
2016 zúčastnilo  Lyžiarskeho výcvikového kurzu v lyžiarskom stre-
disku Králiky. 
V krásnom horskom prostredí  prežili pekné a aktívne dni, plné 
športu a  oddychu. Uvedený kurz bolo možné na škole po tak dlhej 
dobe realizovať aj vďaka finančnému  príspevku  na lyžiarske kurzy 
žiakov z MŠVVaŠ SR. 
                                         Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka školy

Na lyžiach po 20 rokoch...

V dňoch 14. 2. – 7. 3. 2016 absolvovalo 17 žiakov a dve učiteľky Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Krupine, 
odbornú prax v meste Portsmouth. Prvoradým cieľom školy je pripravovať žiakov pre prax v odbore čo najdôkladnejšie. 
Prostredníctvom  programu EÚ Erasmus+, ktorý zabezpečuje odbornú prax pre vybraných žiakov v zahraničí, bol žiakom 
umožnený a financovaný trojtýždňový pobyt v krásnom prístavnom meste. 

Rozvíjanie odborných kompetencií na cestách po Európe

Agentúra The IBD Partnership sprostredkovala žiakom aj miesta 
pracovísk a ubytovanie v rodinách. Žiaci študijných odborov 
obchodná akadémia a mechanik strojov a zariadení mali možnosť 
precvičiť si odborné zručnosti a vedomosti. Zároveň si otestovali 
svoje znalosti z anglického jazyka v praxi a v každodennej 
komunikácii. Keďže žiaci čerpali know-how priamo z firiem v 
odbore, ktorý študujú, nadobudnutá prax výrazne nadhodnotí 
ich profesijné životopisy a pomôže postúpiť  o významný krok 
dopredu v získavaných kompetenciách. V rámci voľnočasových 
aktivít poznávali  nové miesta a kultúru pobytovej krajiny, 
najviac na našich žiakov zapôsobila  prehliadka hlavného mesta 
Londýna. Žiaci si prezreli všetky známe turistické miesta, ako sú 
Buckinghamský palác, London Eye, Oxford Street, Big Ben, Science 
Museum, Tower Bridge a iné.   K nezabudnuteľným zážitkom patril 
pobyt v prístavnom meste, domove kráľovskej flotily. V prístavnom 
meste  Portsmouth, sa nadchýnali  pohľadom na veľké zaoceánske 
lode, ale aj na zakotvené lode, ktoré slúžia ako múzeá. Prechádzali 
sa po pláži, využili návštevu historických budov, zábavného parku 
a obchodných centier. 
Projekt splnil svoj účel. Maturantom, ktorí stáž absolvovali, priama 
komunikácia s Angličanmi umožnila rozšíriť si jazykové zručnosti 
k maturitnej skúške. Šikovní žiaci, ktorí sa v práci osvedčili, plánujú 
sa opäť do Portsmouthu vrátiť. Žiačka odboru obchodná akadémia 
Veronika Zacharová, dostala priamu pracovnú ponuku po skončení 
školy. Všetci, ktorí sa na projekte zúčastnili získali skúsenosti, 
ktoré môžu vo svojej profesijnej kariére využiť. Získaný certifikát 
o absolvovaní zahraničnej praxe a Europass – dokument, v 
ktorom sú zaznamenané znalosti a schopnosti nadobudnuté v inej 
európskej krajine im výrazne zvýšia pravdepodobnosť uplatnenia 
sa na trhu práce.                             

Ing. Mária Šumichrastová                                                                                                                                    
                Mgr. Alžbeta Ližbetinová                                                                                                                          

sprevádzajúci pedagog. dozor

Najstaršími súťažami stredných škôl v histórii slovenského školstva 
sú predmetové olympiády z prírodovedných a spoločenskovedných 
odborov a predmetov. V histórii niekoľko desiatok rokov nazad, 
tak ako sa špecializovali stredné odborné školy, vznikali aj súťaže 
z jednotlivých študijných odborov a predmetov. Tieto mali do 
roku 1977 spoločný názov a volali sa „Súťaže technickej tvorivosti 
mládeže“. Zastrešovali všetky technické odbory a predmety a od 
roku 1978 sa zmenili na súťaž „Stredoškolská odborná činnosť“. 
Súťaž je organizovaná formou postupových kôl cez školské, krajské 
a končí sa celoštátnym kolom. Súťaž prebieha v troch samostatných 
sekciách - v programovaní, elektronike a strojárstve. Zdroj: http://
zenit.edu.sk/
V školskom roku 2015/2016 sa Celoslovenské kolo súťaže ZENIT 
konalo v Spojenej škole  Prešov.

