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Názov stavby: Športová hala Krupina
miesto stavby: Krupina, na pozemkoch číslo: 
190/1, 190/2, 190/6, 1270/3, 1273/1, 1274/1, 
1277/3, K.ú.: Krupina; 829498
predmet stavby: Športová hala
charakter stavby: Novostavba
Zastavaná plocha športovej haly je 1 451,55 m2, 
Úžitková plocha 1 661,55 m2..
Tribúna je umiestnená v časti haly a pojme ka-
pacitu 100 osôb.
Na upravenom súvrství zo štrkodrviny je apliko-
vaná pružná vyrovnávacia vrstva, hydroizolácia 
a finálny povrch hernej plochy tvorí elastická 
gumová podložka s polyuretánovou vrchnou 
vrstvou. Súčasťou podlahy je farebné značenie 
„lájn“ jednotlivých športových ihrísk.

Nová športová hala je jeden z najvýznamnejších momentov 
v novodobej histórii mesta Krupina
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Slávnostný príhovor primátora mesta 
Ing. Radoslava Vazana na slávnostnej 
kolaudácii 6. septembra 2016 
Je to bezpochyby jeden z najvýznamnejších momentov v novodo-
bej histórii nášho mesta, veď sa jedná o najväčšiu investičnú akciu 
mesta od roku 1989.
Isto si spomínate na pôvodnú starú drevostavbu telocvične typu 
T 18, ktorá bola vybudovaná v akcii „Z“, čo znamenalo, že 80% 
nákladov na výstavbu bolo použitých z rozpočtu vtedajšieho Mest-
ského národného výboru a 20% hodnoty stavby bolo vytvorené 
podnikmi, brigádnikmi a občanmi mesta. Do užívania pre II. Zák-
ladnú školu bola táto stavba odovzdaná v roku 1983 a jej životnosť 
bola určená na 25 rokov. Vydržala však o pár rôčkov viac až do 
jari v roku 2015 a to nielen s hygienickými, ale už aj prejavujúcimi 
sa technickými problémami, a hlavne, bola to stavba náročná na 
vykurovanie. Možnosť prevádzky sme pravidelne konzultovali so 
statikom, ktorý určil podmienky na jej uzatvorenie. Mesto Krupina 
už v roku 2013 začalo s prípravou na výstavbu novej športovej 
haly a telocvične, sledovali sme aktuálne trendy, sondovali sme 
po Slovensku, čerpali námety a skúsenosti z iných miest, kde sa 
nové haly v posledných rokoch vybudovali a začala sa diskusia so 
zástupcami jednotlivých športových klubov o ich požiadavkách na 
novú budovu. Mesto Krupina nakoniec po viacerých zasadnutiach 
pracovných komisií a Mestského zastupiteľstva vypísalo výberové 
konanie vo vestníku pre verejné obstarávanie na novú športovú 
halu, ktorá maximálne odzrkadľovala hlavne požiadavky školy a 
športových klubov v meste.
1. apríla 2015 Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene 
nariadil definitívny zákaz používania starej telocvične a následne 
ju riaditeľ školy Mgr. Maroš Skopal v spolupráci s Mestom Kru-
pina uzatvoril. Po ukončení verejného obstarávania bola podpísa-
ná zmluva so spoločnosťou CUBESPACE, s.r.o. Praha na základe 
uznesenia Mestského zastupiteľstva z 28. 5. 2015 na cenu zákaz-
ky 1.073.141,97€ s DPH. V rozpočte mesta nebolo možné takúto 
sumu vyčleniť a Mesto Krupina prijalo úver vo výške 873.142€, čím 
ale nebola pokrytá celá stavba. Na zabezpečenie dofinancovania 
celej výstavby sa mi podarilo aj vďaka nezištnej pomoci ľudí, ktorí 
nepomohli nášmu mestu po prvýkrát zabezpečiť sumu na dokonče-
nie stavby dotáciou z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky vo výške 200.000€.
S demolačnými prácami starej telocvične sa začalo 12. augus-
ta 2015 a boli ukončené 13. októbra 2015. Subdodávateľsky ich 
zrealizovala firma Ľubomír Dado – Stavebniny, Krupina. Následne 
táto firma začala v prvej polovici februára 2016 s budovaním spod-
nej stavby. Prišla na rad výroba a montáž oceľovej konštrukcie a 
opláštenie športovej haly, ktorú realizovala firma FEMONT Opava, 
s.r.o. Súčasne prebiehalo vybudovanie celého zázemia športovej 

haly, ktoré zrealizovala firma BOBISTAV, s,r.o., Praha. Pokládku 
športového povrchu realizovala firma RED BERRY, SE, Praha. Spev-
nené plochy, chodníky, vybudovanie schodišťa a terénne úpravy 
realizovala firma Ľubomír Dado – Stavebniny Krupina. Kolaudácia 
hotovej stavby „Športová hala – telocvičňa Základnej školy Eleny 
Maróthy Šoltésovej sa uskutočnila 19. augusta 2016.
Osobne ma mrzí, že ku dnešnému slávnostnému otvoreniu chýbajú 
v hale basketbalové koše, ktoré sú potrebné pre vyučovací proces 
na škole. Žiaľ zmluva o dielo na ich zakúpenie nebola schvále-
ná Mestským zastupiteľstvom napriek vyčleneniu finančných pro-
striedkov v rozpočte mesta. Spolu s pánom riaditeľom nesieme 
zodpovednosť za zdravie a životy žiakov a športovcov, preto si ne-
môžeme dovoliť pokusy a konštrukcia basketbalových košov musí 
spĺňať najprísnejšie bezpečnostné kritéria a musia byť samozrej-
me certifikované. Chcem veriť, že sa nejedná o zámer, ale len o 
nedorozumenie, či nepochopenie situácie a dôjde k jej náprave v 
prospech školy a hlavne v prospech jej žiakov.
Vážené dámy, vážení páni, ctení hostia, som veľmi šťastný, že dnes 
sme spoločne na mieste, kde sa nám podarilo za pomerne krátke 
obdobie urobiť veľký kus práce a neskromne poviem, že vybudo-
vať jeden z najkrajších športových stánkov na Slovensku. Na záver 
mi dovoľte poďakovať sa všetkým tým, ktorí boli akýmkoľvek spô-
sobom nápomocní pri projektovej príprave a samotnej výstavbe. 
Ďakujem hlavnému dodávateľovi stavby spoločnosti CUBESPACE, 
všetkým subdodávateľom, technickému dozorovi investora Ing. 
Pavlovi Hucákovi, stavbyvedúcemu Ing. Jiřímu Zachovi, za Mesto 
Krupina p. Zdenkovi Lalkovi a samozrejme pánovi riaditeľovi Mgr. 
Marošovi Skopalovi, ktorí denne koordinovali práce na stavbe. Ďa-
kujem aj pracovníkom Stedoslovenskej energetiky – Distribúcie – 
p. Herkovi a Šiklóšimu, spoločnosti VEOLIA - p. Mariánovi Stankovi-
čovi, riaditeľovi Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného 
zboru vo Zvolene Ing. Dušanovi Hanckovi. Zo srdca ďakujem aj 
ľuďom, ktorí nášmu mestu pri financovaní výstavby haly veľmi po-
mohli a to podpredsedovi Vlády SR Petrovi Pellegrinimu, bývalému 
ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR Jurajovi Draxlero-
vi, bývalému poslancovi NR SR Tiborovi Lebockému a Krupinčanke 
Monike Hucákovej. Verím, že športová hala bude dlhé desaťročia 
slúžiť predovšetkým pre potreby žiakov Základnej školy Eleny Ma-
róthy Šoltésovej a ostatných krupinských škôl, ale aj pre športové 
kluby, pre našu širokú športovú verejnosť na území mesta, regiónu 
a možno aj pre podujatia na úrovni Slovenska. Verím, že v nej po 
vzore našich olympionikov vyrastú ďalšie krupinské športové talen-
ty, na ktoré budeme môcť byť všetci hrdí!
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Demolácia dosluhujúcej telocvične sa uskutočnila v prázdninovom 
období v roku 2015. Nová športová hala bude v dobe výučby slúžiť 
ZŠ E.M. Šoltésovej ako telocvičňa školy, mimo vyučovací proces 
bude umožnené používanie pre športové kluby a verejnosť. Navrh-
nuté sú tri samostatné vstupy. Na prvom nadzemnom podlaží sú 
dva vstupy, jeden pre divákov druhy pre športovcov. Na druhom 
nadzemnom podlaží je športová hala prístupná žiakom ZŠ uzatvá-
rateľným spojovacím kŕčkom napojeným na existujúcu budovu ZŠ 
v mieste podesty schodišťa.
Spojovací kŕčok je riešený tak, aby nebola obmedzená dopravná 
obsluha (požiarne a smetiarske vozidlá). Budova športoviska je de-
lená na časť jednopodlažnej haly telocvične a dvojpodlažnej časti 
zázemia. 
Hala s vnútorným pôdorysným rozmerom 40 x 26 m a svetlou 
výškou 7 m umožňuje pojať širokú škálu športov. Súčasťou haly 
je sklad športového náradia, priestor pre rozhodcov a vyvýšena 
tribúna pre 100 divákov. Dvojpodlažná časť mimo všetky vstupy 
obsahuje štvoricu pohlavne deleného sociálneho zázemia pozostá-
vajúceho zo šatne, sprchy a WC, ďalej sa tu nachádza verejné a 
invalidné WC, kabinet učiteľov so sociálnym zázemím, ošetrovňa 
/masáže, posilňovňa, technická miestnosť a recepcia/ pokladňa, 
kde sa predpokladá drobný predaj baleného tovaru pre potreby 
športovcov. Potreba parkovacích miest, ich situovanie a dimenzia 
je momentálne  riešená v ďalších stupňoch projektovej dokumen-
tácie.
Zastavaná plocha športovej haly je 1 451,55 m2, úžitková plocha 
1 661,55 m2.. Stavba bola napojená na novovybudované rozvody 
vodovodu, teplovodu, elektrickej energie a jednotnej kanalizácie. 
Hlavnú hmotu zámeru tvorí sedlovo zastrešená hala s obdĺžniko-
vým pôdorysom. Po svojej dĺžke je hala orientovaná na východ-zá-
pad. K tejto hale sa pri kratšej západnej hrane primkýna dvojpod-
lažná hmota zázemia haly s plochou strechou. Dohromady potom 
tieto dve hmoty tvoria kompaktný celok. Tento dojem podtrhuje 
jednotný vzhľad fasády. Okná a vstupné dvere sú s plastovým rá-
mom. Objekt zázemia je potom prepojený s existujúcou budovou 
školy pomocou vyvýšeného kŕčka, ktorý je z prevažnej časti riešený 
ako presklený.
Pôvodný objekt sa skladal z hlavného priestoru hernej plochy a 
zázemia, ktorý mal nižšiu konštrukčnú výšku. Z konštrukčného hľa-
diska išlo o rámovú konštrukciu s výplňovými sendvičovými panelmi 
a dvoma murovanými priečnymi obvodovými stenami. Orientačné 
rozmery stavby boli 28,8 x 33,2 a výška 8,5 m. Súčasťou demolácie 
bolo i odstránenie existujúcich základových konštrukcií. Ďalej bola 
odstránená i protipožiarna stena v susedstve haly s dĺžkou 27m a 
výškou cca 6,5 m vrátane jej založenia.
Pre možnosť napojenia navrhnutého spojovacieho kŕčka, ktorý pre-
pojil existujúci objekt základnej školy a novostavbu športovej haly, 
bolo nutné v obvodovej stene existujúceho objektu vytvoriť otvor s 
rozmermi cca 10 m2. Otvor bol vytvorený na podeste schodišťa na 
úrovni druhého nadzemného podlažia školy.
Na mieste existujúcej haly, po jej odstránení, bolo upravené podlo-
žie tak, aby mohli byť realizované nové základové konštrukcie. Boli 
vykonané líniové výkopy na vedenie inžinierskych sietí do hĺbky 
zodpovedajúcej jednotlivým typom vedení.
Bolo riešené výškové vyrovnanie medzi existujúcou nástupnou plo-
chou do objektu ZŠ a vstupmi do športovej haly. 
Založenie objektu sa uskutočnilo na betónové ŽB pätky a prahy v 
marci v r 2016. V tomto čase boli  v dielenskej výrobe, konštrukcia 
haly v Opave a  modulový systém v Jeseníku.
Počas výstavby sa ukázala nutnosť  preloženia existujúceho elek-
trického pripojenia a boli zistené siete, ktoré bolo nutné preložiť. 
V pôvodnom projekte sa počítalo s úpravou existujúceho vodovod-
ného pripojenia, ale toto pripojenie sa tak isto muselo vybudovať 
nové aj s požiarnym hydrantom, lebo pôvodné nespĺňalo kapacitu 
požiarneho predpisu. Z pôvodnej budovy sa tak isto nedal využiť 
kanalizačný rozvod, ktorý bol poškodený. Musel byť vybudovaný na 
novo a musel sa zrekonštruovať aj pri hlavnej budove ZŠ.
Výsledná stavba sa začala v apríli 2016, a to s výstavbou  zázemia 
z modulov vzájomným spojovaním priestorových oceľových rámov, 
ktoré tvoria samostatné premiestniteľné prvky umožňujúce rýchlu 

