
NA JUBILEJNOM X. ROČNÍKU „DNI MESTA KRUPINA“ 
OCENILI OSOBNOSTI MESTA
Počas desiateho výročia „Dni mesta Krupina“ v piatok 3. júna už tradične na slávnostnom Mestskom zastupiteľstve 
v Krupine primátor odovzdal ocenenia pre štyroch laureátov. 
Po zaznení slovenskej hymny primátor mesta privítal všetkých vzácnych hostí a zúčastnených Krupinčanov. Upozornil na 
90. výročie narodenia osobnosti – maliara a lekára MUDr. Júliusa Považana, ktorému boli venované dni mesta. 

 Pani Anna Plichtová sa narodila 15. mája v roku 1940 v obci Kostolné (dnes Hontianske Mo-
ravce). Absolvovala Pedagogickú školu pre učiteľov národných škôl v Krupine, následne päť semestrov 
na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Ako učiteľka a neskôr ako riaditeľka pôsobila na základných 
školách v okresoch Krupina, Zvolen a Banská Bystrica. V roku 1974 v priestoroch Domu osvety  zakladala 
Mestský dom pionierov a mládeže v Krupine. Vďaka tomu sa v meste začala intenzívne organizovať mimo-
školská činnosť za pomoci kolegov - učiteľov z  I. ZDŠ Krupina, predstaviteľov MsNV v Krupine a Odboru 
školstva ONV vo Zvolene. Zároveň sa začala rekonštrukcia Halmayho domu, terajšieho Centra voľného 
času – Domček, ktorý sa 21. novembra 1975 stal oficiálnym sídlom Mestského domu pionierov a mládeže 
v Krupine. Postupne sa  v týchto priestoroch rozbehla bohatá mimoškolská činnosť – množstvo záujmových 
krúžkov, festival angažovanej piesne Červený kvet, Spievanky pod Vartovkou, Stanica mladých technikov 
a mladých prírodovedcov, spolupráca so závodmi a podnikmi na území mesta. Hlavne jej zásluhou vznikla 
detská základňa – Pioniersky tábor na Drieňove, vďaka čomu sa mohli rozvíjať družobné vzťahy s detskými 
pionierskymi tábormi a  výmenné pobyty detí v Nemecku, Čechách, Maďarsku, Bulharsku a v Juhoslávii. 
V roku 1991 sa opäť vrátila za učiteľskú katedru na základných školách v okrese Krupina, kde vytrvala až do 
odchodu do dôchodku. S deťmi a mládežou pracovala plných 47 rokov. Aj v seniorskom veku sa aktívne za-
pája do práce v Klube učiteľov – seniorov a občas navštívi Domček - Centrum voľného času. Pani Plichtová 
svoje organizačné schopnosti využila aj ako predsedníčka Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy 
vo Zvolene a tiež ako členka Slovenského odborového zväzu v Bratislave. Za svoju pedagogickú prácu bola v roku 1981 prezidentom ČSSR 
ocenená diplomom Za vynikajúcu prácu a v roku 1986 získala od Ministra školstva SSR čestný titul Vzorná učiteľka.  Vzhľadom k tomu 
primátor mesta Krupina udelil pani Anne Plichtovej Cenu primátora mesta Krupina za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu činnosť na pôde 
Mestského domu pionierov a mládeže v Krupine. 

 Pani Angela Balková sa narodila 20. marca 1937 v Litave. Študovala na Pedagogickej škole pre vzdelávanie učiteľov národ-
ných škôl a po jej  ukončení pôsobila na viacerých miestach. Na všetkých miestach, kde pôsobila, sa venovala rozvoju kultúry. Najvýraz-
nejšie v Horných Mladoniciach, kde so žiakmi a obyvateľmi dediny nacvičo-
vala divadelné hry, v ktorých aj sama účinkovala, rozvíjala folklór s deťmi a 
viedla obecnú kroniku. V roku 1974 sa s manželom presťahovali do Krupiny 
a už v novozriadenom Mestskom dome pionierov a mládeže viedla kultúrne 
oddelenie. Práve tu rozvinula významné kultúrne aktivity, ktoré dom pionie-
rov mimoriadne pozdvihli. Založila detský folklórny súbor Kvietok (dnes zná-
my ako Vartášik), položila základy pre regionálnu prehliadku ľudovej piesne 
Spievanky pod Vartovkou, pričom dlhé obdobie ich organizovala. Aktívne sa 
podieľala na príprave a organizovaní súťaže angažovanej piesne Červený 
kvet, viedla  divadelný súbor pri dome detí a rozdávala radosť spevom 
i hrou na harmonike. Aktívne sa  zapájala do spoločenského a kultúrneho 
života v meste aj  ako poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Krupine. Bola 
členkou speváckeho zboru Marína, ktorý reprezentoval mesto na vysokej 
úrovni. Pôsobila  v Divadelnom ochotníckom súbore Braxatoris, kde obsadi-
la niekoľko rolí a za svoju prácu získala viaceré ocenenia a vyznamenania. 
V roku 1958 sa vydala za Pavla Balku, s ktorým prežila celý svoj život a 
spolu vychovali 3 deti. Zomrela 14. apríla 2006.  

Pán Pavel Balko sa narodil 29. júna 1934 v Litave. Po ukončení Meštianskej školy absolvoval Pedagogickú školu pre vzdelá-
vanie učiteľov národných škôl v Banskej Bystrici. Pred absolvovaním základnej vojenskej služby aj po nej pôsobil na viacerých miestach. 
V Horných Mladoniciach nastúpil učiť spolu so svojou  manželkou Angelou. V obci pracoval ako riaditeľ školy a aj ako predseda miestneho 
národného výboru. Spolu s manželkou pozdvihli úroveň obce vo všetkých smeroch. Po presťahovaní sa do Krupiny pracoval spočiatku ako 
zástupca riaditeľa základnej školy v Senohrade a následne prijal ponuku správcovstva v Múzeu Andreja Sládkoviča v Krupine. Múzeum 
umožnilo pánovi Balkovi získavať zbierkové predmety, venovať sa čiastočne aj druhostupňovej evidencii a organizovať lektoráty k životu 
a dielu krupinského rodáka a najvýznamnejšieho básnika štúrovej školy Andreja Sládkoviča. Podieľal sa na rozšírení činnosti v nových 
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priestoroch múzea, ktoré získalo celý Gogavov dom – dnešnú budovu múzea. Aktív-
ne sa podieľal na aktivitách zriadenej expozície II. svetovej vojny a SNP na Švábe. 
Spoluautorsky sa podieľal na príprave časti novej expozície múzea, ktorá je  v múzeu  
nainštalovaná dodnes. Vo svojom voľnom čase sa venoval hudbe, rád si zahral na 
husle a prepisoval i znotoval známe i menej známe ľudové piesne, ktoré odzneli na 
Spievankách pod Vartovkou. Rád si posedel s priateľmi pri dobrom vínku v pivniciach 
pod múzeom. Po takmer 15 rokoch odišiel na dôchodok. Zomrel 2. apríla 2015.
Vzhľadom k tomu Mestské zastupiteľstvo v Krupine udelilo pani Angele Balkovej a pá-
novi Pavlovi Balkovi Cenu mesta Krupina in memoriam za dlhoročnú prácu a rozvoj 
kultúry, ako aj za zachovanie tradícií a historických 
hodnôt na pôde Mestského domu pionierov a mláde-
že a Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine.

Pán Jaroslav Paulíny sa narodil 16. apríla 1951 
v Krupine. Po absolvovaní základnej školy vyštudo-
val Strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Krupine a 
následne absolvoval štyri semestre stavebnej fakul-
ty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. 
Pracoval v podniku Poľnohospodárske stavby Zvolen 
ako majster stavebnej výroby, neskôr stavbyvedúci, 
na stavbách v Krupine - na výstavbe farmy dojníc na 
Pijaviciach pre krupinské JRD či na regulácii Krupinice. 
Následne sa zamestnal na  Mestskom národnom vý-
bore v Krupine, odbor výstavby ako referent, neskôr 
ako jeho vedúci. Počas tohto obdobia boli zrealizova-
né stavby  Kúpalisko Tepličky, športový areál pri prvej 
Základnej škole, rekonštrukcia domu na námestí SNP 
pre klub mládeže, lyžiarsky vlek a parkovisko na Gubáni, tenisové kurty, interiér No-
vého domu smútku. Podieľal sa na príprave Domu umenia Andreja Sládkoviča – kul-
túrneho domu pre Krupinu, ktorý sa ale kvôli zmenám a rozhodnutiam po roku 1989 
nerealizoval. Od roku 1991 až do roku 2015 viedol vlastné sklenárstvo v Krupine. Ako 
živnostník bol spoluzakladateľom Živnostenského spoločenstva, ktoré počas piatich 
rokov aj viedol.  Jaroslavovi Paulínymu už v detstve učarovala cyklistika. V roku 1995 
spolu s ďalšími nadšencami založili Cyklistický klub Krupina. Podchytili predovšetkým 
mládež. V začiatkoch mali pätnásť pretekárov do osemnásť rokov a po krátkom čase 
dosiahli prvé výrazné úspechy. Pretekári ako Marián Hecl, bratia Gajdošíkovci, Mlyná-
rovci, Zimányovci, Rado Ramšík, Peter Lukáč, Alžbeta Pavlendová získavali ocenenia, 
tituly nielen na Slovensku, ale aj ako reprezentanti Slovenska na medzinárodných pre-
tekoch. Ako predseda klubu mal na starosti hlavne finančné zabezpečenie chodu klubu 
a materiálne vybavenie pretekárov. V roku 1996 začali organizovať preteky „Cena 
Krupiny“. V roku 2016 sa konal už 21. ročník pre mládežnícke kategórie a dospelých. 
Organizačné zabezpečenie pretekov je vo veľkej miere na riaditeľovi pretekov, takže 
hlavne vďaka nemu „Cena Krupiny“ získala prestíž a dobré meno. Zúčastňujú sa jej 
pretekári nielen zo Slovenska, ale aj  z Česka, Poľska, Maďarska, Rakúska, Ruska, 
Lotyšska, Litvy a Španielska. Pravidelne sa pretekov zúčastňovalo viac ako dvesto 
pretekárov a pri vlaňajšom jubilejnom dvadsiatom ročníku to bolo rekordných tristoo-
semnásť pretekárov. Okrem „Ceny Krupiny“ participuje na organizovaní cyklokrosu, 
letnej cyklistickej ligy pre verejnosť a posledných päť rokov v rámci Dní mesta na cyk-
listických pretekoch pre deti materských  a základných škôl. Na základe dosahovaných 
výsledkov bol konferenciou Slovenského zväzu cyklistiky na roky 2000 a 2001 zvolený 
za člena výkonného výboru, kde mal na starosti mládežnícku cyklistiku. Aj vďaka pre-
tekom „Cena Krupiny“ vyrástli na Slovensku osobnosti cyklistického športu ako bratia 
Velitzovci, Erik Baška, Michal Kolář a veľká osobnosť svetovej cyklistiky Peter Sagan, 
ktorý Cenu Krupiny v mládežníckych kategóriách vyhral štyri krát. V roku 2003 pri 
príležitosti stého výročia vzniku organizovaného  športu v Krupine mu bola udelená 
pamätná plaketa za rozvoj športu v meste. Vzhľadom k tomu Mestské zastupiteľstvo 
v Krupine udelilo pánovi Jaroslavovi Paulínymu Cenu mesta Krupina za výnimočný 
prínos pre rozvoj mesta v oblasti cyklistického športu, ako aj za rozvoj výstavby a plá-
novania mesta Krupina.
Po slávnostnom zastupiteľstve sa oceneným laureátom a prítomným hosťom s krátkym 
programom predstavila bluesová formácia BlueSky, ktorej základom sa stali skladby 
Joža Fábika. Repertoár kapely je postavený prevažne na vlastnej tvorbe. Doplnený je 
blueskami svetových majstrov tohto remesla a štýlu...
                                                                                         PhDr. Miroslav Lukáč