Súťaž Zenit 2016

Strednú odbornú školu obchodu a služieb v Krupine a BBSK, 
reprezentoval Šimon Kohút, žiak 3.ročníka odboru mechanik 
strojov a zariadení . Šimon si v konkurencii súťažiacich z celého 
Slovenska  počínal úspešne a vo svojej kategórii B2 sa umiestnil na 
3. mieste. Pre našu školu  je to úspech, ktorý je  dôkazom  kvality 
prípravy našich žiakov aj v strojárskych odboroch. Šimona na súťaž 
pripravoval majster OV  Bc. Ján  Brodniansky, obidvom za  úspešné 
reprezentovanie školy a BBSK ďakujem a srdečne blahoželám 
k úspechu.  
Verím, že Šimon ešte nepovedal posledné slovo v súťažiach 
a v budúcnosti bude stáť aj na najvyššom stupienku pre víťazov. 
Úspešní študenti, ktorí reprezentovali SOŠOaS Krupina, boli 
odmenení riaditeľkou školy poukazom na bezplatný vodičský kurz.                                                                                                                                            
                    Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka SOŠOaS Krupina                                                       
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Deti predškolského veku trávia 
veľa času s pastelkami a štet-
cami. 
Kreslenie a maľovanie je pre 
nich hrou, ktorá im prináša ra-
dosť. Vo svojich prácach zachy-
távajú svoje okolie, ale aj svet 
rozprávok a fantázie.
Keď Okresný úrad v Krupine, 
odbor krízového riadenia vyhlá-
sil III. ročník výtvarnej súťaže 
„Ochranárik očami detíʺ bola to 
pre najmenších výzva. 
Cieľom tejto súťaže je skvalitniť 
osvetu civilnej ochrany, integ-
rovaného záchranného systé-
mu a čísla tiesňového volania 
112. Deti mali za úlohu tento 
námet  výtvarne spracovať. 
Tu mohli naplno prejaviť svoju 
schopnosť kresliť nielen podľa 
predlohy, ale vyjadriť kresbou 
aj svoju vlastnú predstavu.
O tom ,že  táto téma zaujala aj 
deti v Materskej škole na uli-
ci Malinovského 874 v Krupine 
a výtvarne ju spracovali veľmi 
tvorivo svedčí aj ich ohodnote-
nie. 
Na prvom mieste sa umiestnila 
Dominika Janeková z triedy Ža-
biek, na druhom mieste Tamara 
Melichová z triedy Myšiek a na 
treťom mieste Sára Bavalová 
z triedy Mravčekov. 
Ceny im prišiel odovzdať Ing. 
Peter Filuš prednosta Okresné-
ho úradu v Krupine a Ing. Da-
rina Zelenáková vedúca odboru 
krízového riadenia.
Diplomy a vecné ceny, ktoré 
ocenené dievčatá dostali, boli 
peknou odmenou za výborné 
výkony a povzbudením do ďal-
šej  tvorby.    