montáž i demontáž objektu stavby. Jednotlivé prvky sú osadené a 
ukotvené k základovým pásom a bolo zrealizované vzájomné spo-
jenie oceľových priestorových rámov.
Následne na to v máji 2016 sa začal stavať konštrukčný systém 
haly, ktorý tvorí rámová oceľová konštrukcia  zastrešenia s rozpä-
tím 27 m uložená na oceľových stĺpoch po 6 m s vloženým diago-
nálnym zavetrovaním.  
Riešenie konštrukcií spĺňa  podmienky požiarnej bezpečnosti sta-
vieb v zmysle platných noriem a predpisov. Obvodový plášť záze-
mia je tvorený vrstvenou konštrukciou s tepelno-izolačným mate-
riálom. Obvodový plášť haly  bol zrealizovaný z PUR panelov , a 
spolu so zázemím tvoria ucelený fasádny celok. 
Zvislé deliace konštrukcie sú zrealizované ako SDK priečky s vnú-

Stavebné a technické zaujímavosti riešenia novej športovej haly v Krupine

torným nosným oceľovým roštom vrátane výplne z minerálnej plsti.
Tribúna umiestnená v časti haly je navrhnutá na kapacitu 100 osôb. 
Jej konštrukcia je samonosná s vlastnou základovou konštrukciou. 
Výškovo je tribúna navrhnutá ako zvýšená, z dôvodu využitia 
priestoru pod tribúnou. Prístup a únik z tribúny je realizovaný dvo-
ma postrannými schodišťami.
Na upravenom súvrství zo štrkodrviny je aplikovaná pružná vyrov-
návacia vrstva, ďalej hydroizolácia a finálny povrch hernej plochy 
tvorí elastická gumová podložka s polyuretánovou vrchnou vrstvou. 
Súčasťou podlahy je farebné značenie lájn jednotlivých športových 
ihrísk.
Pri spojovacom krčku išlo o priestorovú oceľovú priehradovú kon-
štrukciu, podopretú na štyroch miestach diagonálne zavetrovanými 
dvojitými stĺpmi. Tieto podpery spočívajú na základových železobe-
tónových pätkách.
Obvodový plášť krčku je tvorený pásovými PUR panelmi s  presvet-
lením vertikálnymi pásmi z Lexanu.
Sanitárne vybavenie bolo predmetom dodávky stavby. Obsahuje 
umývadlá, záchody, sprchovacie vaničky a výlevky vrátane nadvä-
zujúcich prvkov a armatúr.
V prázdninovom období  v roku 2016 sa uskutočňovali dokončo-
vacie práce na exteriéri a úpravách terénov. Technická kolaudácia 
stavby bola uskutočnená 19. augusta 2016  a stavba bola odovzda-
ná do užívania 5. septembra 2016.                           Zdenko Lalka
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Mesto Krupina aj naďalej pokračuje v obnove miestnych komu-
nikácií v intraviláne mesta. Obnovou tentokrát prešla časť ulice 
Hviezdoslavova od hlavnej cesty I/66 po ulicu Záhradná, kde kocky 
z čadiča vystriedal nový asfaltový povrch. Boli položené aj nové 
cestné obrubníky a nájazdy do ulíc Fraňa Kráľa a Školská. Túto 
investíciu zrealizovala spoločnosť STRABAG s.r.o. Bratislava, Oblasť 
STRED Zvolen v celkovom náklade 55 174,19 Eur. Ďalej sa bude 
pokračovať aj v obnove chodníkov na Hviezdoslavovej ulici, v prvej 
etape sa zrealizuje obnova chodníka od križovatky ul. Fraňa Krá-
ľa – po existujúcu zámkovú dlažbu, ktorá zahŕňa odstránenie pô-
vodného krytu a kamenných obrubníkov, zhotovenie podkladových 
vrstiev, pokládku zámkovej dlažby a nových parkových obrubní-
kov. Nakoniec prídu na rad terénne úpravy a zeleň, ktorou chceme 
skrášliť okolie cesty - zelený pás medzi cestou a chodníkom. 