Piatok od rána žil remeselníckym jarmokom a kolotočmi, ktoré urobili radosť 
predovšetkým deťom. Počas dňa ste mohli vidieť na pódiu pred Mestským úradom 
v troch vstupoch  mimoriadne vydarenú jednoaktovku v podaní členov divadelného 
zoskupenia, pod vedením Mgr. Miroslava Šufliarskeho. „ O štepenom zajacovi“- 
jednoaktovka čerpajúca z Hontianskych povestí, nám humorným spôsobom podala 

povesť o tom, ako sa v minulosti sčítavali 
Krupinčania a ich hospodárske zvieratá. Ešte 
pred slávnostným zastupiteľstvom sa o 16.00 
hod. usporiadala vernisáž výstavy „Július 
Považan – lekár a umelec“. Mesto Krupina má 
osobnosti, ktoré prekročili rámec jeho hraníc, 
ba aj rámec celoslovenský. K osobnostiam 
európskeho významu svetového insitného 
umenia (umenia neškolených umelcov) 
bezpochyby patrí Krupinčan MUDr. Július 
Považan.  Aj týmito slovami privítal pracovník 
Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine Dr. Miroslav 
Lukáč prítomných hostí a všetkých účastníkov 
vernisáže. Výtvarnú stránku umelcovho diela 
prítomným predstavila Mgr. Jana Melichová 
a všetkým sa prihovoril aj primátor mesta Ing. 
Radoslav Vazan, ktorý okrem iného vyjadril nádej 
na vysokú návštevnosť výstavy. Na vernisáži 
sa okrem Považanových známych a priateľov 
zúčastnil aj dávny priateľ a spisovateľ Peter 
Štrelinger. Spomenul si na stretnutia s ním, na 
jeho zápal pre slovenskú vec a napokon zahral 
aj na fujare. Ku kráse umenia sa pridala i krása 
hudby; tri klavírne skladby uviedli Mgr. Lívia 
Posádková so synom malým spevákom Matúšom 
- žiakom Základnej umeleckej školy v Krupine. 
Syn Dr. Júliusa Považana MUDr. Milan Považan 
po vernisáži a prezretí výstavy prisľúbil múzeu 
v Krupine venovať ďalšie obrazy svojho otca.                                                                                                                                            
Počasie na vlásku - aj tak by sa dala prirovnať 
predpoveď počasia na piatkový večer 3. júna v 
Amfiteátri Viliama Polónyiho v Krupine.
O dvadsiatej hodine zaplnený amfiteáter privítal 
hereckú osobnosť, skladateľa, básnika sympa-
tického umelca, rodáka zo Žiaru nad Hronom 
a jeho „ Milo Kráľ band“. Piesne a umelecké 
slovo akoby rozohnali mraky nad amfiteátrom a 
vynikajúci koncert sa uskutočnil bez prerušenia. 
Mimochodom zaznela aj zhudobnená verzia bás-
ne „Marína“ od Andreja Sládkoviča.

...Dni mesta Krupina pokračovali
kultúrnymi podujatiami a športom

Po technickej úprave pódia amfiteátra sa divá-
kom predstavila formácia Joža Fábika „Blue-
Sky“. Obidva piatkové koncerty sa stretli s veľ-
kou odozvou u divákov a priaznivcov bluesovej 
a džezovej hudby.
Športujeme na Svätotrojičnom námesti 
takýto podtext malo sobotňajšie podujatie pred 
Mestským úradom. 
Od deviatej hodiny sa začalo športovať na rôz-
nych športoviskách.
„Malí olympionici na námestí“ športovali v pia-
tich disciplínach a odmenou im bola medajla, 
ktorú dostal každý olympionik po ich zvládnutí.  
Najväčším pútačom na námestí bol Hokejbalový 
turnaj o Pohár primátora mesta, ktorého sa zú-
častnilo 6 družstiev. Športová atmosféra dýchala 
z každého kúta nášho námestia. Mohli ste skúsiť 
Street ball a  zahádzať si na basketbalový kôš, 
zahrať stolný tenis, povoziť sa na kolobežke, 
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alebo si dať  šachovú partič-
ku na veľkej šachovnici. Tvo-
rivé dielne, kreslenie na asfalt 
pre najmenších a kreslenie na 
maliarskych stojanoch tvorilo 
ďalšiu časť nášho námestia, 
Námestia umelcov. V parku 
Andreja Sládkoviča sa súbežne 
so športovými aktivitami na ná-
mestí, konal Štafetový beh pre 
obyvateľov nášho mesta v rôz-
nych vekových kategóriách, sú-
časťou ktorého bola aj rodinná 
štafeta, do ktorej sa zapojili 
rodiny s malými deťmi. Na os-
tatných športoviskách v meste 
sa uskutočnili ďalšie športy. Na 
plážovom ihrisku pri Domčeku 
- CVČ sa hral plážový volejbal, 
na tenisových kurtoch tenisový 
turnaj, v stolnotenisovej her-
ni prebiehal Memoriál Viliama 
Sýkoru, na strelnici súťaž Kráľ 
krupinských strelcov a na ceste 
pri Witture súťaž Športujem na 
bicykli.  Krupinskí turisti absol-
vovali turistický pochod a naši 
seniori vo dvore Boryho domu 
mali už svoje tradičné športo-
vé aktivity pod názvom Seniori 
v akcii. 
Športová sobota vyvrcholila 
vyhodnotením všetkých špor-
tových disciplín na Amfiteátri 
Viliama Polónyiho,  kde sa ná-
sledne o dobrú náladu a zábavu 
po športoch postarala hudobná 
skupina HELENINE OČI, ktorá si 
od divákov preplneného amfite-
átra vyslúžila  Standing ovacion. 
Nedeľa 5. júna bola venovaná 
deťom a priaznivcom Motoris-
tickej jazdy zručnosti, ktorá 
sa uskutočnila vďaka Hobby 
automoto klubu na parkovisku 
pred Lindom. 
Na Amfiteáter Viliama Polónyiho 
prišla v poobedňajších hodinách 
Dorotka z Fidorkova s veľkou 
pandou Vandou, 3-metrovým 
maskotom, ktorý vyčaril úsmev 
na všetkých detských tvárič-
kách.

Mesto Krupina je samostatný samosprávny a správny územný 
celok Slovenskej republiky s počtom obyvateľov, ktorí majú 
na jeho území trvalý pobyt, k 31. 12. 2015 je 7 640 obyva-
teľov.
Je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlast-
ným majetkom a s vlastnými príjmami. Hospodárenie je pre-
vádzané za podmienok ustanovených zákonom.
Pri výkone samosprávy je prvoradou úlohou starostlivosť 
o všestranný rozvoj mesta a potreby jeho obyvateľov.
Kompetencie mesta sú vymedzené zákonom SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zásady finančného hospodárenia, princípy a pravidlá rozpočtového hospodárenia obcí upravuje zákon 
o obecnom zriadení a zákon o rozpočtových pravidlách. Konkrétne vzťahy štátneho rozpočtu k rozpoč-
tu obcí každoročne určuje a kvantifikuje zákon o štátnom rozpočte.
Záverečný účet obsahuje údaje o plnení rozpočtu, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji 
dlhu, údaje o hospodárení, poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a 
výnosoch podnikateľskej činnosti.
Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015. 
Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 10. 12. 2014 uznesením č. 64/2014-MsZ-
VII.VO.
Mesto Krupina uzavrelo v roku 2015 úverové zmluvy na nákup osobných motorových vozidiel Dacia 
Duster a Dacia Dokker od Uni Creadit.
Ďalej bol prijatý úver vo výške 50 000,00 EUR, schválený mestským zastupiteľstvom dňa 11. 2. 2015 
uznesením č. 130/2015-MsZ na spolufinancovanie projektu „Energetická optimalizácia MŠ Malinovské-
ho“ a úver vo výške 873 142,00 EUR, schválený mestským zastupiteľstvom dňa 11.05.2015 uznesením 
č. 149/2015-MsZ na „Výstavbu športovej haly“- telocvične.
Najvýznamnejšie realizované opravy a vypracované projektové dokumentácie v roku 
2015 boli nasledovné:
      oprava sociálnych zariadení v budove MsÚ  na 1. poschodí vo výške  4 192,78 EUR,

oprava priestorov na kancelárie v budove MsÚ na 1. poschodí vo výške 4 938,00 EUR
osvetlenie vežových hodín na evanjelickom kostole vo výške  958,03 EUR
elektrický rozvádzač - napojenie predajných stánkov bol vo výške 232,00 EUR
oprava hrobky rodiny Plachých v starom cintoríne sa realizovala vo výške 11 323,87 EUR
projektová dokumentácia na sanáciu porúch na bytových domoch Majerský rad 78,79 bola vypra-
covaná vo výške 7 680 EUR
projektová dokumentácia na opravu a samotná oprava kanalizačnej prípojky v ZŠ EMŠ, financo-
vaná z dotácie zo ŠR vo výške 27 957,60 EUR.

Významné investičné položky boli nasledovné: 
nájomné byty - odkúpenie BD na Záhradnej ulici vrátane technického vybavenia  – výdavky spolu 
725 163,40 EUR z toho úver zo  ŠFRB  -  413 048,00EUR, dotácia na bývanie z MDV a SR - 277 
700,00, dotácia na technickú vybavenosť – 20 680,00 EUR  a spolufinancovanie  z rozpočtu mesta 
10 233,40 EUR, 
rekonštrukcia MŠ na ulici Malinovského – výdavky spolu 545 107,32 EUR z toho projektová do-
kumentácia 7 000 EUR, energetický certifikát 1 500 EUR, rekonštrukcia budovy 486 491,15 EUR 
a prístavba a nadstavba 41 616,17 EUR, pričom na financovanie projektu boli využité projektové 
finančné prostriedky vo výške 376 981,33 EUR, ďalej z rozpočtu mesta 11 628,31 EUR a z rezerv-
ného fondu vo výške 109 316,06 EUR,
lokalita Nad Kltipochom určená IBV -  na vybudovanie inžinierskych sietí vrátane vodovodu bolo 
vynaložených 90 311,66 EUR, z toho dotácia 85 754,28 EUR a  spolufinancovanie z rozpočtu 
mesta 4 557,38 EUR a na stavebné a montážne práce a stavebný dozor pri prekládke VN bolo 
vynaložených  9 559,16 EUR,
rozšírenie kamerového systému vo výške 10 161,60 EUR, z toho dotácia zo ŠR vo výške 6 000 
EUR, spolufinancovanie z rozpočtu mesta 4 161,60 EUR,
prístavba garáže na ul. 29. augusta vo výške 11 775,52 EUR,
rekonštrukcia bytu pre správcu štadióna vo výške 18 594,74  EUR,
projektová dokumentácia na vykurovanie budovy kina vo výške 1 490 EUR, 
počiatočné práce na výstavbe športovej haly vo výške 151 724 EUR z toho 3 900 EUR  verejné 
obstarávanie a 147 824 EUR búracie práce, 
prípravná a projektová dokumentácia k projektu prepojenie vodovodu Červená Hora, Líška vo 
výške 10 925,98  EUR,
nákup automobilu Dacia Duster E2 vo výške 1.splátka výdavok 14 689,41EUR,
nákup automobilu Dacia Dokker Van Fambia vo výške 10 891,05 EUR,
nákup licencie – digitálna ortofotomapa vo výške 3 820,80 EUR,
dodávka bleskozvodu na budove MsÚ vo výške 2 283,55  EUR,
nákup pozemkov sa v roku 2015 realizoval vo výške 6 221,04 EUR, z toho zámena pozemkov bola 
vo výške 5 117,93 EUR. 