ŠIKOVNÉ DETIRozprávkové vyučovanie s Osmijankom
Vyučovanie 24. februára na prvom stupni dostalo nádych zázračna. 
Osmijanko a jeho rozprávky ovládli takmer všetky ročníky na 
prvom stupni. Vyčarený úsmev na tvárach našich žiakov nám 
ukázal správny smer. Až sedem triednych kolektívov sa zapojilo 
do projektu - Čítame s Osmijankom. Rozprávkovým vstupom do 
projektu bolo inscenované čítanie s Mgr. Eliškou Sadílekovou pro-
gramovou koordinátorkou projektu a jej synom. 
V sedemdesiat minútových blokoch naši žiaci spoznávali a pre-
žívali Osmijankove rozprávky. Nasledujúce štyri mesiace, ktoré 
budú patriť projektu, majú deti podporiť v čítaní, pretože deti 
na Slovensku čítať chcú aj vedia, ale na túto duševnú činnosť 
majú málo podnetov. Tie silnejšie „lákadlá“ sú ich každodenným 
samozrejmým spoločníkom, sú atraktívnejšie a dynamickejšie, ako 
stránky zviazané do knižných dosiek. Sú to počítače, médiá, mobily. 
Deti na ceste - stať sa čitateľom natrvalo - potrebujú  pomocnú 
ruku, potrebujú spoločníka, ktorý ich fantazijným svetom kníh 
povedie bez mentorstva a hravo. Preto k nim prichádza Osmijan-
ko z rozprávky a jeho rozprávkové srdce i kapsička sú plné básničiek, 
povedačiek, hádaniek, povestí, bájok, rozprávok a  napínavých i  
humorných príbehov. Cieľom projektu je vyvážiť prídel technicko-
mediálnych informácií takým obsahom, ktorý zjemňuje detskú 
dušu a rozvíja najmä emocionálno-estetické cítenie u detí. 
                                                                  Mgr. Andrea Ivorová

Vynášanie Moreny - vítanie jari
„Morena, Morena, kde  ťa  odvedieme? Ta dolu do vody, tam  ťa za-
hodíme. Zimu už nechceme, preto ťa spálime. Morena, Morena, tu 
si dobývala, už si svoju vládu nad nami stratila. Do vody ťa dáme, 
rezko zaspievame, novú jar si k sebe takto privoláme. 
Slniečko poteš nás, teplučkom zohrej nás. Za  tebou Morena nikto 
z nás nežiali. Dolu vodou pôjdeš a zimu odnesieš. Všetci sa tešíme, 
že sa ťa zbavíme.“
Už po druhýkrát sme my, deti zo školského klubu Stonožka, od-
prevadili zlú Morenu, od ktorej pochádza všetko zlo a choroba. 
Rozlúčili sme sa s ňou spevom a pri Krupinici sme ju zapálili, hodili 
do vody dúfajúc, že s ňou odpláva všetko zlé.
Prúd vody odnášal Morenu a my sme pozdravili slniečko riekankami 
a pesničkami, ktorými sme privolávali jarnú vílu „Vesnu“. Veríme, 
že sa nám čoskoro ukáže v plnej paráde - mladá, krásna a plná sily. 
Túto novinu sme zvestovali aj primátorovi Ing. Radoslavovi Vaza-
novi a odovzdali sme mu jarné prúty - symbol jari.
                                                                           Mgr. Katarína Stankovičová

Obvodné kolo vo florbale mladších žiačok
Dňa 9. 2. 2016 sa za účasti 5 družstiev uskutočnilo obvodné kolo vo florbale mladších žiačok. Systémom každý s každým sa naše dievčatá 
na úvod stretli s domácimi dievčatami zo Sebechlieb a v rozpačitom úvode vyhrali pomerom 3:1. V druhom zápase si hladko poradili 
s dievčatami z Hontianskych Nemiec 9:0 a v predposlednom s družstvom zo Základnej školy J .C. Hronského 4:0. 
V záverečnom zápase si to rozdali dve najlepšie družstvá a po vyrovnanom prvom polčase sa v druhom veľmi rýchlo dostali do vedenia 
2:0 dievčatá z Dudiniec. Naše dievčatá sa však nevzdali a v ďalšom priebehu zápasu po bojovnom výkone dokázali po góloch Sofie Lvom-
skej vyrovnať na 2:2. Muselo sa rozhodovať v samostatných nájazdoch, kde výborne zachytala Nina Babiaková a 2 úspešné nájazdy pred-
viedla Janka Cibuľová, čo znamenalo celkové víťazstvo 3:2 a prvenstvo na turnaji. Takže po basketbale a vybíjanej je to už tretí úspech 
družstva mladších žiačok. Školu reprezentovali: Sofia Lvomská, Daniela Rábotová, Zita Neuratová, Anna Chovanová, Nina Matušovová, 
Nina Babiaková, Lea Žabková, Janka Cibuľová, Lucia Čiaková. Žiačky na súťaž pripravoval Mgr. Martin Selecký.