Obnovujeme mieste komunikácie

Medzi priority bola zaradená komunikácia v miestnej časti Červená 
Hora od p. Výboha v dĺžke 2300 m. Oprava pozostávala z dvoch  
technologických metód opráv, a to vrstva asfaltobetónová, ktorú 
realizovala spoločnosť STRABAG s.r.o. Bratislava, Oblasť STRED 
Zvolen v celkovom náklade 44 887,07 Eur a metóda mikrokober-
cová, ktorú realizovala spoločnosť BITUNOVA spol. s.r.o., Zvolen v 
celkovom náklade 62 436,00 Eur. Zároveň v tomto istom mesiaci 
bola zabezpečená aj oprava havarijného stavu časti miestnej ko-
munikácie na Pijaviciach, a to v celkovej dĺžke 123 metrov. Práce 
realizovala spoločnosť Doprastav Asfalt, a.s. v celkovom náklade 
6 407,93 Eur. V rámci opráv obidvoch miestnych komunikácií boli 
vyčistené rigoly a osadené priepusty.
Ďakujem občanom mesta za pochopenie dopravných obmedzení 
pri opravách ciest.                                              Ing. Radoslav Vazan

Pre Mesto Krupina je typické laznícke osídlenie, v ktorom sa snaží 
zabezpečiť vhodné podmienky pre život svojich obyvateľov. Jednou 
z podmienok je aj prístup k pitnej vode a z tohto dôvodu Mesto 
Krupina prevádzkuje v okolitých lazníckych osídleniach niekoľko 
vodovodov. V priebehu posledných rokov prešla väčšina z nich re-
konštrukciou alebo rozšírením a modernizáciou. Tieto investičné 
akcie boli financované čiastočne z vlastných zdrojov Mesta Krupina, 
ale vzhľadom na ekonomickú situáciu, ktorá podmieňuje realizáciu 
týchto investičných akcií, sa Mesto Krupina uchádzalo aj o finančné 
príspevky z iných zdrojov. 
Projektová dokumentácia, ktorá rieši problematiku zásobovania 
pitnou vodou lokalitu Červená Hora bola spracovaná v roku 2015, 
kedy nadobudlo právoplatnosť aj rozhodnutie Okresného úradu v 
Krupine, ktorým sa povoľuje uskutočnenie stavby vrátane vodnej 
stavby. Mesto Krupina požiadalo Environmentálny fond o podporu 
formou dotácie na rok 2016, ktorá bola Rozhodnutím ministra ži-
votného prostredia SR v marci 2016 schválená, na základe čoho 
bolo uskutočnený výber dodávateľa a dňa 31. 05. 2016 bola pod-
písaná zmluva s dodávateľom stavebných prác -  Mestský podnik 
služieb s.r.o.. 
So samotnými prácam sa začalo po odovzdaní a prevzatí staveniska 
a v októbri bola stavba ukončená. Z pridelenej finančnej dotácie 
a povinného spolufinancovania zo strany Mesta Krupina vo výške 
9 694,95 sa zrealizovali stavebné práce v rozsahu dvoch staveb-
ných objektov: 
  Výstavba vetvy 1-1 v celkovej dĺžke 1 206,54 m, ktorá rieši 
vybudovanie prepojovacieho potrubia medzi existujúcimi vetvami. 
Realizáciou tohto stavebného objektu došlo k zmene tlakových 
pomerov v sieti, čím sa zlepšila dodávka pitnej vody v riešenom 
území. 
  Rekonštrukcia vetiev 1 a 1-1 v celkovej dĺžke 1 708,06 m, 
ktorá spočívala vo výmene potrubia dimenzie DN 50 za potrubie 
DN 90. Po výmene potrubia je možné napájať prípojky ďalších od-
berateľov na vetvy s dimenziou DN 90 alebo na zokruhovanú časť 
vodovodu. 

Vodovod na Červenej Hore

V súčasnosti Mesto Krupina pripravuje novú žiadosť o dotáciu 
z Environmentálneho fondu pre rok 2017, ktorá rieši dobudovanie 
vodovodu na Starom háji s prepojením na vodojem Kukučka. V bu-
dúcnosti sa tiež budeme venovať skvalitneniu dodávky pitnej vody 
na Kopaniciach a mnohým ďalším projektom, ktoré veríme, že po-
zitívne ovplyvnia život v našom meste.           Ing. Dajana Belláková
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Informácie z Mestskej polície a Krajského riaditeľstva 
policajného zboru 

Za posledné tri mesiace Mestská polícia 
v Krupine riešila celkovo 52 priestupkov 
a porušení Všeobecne záväzných naria-
dení mesta Krupina. Z daného počtu poli-
cajti vybavili 34 priestupkov dohovorom 
a 18 priestupkov uložením blokovej poku-
ty. Porušenie zákona, ktoré bolo riešené 
v blokovom konaní, bolo najčastejšie za 
dopravné priestupky (šesťkrát), priestup-

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru 
v Banskej Bystrici informuje

920 dopravných nehôd, 25 usmrtených osôb (usmrte-
ných:16 vodičov a spolujazdcov, 8 chodcov, 1 cyklista), 
101 osôb ťažko zranených a 431 osôb ľahko zranených 
Uvedené údaje sú za obdobie od 1. januára do 25. septembra2016 
za Banskobystrický kraj. Alarmujúce čísla, za ktorými sa ukrývajú 
skutočné ľudské tragédie, ale aj nezodpovedné a riskantné správa-
nie sa na cestách. Dennodenne vodiči motorových vozidiel porušujú 
pravidlá cestnej premávky, predovšetkým rýchlou a bezohľadnou 
jazdou, jazdou pod vplyvom alkoholu, riskantným predchádzaním 
a preceňovaním vlastných schopností,čím ohrozujú nielen seba, ale 
aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Chodci zase podceňujú 
používanie reflexných prvkov a veľakrát vstupujú na vozovku bez 
toho aby sa presvedčili, či môžu cez ňu bezpečne prejsť.
Z tohto dôvodu: 
VYZÝVAME CHODCOV
Používajte reflexné prvky na odeve za zníženej viditeľnosti 
v obci ako aj mimo obce! Vstupujte na vozovku na miestach na to 
určených s prihliadnutí na vzdialenosť a rýchlosť prichádzajúcich 
vozidiel!
VYZÝVAME  VODIČOV MOTOROVÝCH VOZIDIEL:
Dodržiavajte maximálnu povolenú rýchlosť a prispôsobte 
jazdu svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky!
Nikdy pred jazdou alebo počas jazdy nepožívajte alkoho-
lické nápoje, ani iné návykové látky!
Neriskujte zbytočne pri predchádzaní na nebezpečných a ne-
prehľadných miestach!
Používajte bezpečnostné pásy! Za volantom netelefonujte!
Nepreceňujte svoje schopnosti, zvlášť ak Vám chýba dos-
tatočná prax!
Predvídajte! Zvlášť ak sa na ceste pohybujú chodci a cyklisti.
Dodržiavajte medzi vozidlami bezpečnú vzdialenosť, ob-
zvlášť v jesennom a zimnom období, kedy môže byť vozovka 
už zradná (napadané lístie, námraza, sneh na ceste)!
               Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici

ky proti verejnému poriadku (osemkrát) rušenie nočného kľudu, 
znečisťovanie verejného priestranstva a priestupky proti majetku 
(trikrát). V jednom prípade bolo zistené spáchanie iného správne-
ho deliktu, kde maloletá osoba porušila ustanovenie § 2 ods. 2,3 
Zákona NR SR č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alko-
holických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických 
záchytných izieb v znení neskorších predpisov. Uvediem niekoľko 
príkladov.
V mesiaci júl Mestská polícia v Krupine dňa 1. 7. 2016 riešila 3 
mladistvé osoby, ktoré v čase o 22.40 hod., na ul. Bernolákova, 
vzbudili verejné pohoršenie. Svojim konaním spáchali priestupok 
proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. c) Zákona č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch a za ich konanie im bola uložená blo-
ková pokuta. Na Majerskom rade hliadka mestskej polície prichytila 
4 mladistvé osoby, ktoré dňa 8. 7. 2016 v nočných hodinách rušili 
nočný kľud, čím svojim konaním spáchali priestupok proti verejné-
mu poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. b) Zákona č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch a za ich konanie im bola uložená bloková pokuta. 
Kamerový systém dňa 18. 7. 2016 v čase o 05.35 hod. na ul. M. R. 
Štefánika zaznamenal dve plnoleté osoby, ktoré strhávali reklam-
né pútače, čím svojim konaním spáchali priestupok proti majetku 
podľa § 50 ods. 1 Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a za ich 
konanie im bola uložená bloková pokuta. Dňa 20. 7. 2016 v čase 
o 20.05 hod. na Svätotrojičnom nám., plnoletý občan kolesom 
bicykla poškodil lavičku na sedenie, čím svojim konaním spáchal 
priestupok proti majetku podľa § 50 ods. 1 Zákona č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch a za jeho konanie mu bola uložená bloková pokuta. 
Počas mesiaca august dňa 20. 8. 2016 v neskorých nočných ho-
dinách na Bočkayho nám., plnoletý občan požíval na verejne prí-
stupnom mieste alkoholický nápoj, čím porušil Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Krupina č. 5/2009 a za spáchanie priestupku mu 
bola uložená bloková pokuta. Dňa 12. 8. 2016 hliadka mestskej 
polície zistila u maloletej osoby požitie alkoholických nápojov, kde 
sa táto osoba podrobila dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 
vo výške 0,32 promile. V danom prípade bol spracovaný spisový 
materiál v zmysle zákona a postúpený na konečné rozhodnutie 
kompetentnému úradu. 
Uvediem aj iné skutočnosti, ktoré Mestskí policajti riešili počas vý-
konu svojej služby. Dňa 9. 7. 2016 v čase o 05.25 hod., bol hliad-
kou mestskej polície nájdený vak s osobnými vecami a dokladmi 
na Svätotrojičnom nám., ktorý bol následne odovzdaný majiteľovi. 
Hliadke mestskej polície bola dňa 20. 7. 2016 v čase o 20.28 hod. 
nahlásená osoba ležiaca na Majerskom rade pri tenisových kurtoch. 
Po príchode na miesto bolo zistené, že ide o osobu plnoletú, pod 
vplyvom alkoholu a zranenú v oblasti hlavy. Na miesto bola privo-
laná záchranka, ktorá zabezpečila ošetrenie na mieste. Ďalej dňa 
25. 8. 2016, na základe oznámenia bolo zabezpečené odchytenie 
nemeckého ovčiaka v spolupráci s pánom Bahnom. Vykonaným 
šetrením sa podarilo zistiť majiteľa, ktorému bol pes vrátený. Dňa 
26. 8. 2016 Mestská polícia zabezpečovala úlohy súvisiace so sláv-
nostným podujatím osláv SNP. 
V septembri sa pracovníci Mestskej polície v Krupine zúčastnili nie-
koľkých kultúrno-spoločenských podujatí. V rámci podujatia  FUN 
RUN BEH a Gazdovský jarmok hliadka mestskej polície zabezpečo-
vala v spolupráci s organizátormi dohľad nad plynulosťou a bezpeč-
nosťou cestnej premávky a dodržiavanie verejného poriadku. Dňa 
16. 9. 2016 v čase o 23.58 hod., hliadka Mestskej polície vykonala 