Výsledok  hospodárenia mesta je  prebytok  vo výške 271 438,97 EUR. Po vylúčení zostatku nevyčer-
paných prostriedkov poskytnutých v predchádzajúcom roku je výsledok hospodárenia mesta  vo 
výške 268 946,21 EUR, ktorý bol schválený mestským zastupiteľstvom v celej výške na 
tvorbu rezervného fondu.                                                                                      Ing. Marta Murínová

Záverečný účet mesta a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Na záver by sme sa chceli po-
ďakovať všetkým návštevní-
kom, účastníkom športových 
podujatí, účinkujúcim a orga-
nizátorom, spoluorganizátorom 
a sponzorom X. ročníka Dní 
mesta Krupina 2016 za skvelý 
víkend osláv nášho mesta Kru-
pina.               
                       Oddelenie kultúry  
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Ako lepšie pripraví škola žiakov na život, ako vlastnými skúsenos-
ťami? Naši žiaci mali opäť možnosť vďaka programu Erasmus + 
vycestovať za pracovnými skúsenosťami do zahraničia. 
Trojtýždňová stáž bola uskutočnená v talianskom meste Miláno, 
kde boli naši žiaci rozmiestnení do jednotlivých pracovísk. Ubyto-
vaní boli v priateľskom prostredí „Hostel Madama“, čo im priblížilo 
talianske zvyky a kultúru. 
Naučili sa samostatnosti, riešeniu problémov a komunikácii 
v anglickom jazyku. Žiaci zo študijných odborov autoopravár – 
mechanik boli zamestnaní v servisoch, kde okrem renomovaných 
značiek automobilov, opravovali aj motorky. Žiačky z odboru cukrár 
sa priučili výrobe zmrzlín, vďaka populárnemu podniku Cioccolati 
Italiani. 
Spolupracujúce podniky boli s našimi žiakmi natoľko spokojní, že 
na záver stáže niektorým ponúkli po ukončení štúdia zamestnanie. 
Okrem zlepšenia sa v odborných kompetenciách a zručnostiach, si 
rozšírili rozhľad aj vo voľnom čase, ktorý trávili spoznávaním krás-
neho mesta Miláno. 
Navštívili nádhernú katedrálu „Duomo, hrad Castelo Sforzesco, ak-
várium Acquario Civico“, nákupné pasáže a iné. Ako milé prekva-
penie, bolo stretnutie sa so žiakmi a učiteľmi, zo SOŠ technickej 
v Humennom, ktorí boli rovnako ako naši žiaci na stáži v Miláne, 
a tak sme si mohli vymeniť skúsenosti a zážitky.
V závere pobytu bol žiakom udelený Europas, ktorý zvýši hodnotu 
ich nadobudnutých vedomostí a pomôže im uplatniť sa na trhu 
práce. Týmto programom sa všetci žiaci naučili samostatnosti, zdo-
konalili sa v jazykoch a získali cenné skúsenosti, ktoré uplatnia nie 
len v budúcom zamestnaní, ale aj v živote.
                                          Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka školy
                                                                          Zdroj.: Ing. Miškovová
                                                            učiteľka odborných predmetov 

Žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb Krupina v rámci  
odborného vzdelávania pracovali tri týždne v talianskom Miláne.

Moderný závod nadnárodnej spoločnosti Continental 
zameraný na výrobu komponentov pre automobilo-
vý priemysel (brzdové strmene), oslavoval dňa 11. 6. 
2016 desiate výročie od svojho vzniku. 
V sobotu 11. júna bol vo firme Deň otvorených dverí, spoloč-
nosť Continental Zvolen oslavovala veľkolepým programom 
pre rodiny zamestnancov a tiež širokú verejnosť. 
Tak ako informoval v slávnostnom príhovore riaditeľ zvolen-
ského závodu, vo februári 2006 sa s počtom zamestnancov 
180 na zariadeniach vo Zvolene vyrobili prvé brzdové str-
mene. 
Výroba v roku 2006 sa rovnala počtu asi 160.000 brzdových 
strmeňov, dnes už viac ako 1100 zamestnancov vyrába mi-
lióny kusov ročne. So spoločnosťou Continental Automotive 
Systems Slovakia, s.r.o. Zvolen, spolupracuje Stredná odbor-
ná škola obchodu a služieb Krupina, v príprave žiakov odbo-

10 rokov od založenia závodu  
Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o. Zvolen

ru Mechanik strojov a zariadení.  
Medzi pozvaných hostí bola zaradená teda aj naša škola. 
Osláv sa zúčastnili riaditeľka školy, učitelia a majstri strojár-
skych odborov. Tak ako sa na poriadnu oslavu patrí  hostiteľ 
pripravil pestrý a zaujímavý  program. 
Nechýbalo ani krájanie 30 kg torty, ktorú pre spomínanú fir-
mu upiekli naše cukrárky. 
Možnosť zúčastniť sa na prehliadke výrobných priestorov 
sme využili na doplnenie si poznatkov o tejto spoločnosti 
a stretnutie so zamestnancami firmy, z ktorých mnohí boli 
v minulosti aj našimi žiakmi. Zvolenskému závodu ako aj 

celej spoločnosti 
Continental Auto-
motive Systems 
Slovakia, želáme 
všetko najlepšie. 
Hlavne veľa 
úspechov v ich ná-
ročnej práci, spo-
kojných zákazníkov, 
šikovných zamest-
nancov, z ktorých 
veríme bude časť 
pochádzať z radov 
našich absolventov.   

                         Mgr. 
Anna Borbuliaková
                  riaditeľka 
    SOŠOaS Krupina
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Gymnazisti maturovali 
V dňoch od 23. mája do 26. mája sa na našej škole konala ústna forma maturitnej skúšky. 
Študenti štvrtého ročníka boli preskúšaní z predmetov, ktoré si vybrali.  Štyri roky učenia 
a sedem dní opakovania ich dostatočne pripravili na 20 minút za zeleným stolom. Štu-
denti boli preskúšaní zo štyroch povinných predmetov. Našli sa aj takí, ktorí maturovali 
aj z piateho dobrovoľného predmetu. Cieľom každého študenta bolo zmaturovať, neho-
voriť neviem, radšej rozprávať ako byť ticho, v niektorých prípadoch aj rozosmiať matu-
ritnú komisiu. Dôležité bolo použiť svoje vedomosti, ale aj skúsenosti z praktického života. 
Na Gymnáziu A. Sládkoviča maturovalo 40 študentov zo slovenského jazyka. Z angličtiny 
úspešne zmaturovalo 38 študentov, z francúzskeho jazyka 1 študentka a z ruského jazyka 2 
študenti.  Z voliteľných predmetov maturovali hlavne z biológie, chémie, matematiky, náuky 
o spoločnosti, dejepisu, geografie, informatiky a fyziky. Všetci boli úspešní s celkovým prie-
merom školy 1,65. Srdečne gratulujeme milí maturanti a v budúcom štúdiu Vám prajeme 
hlavne veľa úspechov.   
Dojmy, pocity, názory maturantov:
Mário Murín, 4.A
„Tak ako som sa obával maturít, nakoniec všetko dobre dopadlo. Samozrejme je za tým veľa učenia, no veľká vďaka patrí profesorom, 
ktorí nám pomáhali a podporovali nás. Ja osobne som mal najväčšiu trému zo slovenčiny, ktorá nakoniec veľmi rýchlo uplynula a kľudne 
by som si to zopakoval. Teraz ma čaká cesta na vysokú školu. Som prijatý na Filozofickú fakultu v Nitre, zároveň čakám na definitívne 
rozhodnutie z Banskej Bystrice, kde by som chcel ísť študovať učiteľstvo ruského jazyka a literatúry v kombinácii s učiteľstvom histórie.“
Júlia Mackovová, 4.B
„Moje pocity z maturity boli také, aké asi u každého. Bála som sa a mala som pocit, že nič neviem. Ale keď som už vošla do triedy, strach 
a stres zo mňa opadli a snažila som sa ukázať, čo som sa za štyri roky na gymnáziu naučila. Navyše, skúšajúci boli naozaj super, nieke-
dy stačila jedna otázka a vedela som, čo mám hovoriť. Podľa mňa maturitu netreba podceniť a brať ju ako formalitu, ale ani zbytočne 
nepreháňať a nebáť sa. Keď už máte zmaturované, hovorí sa to ľahšie. Do školy by som chcela ísť na UK do BA na Filozofickú fakultu, 
prekladateľstvo a tlmočníctvo - angličtina a taliančina“
Daniela Šumichrastová, 4.B
„Pred maturitou som mala stres hlavne cez akademický týždeň. Počas skúšania to už bolo v pohode, pretože páni profesori a profesorky 
boli všetci milí a pri nich stres zmizol. Atmosféra bola uvoľnená, aj sme sa zasmiali. Celá maturita prebehla veľmi rýchlo a som spokojná, 
pretože som čakala niečo horšie, ale naozaj to bolo v pohode. Aj pani predsedkyne boli zlaté. Som spokojná aj so známkami a hodnotením 
odpovede. Na vysokú školu by som chcela ísť na zubnú techniku do Bratislavy.“
Zuzana Šufliarska, 4.A
„Musím sa priznať, že som bola veľmi vystresovaná pred každým predmetom.... Ale všetci profesori/profesorky v komisiách boli veľmi 
milí a radi zavtipkovali, čím vytvorili dobrú atmosféru pre odpoveď. A aj keď celkovo mám dobrý dojem z týchto maturít, už by som si to 
nechcela zopakovať...“
Bianka Krejčiová, 4.B
„Pred maturitami som pociťovala veľkú zodpovednosť, pretože počas štyroch rokov som sa snažila podávať čo najlepšie výsledky a pri 
takej dôležitej skúške som svojich profesorov nechcela sklamať. Čo mi v konečnom dôsledku „zväzovalo ruky“ a napriek mojej príprave 
to nedopadlo úplne tak ako som chcela. Profesori však boli úžasní a podržali ma vtedy, keď som to najviac potrebovala. Za čo im veľmi 
ďakujem. Zatiaľ ešte nie som úplne rozhodnutá, ktorú vysokú školu si vyberiem, ale rozhodujem sa medzi psychológiou a masmediálnou 
komunikáciou.“                                                                                                                                            Mgr. Oľga Gajdošíková

Za pánom Danielom Svitáčom
V utorok 10. mája 2016 o 13.00 v novom dome smútku sa Krupina 
rozlúčila s pánom Danielom Svitáčom. Daniel Svitáč sa narodil 21. marca 
1922 v Cerove, študoval v Banskej Štiavnici a neskôr v štúdiu pokračoval 
na Pedagogickej fakulte Slovenskej  univerzity  a neskôr na Fakulte 
prírodných vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave. Pôsobil ako učiteľ 
na základných školách v Čelovciach, Sucháni a v Dolných Strhároch. Po 
krátkej práci vedúceho Okresného pedagogického strediska na ONV – 
odbore školstva v Modrom Kameni pôsobil na Jedenásťročnej strednej 
škole v Modrom Kameni. Následne ako riaditeľ Základnej deväťročnej 
školy v Sáse. Potom prešiel do Krupiny na Jedenásťročnú strednú školu 
a Strednú všeobecnovzdelávaciu školu, kde pôsobil ako zástupca a v 
rokoch 1970 – 1982 ako riaditeľ gymnázia. Zastával rôzne spoločenské 
a verejné funkcie a významne sa angažoval v spoločenskom a kultúrnom 
živote v meste. Založil hudobný orchester pri tzv. pionierskom dome 
v Krupine (dnes Domček - CVČ), ktorý fungoval približne 16 rokov. Ako 
milovník klasickej hudby sa stal známym najmä organizovaním večerov 
vážnej hudby, vďaka čomu sa do Krupiny dostali významní slovenskí 
umelci. Bol považovaný za odborníka v oblasti husliarskeho umenia, čo 

preukázal aj spracovaním niekoľkých monografických prác, ktoré ostali zväčša v rukopise. Daniel Svitáč mal všestranný pozitívny vzťah 
k histórii, kultúre a umeniu. Dlhého veku sa (podľa jeho vlastných slov) dožil preto, že mal vo svojom živote dva kone – koníčky: Štúdium 
náboženských systémov národov sveta a husle, ktoré zberal, na ktorých hrával a ktoré ho tešili. Takmer pri každom našom stretnutí 
uvažoval o konkrétnom probléme či otázke, ktorá ho zaujala, týkajúcich sa vedy, no najčastejšie náboženstva, posmrtného života 
či filozofie a jeho spomienky a práca sú čiastočne zachytené v krupinskej monografii.  Ešte počas života získal pán Svitáč viacero ocenení. 
V roku 2011 mu mesto udelilo Cenu mesta Krupina a v roku 2014 Cenu primátora mesta pri príležitosti 70. výročia SNP.                 
                                                                                                                                                                                               PhDr. Miroslav Lukáč
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Výsledky v Mestskej knižnici hovoria za všetko... 
Skončil sa prvý polrok roku 2016 a aj školský rok 2015/16 a Mestská knižnica hod-
notí svoju činnosť za uplynulé obdobie. Utieklo to rýchlo, ale naša práca zanechala 
po sebe viditeľné stopy v štatistike. 
Mesiac marec je najplodnejším obdobím činnosti v Mestskej knižnici. V tomto me-
siaci sa knižnica zviditeľňuje najviac a buduje si svoju základňu - čitateľov pre 
naše aktivity. Do konca júna sme zaevidovali 728 čitateľov, z toho 340 detí. K to-
muto počtu sme sa dopracovali aj vďaka bezplatnému zápisu, lebo všetci žiaci, 
ktorí navštívili v marci našu knižnicu sa mohli stať našimi čitateľmi.
V rámci Týždňa slovenských knižníc využili túto možnosť aj dospelí a mládež. 
Výpožičky sa vyšplhali na 15024 knižničných jednotiek. Verejný  internet využilo 
559 respondentov. Zorganizovali sme 54 kultúrno-vzdelávacích podujatí pre deti, 
mládež aj dospelých - pre našich čitateľov. 