Marcová Detská lesnícka 
univerzita
Prvá časť  marcovej DELEUN, na ktorú naši šie-
staci chodia už od septembra,  sa konala v bu-
dove  Národného lesníckeho centra  vo Zvole-
ne. Tu sa žiakom venoval Ing. Vladimír Šebeň. 
V prednáške  pod názvom Lesní architekti pred-
stavil Národné lesnícke centrum, vysvetlil,  ako 
sa robí  hospodárska úprava lesov, plánovacie 
práce v lese, ako sa meria les, ako sa určuje vek 
stromov v lese, množstvo drevnej hmoty a veľa 
iných zaujímavých vecí.Potom sa účastníci DE-
LEUN presunuli do parku pri Technickej univer-
zite, aby sa tam zoznámili s prístrojmi, ktoré sa 
používajú pri práci v lese pri určovaní výšky a 
hrúbky stromov. Výškomer, priemerku a pásma 
si všetci aj vyskúšali.Veľmi zaujímavá bola časť, 
v ktorej sa pod názvom Čo je zapísané v dreve 

našich stromov žiaci  naučili pracovať s Presslero-
vým nebožiecom, pomocou ktorého sa zo stromu 
dá vybrať úzky valec dreva. Z neho sa dá vyčítať 
presný vek stromu, počasie v jednotlivých rokoch, 
ale i rôzne prírodné katastrofy, ktoré sa udiali 
počas života stromu. Na konkrétnej ukážke žiaci 
„prečítali“ celý životopis starej borovice.
Ing. Peter Jaloviar, PhD. žiakov naučil, že den-
drochronológia sa zaoberá určovaním veku stro-
mov pomocou analýzy letokruhov viditeľných na 
priečnom reze daného stromu na pni. (gr. dendron 
= strom + chronos = čas + logos = učenie, slovo). 
Ukázal im, ako sa pomocou štruktúry dreva dá ur-
čiť drevina a odpovedal im na množstvo zvedavých 
otázok. Našim šiestakom po tomto dni pribudli do 
„vysokoškolského indexu“ ďalšie podpisy lesníc-
kych odborníkov a záznamy o lesníckych aktivitách.                                                                                                                                      
                                          Mgr. Anna Murínová

Ľubica Šemodová
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V utorok 15. 3. 2016 začali písomné maturity na 726 stredných 
školách na Slovensku. Na Gymnáziu A. Sládkoviča sa s písomnými 
maturitami potrápilo 19 študentov z triedy 4.A a 22 študentov 
z triedy 4. B. Študentov čakali tri náročné dni, ktoré ich preverili 
zo štvorročných vedomostí, ktoré na strednej škole nadobudli. 
V utorok boli vedomosti maturantov preverené zo slovenského 
jazyka a literatúry. Najskôr napísali test, ktorý pozostával 
z literárnych ukážok. Výhodou oproti minulému roku bol predĺžený 
čas na testovú časť z 90 na 100 minút. O 13. hod. začali študenti 
písať slohovú prácu na jednu zo štyroch tém, kde si mali 
možnosť vybrať rozprávanie, úvahu, diskusný príspevok alebo 
charakteristiku osoby. Študenti si mali možnosť vybrať formu 
písania maturity. Len 5 študentov si vybralo možnosť maturovať zo 
slovenského jazyka elektronicky v informatickej učebni. V stredu 
(16.3.) sa uskutočnili písomné maturity z cudzích jazykov. Na našej 
škole maturovalo 39 študentov z anglického jazyka a 2 študenti 
z ruského jazyka. Na obidvoch cudzích jazykoch sa študenti 
popasovali s esejou na tému: Sviatky, zvyky a tradície v našej 
krajine (angl. Holidays, Customs and Traditions in our Country, 
rusky: Праздники, обычаи и традиции в нашей стране), kde 
ich práca musela obsahovať od 200 – 220 slov. Časovú dotáciu 
mali 60 minút. Vo štvrtok (17.3.) študenti ako posledný predmet 
absolvovali matematiku. Z matematiky maturovalo 14 študentov, 
z toho 5 elektronickou formou. Opäť výhodou oproti minulému 
roku bolo navýšenie časovej dotácie na test z matematiky zo 120 
na 150 minút. O výsledkoch písomnej časti sa dozvieme 4. mája, 