asistenciu rýchlej zdravotnej pohotovosti, kedy posádka záchranky 
vykonávala ošetrenie pacientovi, ktorý bol agresívny. V skorých ra-
ných hodinách dňa 29. 9. 2016 po telefonickom oznámení občian-
ky mesta Krupina, hliadka Mestskej polície zabezpečila opatrenia 
k odstráneniu možného nebezpečenstva pádu nalomených a su-
chých konárov stromu na ul. Malinovského. Tieto opatrenia boli 
vykonané v spolupráci s Mestským podnikom služieb.
Dávam do pozornosti, že Mestská polícia v Krupine nevykonáva 24 
– hodinovú službu a preto v prípade priameho ohrozenia na živote, 
zdraví a majetku volajte telefónne číslo 112, prípadne 158. Telefón-
ne číslo Mestskej polície v Krupine je 0918 388 800. 
                                                                         Martin Gabera

NÍZKOTUČNÝ ŽIVOT
KINO KULTÚRA KRUPINA 18. NOVEMBER 2016, 19.00

divadelná komédia

Petra Polnišová  Zuzana Šebová  Anikó Vargová  Darina Abrahámová  Viktor Horján

www.kulturakrupina.sk
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Prázdninové aktivity v Mestskej knižnici 
Už tradične sa počas letných prázdnin konala v knižnici Det-
ská univerziáda. S podujatím začala knihovníčka Katarína Al-
mášyová ešte v roku 2013. Pod pojmom Detská univerziáda 
sa skrýva program pre deti v knižnici, kde sa každý deň dozve-
dajú zaujímavé veci z kníh, ale doobedie im spríjemnia aj rôz-
ne hry a na záver ich čaká vyhodnotenie týždňa s diplomami.  
Každý deň sme sa venovali inej téme. Najprv sa deti dozve-
deli teóriu z kníh  a potom nasledovali tvorivé dielne a tiež 
veľa hier, pretože deti treba stále niečím zaujať. V pondelok 
na deti čakali rekordy v ríši zvierat a vyrábanie rybičiek z 
polystyrénu, ktoré mohli udicami chytať ako z rybníka. Uto-
rok sa niesol v duchu zázračných bylín. Deti sa naučili pozná-
vať liečivé rastliny, dozvedeli sa niečo o mníchovi Cypriánovi 
a jeho celoživotnom diele. Cyprián po sebe zanechal u nás 
najstarší zachovaný herbár a deti ním inšpirované vytvorili 
vlastný herbár. V stredu sme spoznávali svet, putovali sme 
po štátoch v záhrade Boryho domu. Deti sa hravou formou 
učili spoznávať štáty pomocou ich charakteristických znakov 
a dozvedeli sa veľa zaujímavostí. Kreslili čo si predstavia 
keď počujú slovo Slovensko, čo považujú za charakteristické 
znaky nášho štátu a ľudí. Štvrtok prišla na rad téma s ná-
zvom Naše mesto.  Ukázali sme si knihy, ktoré sa zaobera-
jú Krupinou a spravili sme si malý výlet do Múzea Andreja 
Sládkoviča v Krupine. Deti absolvovali prehliadku s mojim 
výkladom expozície, ale aj výstavy Július Považan - lekár a 
umelec. Deti si posadali pred obrazy a ich úlohou bolo dať 
na papier, čo ich zaujalo. Inšpirovať sa mali obrazmi J. Po-
važana, ale mohli ich posunúť k vlastnej interpretácii jeho 
námetov. Posledný deň sme mali hľadanie pokladu, pričom 
sme sa zamerali na vyskúšanie pozornosti detí za celý týž-
deň. Týždeň sme uzavreli slávnostným vyhodnotením, deti 
dostali diplomy a spravila sa záverečná párty s balónmi, ko-
láčmi a detským šampanským. Každý deň chodili deti, ktoré 
sú už tzv. stálice našich podujatí, ale aj nové tváre. Denne 
chodilo 18-21 detí od štyroch do jedenásť rokov. Šikovní a 
nezbední boli všetci rovnako. Všetky deti prisľúbili účasť aj 
na najbližšej podobnej akcii a nás veľmi teší, že naša práca 
má zmysel a deti sa pri nás cítia dobre.     Mgr. Jana Melichová

Kráľovnou detských čitateľov sa stala Miriam Veró-
nyová, žiačka základnej školy E. M. Šoltésovej v 
Krupine. Za minulý rok prečítala 81 kníh. Podujatie 
otvoril Matúš Posádka, žiak Základnej umeleckej 
školy v Krupine, spevom a hrou na flaute a tak sa 
celé podujatie nieslo v slávnostnom duchu. Vyhod-
nocovalo sa v záhrade Boryho domu a na ocene-
nie detí sa prišli pozrieť ich spolužiaci, ale aj malí 
prváčikovia, ktorým sa prvé oboznámenie s knižni-
cou stalo motivujúce do ďalších návštev knižnice. 
Ocenení čitatelia dostali diplomy a knihy. Tohtoroč-
ným bonusom pre najlepšiu čitateľku  bol výlet do 
Zvolena. Zúčastnila sa Festivalu literatúry a Kráľov 
detských čitateľov. Pre čitateľov bol pripravený bo-
hatý program s besedami, koncertom, výletmi. 
Čitateľov privítala primátorka mesta Zvolen. Na 
radnicu viedol slávnostný sprievod, v ktorom boli 
deti oblečené v kráľovských plášťoch a na hlavách 
im svietili kráľovské koruny. Sprievodné podujatia, 
ale aj vyhodnotenia čitateľov, sú dobrým motivač-
ným prostriedkom pre deti, aby siahali po knihách 
aj vo svojom voľnom čase.     Mgr. Jana Melichová

V knižnici sa 14. septembra odmeňovali najlepší detskí čitatelia. Išlo o 
podujatie, ktoré sa koná každoročne v našom meste, ale aj v iných mes-
tách na Slovensku. Deti, ktoré sú čitateľmi Mestskej knižnice v Krupine, sa 
dočkali vyhodnotenia svojej snahy za rok 2015. 

Krupina má kráľovnu detských čitateľov

Miriam Verónyová sa ujala kráľovania medzi 
detskými čitateľmi v Krupine



InfolistyInfolisty 7KULTÚRA

„Sebechlebskí hudci“
ukončili výstavu významného 
insintného umelca
Býva dobrým zvykom začínať výstavu slávnostným otvorením - 
vernisážou, ale už menej časté sú slávnostné ukončenia výstav. 
Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine sa preto nies-
lo v posledný augustový večer v netradičnom duchu a 
tak trochu netradične, sme možno začali novú tradíciu.  
3. júna 2016 sme vernisážou otvorili výstavu Július Považan 
– lekár a umelec. Bola uskutočnená pri príležitosti maliarov-
ho nedožitého 90. výročia narodenia. Výstava sa tešila veľkému 
záujmu, keďže maliara a detského lekára veľa ľudí osobne po-
znalo. Veľa ľudí zároveň vedelo oceniť jeho výtvarné nadanie, 
zmysel pre kompozíciu a farebnosť a hlavne jeho osobitý štýl, 
ktorým prerazil aj vo svetovom insitnom maliarstve. Jeho tvor-
ba sa stala inšpiráciou aj pre rôzne skupiny detí a žiakov, ktorí 
chodili maľovať do priestorov múzea podľa obrazov J. Pova-
žana. Človek v jeho tvorbe nachádza stále nové interpretácie.  
31. augusta 2016 sme sa rozhodli sprístupniť výstavu aj ľuďom, 
ktorí ju pre pracovné povinnosti nestihli navštíviť počas otváracích 
hodín. 
Pri príležitosti ukončenia výstavy sme zorganizovali večernú ko-
mentovanú prehliadku výstavy s premietaním filmu Sebechlebskí 
hudci. Brány múzea sa pre návštevníkov otvorili o 19.00 hodine. 
Prehliadka sa začala výkladom historika múzea PhDr. Miroslava 
Lukáča, ktorý priblížil život maliara a s Považanovou výtvarnou 
tvorbou oboznámila návštevníkov Mgr. Jana Melichová. 
Pri výklade sme kládli dôraz na tému sebechlebských hudcov, ktorí 
boli známi humorom, prefíkanosťou, ale samozrejme aj muzikál-
nosťou. Rozobrali sme povesť Jozefa Horáka a aplikovali sme ju na 
obraz Júliusa Považana s názvom Sebechlebskí hudci. 
Spomínaná povesť sa dočkala aj filmového spracovania, a to už v 
roku 1975, kde si hlavnú úlohu zahral Krupinčan, ale aj známy a 
významný herec Viliam Polónyi. Po skončení prehliadky čakalo na 
návštevníkov prekvapenie - občerstvenie a milé posedenie v záhra-
de múzea pod hviezdnatou oblohou, pri pozeraní filmu Sebechleb-
skí hudci. Múzeum v ten večer navštívilo 18 návštevníkov a medzi 
nimi nechýbali ani deti.                                     Mgr. Jana Melichová