„Vnímame iba to, čo sme pripravení vnímať, a ja nie 
som nič iné ako obyčajné médium, cez ktoré tečie 
to, čo je v každom z nás. Nebyť totiž prírody, lásky, 
písania a iného tvorenia, mal by som v duši chliev.“ 
Hovorí o sebe spisovateľ, cestovateľ a hudobník Pa-
vel Hirax Baričák.
Známy sa stal svojimi románmi, básňami, cestopismi 
a v neposlednom rade jeho motivačnou literatúrou. 
Pomocou nej pomáha ľuďom nájsť samých seba 
a možno šťastie v živote.  
28.4.2016 sa v Krupine konala Motivačná prednáš-
ka Pavla „Hiraxa“ Baričáka s hudobným sprievodom 
Juraja Hnilicu a Michala Kulicha. Juraj Hnilica sa zvi-
diteľnil v súťaži Česko-Slovensko má talent, kde na 
porotu, ale aj ľudí zapôsobil svojou hudbou, ale aj 
skromnosťou a vždy vysmiatou tvárou.
Hirax rozprával svoje skúsenosti a zážitky aj zo svoj-
ho rodinného života, aby sa podelil o radosti, možno 
i o starosti a poskytol svoj názor ako ich riešiť a kaž-
dý zo zúčastnených si mohol vziať z prednášky to 
svoje. Okrem prezentácie najmä jeho v poradí tre-
tieho Šlabikára štastia - Rodičia deťom, deti svetu, 
sa predstavil aj ako poet. Okrem Hiraxa svoje básne 
zarecitovala aj mladá krupinská rodáčka Janka Ole-
jová. Slová striedala hudba, hra na gitarách a spev. 
V neskorých večerných hodinách bol účinok spevu 
vystupňovaný aj hrou svetiel.  A tak sa celý večer 
niesol v akomsi duchu rodinnej pohody. Na záver 
si ľudia mohli zakúpiť autorove knihy, CD a tiež sa 
s hosťami odfotiť.

Prednáška sa konala v Hoteli Slovan, ktorý poskytol 
sponzorsky dokonalé priestory pre našu akciu, za čo 
ďakujeme majiteľovi pánovi Dadovi. Všetci sme sa 
cítili príjemne v priateľskej atmosfére s dobre nala-
denými a skromnými ľuďmi.       Mgr. Jana Melichová

Pavol Hirax Baričák 
- motivačná prednáška

Rok 2016 bol bohatý aj na 
stretnutia so spisovateľmi. Náš 
literárny klub sa stretol  s regio-
nálnou  autorkou zvolenčankou  
Erikou Jarkovskou, ktorá nám pre-
zentovala svoju doterajšiu tvorbu 
- špecifickú zaoberajúcu sa živo-
tom indiánov. Iný, dynamický ráz 
malo stretnutie s Pavlom „Hira-
xom“ Baričákom pre širokú verej-
nosť. Dlho očakávané stretnutie, 
niekoľkokrát preložené, ale o to 
úspešnejšie bola návšteva Bei Ba-
zalovej , ktorá nám porozprávala 
o svojej najnovšej knihe Šepkanie 
anjelov. Spisovateľka bola v Kru-
pine viackrát, ale je veľmi obľúbe-
ná medzi čitateľkami, preto sme 
sa na stretnutí zišli v hojnom poč-
te. V mesiaci jún nám zabezpečil 
pán Ing. Stanislav Petrenec dve 
stretnutia so spisovateľmi. Pred 
„Dňami mesta“ 2.6.2016 s Petrom 
Štrelingerom  s investikatívnym 
žurnalistom a spisovateľom, ktorý 
publikuje už od sedemdesiatych 
rokov minulého storočia a teraz 
krstil svoju najnovšiu knihu Zlatá 
voda. Toto stretnutie malo osobi-
tý charakter, lebo autor svoje vy-
stúpenie podfarbil hrou na fujare 

a svoje účinkovanie uzavrel prednesom svo-
jich ľúbostných básní. A tým dovolil klenbám 
Boryho domu uchovať tieto krásne chvíle.
15.6.2016 sme privítali spolu s pánom Petren-
com aj literáta Petra Valu, ktorý načrel do 
iného súdka, pretože jeho tvorba prekypuje 
humorom. Posledné poviedky zasadil do le-
kárskeho prostredia, ktoré je mimochodom 
u čitateľov veľmi lukratívnou témou a vznik-
la dvojdielna kniha poviedok  Čierny humor 
v bielom plášti. Na tejto besede sa zišli aj  
bývalí pracovníci krupinskej nemocnice MUDr. 
Domáň a pán Frčka, ktorí si zaspomínali na  
dlhoročného primára detského oddelenia Dr. 
Júliusa Považana, o ktorom sa v knihe tiež 
píše. Poslednou návštevou v tomto polroku 
bola 2.trieda ZŠ J.C. Hronského s pani uči-
teľkou Mgr. Adrianou Krejčiovou, ktorá svo-
jich žiačikov dva roky vzorne vodievala do 
knižnice, a tak privykala svojich zverencov 
na pravidelné a zmysluplné čítanie a lásku ku 
knihám. Každá knižnica funguje vtedy, keď je 
pravidelne a štedro doplňovaná novými titul-
mi, vtedy vieme uspokojiť čo najväčší počet 
čitateľov a získavať tých nových. Preto na 
záver zverejníme veľmi radostnú informáciu. 
Získali sme grant na nákup nových kníh a tie 
budú čakať na svojich čitateľov. Knihy nás 
potešia cez prázdniny a dodajú nám nové in-
formácie a obohatia naše vedomosti.
                                                   Katarína Almášyová
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Gymnazistka Daniela
zvíťazila v umeleckom 
prednese

DEŇ NARCISOV V KRUPINE

Dňa 6. 4. 2016 sa dve naše študentky Alexan-
dra Ladzianska a Daniela Horváthová (študent-
ky 3. G triedy) spolu a p. p. Verešom zúčastnili 
62. Hviezdoslavovho Kubína na Zvolenskom 
zámku. Súťaž patrila do IV. kategórie, kde sú-
ťažili študenti stredných škôl a osemročných 
gymnázií v prednese poézie a prózy. Daniela 
Horváthová zvíťazila v kategórii prednes poé-
zie. Zvolila si výber z tvorby významného pred-
staviteľa modernej slovenskej poézie -  Miro-
slava Válka. V jej kategórii súťažilo 13 súťažia-
cich a Daniela si svojim prednesom vybojovala 
krásne 1. miesto. V dňoch od 5. – 6. mája 2016 
sa zúčastní krajskej prehliadky umeleckého 
prednesu s názvom 57. Sládkovičova Radvaň, 
ktorá sa bude konať v Banskej Bystrici. Víťazi 
tejto súťaže ďalej postúpia na celoslovenskú 
prehliadku Hviezdoslavovho Kubína. Daniele 
držíme palce.
 
Daniela Horváthová, študentka 3. G:

„Na recitačnú súťaž Hviezdoslavov Kubín sme 
sa pripravovali zhruba 3 týždne. Keďže každá 
súťaž si vyžaduje istú dávku zodpovednosti a 
správneho prístupu, ani mňa neobišla tréma, 
hoci sa tejto súťaže zúčastňujem pravidelne 
každý rok. Vždy je to však pre mňa niečo nové 
a obohacujúce, pretože každým rokom sa mi 
podarilo získať viac skúseností, ktoré mi po-
máhali recitačný prejav vylepšovať. Na krajskú 
prehliadku súťaže Sládkovičova Radvaň sa veľ-
mi teším, pretože získam ďalší zážitok a skúse-
nosti, ktoré ma do budúcnosti usmernia snáď 
len tým správnym smerom.“
                                        Mgr. Oľga Gajdošíková

Aj tento rok 15. apríla 2016 Liga proti rakovine zorganizovala už dvadsiatykrát verej-
no-prospešnú zbierku s cieľom finančne podporiť onkologických pacientov a ich rodiny. 
Každý rok sa študenti Gymnázia A. Sládkoviča zúčastňujú ako dobrovoľníci  na tejto 
zbierke. Ani tento rok to nebolo inak. Trieda 3.G sa v ranných hodinách rozbehla do ulíc 
nášho mesta a takýmto gestom podporili dobrú vec.  Rozdelili sa na skupinky a navštívili 
školy, úrady, obchody a firmy v našom meste.  Študenti všetkým, ktorí podporili  túto 
zbierku pripli žltý kvietok ako znak podpory onkologickým pacientom. 
Veľká vďaka patrí študentom a darcom.  Veríme, že finančné prostriedky pomôžu pri 
tvorbe projektov  a programov pre chorých.
                                                                                                                     Mgr. Oľga Gajdošíková

„Som narcis 15. apríl 2016“

Deň narcisov sa stal nielen zbierkou s dlhou tradíciou, ale zároveň dňom, ktorý spája 
ľudí v myšlienke spolupatričnosti a pomoci.
Obyvatelia Krupiny mali aj tento rok príležitosť vyjadriť svoju účasť s postihnutými a ich 
rodinami a podporiť výskum, preventívne programy, ako aj  samotných onkologických 
pacientov prostredníctvom  Ligy proti rakovine.
Už po dvadsiatykrát sa v piatok 15. apríla 2016 aj v uliciach nášho mesta, v kancelári-
ách, v školách, v podnikoch, v závodoch  objavia malé žlté kvietky ako symboly  ľudskej 
spolupatričnosti a pomoci onkologickým pacientom. 
Dobrovoľné finančné príspevky budú   vyberať dobrovoľníci – študenti označení iden-
tifikátorom – odznakom s motívom „Deň narcisov 2016“ a budú mať pri sebe pok-
ladničku, ktorá musí mať tiež svoje ochranné prvky s logom „Deň narcisov 2016“. Za 
svoj dobrovoľný finančný  príspevok darcovia obdržia kvietok narcisu, ktorý vyjadruje 
spolupatričnosť v boji proti rakovine. 
Veríme, že sa do tejto veľkej humanitárnej akcie zapojíte a pomôžete Lige proti ra-
kovine získať prostriedky na pomoc v boji s onkologickými chorobami.Za pomoc Vám 
ďakujeme.
Deň narcisov po prvý raz v histórii zorganizovala Írska Liga proti rakovine s cieľom po-
môcť získať viac financií na zlepšenie starostlivosti o ľudí postihnutých rakovinou. Táto 
celonárodná iniciatíva sa postupne rozšírila do všetkých západných krajín Európy a stala 
sa symbolom boja proti rakovine. 
Liga proti rakovine Slovenskej republiky zorganizovala prvý raz Deň narcisov v roku 
1996. V poradí už dvadsiaty ročník Dňa narcisov sa konal v piatok 15. apríla. Do ve-
rejnoprospešnej kampane sa zapojilo aj mesto Krupina a na účet Dňa narcisov bolo 
odvedených 2 345,75€. Verejným dobrovoľníkom zo  Základnej školy J.C. Hronského, 
Základnej školy E.M. Šoltésovej, Gymnázia A. Sládkoviča a Strednej odbornej školy 
obchodu a služieb patrí veľké poďakovanie za to, že oslovovali v ten deň občanov 
nášho mesta, navštívili firmy, podniky nášho mesta, mesto Dudince, obec Bzovík a tak 
sa im podarilo vyzbierať spomenutú finančnú čiastku. Poďakovanie patrí všetkým Vám, 
ktorí ste prispeli do verejnej zbierky a tým prejavili svoju spolupatričnosť s onkologicky 
chorými pacientmi.                                                                     Mária Víbošťoková
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Tomáš Kohút z II. G sa v piatok 29. apríla 2016 stal víťazom celo-
slovenskej študentskej súťaže Veľvyslanectvo mladých. Vyhlaso-
vateľom súťaže je týždenník Slovenka a organizačne nad súťa-
žou dozerá riaditeľka vydavateľstva STAR production, pani Mária 
Reháková. Princípom projektu je vytvorenie pozície „veľvyslanec 
mladých“ na Slovensku. 
Môže sa ním stať študent strednej školy so sídlom na území Slo-
venska. Aby túto pozíciu získal, musí vypracovať projekt zameraný 
na čokoľvek, čo by prispelo ku skvalitneniu života mladých ľudí vo 
svojom meste. 
Tohto roku sa do projektu zapojilo viac ako 50 študentov. Do finále 
sa porota rozhodla vybrať sedem z nich. Sme veľmi hrdí na to, 
že Tomášovi sa podarilo dostať do tohto užšieho výberu, svojím 
projektom Krupinská bajkovačka zaujať odbornú porotu pod vede-
ním veľvyslanca Veľkej Británie, A. J. Gartha a ukázať na takomto 
celoslovenskom fóre, že študenti krupinského gymnázia sú schop-
ní konkurovať študentom ktoréhokoľvek slovenského gymnázia. 
Tomášovi sa podarilo poraziť študentov z bilingválneho Gymnázia 
v Košiciach, z Gymnázia v Nitre, v Snine, v Detve a dokonca aj 
študentku Gymnázia J.G. Tajovského v Banskej Bystrici.