kedy Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) 
školám sprístupní oficiálne výsledky v elektronickej forme. Dúfame, 
že všetci naši maturanti boli úspešní. Niektorí oslovení maturanti 
vyjadrili svoje pocity po písomnej skušky takto:
Mário Murín, maturant z ruského jazyka, 4.A:
„Najväčší strach som mal z posluchu, že nebudem rozumieť . 
Ten bol nakoniec najľahší z celého testu . Najväčším nepriateľom 
bol čas, ktorého bolo málo. Texty zabrali veľa času na čítanie 
a premýšľanie, tak nebol potom čas na zvyšné úlohy. Najväčší 
stres prišiel, keď nám bolo oznámené, že za 15 minút končíme 
a ešte mi stále chýbali dve celé zadania. Budem dúfať, že sa to 
podarilo.“
Júlia Mackovová, maturantka z anglického jazyka, 4.B: 
„Test mi prišiel dosť ťažký. Nad niektorými odpoveďami som sa 
zapotila, niektoré som si aj tipla.  Milo ma prekvapila téma na sloh, 
ktorá bola podľa mňa dobrá a dalo sa o nej dosť napísať.“
Patrik Šelinger, maturant zo slovenského jazyka 
a matematiky elektronickou formou, 4.B:
„Dojmy z maturity zo slovenského jazyka mám rôzne. Pred 
začiatkom testu som mal veľký stres, veď predsa maturita nie je 
žiadna ľahká vec. Tiež som nevedel, čo môžem od toho očakávať, 
či budú ľahké úlohy alebo ťažké. Zo začiatku mi trochu trvalo kým 
som sa dostal do tempa, ale potom to už bolo v pohode a išlo 
to „ako po masle“ a aj ten stres opadol. Ohľadom elektronickej 
maturity si myslím, že je to veľká výhoda, pretože presne viete 
koľko máte času a podľa toho si viete rozdeliť ten čas efektívnejšie. 
Ďalej nemôže sa vám stať, že by ste zabudli vyriešiť nejakú úlohu, 
pretože pred ukončením testu by vás na to upozornil počítač a pre 

Študentov Gymnázia A. Sládkoviča čakali tri náročné dni, ktoré ich preverili 
zo štvorročných vedomostí