V Múzeu Andreja Sládkoviča sa v septembri skončila výstava ve-
novaná nedožitým 90. narodeninám lekára a talentovaného in-
sitného maliara európskeho mena MUDr. Júliusa Považana. Tento 
rok si jeho výročie pripomenuli aj v Slovenskej národnej galérii 
– v priestoroch Galérie insitného umenia - Schaubmarovom mlyne 
v Pezinku pod kuratelou PhDr. Kataríny Čiernej a spomienku na 
svojho rodáka usporiadali v jedinej Galérii Júliusa Považana v jeho 
rodisku Žiari nad Hronom. 

Múzeum rozširuje zbierku 
obrazov Júliusa Považana

Vďaka uskutočnenej výstave 
v Krupine Július Považan – lekár 
a umelec, ktorá oslovila aj MUDr. 
Milana Považana - syna slávne-
ho maliara, mesto Krupina zís-
kalo ďalšie 3 obrazy jeho otca. 
Syn sa rozhodol mestu a múzeu 
venovať kvalitné reprezentatív-
ne práce svojho slávneho otca: 
Pod Šášovským hradom (s mo-
tívom narodenia Ježiša) z roku 
2000, ďalej Traja baníci z roku 
2005 a napokon Z poľa z roku 
2006. Obrazy sú v skutočnosti 
oveľa pôsobivejšie, než na foto-
grafii. Všetky nové Považanove 
maľby bude možné vidieť počas 
niektorej z budúcich výstav, ale-
bo pri spomienke ma 100. výro-
čie narodenia. 
Teraz aspoň 
prostredníc-
tvom tohto 
periodika.
Darcovi MUDr. 
Milanovi Pova-
žanovi patrí za 
túto veľkorysú 
dotáciu veľká 
vďaka a úcta. 
Nie každý sa 
dokáže vzdať 
obrazov ta-
kej vysokej 
finančnej a 
u m e l e c k e j 
hodnoty. 
Obrazy nie sú 
len krásne, 
samé o sebe 

zaujímavé diela, ale divákovi sa môžu prihovárať 
svojím takmer imanentným svetom duchovných a 
kultúrnych hodnôt.
                                                PhDr. Miroslav Lukáč
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Zamestnanci a študenti Gymnázia Andreja Sládkoviča slávnostne
otvorili školský rok 2016/17
Ani sme sa nenazdali a prázdniny ubehli ako voda.  Opäť 
bolo treba skôr vstávať a po dvojmesačnom oddychu ísť 
do školy. Niektorí to už poznali, takže ich nadšenie nebolo 
až tak veľké. Iní išli do školy prvýkrát s novými očakáva-
niami, s novými predstavami.  
Slávnostné otvorenie nového 
školského roku sa uskutočni-
lo v telocvični školy, kde všet-
kých privítala riaditeľka Mgr. 
Monika Strehárová. V úvode 
privítala všetkých, študentov 
a pedagógov školy. Prihovorila 
sa študentom a spomenula, že 
nový školský rok prinesie 188  
školských dní, ale aj dni prázd-
nin a sviatkov. Oboznámila nás 
s aktivitami školy a s prácou 
študentskej rady. Príhovor spre-
vádzala prezentácia, kde mohli 
študenti sledovať novinky, ktoré 
počas prázdnin pribudli. Prvou 
bola nová zborovňa pre peda-
gógov, klubovňa pre členov štu-
dentskej rady a vynovená trieda 
pre našich prvákov.  

V závere sa prihovoril  pán kaplán našej farnosti Mgr. Michal Válka, 
ktorý bude vyučovať náboženskú výchovu. V príhovore povzbu-
dil študentov a poprial im úspešné vykročenie do školského roka 
a veľa úspechov. Veríme, že školský rok 2016/2017 bude úspešným 
rokom pre maturantov, pre všetkých študentov, ale aj pedagógov.                                                                                                                                       
                                                                      Mgr. Oľga Gajdošíková

V tomto školskom roku sme sa rozhodli začať trošku netradične. 
Našim zámerom bolo spoznať nových prvákov v inom prostredí ako 
sú priestory školy. 
Vymysleli sme pre nich tri dni plné zaujímavého programu. Prvé 
dva školské dni strávili prváci v škole a dozvedeli sa základné 
organizačné informácie, zoznámili sa s pedagógmi a spolužiakmi 
z vyšších ročníkov.  
Tretí školský deň sa študenti 1. a 2. ročníka zúčastnili na účelovom 
cvičení. V ranných hodinách sme vyštartovali k nášmu cieľu, ktorým 
bola návšteva Pustého hradu. 
Z parkoviska sme sa vybrali po turistickom chodníku. Išlo o ľahšiu 
turistiku, ale aj napriek tomu sme sa trošku zahriali. Počasie nám 
prialo a postupne sa ranný opar nad Zvolenom rozplynul a nám 
sa naskytol krásny pohľad na mesto Zvolen. Študenti sa od  
vyučujúcich dozvedeli pár zaujímavých informácii o histórii hradu 
a dokonca si zopakovali aj vedomosti z geografie. 
Vo štvrtok si pre našich prvákov pripravili aktivity pracovníčky 
Centra voľného času – JUNIOR. 
Prostredníctvom rôznych aktivít sa študenti lepšie spoznali, riešili 
problémové úlohy a situácie.  
Posledný deň  sme so študentmi navštívili Múzeum Slovenského 
národného povstania v Banskej Bystrici. 
Pripomenuli sme si tak už 72. výročie ozbrojeného povstania 
domáceho odboja počas druhej svetovej vojny. Pozreli sme si 
stálu expozíciu Múzea SNP, ktorá pozostávala z 3 častí.  Lektor 
múzea nás oboznámil s udalosťami, priebehom a výsledkami I. 
a II. svetovej vojny. Dozvedeli sme sa informácie o problematike 
holokaustu a tragédii európskeho židovstva. 
Ústrednou témou expozície bol protifašistický odboj a udalosti 
Slovenského národného povstania. Mali sme možnosť vidieť 
fotografie, uniformy vojakov, mapy, prezentácie, bojovú techniku…  
Po návšteve múzea sme sa presunuli na hlavné námestie v Banskej 
Bystrici, kde sa konal už 359. Radvanský jarmok. Mali sme možnosť 
prezrieť si veľké množstvo stánkov s tradičnými remeslami z celého 
Slovenska a zahraničia.
Samozrejme sme neobišli aj stánky s dobrotami a domov si priniesli 
perník, či tradičnú varešku.
                                                                         Mgr. Oľga Gajdošíková

„Adaptačný  týždeň pre prvákov“
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Demografický vývoj obyvateľstva
v meste Krupina v mesiacoch 
júl - september 2016
Naši novonarodení Krupinčania : 31 detí

Manželstvo uzavrelo 17 párov:

Opustilo nás 12 spoluobčanov:

Ing. Adriana Žabková

Katarína Benková, 36-ročná
Ján Ďurica, 76-ročný
Anna Hlbočanová, 96-ročná
Dušan Krílek, 66-ročný
Ján Kružic, 56-ročný
Pavel Kvas, 69-ročný
Štefan Matej, 68-ročný
Marian Selecký, 61-ročný
Elena Tvrdá, 60-ročná
Anna Valachová, 88-ročná
Stanislav Veróni, 85-ročný
Angela Zošiaková, 79-ročná

Samuel Alakša
Oliver Benko
Melanie Cacchiarelli
Dávid Daraboš
Patrik Drienovský
Leonard Garaj
Tereza Halajová
Lukáš Herman
Jakub Ivan
Emily Jambrichová
Veronika Janeková
Matúš Kováč
Samuel Kovalič
Kristína Kráľovičová
Jozef Kukla
Sebastián Macko