VEĽVYSLANECTVO MLADÝCH

Študenti obhajovali svoje projekty v cudzom jazyku – v anglickom 
alebo nemeckom. Tomáš si vybral pre svoju obhajobu angličtinu 
a s rozvahou odpovedal na všetky otázky porotcov, ktoré boli rov-
nako v angličtine. To, že svojím nápadom ich skutočne zaujal, bolo 
zrejmé aj z podstatne vyššieho počtu otázok, ktoré mu boli polo-
žené v porovnaní s ostatnými súťažiacimi. Tomáš sa vo svojom 
projekte zameral na vytvorenie a rozšírenie cyklistických trás v ob-
lasti Krupiny a na ich prepojenie s turisticky zaujímavými miestami 
v okolí. Na porotu zapôsobil nielen tým, že tento zámer je v súlade 
s rozvíjaním zdravého životného štýlu mladých ľudí, ale určite aj 
tým, že je skutočne realizovateľný pri minimálnych finančných aj 
ľudských zdrojoch.
Tomáš sa teda môže právom tešiť z toho, že sa stal Veľvyslancom 
mladých na Slovensku pre rok 2016, aj z krásnych cien, akými ja-
zykový pobyt v Oxforde a deň strávený s veľvyslankyňou Rumun-
skej republiky Stelutou Arhire nepochybne sú. Ešte raz srdečne 
gratulujeme!
                                                                                 Mgr. Monika Strehárová

28. apríla 2016 sme zorganizovali výlet do hlavného mesta – Bra-
tislavy pre študentov prvého a druhého ročníka. Cieľom bola náv-
števa  vysokých škôl prírodovedného zamerania a budova Národnej 
rady Slovenskej republiky. 
Študenti so záujmom o biológiu, chémiu a geografiu navštívili s. p. 
Holíkovou Fakultu prírodných vied.Na fakulte nás privítal dekan doc. 
RNDr. Milan Trizna, PhD. Potom o možnostiach štúdia a kritériách 
prijatia porozprávala prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc. prodekanka 
pre bakalársky a magisterský stupeň štúdia. Po úvodnej prezentácii 
sa študenti rozdelili podľa záujmu a prezreli si geologickú, biologic-
kú a chemickú katedru. 

NÁVŠTEVA HLAVNÉHO MESTA

Tu sa bližšie oboznámili  so štúdiom geológie, biológie, chémie 
a možnosťami uplatnenia po skončení štúdia.
Študenti so záujmom o matematiku, fyziku a informatiku navštívili 
s p. Oboňovou Fakultu matematiky, fyziky a informatiky Univerzity 
Komenského a Fakultu informatiky a informačných technológií STU.
Na FMFI nás prijal RNDr. Martin Belluš.  Prostredníctvom www-strán-
ky školy a propagačného materiálu nás oboznámil s podmienkami 
prijatia na jednotlivé odbory, s podmienkami štúdia a s uplatnením 
absolventov v praxi. Na záver nás pobavil jednoduchými pokusmi 
z fyziky.
Na FIIT sme boli pozvaní na Študentskú vedeckú konferenciu za-
meranú na informatiku a informačné technológie. Študenti tam pre-
zentovali v anglickom jazyku svoje výsledky výskumu formou pos-
terov, umiestnených na prízemí. V sprievode nášho bývalého štu-
denta, teraz doktoranda FIIT Mareka Lodérera sme si mohli pozrieť 
novú aulu a odborné laboratóriá. Zaujali nás nové priestory FIIT, 
ktoré ponúkajú výborné podmienky na štúdium aj relax. Po náv-
števe Vysokých škôl smerovali naše kroky do parlamentu – budovy 
Národnej rady Slovenskej republiky. Pri vchode sme prešli prísnou 
bezpečnostnou kontrolou. Pracovník parlamentu nás previedol ce-
lou budovou. Najväčší dojem v nás zanechala rokovacia sála, kde 
sme boli chvíľu svedkami  rokovania. Potešilo nás stretnutie s p. 
poslancom PhDr. Jánom Senkom, rodákom z Očovej.
                                                                         PaedDr. Oboňová

Zápis detí do základných škôl a materskej školy
V mesiaci apríl sa uskutočnil zápis do I. ročníka na plnenie povinnej 
školskej dochádzky pre nový školský rok 2016/2017.
Zápis dopadol úspešne na obidvoch školách. V ZŠ E. M. Šoltésovej 
prišlo k zápisu 51 detí a v ZŠ J. C. Hronského 58 detí z toho 10 detí 
bude mať povinnú školskú dochádzku odloženú. 
V mesiaci máj sa uskutočnil zápis aj v MŠ Malinovského s elokovaným 
pracoviskom na Ul. Ivana Krasku. Zápis sa uskutočnil dňa 5. 5. 
2016 osobitne na MŠ Malinovského, kde bolo zapísaných 41 detí 
a na elokovanom pracovisku na Ivana Krasku bolo zapísaných 15 
detí. Materská škola počíta so zaradením detí s odloženou povinnou 
školskou dochádzkou a ich opätovným začlenením do výchovno - 
vzdelávacieho procesu.
Kapacita Materskej školy na Ul. Malinovského aj na Ul. Ivana Krasku 
bude plne obsadená k 1. 9. 2016.                    Ing. Adriana Žabková
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Demografický vývoj obyvateľstva
v meste Krupina v mesiacoch 
apríl - jún 2016
Naši novonarodení Krupinčania : 20 detí

Manželstvo uzavrelo 23 párov:

Opustilo nás 23 spoluobčanov:

Ing. Adriana Žabková

Pozornosť spoluobčanov zachránila
žene z Levíc život
V mesiacoch apríl, máj a v prvej polovici mesiaca jún, Mestská 
polícia v Krupine riešila celkovo 55 priestupkov a porušení 
Všeobecne záväzných nariadení Mesta Krupina. Z daného počtu 
policajti vybavili 33 priestupkov dohováraním a 22 priestupkov 
uložením blokovej pokuty. Porušenie zákona, ktoré bolo riešené 
v blokovom konaní boli najčastejšie za dopravné priestupky, 
priestupky proti verejnému poriadku /rušenie nočného kľudu, 
znečisťovanie verejného priestranstva/. 
Mestská polícia v Krupine riešila mladistvú osobu z Hontianskych 
Nemiec, ktorá v meste Krupina, na ul. Kuzmányho, dňa 2.4.2016 
v čase o 00.10 hod. rušila nočný kľud, a teda spáchala priestupok proti 
verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. b, zákona č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch a za jeho spáchanie jej bola uložená bloková pokuta.  
Dňa 13. 5. 2016 v čase o 23.00 hod. v meste Krupina, na ul. 
Kuzmányho, tri plnoleté osoby porušili Všeobecne záväzné 
nariadenie Mesta Krupina č. 5/2009 o úprave podmienok predaja, 
podávania, používania alkoholických nápojov v zariadeniach 
spoločného stravovania a iných verejne prístupných miestach na 
území mesta Krupina tým, že požívali alkoholické nápoje na mieste 
verejne prístupnom, čím spáchali priestupok – Iné priestupky 
proti poriadku v správe podľa § 46 Zákona č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch, kde daným osobám bola uložená bloková pokuta.  
Dňa 14. 5. 2016 v čase o 20.15 hod. v meste Krupina, na ul. 
Obchodná, dve mladistvé osoby znečistili verejné priestranstvo, 
čím svojim konaním spáchali priestupok proti verejnému poriadku 
podľa § 47 ods. 1 písm. d Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
a za ich spáchanie bola menovaným uložená bloková pokuta. Dňa 
3. 6. 2016, v čase o 23.50 hod. v meste Krupina, na Svätotrojičnom 
námestí, mladistvá osoba zo Svätého Antona vzbudila verejné 
pohoršenie tým, že sa začala kúpať vo fontáne, čím spáchala 
priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. c 
Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a za jeho spáchanie jej bola 
uložená bloková pokuta. 
Dňa 6. 4. 2016 mestskí policajti zabezpečovali opatrenia súvisiace 
s návštevou prezidenta SR v meste Krupina. V tento istý deň hliadka 
mestskej polície vykonala odchyt ujdeného psa a po stotožnení 
jeho majiteľa mu bol vrátený. 
Dňa 29. 4. 2016 mestskí policajti zabezpečovali podujatie 
Lampiónový sprievod mestom Krupina. 
Dňa 30. 4. 2016 zabezpečovali v spolupráci s organizátorom 
podujatie Gazdovský dvor a dňa 1. 5. 2016 – 21. ročník cyklistických 
pretekov. 
Dňa 16. 5. 2016 po telefonickom oznámení o tom, že v meste 
Krupina na Majerskom rade leží osoba bez pohybu, toto oznámenie 
preverili, kde na mieste zistili, že občan nereagoval na žiadne 
podnety, musela byť privolaná záchranka a následne došlo k jej 
hospitalizácii. 
Dňa 26. 5. 2016, v čase o 09.30 hod., osobne oznámila občianka 
mesta Krupina na mestskú políciu, že na Svätotrojičnom námestí 
sa nachádza odpadnutá neznáma žena. Na mieste bola hliadka 
Mestskej polície v Krupine, ako aj hliadka Obvodného oddelenia PZ 
v Krupine, kde k menovanej osobe bola privolaná záchranka, ktorá 
ju následne previezla na hospitalizáciu. Išlo o plnoletú ženu z mesta 
Levice. V tomto prípade je potrebné poďakovať aj okoloidúcim 
občanom, ktorí boli nápomocní pri poskytnutí prvej pomoci. 
Dňa 23. 5. 2016 mestskí policajti po nájdení peňaženky s dokladmi 
a finančným obnosom, túto vrátili svojmu majiteľovi. 
Dňa 3. - 5. 6. 2016 mestskí policajti zabezpečovali úlohy súvisiace 
s konaním X. ročníka osláv „DNI MESTA KRUPINA“.
Náčelník Mestskej polície v Krupine v mesiaci jún ukončil na ZŠ 
E. M. Šoltésovej projekt  „Správaj sa normálne“, počas ktorého 
prebiehali prednášky pre žiakov 5. B triedy počas školského roku 
2015/2016 /o drogách, vandalizme, pravidlách cestnej premávky, 
šikanovanie a pod./.
Dávam do povedomia, že Mestská polícia v Krupine nevykonáva 
24 - hodinovú službu, a preto v prípade priameho ohrozenia na 
živote, zdraví a majetku volajte telefónne číslo 112, prípadne 158. 
Telefónne číslo na Mestskú políciu v Krupine je 0918/388800. 
                                                   Martin Gabera, Mestská polícia Krupina

Marta Baštová, 62 r.
Ondrej Cerovský, 65 r.
Jolana Cibulová, 65 r.
Jozef Dilík, 87-ročný
Ľubica Domanová, 66 r.
Anna Jánošovová, 60 r.
Anna Jasová, 70-ročná
Anna Knotková, 86 r.
Ján Kyseľ, 62 r.
Juraj Melich, 79 r.
Mária Melichová, 47 r.
Alica Neštická, 88 r.
Oľga Ondrašovičová, 91 r.
Jozef Riska, 73 r. 
Mária Sedmáková, 88 r.
Daniel Svitáč, 94 r.
Boris Šalaga, 69 r.
Ján Škoda, 80 r.
Zuzana Tominová, 94 r.
Mária Vilhančeková, 88 r.
Jaroslav Vítek, 78 r.
Vlasta Vodnáková, 67 r.
Michal Zeman,19 r.