mňa to bolo oveľa útulnejšie a pohodlnejšie a určite odporúčam 
každému. A nakoniec buďte hlavne pozitívny a plný dobrej nálady 
pred maturitou, pretože to je základ úspechu.“
Zuzana Šufliarska, maturantka zo slovenského jazyka, 4.A:
„Podľa mňa bola slovenčina dosť ťažká a ešte v tom strese som 
mala pocit, že väčšinu z toho neviem a taktiež som porobila                                                             
aj zopár nezmyselných chýb, čo ma teraz dosť mrzí...Ale angličtina 
bola podľa môjho názoru oveľa ťažšia ako slovenčina.“
Zdenka Lihocká, maturantka z matematiky, 4.A:
„Neviem či to bolo tým množstvom čokolády, ale cez písomné 
maturitné skúšky som bola v podstate pokojná. Určite tam bola 
nejaka obava, že čo si na nás ľudia z NÚCEMu pripravili tento rok. 
Myslím, že nesklamali a pokračujú v začatom trende. V utorok po 
slovenskom jazyku som odchádzala z našej skoly asi s najlepším 
pocitom. S anglickým jazykom v stredu to bolo o niečo horšie. Test 
bol náročnejší než sme čakali a ani téma na sloh mi nesadla. Vo 
štvrtok som maturovala z matematiky na počítači. Zo začiatku som 
trochu nestíhala, ale ku koncu som to dobehla. Myslím, že oproti 
minulému roku bola matematika ľahšia. Už len čakať, kedy sa 
dostavia výsledky, ale pocity mám celkom dobré.“
Vybrali ste si elektronickú formu písomnej maturity, prečo? 
V čom ste videli výhody?
Lukáš Záslav, maturant z matematiky a slovenčiny 
v elektronickej forme, 4.B:
„Hlavne kvôli okamžitým výsledkom (do niekoľkých minút). Ďalej 
to bolo pre väčšiu prehľadnosť. Napríklad pri jednotlivých otázkach 
si môžete spraviť záložku, kedy vám otázku prehľadne vyznačí a 
neskôr sa k danej otázke môžete vrátiť. Elektronicky som maturoval 
zo slovenčiny a matematiky. Na začiatku som sa toho trochu bál, 
ale systém, v ktorom sa maturuje, je veľmi dobre vyladený, takže 
sa niet čoho báť. Mám z toho veľmi dobrý pocit. Určite odporúčam 
budúcim maturantom maturovať elektronicky.“
Dominika Haranzová, maturantka z matematiky 
a slovenského jazyka v elektronickej forme, 4.B:
„Prečo som sa rozhodla maturovať na počítači? Má to veľké 
množstvo výhod, ale asi tá najväčšia je, že výsledky sme vedeli 
už v ten deň. Nemuseli sme čakať mesiac a tŕpnuť, či sme vôbec 
zmaturovali. Ďalšia obrovská výhoda bola, že odpovede, ktoré sme 
nevedeli, boli vyznačené a ku koncu sme sa k nim mohli vrátiť 
a nezabudli sme na ne. Bolo to viac priehľadnejšie a nemohlo 
sa stať, že by sme na niečo zabudli. Taktiež sme mali na testoch 
časomieru, ktorá nám odpočítavala koľko času ešte máme do 
konca. Tým pádom si študent dokázal ustriehnuť čas a vedel si 
určiť také tempo, aby všetko stíhal s prehľadom.
 Pri elektronickej maturite je viac výhod ako nevýhod.  Podľa 
niekoho môže byť nevýhoda to, že pozeranie sa neustále do 
monitoru môže vyvolať bolesť očí prípadne bolesť hlavy, ale toto 
je u každého individuálne. Druhá nevýhoda podľa mňa je, že pri 
maturite zo slovenského jazyka sa občas text nezmestil na stranu, 
tak sme si ju museli posúvať. To by nebol taký problém, ak si to 
študent všimol včas, ale ak vypĺňa úlohy bez úplného prečítania 
textu a zbadá to neskoro, zbytočne stratí čas opravovaním 
odpovedí. Môže sa zdať, že je to samozrejmosť, a že si to človek 
okamžite všimne, ale pri tých stresoch sa môže stať čokoľvek.“                                                                                                                                       
                                                                            Mgr. Oľga Gajdošíková 
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17. februára 2016 boli priestory Gymnázia A. Sládkoviča sprístup-
nené pre súčasných deviatakov základných škôl v okrese Krupi-
na. Dňa otvorených dverí sa zúčastnili žiaci zo ZŠ E. M. Šoltésovej 
a ZŠ J.C. Hronského v Krupine, ZŠ Bzovík a ZŠ Hontianske Nemce. 
V úvode žiakov privítala pani riaditeľka školy Mgr. Monika Streháro-
vá, po nej sa k žiakom prihovoril bývalý pán riaditeľ ZŠ J.C. Hron-
ského pán Mgr. Marián Hecl, ktorý žiakov informoval o výhodách 
štúdia na gymnáziu a výhodách štúdia v meste Krupina. Potom 
si mohli žiaci vyskúšať pár úloh z prijímacích skúšok na gymná-
zium, kde si preverili znalosti zo slovenského jazyka a matemati-
ky. Najrýchlejší a najšikovnejší boli odmenení malou pozornosťou 
a sladkosťou. Študenti našej školy si žiakov rozdelili na tri skupinky 
a navštívili odborné učebne. Veľmi zaujímavé bolo chemické la-
boratórium, kde pani PaedDr. Anna Fedešová predviedla žiakom 
pár zaujímavých pokusov ako napr. slonia noha, bengálsky oheň…  
Žiaci mali možnosť vidieť nové chemické laboratórium, ktoré patrí 
medzi moderne vybavené a dáva priestor venovať sa praktickým 
úlohám a pokusom. Druhá skupina navštívila biologickú učebňu, 
kde ich pani RNDr. Viera Holíková oboznámila s hodinami biológie, 
žiačky mali možnosť zapojiť sa do praktických úloh. 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