Filip Machovič
Tobias Melišek 
Ema Mičudová
Lea Mičudová
Jakub Mozola
Ján Pardus
Radko Plošický
Alex Považan
Andrej Rievaj
Anna Selecká
Damián Sopko
Tatiana Šípková
Filip Tuhársky
Jakub Tuhársky
Paulína Turanová

Miroslav Baculík a Helena r. Jurná
Miroslav Čepček a Alžbeta r. Plevová
Peter Dado a Jana r. Šimková
Rastislav Frčka a Miroslava r. Drdolová
Ján Hucovci a Mária r. Bavalová
Martin Janiga a Radka r. Kresanová
Marek Kaššay a Monika r. Machovičová
Ján Košický a Katarína r. Fojtíková
Tomáš Križan a Dominika r. Fekiačová
Peter Kuzma a Ivana r. Hejtmaníková
Vincent Matis a Dominika r. Juríčeková
Maroš Mokoš a Júlia r. Kmeťová
Peter Oružinský a Jozefína r. Rondíková
Juraj Radobický a Katarína r. Križanová
Miroslav Svitka a Dana r. Frčková
Michal Tóth a Petra r. Parobková
Dušan Vališ a Martina r. Stehlíková

Študenti Gymnázia A. Sládkoviča nesklamali svojou účasťou ani 
tento rok a zapojili sa do súťaže s názvom „Odbojárska vatra na 
Švábe“. Dňa  28. 9. 2016 sa študenti maturitného ročníka spolu 
s pani riaditeľkou našej školy zúčastnili akcie v osade Šváb pri 
Krupine. Túto akciu pripravilo Mesto Krupina v spolupráci so Zá-
kladnou organizáciou Sloven-
ského zväzu protifašistických 
bojovníkov v Krupine. V do-
obedňajších hodinách sa pri 
pamätníku Alexandra Nevské-
ho stretli pozvaní hostia, čle-
novia SZPB, žiaci základných 
a stredných škôl spolu s peda-
gógmi, obyvatelia mesta Kru-
pina, aby si uctili spomienku 
na udalosti Slovenského ná-
rodného povstania. V úvodnej 
časti sa konalo kladenie ven-
cov k pamätníku a príhovory 
pozvaných hostí. Následne po nich pán primátor mesta Krupina 
Ing. Radoslav Vazan zapálil partizánsku vatru, ktorá horela až do 
ukončenia celej akcie. Dvaja z našich študentov – Peter Pavlenda a 
Tomáš Tomašovic (4.G)  počas úvodného ceremoniálu držali čestnú 
stráž pri spomínanom pamätníku.  Súčasťou akcie bola aj súťaž 
študentov základných a stredných škôl v meste Krupina, ktorá po-
zostávala zo  štyroch disciplín: hod granátom, streľba zo vzduchov-
ky na terče, dejepisný kvíz a zdravotnícka príprava. Na 1. mieste 
sa umiestnila ZŠ E. M. Šoltésovej,  na 2. mieste ZŠ J. C. Hronské-
ho,  3. miesto získalo Gymnázium A. Sládkoviča a 4. miesto získala   
SOŠOaS v Krupine. Ďakujeme maturantom, ktorí sa zúčastnili tejto 
akcie a reprezentovali našu školu.                Mgr. Oľga Gajdošíková

Gymnazisti sa zúčastnili súťaže 
„Odbojárska vatra na Švábe“

V dňoch 29. - 30. septembra 2016 sa na Gymnáziu v Šahách ko-
nal už 44. ročník medzinárodného športového podujatia Ipeľský 
pohár.  Súčasťou tejto súťaže boli futbalové a volejbalové zápasy 
chlapcov a dievčat. 29.  septembra 2016  sa naši študenti (vý-
ber hráčov z každého ročníka) zúčastnili na volejbalovom zápase, 
kde sa stretlo až 7 družstiev. V silnej konkurencii sa naši chlapci 
umiestnili na 3. mieste.  30. septembra 2016 sa dievčatá našej 
školy porovnávali s konkurenciou zo Slovenska, Maďarska a Česka. 
Naše dievčatá sa nakoniec prebojovali až do finále. Obidve družstvá 
vo finále boli výkonnostne veľmi vyrovnané.  Nakoniec sme získali 
krásne 2. miesto.  Dievčatám a chlapcom gratulujeme ku krásnemu 
športovému výkonu.
                                                                             Mgr. Oľga Gajdošíková

44. ročník Ipeľského pohára v Šahách

Od 16. – 22. septembra 2016 
prebiehala na celom Slovensku 
akcia s názvom Týždeň 
dobrovoľníctva. Gymnázium 
A. Sládkoviča sa každoročne 
zapája do tejto dobrovoľníckej 
aktivity. 22. 9. 2016 sa študenti 
2. ročníka zapojili do čistenia 
objektu kláštora v obci Bzovík, 
ktorého vznik sa datuje do 12. 
storočia. Naši študenti pomáhali 
s upratovaním objektu a jeho 
okolia. Študentky zametali 
a čistili jednotlivé bašty. 
Chlapci robili ťažšie práce – 
prenášali kamene, čistili areál 
od buriny. Ďakujeme všetkým 
zúčastneným, že aj takouto 
formou prispeli ku krajšiemu 
svetu.     Mgr. Oľga Gajdošíková

Pomáhali aj študenti gymnázia
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Noví kňazi v RK farnosti  Krupina

V sobotu 17. septembra si obec Žibritov, ktorá v rokoch 1968 – 1990 bola súčasťou 
mesta Krupina,  pripomenuli 750. výročie prvej písomnej zmienky. Stalo sa tak po zrej-
me dlhšom spore medzi dedičmi rodu Hunt-Poznanovcov na jednej strane a mešťanmi 
z Banskej Štiavnice a Krupiny na strane druhej. V tejto listine (dohode o hraniciach 
medzi spornými stránkami), ktorá sa zachovala iba v odpise z roku 1274, je okrem 
Žibritova, spomínaný Krnišov a niektoré ďalšie lokality, ale aj osobnosti – vrátane 
prvého krupinského richtára Herborda. Obec Žibritov začala sláviť okrúhle jubileum 
slávnostnými službami Božími v ev. a. v. chráme, ktoré viedla krupinská námezdná 
farárka Mgr. Mária Dubeková. Slávnostnú kázeň povedal ev. a. v. krupinský farár Mgr. 
Miroslav Dubek, v ktorej pripomenul dôležitosť toho, kto je a kto ostane dedičom 
zeme, kto si bude spomínať na 800-sté, alebo aj ďalšie výročie obce. Potom si mohli 
všetci prezrieť školu so starým zariadením, ale aj fotografie Žibritovčanov z čias už 
legendárneho ev. a. v. farára Jána Jahodu. Starosta Dušan Laco neskôr privítal pozva-
ných hostí a rodákov, ktorí sa stretli pri spoločnom stole v kultúrnom dome. O histo-
rickom význame Žibritova a unikátnych pamiatkach prehovoril historik Múzea Andreja 
Sládkoviča v Krupine Dr. Miroslav Lukáč, ktorý pripravil aj podklady pre bulletin Žibritov 
1266 – 2016. Spomenul unikátny zvon z roku 1680 od slávneho majstra Baldazára 
Herolda z Viedne, protitureckú pevnôstku, rody Koháryovcov a Coburgovcov, spojené 
s dejinami obce, ale aj natáčanie niekoľkých filmov (najmä Dáždnik svätého Petra) či 
zábery výnimočného architekta Ladislava Hudeca zo Šanghaja. Pre hostí a domácich 
vystúpili folklórne skupiny Baďančianka z obce Baďaň, rómsky súbor Romano Jilo 
z Krupiny, Ľudová hudba Andreja Sládkoviča, spevácky zbor seniorov Vartovka, ale 
aj Ľudová hudba Hriňovci a hudba Dežka Oláha. Vychutnávanie programu svojim vy-
stupovaním spríjemnila moderátorka Bibiana Ondrejková, herečka a tvár Slovenskej 
televízie. Okrem hudobnej a tanečnej kultúry mohli návštevníci spoznať majstrovstvo 
krupinského rezbára Jozefa Fojtíka, alebo výrobcov drevených hračiek, alebo aj ochut-
nať domáce zabíjačkové špeciality, koláče, samozrejme makové a tvarohové štrúdle 
a mnoho iného. Hostia a domáci sa pri živom programe mohli rozprávať do neskorého 
večera. 750-te výročie prvej písomnej zmienky je len raz a určite aj vďaka tejto paráde 
ostane dlho v pamäti všetkých Žibritovčanov a hostí.                     PhDr. Miroslav Lukáč

Žibritov oslávil 750. výročie prvej písomnej zmienky

Rímskokatolícka cirkev farnosť Krupina, na základe rozhodnutia banskobystrického diecézneho biskupa Mons. Mariána Chovanca, má od 
1. júla 2016 nového správcu farnosti, ako aj nového kaplána. 
Veriaci z farnosti Krupina privítali dňa 1. júla 2016 nových duchovných pastierov - pána farára Mons. ThDr. Mariána Bublinca, PhD. a pána 
kaplána Mgr. Michala Válku.