Patrik Zlievský
Sofia Beníková
Juraj Sýkora
Matúš Cibuľa
Alfréd Juríček
Andrea Megyesi
Nina Radobická
Peter Vician
Emma Šorecová
Tobias Pavel Ďurica

Lujza Hudecová
Štefan Cibuľa
Katarína Fabianová
Tamara Straková
Ján Čelko
Michal Vician
Mia Sarah Meňušová
Marko Ondráček
Rozália Capuliaková
Tatiana Halo Grace Fridrichová

Ivan Hudec a Lenka rod. Kuzmová
Jakub Turan a Alžbeta rod. Vicianová
Andrej Fabian a Barbora rod. Gáliková  
Tomáš Jombík a Lucia rod. Poliovková
Anton Malček a   Ing. Lucia rod. Kuzmová
Mgr. Miroslav Bohovic a Danica rod. Bohunková
Miroslav Kollár a Danka rod. Cibuľová
Marián Nemček a Barbora rod. Reháková
Ing. Pavol Kmeť a Mária rod. Chrienová
Milan Bajnok a Ing. Katarína rod. Slobodová
Michal Šípka a Veronika rod. Tuhárska
Emil Bartoš a Lýdia rod. Berkyová   
Marián Halaj a Katarína rod. Grellová
Miroslav Filip a Jana rod. Chrienová
Michal Drienovský a Jana rod. Dunková
Daniel Haas Kianička PhD. a Mgr. Erika rod. Grniaková
Jozef Korčok a Ing. Ivana rod. Petrincová
Milan Rumanovič a Alena rod. Ďuricová
Peter Bavala a MUDr. Milota rod. Fraňová
Andrej Rievaj a Mgr. Mária rod. Packová
Štefan Kráľ a Ľudmila rod. Cibulová
Viktor Sedmák a Miroslava rod. Dendišová
Ing. Richard Valášik a Mgr. Nina Schwottová



Beseda so spisovateľkou
Naši žiaci mali skvelú príležitosť porozprávať sa s mladou spisovateľkou – Michaelou 
Urbanovou zo Bzovíka. Témou besedy nebola iba jej kniha „Listy z bielej izby“, ale 
aj jej životný príbeh a aktivity, ktoré sa týkajú hospitalizovaných detí a ich psychickej 
podpory.
Deň matiek
Deň matiek je dňom, kedy sa vzdáva pocta matkám. Úctu a veľké ďakujem preja-
vili deti našej školy svojim mamám krátko po druhej májovej nedeli v priestoroch 
našej školy. Pripravili si pre ne kultúrny program. Nechýbali básničky a vystúpenie 
záujmového útvaru Ľudové tance. Pokračovalo sa spoločným posedením s rodičmi 
v školskom klube.
Beseda s pracovníkom ŠOP SR
V máji (10. 05. 2016) sme mali to potešenie, že k nám prišiel pracovník štátnej ochra-
ny prírody SR, vedúci zásahového tímu pre medveďa hnedého Ing. Vladimír Antal. 
Bolo úžasné počúvať a sledovať foto a video materiál o živote medveďa hnedého. 
Vedúci zásahového tímu vtiahol nielen deti do života zvierat. Poukázal na to, aké je 
nebezpečné kŕmiť zver stravou pre ľudí a zmenil naše predstavy o rozprávkovom 
medveďovi.
Husľový kľúčik
Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy, Ján Hybský a Diana Hakelová, zúčastnili 
na krajskom kole speváckej súťaže Husľový kľúčik 2016, ktorú každoročne organizuje 
Špeciálna základná škola v Banskej Bystrici. Porota udelila prvé miesto v III. kategórii 
žiakov B, C variantu nášmu žiakovi, Jankovi Hybskému , domov si odniesol nielen 
diplom a krásne ceny, ale i právo postúpiť na celoslovenské kolo do Bratislavy. Tam 
už cenu síce nezískal, ale Jankovi Hybskému  blahoželáme a ďakujeme za reprezen-
táciu školy.
Škola v prírode
Týždeň bez mamy si vyskúšali žiaci I. stupňa našej školy. Vydržali to statočne  s pani učiteľkami bez sĺz v krásnom prostredí Počúvadlianskeho 
jazera. Mohlo sa to stať aj vďaka príspevku Ministerstva školstva a sponzorom OPTIM, Mestské lesy Krupina, Raiffeisen  banky a pánovi Péchymu 
zo Zvolena.
Dni mesta Krupina
Oživiť a uchovať tradičné remeslá a ctiť svojich predkov patrí medzi priority našej školy. Práca s hlinou na hrnčiarskom kruhu, modelovanie, 
tkanie na tkáčskom stave – to sú pracovné aktivity, s ktorými majú naši žiaci osobnú skúsenosť. Zažiť  ich mali možnosť aj návštevníci Múzea 
Andreja Sládkoviča v sobotu 4. júna počas osláv Dní mesta Krupina.
Dievčatá pod vedením p. učiteľky Mgr. Michaely Vicianovej sa venovali záujemcom o prácu s hlinou.
Prvý ročník medziškolskej súťaže  vo vybíjanej 
Po minuloročnom úspešnom nultom ročníku v Litave sme  túto súťaž realizovali my na ihrisku ZŠ J. C. Hronského. Športového ducha v sebe 
prebudili žiaci špeciálnej triedy ZŠ s MŠ v Hontianskych Nemciach, Litavy a naši žiaci. Zápas mohol byť dôstojne pripravený aj vďaka sponzorom 
OP-TIM, Tesco, Mestské lesy Krupina, Bitunova. Víťazom z Litavy gratulujeme.
Koncoročný výlet
Po dlhšom čase naši žiaci zavítali do ZOO Bojnice. Výlet bol zároveň sladkým prísľubom letných prázdnin. 
                                                                                                                                                                        Mgr. Andrea Kristelová
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PO MNOHÝCH AKTIVITÁCH ZASLÚŽENÉ PRÁZDNINY

Po náročných štyroch dňoch, ktoré preverili našich maturantov zo štvorročných vedomostí, si maturanti slávnostne prevzali maturitné 
vysvedčenia. Slávnosť sa konala na Mestskom úrade v Krupine za prítomnosti pána primátora Ing. Radoslava Vazana. Dievčatá v krásnych 
šatách a chlapci v oblekoch sa rozlúčili so svojimi triednymi učiteľkami. Pani Korčoková odovzdala vysvedčenia a rozlúčila sa s triedou 
4.A a pani Holíková so svojimi študentmi zo 4.B. V závere pani 
riaditeľka Gymnázia A. Sládkoviča Mgr. Monika Strehárová 
odovzdala knižné odmeny študentom, ktorí za svoje štúdium 
úspešne reprezentovali našu školu a dosahovali výborné vý-
sledky.                                              Mgr. Oľga Gajdošíková 

GYMNAZISTI SI SLÁVNOSTNE PREVZALI MATURITNÉ VYSVEDČENIA
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Kto má doma aktívne dieťa a ve-
nuje sa mu, vie že časom sa mu 
to vráti v tom pozitívnom slova 
zmysle. V Domčeku v CVČ Krupina 
to dobre vedia. V tanečnom klube 
FRESH DANCE GROUP majú takých 
detí neúrekom. Tieto deti svoj voľ-
ný čas obetovali potu a drine, na-
miesto vysedávania pred televízo-
rom či za počítačom, niekoľkokrát 
v týždni tvrdo trénujú a víkendy 
trávia na súťažiach, kde si mera-
jú svoje schopnosti s ostatnými 
tanečníkmi z celého Slovenska. Už 
teraz vedia, čo je to sebadisciplína, 
trpezlivosť, spolupatričnosť, víťaz-
stvo i prehra. 
Jarná tanečná sezóna 2016 mala 
chuť víťazstva. Tri vekové kategó-
rie sa spolu zúčastnili siedmich ná-
rodných súťaží. Od marca do júna 
zbierali krupinskí tanečníci cenné 
trofeje a ich bilancia je naozaj 
úžasná: štyrikrát 1.miesto, päťkrát 
2.miesto a päťkrát 3.miesto. 
Vyvrcholením sezóny bola medzi-
národná súťaž  v rakúskom meste 
Graz, ktorej sa zúčastnilo cez 20 
tanečníkov z detskej a juniorskej 
vekovej kategórie. Odtiaľ si domov 
priviezli sedemkrát 1. miesto a ti-
tul „Medzinárodný majster“, jedno 
2.miesto, jedno 4. miesto a jedno 
6. miesto. 
Medzi najúspešnejčie choreografie 
patria: detská hip hop formácia 
„HIT ME!“, ktorá má na svojom 
konte trikrát 1. miesto a jedno 3. 
miesto, streetdanceshow skupina 
„PIN UP GIRLS“ /dvakrát 1.miesto, 
jedenkrát 2.miesto/a juniorská 
hip hop skupina  „FRESHARMY“/
dvakrát 1.miesto, jedenkrát 2. 
miesto/. Okrem krupinských taneč-
níkov sa tento rok do súťaží zapo-
jili aj ich kamaráti z dudinskej po-
bočky klubu. Deti z Dudiniec, Šiah 
a blízkeho okolia trénujú už tretiu 
sezónu na základnej škole v Du-
dinciach pod vedením tréneriek z 
Krupiny. Súťaž, ktorej sa zúčastnili, 
sa konala v Leviciach pod názvom 
„SHOWTIME 2016 – Majstrovstvá 
SR vo výrazových tancoch“. V ka-
tegórii začiatočníkov si mladšie deti 
vytancovali 1. miesto a staršie deti 
3. miesto.  
Radi by sme vyslovili veľkú vďa-
ku rodičom našich tanečníkov za 
ich dôveru, trpezlivosť a podporu 
a jedno obrovské ďakujem patrí 
aj našim sponzorom, bez ktorých 
by sme tieto úspechy nemohli na-
plniť: Ing. Radoslav Vazan, ELPIK 
s.r.o. Kromeríž, Design&Interier 
Bratislava, COOP JEDNOTA KRUPI-
NA a Mestské Lesy, s.r.o. Krupina.
                          Mgr. Katarína Lešková

FRESH DANCE GROUP - ZLATÍ TANEČNÍCI

detská skupina HIP HOP

najúspešnejšia tanečná chorografia HIT ME

malí tanečníci z Dudiniec
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Nový zákon o odpadoch /č. 79/2015 Z.z./ priniesol pre samosprávu 
niekoľko nových zmien, práv a povinností. Jednou z nich je aj 
zavedenie množstevného zberu pre drobný stavebný odpad /
DSO/, meranie jeho reálnej hmotnosti a určenie sadzby za jeho 
likvidáciu. V praxi sa platenie za DSO  uplatňuje tak, že fyzická 
osoba, ak bude vykonávať bežné udržiavacie práce (napr. výmena 
obkladov v kúpeľni), zanesie odpad z týchto prác na zberný dvor 
a zaplatí miestny poplatok podľa sadzby ustanovenej vo VZN 
č.7/2015 za množstvo reálne vyprodukovaného odpadu. Mesto 
Krupina na základe tejto povinnosti vybudovalo na  Zbernom dvore 
novú nákladnú váhu. Základ váhy bol vybudovaný z betónu, a je 
zapustený pod úroveň terénu. Následne na to firma Eurováhy 
namontovala samotné teleso váhy, ktorá má maximálnu nosnosť 
30 ton.  Záznamy  a merania sú prepojené s počítačom v kancelárii 
zberného dvora. 