V dňoch 7. až 11. marca 2016 
sa 14 študentov Gymnázia A. 
Sládkoviča zúčastnilo Lyžiarske-
ho kurzu na Skalke pri Kremnici. 
Keďže u prvákov nebol veľký 
záujem, kurzu sa predovšetkým 
zúčastnili druháci, ale aj dve 
tretiačky a dve prváčky. 
Cieľom tohto kurzu bolo zdo-
konaliť svoju techniku v zjaz-

Gymnazisti absolvovali 
Lyžiarsky výcvik na Skalke

dovom a bežeckom lyžovaní, 
čo sa nám úspešne podarilo. Aj 
napriek tomu, že nám prvé dva 
dni počasie veľmi neprialo, sme 
si spolu s p.p. Kvasovou užili 
pekný týždeň plný zábavy. 
Pevne verím, že pre mnohých to 
bol nezabudnuteľný zážitok. 

  Erich Maliniak, študent 2.G

Úspech mladých krupinských 
divadelníkov v Hriňovej
Prvý aprílový víkend od 1. do 3. marca patril ochotníckemu divad-
lu, pretože práve v týchto dňoch sa konala regionálna prehliadka 
ochotníckych divadelných súborov v Detve, v Hriňovej a v Podzám-
čoku. Divadelný súbor Jednotkári, fungujúci ako literárno-dramatic-
ký odbor Základnej umeleckej školy v Krupine, sa zúčastnil druhého 
súťažného dňa a predviedol sa odbornej porote s inscenáciou „Ako 
repera zaujal balet“. Porota predstavenie hodnotila veľmi pozitívne 
a nakoniec sa mladým divadelníkom podarilo získať prvé miesto, 
s postupom na krajskú prehliadku do Revúcej. 
Divadelný súbor Jednotkári je zoskupením mladých ľudí s vekovým 
rozmedzím od 18 - 21 rokov. Je tvorený partiou priateľov so spo-
ločnou vášňou a záľubou - divadlom. Títo mladí ľudia takto spolu 
pracujú po štvrtý rok. Názov súboru je odvodený od prvej inscená-
cie, s ktorou jeho členovia začínali. 
V Hriňovej sa predstavili v zložení: Zuzana Guttenová, Júlia Len-
dvorská, Zuzana Lopušníková, Veronika Poliaková, Ján Šebian, Te-
rézia Tomašovicová, Tomáš Tomašovic pod vedením autora hry a 
režiséra Miroslava Šufliarskeho.                                          Ján Alakša

Posledná skupinka navštívila informatickú učebňu, kde ich študenti 
4. ročníka oboznámili s hodinami informatiky a výhodami štúdia na 
gymnáziu. V závere návštevy sa k žiakom prihovoril bývalý študent 
našej školy – Ing. Marek Lodérer, ktorý študuje doktorandské štú-
dium na Fakulte informatiky a informačných technológií na Sloven-
skej technickej univerzite v Bratislave a bývalá študentka Bc. Hen-
rieta Hlisníková, ktorá študuje biológiu na Univerzite Konštantína 
Filozofa v Nitre. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a dúfame, že 
sa v novom školskom roku 2016/2017 uvidíme na pôde našej školy.
                                                                   Mgr. Oľga Gajdošíková
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