Správcov farnosti prijal na Mestskom úrade aj primátor mesta 
Ing. Radoslav Vazan, spolu so zástupkyňami  samosprávy  mes-
ta Krupina. V neformálnom rozhovore oboznámili nových kňazov 
so súčasnou situáciou v meste Krupina, ako aj cieľmi mesta do 
budúcich rokov. 

Nový správca RKF Krupina Mons. Marián Bublinec, PhD. 
narodený 31. 3. 1966 v Bratislave, bol ordinovaný 26.8.1990 vo Vyhniach. Od  vtedy  pôsobil ako  kaplán vo far-
nosti Lazany do októbra 1990, od novembra 1990 do augusta 1992 bol kaplánom v Detve. V auguste 1992 odišiel 
na štúdium katechetiky v Saleziánskej univerzite Rím, ktoré ukončil v júni 1995 s titulom: ThLic. (skratka ThLic 
Licenciát teológie, je akademický titul udeľovaný v niektorých štátoch (napr. Slovensko, Česko) absolventom 1. 
stupňa doktorandského štúdia katolíckej teológie.) Po skončení štúdia nastúpil v júli 1995 ako  farár v obci Pitelová, 
kde pôsobil až do septembra 2004. Od mája 2006 do marca 2008 bol farárom na Donovaloch. V apríli 2008 pôsobil 
ako generálny vikár BÚ do júla 2011. Od júla 2011 sa stal dočasným diecéznym administrátorom Banskobystrickej 
diecézy až do decembra 2012. Do júna 2013 bol generálnym vikárom BÚ (zástupcom diecézneho biskupa). V júli 
2013 sa stal správcom  farnosti v Brusne, kde pôsobil až do júna 2016.

Kaplán Mgr. Michal Válka,
narodený 6. 8. 1983, úspešne ukončil štúdia na UMB na Pedago-
gickej fakulte v magisterskom štúdiu. Po ukončení štúdia začal 
študovať na UK v Bratislave na Rímskokatolíckej cyrilometodskej 
bohosloveckej fakulte, ktorú úspešne ukončil v máji 2016. Ordi-
novaný bol 18.6.2016 v Banskej Bystrici a podľa dekrétu otca bis-
kupa Mons. Mariána Chovanca menovaný za kaplána do Krupiny 
od júla 2016. 

Zároveň primátor mesta Ing. Radoslav Vazan , ako aj všetci prítomní zaželali novým 
kňazom veľa zdravia, sily a vôle pri spravovaní našej farnosti.
Veríme, že pán farár aj pán kaplán sa medzi nami udomácnili a ich pôsobenie a povzbu-
denia pomôžu rozvoju našej farnosti, ako aj nášmu mestu. Želáme im, aby v našom 
meste našli nový domov a cítili sa tu dobre. K tomu bezpochyby prispejú všetci obyvate-
lia nášho mesta.                                       Mgr. Anna  Surovcová, Mgr. Anna Borbuliaková

https://sk.wikipedia.org/wiki/Akademick%C3%BD_titul
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
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Dňa 29. 9. 2016 Základná škola Jozefa Cígera Hronského v Krupi-
ne privítala spisovateľku Martu Hlušíkovú. Spisovateľka pochádza 
z Rimavskej Soboty a venuje sa tvorbe už 36 rokov. Píše príbehy 
pre deti a mládež (Neznášam, keď ma hladkajú po hlave,  Čo baby 
nedokážu, Kde pavúky tkajú cukrovú vatu, Malá encyklopédia anti-
ckej kultúry a iné), ale aj odbornú literatúru. Veľa písala aj do det-
ských časopisov – Adamko, Zornička, Slniečko, Včielka.  Prezradila 
nám, že na jar jej vyjde druhé pokračovanie knihy „Anita sa smeje 
dvojhlasne“.  Beseda s pani spisovateľkou bola veľmi zaujímavá, 
podnetná, dozvedeli sme sa o jej živote a tvorbe. Pani Hlušíkovú 
potešilo, keď medzi štvrtáčkami objavila budúcu nádejnú spisova-
teľku Barborku Melichovú. Na záver besedy rozdávala autogramy 
a najlepšie čitateľky zo štvrtého ročníka jej za všetkých spolužiakov 
poďakovali za príjemne strávené chvíľky. 
                                                                      Mgr. Jana Bartošová

Beseda so spisovateľkou Martou Hlušíkovou

V piatok 26. augusta 2016 o 13.00 hodine Mesto Krupina v spo-
lupráci s Okresným úradom v Krupine a Základnou organizáciou 
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Krupine usporia-
dali spomienku na 72. výročie Slovenského národného povstania. 
Po prvýkrát od novembra 1989 sa na slávnostnom akte kladenia 
vencov zúčastnili profesionálni vojaci – čestná stráž ako nosiči ven-
cov. Ženy - vojačky najprv položili vence k tabuli vojenských obetí 
II. sv. vojny, potom k tabuli pplk. Viktor A. Karasiova – Stepanova 
vo vnútri budovy a napokon k pamätníku kpt. Georgesa de Lan-
nurien – veliteľa oddielu francúzskych partizánov. Potom sa pri pa-
mätníkoch poklonili aj predstavitelia mesta – primátor Ing. Rado-
slav Vazan, okresu – prednosta OÚ Krupina Ing. Peter Filuš, ďalej 
hostia plk. Oleg Avrinskij – pridelenec obrany pri Veľvyslanectve 
Ruskej federácie v Slovenskej republike, náčelník odboru operá-
cie veliteľstva vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky 
plk. Slavomír Milde, pán Miroslav Prístavka - zástupca Oblastného 
výboru SZPB a Ing. Stanislav Petrenec – predseda ZO SZPB. Úctu 
tým, ktorí obetovali svoj život, alebo bojovali za lepšiu budúcnosť 
pre iných prejavili aj členovia SZPB, ako aj obyvatelia mesta a oko-
lia. Po zaznení hýmn Ruskej federácie a Slovenskej republiky sa 
prítomným postupne prihovorili primátor mesta Ing. Radoslav Va-
zan, plk. Oleg Avrinskij z Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slo-
vensku, ďalej Miroslav Prístavka za OV SZPB Zvolen a gen. v.v. 
Ing. Stanislav Petrenec za ZO SZPB v Krupine. Nakoniec pre hostí 
i všetkých prítomných na námestí zazneli ruské národné piesne 
v interpretácii skupiny Donských kozákov z Rostova z Ruskej fe-
derácie. Dvaja muži a dve ženy zahrali a zaspievali nielen známe 
ruské ľudové piesne. Neskôr ešte kozáci navštívili mesto a Múzeum 
Andreja Sládkoviča a po prezretí najzaujímavejších častí expozície 
sa podpísali do kroniky. Ich umeniu sa mohli Krupinčania potešiť aj 
večer po 19.00 hodine na Vatre pri Vartovke. Okrem ruských piesní 
vyskúšali aj znalosť Krupinčanov, keď spolu zaspievali slovenskú 
pieseň Na Kráľovej holi.                                PhDr. Miroslav Lukáč

Na slávnostnom akte kladenia vencov aj „Donskí kozáci“
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Odbojárska vatra na Švábe
Takmer o mesiac neskôr  Mesto Krupina v spolupráci so Základnou 
organizáciou SZPB v Krupine v osade Šváb pri príležitosti 72. vý-
ročia príchodu Partizánskeho zväzku Alexandra Nevského usporia-
dali ďalšiu spomienku na SNP. Oficiálna časť začala pri pamätníku 
venovanom členom partizánskeho zväzku, ktorí padli počas SNP 
v Krupine a na Švábe. 
Na samom počiatku vojaci – čestná stráž – príslušníci Ozbrojených 
síl Slovenskej republiky položili vence a predstavitelia mesta, Veľvy-
slanectva Ruskej federácie, SZPB, ako aj ďalší hostia a návštevníci 
sa poklonili pred pamätníkom – obetiam z obdobia vojny a SNP. 
Následne primátor mesta Ing. Radoslav Vazan zapálil vatru. 