Osadenie váhy v areáli Zberného dvora

Zároveň v tejto súvislosti Mesto Krupina oznamuje občanom, že 
pre vysoký záujem o rozšírenie otváracích hodín Zberného dvora 
v Krupine, spoločnosť Marius Pedersen, a.s. s platnosťou od 8. 6. 
2016 upravila otváracie hodiny na 6 dní v týždni nasledovne:

Pondelok 7:30 - 15:00  
Utorok  7:30 - 14:30  
Streda  7:30 - 17:00  
Štvrtok  7:30 - 14:30  
Piatok  7:30 - 14:30  
Sobota  7:30 - 12:30
Obyvatelia Krupiny môžu odovzdávať komunálne odpady v zmysle 
platného VZN Mesta Krupiny č. 8/2015 o nakladaní s komunálnym 
odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom a o 
prevádzkovaní zberného dvora na území mesta Krupina.
                                                            Ing. Jaroslava Uramová

Fond na podporu umenia, na základe žiadostí o finančnú podporu 
v rámci výzvy č. 8/2016 rozhodol, že finančne podporí Mestskú 
knižnicu v Krupine  a to sumou 1.500,00 eur na skvalitnenie inte-
riérového vybavenia knižnice a sumou 3.000,00 eur na nákup kniž-
ného fondu pre všetky vekové kategórie. Vďaka získanej podpore 
a spolufinancovaniu zo strany Mesta Krupina bude možné skvalitniť 
knižničné služby a zatraktívniť, či spríjemniť výchovno-vzdelávacie 
aktivity v knižnici.  Zakúpený notebook a mobiliár (stoličky, stolí-
ky, sekretár) sa budú využívať pri rôznych besedách, prednáškach, 
prezentáciách, prázdninových tvorivých dielňach a iných plánova-
ných aktivitách a zvýšia tak komfort  používateľov knižníc a sprí-
jemnia posedenie pri knihe. Vďaka získanej podpore sa zaktuali-
zuje aj knižný fond pre všetky vekové skupiny a zakúpia sa knihy 
rôznej kategórie (náučná literatúra, beletria).  Veríme, že realizácia 
tohto projektu bude prínosom pre všetkých používateľov knižnice 
a zároveň priláka do knižnice aj nových čitateľov zo širokého oko-
lia.Tento projekt finančne podporil Fond na podoporu umenia.

Finančná podpora pre Mestskú knižnicu 
v Krupine

V meste Krupina začnú od 1. júla 2016 opätovne pomáhať terénny 
sociálny pracovník a terénny pracovník ľuďom, ktorí sa ocitli v ne-
priaznivej životnej situácii a potrebujú odbornú pomoc. Mesto Kru-
pina uzavrelo v apríli tohto roku zmluvu o spolupráci s IA MPSVR 
SR ( Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR),  ktorá je prijímateľom NFP v národnom projekte Te-
rénna sociálna práca v obciach I financovaného z prostriedkov Eu-
rópskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské 
zdroje, čo pre mesto znamená získanie finančnej dotácie na výkon 
terénnej sociálnej práce.  Terénny sociálny pracovník a terénny 
pracovník budú v meste Krupina pôsobiť do konca júna 2019 a to 
predovšetkým v prirodzenom prostredí cieľovej skupiny, a zame-
riavať sa budú na podporu aktivít, ktoré smerujú k zmierneniu 
dôsledkov sociálneho vylúčenia a chudoby. 
V prípade potreby ich môžete nájsť v priestoroch Mestského úradu 
v Krupine č. dverí 10. 
Telefónny kontakt: 
045/555 03 84, 0918 370 442
Mgr. Denisa Dendišová – TSP
Bc. Miroslava Pálková – TP

Národný projekt Terénna sociálna práca 
v obciach 

Priestor na vašu príležitosť
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho 
fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačné-
ho programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk www.ia.gov.sk
Zároveň Vám chceme dať do pozornosti zbierku školských pomô-
cok, ktorá sa bude realizovať v dňoch od 13. 6. 2016 – 19. 8. 2016 
a zbierku šatstva realizovanú od 1. 7. 2016 do 31. 8. 2016 na Mest-
skom úrade Krupina. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke 
mesta Krupina a na videotexte Krupinskej  televízie mesta KTV a na 
Infokanáli mesta Krupina http://www.atelier-reklama.sk/.

 Ing. Stanislava Alakšová
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Nestáva sa každý rok, aby bol z farnosti ordinovaný nový kňaz. 
Výnimočnú udalosť vo svojom živote prežíval donedávna ešte len 
diakon Marek Melich z krupinskej Farnosti Narodenia Panny Márie. 
Dňa 18. júna v sobotu v rímskokatolíckom Kostole Nanebovzatia 
Panny Márie v Banskej Bystrici vkladaním rúk banskobystrického 
diecézneho biskupa Mons. Mariána Chovanca prijal kňazské 
svätenie (rovnako ako aj ďalší traja diakoni)  za prítomnosti 90 
kňazov diecézy, príbuzných a početných účastníkov liturgie. 
Posvätnú chvíľu vysviacky zvýraznil krupinský chrámový zbor pod 
vedením zbormajsterky Mgr. Anny Ližbetinovej.  Dlho očakávaná 
udalosť sa pre Krupinčanov naplnila o týždeň neskôr v nedeľu 26. 
júna o 10.30 hodine slávnostnou primičnou (prvou) svätou omšou 
nášho novokňaza v rímskokatolíckom Kostole Narodenia Panny 
Márie v Krupine. Počas nej po prvýkrát spolu s prítomnými kňazmi 
vyslovoval slová premenenia nad chlebom a vínom, z ktorých sa 
pre prijímajúci ľud stáva telo a krv Ježiša Krista.

Primičná omša novokňaza v Krupine

V bohoslužbe slova odznela kázeň špirituála Ľubomíra Gregu, ktorý je 
duchovným vodcom v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského 
v Banskej Bystrici - Badíne, kde posledných 6 rokov študoval aj 
novokňaz Marek Melich. Vo svojej kázni nášmu novokňazovi 
okrem iného pripomenul aj niekoľko vlastností dobrého kňaza, 
ku ktorým patrí nielen milosrdenstvo voči iným, či schopnosť 
trpezlivého počúvania druhých, ale aj modlitba za zverených ľudí. 
Totiž kňaz, ktorý sa stále modlí, nič nemôže pokaziť, môže iba 
mnoho zachrániť... Na konci omše sa Krupinčania slovami Jozefa 
Daniela a ďalších prihovorili novokňazovi Marekovi a odovzdali 
mu nové omšové rúcho s vyšitými symbolmi kňazstva - rybami 
a sieťou. Napokon sa novokňaz poďakoval Bohu a Panne Márii 
za sprevádzanie životom, svojim rodičom,  krupinským kňazom 
pátrovi Emilovi Gallovi - farárovi a kaplánom - p. Miroslavovi 
a p. Juliánovi, kazateľovi Ľubomírovi Gregorovi a prítomnému 
duchovenstvu, ako aj celej krupinskej a veľkokrtíšskej farnosti, kde 
konal ročnú diakonskú službu. Posledné ďakujem patrilo skvelému 
chrámovému zboru, ktorý sprevádzal slávnostnú nedeľnú liturgiu. 
Celkom na záver primiciant udelil viacnásobné novokňazské 
požehnanie najprv rodičom a súrodencom s rodinami, potom 
ostatným príbuzným, prítomným kňazom a duchovnej rodine 
a nakoniec všetkým prítomným, ako aj chorým, ktorí sa nemohli 
na tejto slávnosti zúčastniť. V záverečnej časti, pri poďakovaní P. 
Márii, zaznela na osobné želanie novokňaza aj pieseň Ave Maria od 
Giulia Cacciniho v podaní členov chrámového zboru Mgr. Alžbety 
Ližbetinovej a Mgr. Miroslava Šufliarskeho. Ako v ďakovnej reči 
uviedol primiciant – Mária ho sprevádzala nielen v Krupine, či počas 
pôsobenia vo Veľkom Krtíši, ale určite aj v budúcej farnosti v Novej 
Bani, čoho zvláštnym znamením je aj to, že všetky tieto uvedené 
mestá majú farské kostoly zasvätené Narodeniu Panny Márie. Po 
slávnosti si prítomní zobrali na pamiatku malé obrázky s motívom 
modliacich sa rúk podľa rytiny Albrechta Dürera s krátkou 
modlitbou za novokňaza a tiež výjav návratu márnotratného syna 
od Rembrandta van Rijna.                                 PhDr. Miroslav Lukáč

V sobotu 21. mája Mesto Krupina a Múzeum Andreja Sládkoviča 
v Krupine už po štvrtýkrát zorganizovali noc múzeí a galérií. 
Nadviazali tak na staršie ročníky Dňa múzeí (vyhlásený na 18. 
máj), ktoré sa začali z iniciatívy tejto celosvetovej akcie na stretnutí 
ICOMOS (Medzinárodnej rady múzeí) v Moskve v roku 1977, 
ktorú podporilo viac ako 100 národných komitétov. Návštevníci 
krupinského múzea mohli vidieť výstavu zapožičanú zo Slovenského 
múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši 
s názvom Jaskyne drakov (fotografie a kostrové nálezy  medveďa 
jaskynného, netopierov a i., draky v legendách...). Do múzea tiež 
zavítalo bábkové divadlo Animare silva (žijúce drevo), ktoré deťom 
i dospelým predstavilo hru Ako sa Jano s drakom porátal. Vďaka 
odvahe a šikovnosti nakoniec nad ním zvíťazil. Drevené ručne 
vyrobené bábky si mohli deti aj vyskúšať a aj sa s nimi odfotiť. 
Potom si záujemcovia prezreli živým ohňom osvetlenú expozíciu 
s výkladom historika múzea M. Lukáča a odvážlivci zišli aj do útrob 
„dračej jaskyne“ či skôr starej pivnice pod múzeom. Vchádzali do 
nej cez ohromnú dračiu papuľu z autorskej dielne lektorky múzea J. 
Melichovej. Všetkých návštevníkov v podbrání vítali drevené hračky 
a výrobky rezbára Alojza Oravca zo Bzovíka a ručne vyrábané 
tašky Zdenky Slovákovej z Krupiny. Niektorí návštevníci ochutnali 
v pahrebe pečené zemiaky a voňavé jablká a deti sa realizovali v 
tvorivých dielňach. Tohtoročnou novinkou bola nočná prehliadka 
mesta. Historik múzea všetkých previedol od múzea cez námestie 
až po miesto, kde stála škola Sládkovičovho detstva. Okrem toho 
sa návštevníci dozvedeli o zvláštnostiach jednotlivých stavieb, 
zamurovaných pivniciach, už nejestvujúcich zasypaných chodbách 
aj o tom, kde žil zemiansky rod Boryovcov a ako sa Jozef Cíger 
stal slovenským Hronským a nie maďarským spisovateľom.                                                   
PhDr. Miroslav Lukáč

Noc múzeí a galérií v Krupine
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Mesto Krupina organizuje Gazdovský jarmok dvakrát ročne, na 
jar a na jeseň v priestoroch Amfiteátra Viliama Polónyiho  a v pri-
ľahlých uličkách. 
V sobotu 30. apríla tohto roku si návštevníci Jarného gazdovského 
jarmoku mohli zakúpiť domáce hospodárske zvieratá, priesady do 
záhrad, ale i kvietky do kvetináčov. 
Výstava domácich zvierat, hydiny, holubov a zajacov Slovenského 
zväzu chovateľov z Hontianskych Nemiec potešila aj našich naj-
menších.
Pestrá ponuka výrobkov z gazdovského dvora, syry, med, rôzne 
druhy aj výnimočných olejov, ponuka vín z Modry, ale i od našich 
výrobcov, produkty čisto domácej výroby, ale aj výrobky šikovných 
remeselníkov sú neodmysliteľnou súčasťou gazdovského jarmoku. 
Kultúrny program dotvára atmosféru gazdovského jarmoku 
a aj touto cestou Vás pozývame na Jesenný gazdovský jarmok 
v Krupine, ktorý sa bude konať v priestoroch Amfiteátra V. Poló-
nyiho v dopoludňajších hodinách v sobotu 24. septembra 2016.                                                                                                                                            
                                                                       Mgr. Zdena Sýkorová

Gazdovský jarmok v Krupine 
začína získavať svoje meno 
a miesto medzi 
gazdovskými jarmokmi 

Prvú májovú  nedeľu už pár rokov tradične venujeme všetkým ma-
mám, mamičkám a starým mamám. Deň matiek v nedeľu 7. mája 
naše mamičky oslávili už po druhýkrát Kočíkovým sprievodom. 
Mamičky s kočíkmi sa v toto pekné nedeľné popoludnie stretli spo-
ločne pred budovou Mestského úradu, odkiaľ sprievod pokračoval 
uličkami mesta do Parku Andreja Sládkoviča. Príjemné prostredie 
nášho parku dotvorila výzdoba a na fontáne centrálne umiestne-
ný kočík z Múzea Andreja Sládkoviča, ktorý bol akýmsi symbolom 
tohto dňa a podujatia. A mohol začať ďalší program venovaný mat-
kám, ale samozrejme aj ich malým ratolestiam. Na úvod mamič-
kám zarecitovali a zaspievali naši najmilší, detičky z MŠ na Malinov-
ského ulici. Pre detičky bolo pripravené vystúpenie CHICHIWORLD 
- veselé tancujúce zvieratká, ktoré zabavili a roztancovali všetky 
deti. Druhý ročník Kočíkového sprievodu mamičiek s deťmi sa aj 
tento rok  tešil peknej účasti  a hoci nás počasie chcelo na chvíľku 
sklamať, po malej prestávke sme mohli s programom pokračovať.  
Po predstavení v Parku A. Sládkoviča, bolo pre naše mamy a sta-
ré mamy už nachystané divadlo v podaní ochotníckych herečiek z 
Jednoty dôchodcov Slovenska v Krupine, a na pódiu Kina Kultúra 
uviedli veľmi úspešne svoju premiéru divadelnej hry SVADBA PO 
KRUPINSKY, ktorá bola odmenená zaslúženým potleskom. Vo ve-
černých hodinách si mnohé mamičky prišli pozrieť do Kina Kultúra  
romantický film s príznačným názvom Deň matiek, ktorým sme 
oslavu tejto peknej sviatočnej nedele venovanej všetkým mamám 
ukončili.                                                   Mgr. Zdena Sýkorová

Kočíkový sprievod na Deň matiek

Tohoročná súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany sa konala 
28. apríla 2016 rovnako ako vlani v areáli Centra účelového za-
riadenia Piešťany – stredisko Krupina Tepličky, ktoré sa nachádza 
v okrajovej lokalite mesta Krupina. Predvečer súťaže zamračená 
obloha neveštila nič dobré. Hustý dážď sa niekde menil na sneh. Aj 
keď mladí záchranári sú pripravení na všetko, usporiadatelia mali 
pripravený záložný plán – mokrý variant, pretože bezpečnosť sú-
ťažiacich a všetkých účastníkov podujatia je na prvom mieste. Vý-
hodou prevádzky Krupina Tepličky je, že okrem hlavnej budovy sa 
v areáli nachádzajú chatky, ktoré je možné využiť na ukrytie pred 
nástrahami počasia.
Súťažné ráno bolo plné očakávania. Všetci čakali ako sa naplní 
predpoveď počasia. Aj keď ráno nepršalo, terén bol premočený a 
klzký. V tomto roku sa do súťaže zapojilo 15 družstiev zo základ-
ných škôl okresov Detva, Krupina a Zvolen. Za okres Detva bojovali 
o víťazstvo štyri družstvá, za okres Krupina sedem družstiev a za 
okres Zvolen štyri družstvá.
Súťaž otvoril v mene organizátorov i usporiadateľov a hostiteľov 
riaditeľ súťaže RSDr. Marián Vazan, ktorý vyzdvihol význam a cieľ 
súťaže a zaželal súťažiacim veľa energie, veľa plusových bodov a 
rozhodcom schopnosť viesť súťaž v duchu fair play. Súťažiacim sa 
prihovoril aj prednosta Okresného úradu Krupina Ing. Peter Filuš, 
ktorý poprial súťažiacim veľa športových úspechov, zážitkov a aby 
zo súťaže odchádzali s dobrým pocitom. Zároveň na podujatí pri-
vítal prednostu Okresného úradu Zvolen PhDr. Miroslava Náhlika, 
prednostu Okresného úradu Detva RNDr. Juraja Bódiho a riaditeľa 
OR HaZZ vo Zvolene pplk. Ing. Dušana Hancka. Po organizačných 
pokynoch hlavnej rozhodkyne Ing. Dariny Zelenákovej, sa velitelia 
družstiev vybrali na prehliadku trate. Úderom poldesiatej sa mohlo 
začať pretekať.
V priebehu súťaže prišiel povzbudiť svojich aj primátor mesta Kru-
pina Ing. Radoslav Vazan, ktorému sa aspoň na chvíľu podarilo 
uvoľniť z pracovného stretnutia. Svojou aj keď krátkou prítomnos-
ťou potvrdil, že oblasť civilnej ochrany mu je veľmi blízka. Úlohou 
súťažiacich bolo overiť si svoje vedomosti v oblasti civilnej ochra-
ny, pohybu v prírode, zdravotníckej prípravy, požiarnej ochrany a 

Súťaž mladých záchranárov
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streľby zo vzduchovej pušky. Súťaž mala rýchly a bezproblémový 
priebeh. Postupne sa zratúvali body z jednotlivých stanovíšť, písala 
sa výsledková listina...
Bolo dobojované. Mohlo začať ocenenie tých najlepších. Víťazom 
tohto ročníka sa stalo družstvo zo ZŠ Hontianske Nemce so ziskom 
581 bodov, druhá skončila ZŠ P. Jilemnického 1 Zvolen s počtom 
bodov 575 a na treťom ocenenom mieste sa umiestnila ZŠ J. C. 
Hronského Krupina s počtom bodov 573. Podmienkou účasti na 
Majstrovstvách Slovenskej republiky mladých záchranárov civilnej 
ochrany je zisk 570 bodov, ktorý dosiahlo aj družstvo zo ZŠ Ku-
kučínova Detva s počtom bodov 571. Zisk 570 bodov však nie je 
zárukou postupu v prípade, že potrebný počet v rámci Slovenska 
dosiahne viac ako 64 družstiev.
Vďaka sponzorom boli ocenené vecnými cenami a diplomami nielen 
víťazné družstvá, ale aj všetci účastníci súťaže. Poďakovanie patrí 
sponzorom súťaže a to menovite: MsU Krupina, MsU Detva, MsU 
Zvolen, OR HaZZ vo Zvolene - Hasičská stanica v Krupine, Slov-
naft a. s. Bratislava - terminál Stožok, RC&T Záchranná a dopravná 
zdravotná služba Detva s. r. o., EURO Autosklo ZV s. r. o. Zvolen, 
Mraziarne CHRIEN s. r. o., Lesy SR š. p. OZ Kriváň, Mestské lesy s. 
r. o. Krupina, COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Krupina, 
Slovenská sporiteľňa - obchodné miesto v Krupine a Schreiber Slo-
vakia s. r. o. Zvolen. Veľká vďaka patrí aj pedagógom, rozhodcom 
a ďalším účastníkom, ktorí sa zaslúžili o dobrý priebeh podujatia a 
svojím prístupom boli ochotní pomôcť i na poli vzdelávania detí a 
mládeže v oblasti civilnej ochrany.
                                                 Ing. Mária Jakubová, OKR OU Zvolen

V piatok 6. mája sme si pripomenuli výročie konca najväčšieho 
konfliktu v dejinách ľudstva - II. svetovej vojny. Pietny akt kladenia 
vencov sa uskutočnil v Parku Andreja Sládkoviča. Začal sa sprievodom 
smerujúcim k Pamätníku obetiam I. a II. svetovej vojny. Po zaznení 
ruskej a slovenskej štátnej hymny predstavitelia mesta a okresu, 
ako aj zástupcovia SZPB a mládežníckeho parlamentu k pamätníku 
položili pamätné vence. Potom Adrián Špánik zarecitoval krátku 
báseň reflektujúcu človeka a vojnu: „Sloboda kráčala cestou 
tkanou zo životov ľudských tiel. Istou rukou berie a živé rady 
riedi...“. Prítomným sa následne prihovoril primátor mesta Ing. 
Radoslav Vazan, ktorý zdôraznil nešťastie a množstvo obetí, ktoré 
si vojna vyžiadala. V podobnom duchu zdôrazniac spoluprácu 
ruského a slovenského národa prehovoril pán Jevgenij Karpuchov 
– starší asistent pridelenca obrany Veľvyslanectva Ruskej federácie 
na Slovensku. Na záver s prejavom vystúpil predseda Základnej 
organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov gen. v.v. 
Stanislav Petrenec. V tomto roku sa okrem hostí, poslancov MsZ,  
posledných pamätníkov a ich potomkov, oficiálnych predstaviteľov 
a zamestnancov mesta, na pietnom akte zúčastnilo viac ako 100 
žiakov a študentov miestnych škôl. Je dôležité, aby historickú 
pamäť pri Pamätníku obetiam I. a II. svetovej vojny pripomínala 
odchádzajúca generácia tým nasledujúcim. 
                                                              PhDr. Miroslav  Lukáč

72. výročie ukončenia II. svetovej vojny

Mesto Krupina pokračuje v opravách miestnych komunikácií aj 
v tomto roku. Medzi priority boli zaradené cesty na uliciach E. M. 
Šoltésovej - časť C, Juraja Špitzera - časť B, miestna časť Červená 
hora – od p. Výboha v celej dĺžke 2 300 metrov a poškodená časť 
komunikácie na Pijavice v dĺžke 123 metrov. Na poslednom Mest-
skom zastupiteľstve v Krupine 7.7. 2016 bola schválená aj opra-
va cesty Hviezdoslavova ulica – časť A (výmena kociek - mačacie 
hlavy za asfaltový povrch). Kocky z tohto úseku plánujeme použiť 
v roku 2017 pri realizácii generálnej opravy poškodenej komuniká-
cie na Bočkayho námestí od Parku A. Sládkoviča po budovu Domu 
služieb. Práce na týchto opravách budú prebiehať v mesiacoch júl, 
august a september podľa kapacitných možností. Mesto Krupina 
vyjadruje poďakovanie občanom mesta za spoluprácu a pochope-
nie dopravných obmedzení, ktoré vznikli pri opravách ciest. 
                                               Radoslav Vazan, primátor mesta

Aj počas horúcich prázdninových dní pokračujú intenzívne stavebné 
práce na jednej z najväčších investícií Mesta Krupina za posledné 
desaťročia – výstavbe športovej haly – telocvične pre ZŠ E. M. Šol-
tésovej. Na stavbe bolo zrealizované kompletné opláštenie budovy 
a osadenie okien, prebiehajú ukončovacie práce na zázemí haly 
(šatne, sociálne zariadenia, sprchy, spoločné priestory, posilňovňa, 
miestnosti trénerov, pedagógov, montáž zariaďovacích predmetov, 
atď.). Vo vnútorných priestoroch haly sa realizujú práce na úprave 
podlahy pre montáž športového povrchu, v okolí budovy sa začí-
najú realizovať terénne úpravy. Finišuje sa aj s budovaním prepoje-
nia vo forme spojovacej chodby medzi samotnou halou a budovou 
školy. Termín na kolaudáciu stavby je do 20. augusta 2016 tak, 
aby od 5. septembra mohla byť budova odovzdaná pre potreby 
vyučovania ZŠ E.M. Šoltésovej a krupinským športovým klubom pre 
tréningové a súťažné aktivity.
                                          Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta

Mesto Krupina finišuje s výstavbou 
športovej haly

Obnovujeme miestne komunikácie
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Mužská spevácka skupina 
„Pohoreľski chlopi“ je sú-
časťou folklórnej skupiny 
Kráľova hoľa, ktorá pôso-
bí v rázovitej obci Pohore-
lá. Počiatky vzniku skupi-
ny siahajú až do konca 19. 
storočia. Je významným 
interpretom a nositeľom 
Horehronského viachlas-
ného spevu, zapísaného 
do reprezentatívneho zo-
znamu nehmotného kul-
túrneho dedičstva Slo-
venska. 
Pravidelne účinkuje na 
významných podujatiach, 
festivaloch, v televízii či 
rozhlasovom vysielaní. 
Repertoár skupiny obsa-
huje mládenecké piesne, 
regrútske, vojenské, pies-
ne ku kalendárnym príle-
žitostiam, ale aj partizán-
ske piesne.

SPOZNÁVANIE REGIONÁLNYCH VINÁROV
29. júl a 26. august 2016, 19.00 

Vinotéka LAUKO

premiérové filmy na 
AMFITEÁTRI

VILIAMA POLÓNYIHO
V KRUPINE 

O 21.00 HOD.
Učiteľka             21. 23. 31. VII. 
Julieta                             24. VII.
Príbeh lesa                      26. VII.
Krotitelia duchov     28. 30. VII.
AUGUST 2016       Jason Bourne
                Jednotka samovrahov
              Tajný život maznáčikov
               Star Trek: Do Neznáma
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