Potom sa rozhoreli prejavy. Prítomným sa krátko prihovoril primátor 
Radoslav Vazan, následne zástupca vojenského pridelenca Veľvy-
slanectva Ruskej federácie na Slovensku plk. Jevgenij Karpuchov, 
ktorý peknou ruštinou vyzdvihol význam spoločného boja za slobo-
du. Zástupca Oblastného výboru SZPB vo Zvolene Dušan Šablatúra 
s ďalšími členmi a generál v.v. Ing. Stanislav Petrenec predseda 
ZO SZPB pripomenuli význam SNP v slovenských dejinách. O kon-
krétnych udalostiach na Švábe, príchode partizánov, organizovaní 
a ústupe po útoku nemeckého bojového pluku Schill (wehrmacht) 
počas SNP prehovoril PhDr. Miroslav Lukáč - historik Múzea A. Slád-
koviča v Krupine. Spomenul tiež paradoxy vojny, kedy sa civili báli 
nielen nepriateľov, ale aj vlastných. Vojta vytiahne z ľudí to dob-
ré i to zlé, všetko, čo sa v nich skrýva. Vynikajúco tieto paradoxy 
vyložila bieloruská autorka novej knihy Vojna nemá ženskú tvár 
Svetlana Alexijevičová, ktorá za tento fascinujúci román a zároveň 
dokument získala Nobelovu cenu za literatúru (2015). Súčasťou 
spomienky na Švábe bola organizovaná súťaž žiakov a študentov 
krupinských škôl. Domáci predstavitelia vo svojich prejavoch i roz-
hovoroch poukázali na dôležitosť pamätať si historické udalosti II. 
svetovej vojny. K tomuto cieľu či vôbec k lepšej informovanosti náv-
števníkov Švábu azda prispeje nová informačná tabuľa. Myšlienka 
sa zrodila pred 2 rokmi počas prvého ročníka spomienky v októbri 
2014. Priamy podnet k vyhotoveniu tabule dal Stanislav Petrenec 
- predseda ZO SZPB v Krupine. Za technické riešenie a vyhoto-
venie dreveného rámu a osadenie patrí poďakovanie Jánovi Alak-
šovi – vedúcemu odd. kultúry a Pavlovi Mokošovi z MsÚ Krupina. 
Autorom a zostavovateľom tabule je historik krupinského múzea 

Dr. M. Lukáč. Okrem fotografií veliteľa partizánskeho zväzku V. A. 
Karasiova-Stepanova a kpt. Ľudovít Sýkora sú na tabuli aj zábery 
členov zväzku pri Dobrej Nive asi z 18. októbra 1944, a návštevy 
bývalých partizánov o 20 rokov neskôr spolu s obyvateľmi Švábu 
v roku 1964. Vybrané osobnosti dopĺňajú historická a nová foto-
grafia pamätníka (1959 a 2015). Fotografie poskytli Mesto Krupina 
(zbierka mestskej kroniky a Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine) 
a Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Po 
skončení príhovorov Dušan Šablatúra ako zástupca OV SZPB odo-
vzdal Pamätnú medailu kapitána Nálepku (ktorú udelila Ústredná 
rada SZPB) primátorovi mesta Ing. Radoslavovi Vazanovi. Potom 
si hostia a prítomní prezreli niektoré miesta spojené s pôsobením 
partizánov na Švábe (Gregáňov a Ďuricov dom - Jakušovci či Jalo-
viarov dom) prípadne tiež súťaže žiakov a študentov. Celé poduja-
tie napokon spestrili a oživili členovia rómskeho folklórneho súboru 
Romano Jilo a detského folklórneho súboru Vartášik z Domčeka 
– CVČ v Krupine. Súťaž krupinských základných a stredných škôl 
(ZŠ JCH, ZŠ EMŠ, GAS a SOŠOaS) prebehla skôr. Najprv si preverili 
vedomosti kvízom o II. sv. vojne a SNP, ktorý spracoval historik 
krupinského múzea M. Lukáč, následne absolvovali test a praktické 
zručnosti v prvej pomoci (stanovište zabezpečovala Ing. Bohumila 
Balková zo SOŠOaS), ďalej streľbu na terč zo vzduchoviek (Mgr. 
Martin Selecký zo ZŠ EMŠ) a nakoniec hádzali granátom do vyme-
dzeného priestoru (Mgr. Michal Kilik zo ZŠ JCH). Žiaci ZŠ EMŠ do-
konca priniesli prilbu a nábojnicu z II. sv. vojny. Okrem toho dvaja 
študenti gymnázia – Tomáš Tomašovic a Peter Pavlenda stáli vo 
vojenskom oblečení a so zbraňami ako čestná stráž pri pamätníku 
spolu s príslušníkmi OS SR. Napokon znova pri pamätníku a do-
hárajúcej vatre M. Lukáč vyhodnotil súťažnú časť dňa a účastníci 
prijali diplomy z rúk primátora R. Vazana. Na prvom miestne skon-
čili žiaci ZŠ EMŠ (s počtom bodov 18), na druhom mieste žiaci ZŠ 
JCH Krupina (17 bodov), na treťom mieste študenti GAS Krupina 
(16 bodov) a len s minimálnym rozdielom pol bodu SOŠOaS (15,5 
bodov). Pred organizovaním stretnutia boli účastníci vyzvaní, aby si 
priniesli fotografie, militárie alebo čokoľvek, čo sa viaže na obdobie 
II. svetovej vojny. Okrem kroniky SZPB v Krupine, rôznych zbraní či 
ich súčastí, priniesla pani Gabriela Vicianová fotografie zbombardo-
vanej Krupiny. Za tieto fotografie, ktoré zároveň majiteľka prisľúbi-
la venovať múzeu, získala mimoriadnu cenu krupinskú monografiu. 
Niektorí hostia a účastníci spolu s predsedom Klubu slovenských 
turistov v Krupine Dr. Jozefom Capuliakom vystúpili na neďaleký 
vrch Skala (711 m n.m.). Všetkým zúčastneným (žiakom, študen-
tom i učiteľom), iniciátorom i organizátorom patrí poďakovanie. Aj 
takto je možné sa vrátiť do histórie a pripomenúť si obdobie, kto-
ré osudovo zasiahlo väčšinu obyvateľov Slovenska. Na budúci rok 
sú vítaní všetci Krupinčania na podobnú akciu, ktorá sa uskutoční 
k 73. výročiu príchodu partizánov na Šváb 28. septembra 2017.                                                                                                                                            
                                                                       PhDr. Miroslav Lukáč
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Na sklonku minulého roku boli nelegálne skládky v našom meste 
skloňované veľmi často, či už v médiách, na sociálnych sieťach, 
na komisii rozvoja mesta, ale najmä na zasadnutiach Mestského 
zastupiteľstva v Krupine. Dôvodom bolo nepodpísanie zmluvy s En-
viromentálnym fondom o poskytnutí dotácie pre rok 2015 zo strany 
Mesta. Napriek tomu, že Mesto Krupina malo schválenú dotáciu na 
likvidáciu nelegálnych skládok, projekt nebol realizovaný z dôvodu 
časovej tiesne a ťažko splniteľných podmienok realizácie vo vzťahu 
k skutočnosti, že dodávateľ služby ako víťaz verejného obstaráva-
nia nebol ochotný garantovať ukončenie prác v stanovenom termí-
ne a rozsahu. Po zvážení všetkých možností a rizík, ktoré by nám 
realizácia projektu v tej dobe priniesla, som sa rozhodol zmluvu 
nepodpísať a čelil som veľkej kritike. Verejne som však sľúbil, že 
v prípade, ak sa bude výzva na odstránenie nelegálnych skládok 
opakovať, podáme žiadosť opäť a pokúsime sa byť úspešní. Svoj 
sľub som splnil a som veľmi rád, že nám bolo začiatkom októbra 
doručené Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej re-
publiky o poskytnutí finančných prostriedkov z Enviromentálneho 
fondu formou dotácie na projekt „Likvidácia nelegálnych skládok 
s odpadom v Krupine“. Dotácia vo výške 70.000,- EUR spolu s po-
vinným spolufinancovaním zo strany Mesta vo výške min. 5% bude 
nasmerovaná do lokalít so zdokumentovanými skládkami v extravi-
láne nášho mesta (napr. Havran, Stávka, Hozník, Ficberg). Po reali-
zácii prác spojených s vyzbieraním a uložením rôznorodého odpadu 
na oficiálnu skládku, ktoré zabezpečí Mestský podnik služieb s.r.o., 
bude prebiehať monitoring lokalít, aby sa predišlo ich opätovnému 
znečisteniu. 

Likvidácia nelegálnych skládok 
s odpadom v Krupine

Za zamyslenie stojí prečo vôbec nelegálne skládky v našom meste 
vznikajú, prečo si ľudia znečisťujú vlastné, bezprostredné život-
né prostredie. Existencia nelegálnych skládok vypovedá o úrovni 
obyvateľov a ich vzťahu k životnému prostrediu. V meste Krupina 
je v prevádzke zberný dvor, ktorý je od júna 2016 otvorený každý 
deň okrem nedele a občania tam môžu odovzdať všetky druhy od-
padu. Okrem toho Mesto zabezpečuje pravidelný vývoz biologicky 
rozložiteľného aj nebezpečného odpadu. Buďme preto zodpovední 
k nášmu životnému prostrediu a využívajme existujúce možnosti 
likvidácie odpadu z našich domácností či prevádzok, aby nasledu-
júce generácie nemuseli riešiť po nás nové enviromentálne záťaže.                                                                                                                                          
                                                                       Ing. Radoslav Vazan

Dňa  19. septembra sa stretli zástupcovia Slovensko -nemeckej 
obchodnej a priemyselnej komory Ing. Željka Šenkovič, Mgr. Zuza-
na Šníderová, firmy Continental Zvolen  Ing. Marián Lováss, Ing. 
Dominika Pučeková personálne oddelenie, Milan Bohuš Trainer Hu-
man Relations firmy, s riaditeľkou Strednej odbornej školy obchodu 
a služieb Mgr. Annou Borbuliakovou, zástupcom školy Ing. Petrom 
Lazárom a hlavným  majstrom OV pre strojárske odbory Bc. Jánom 
Brodnianskym. Stretnutie pokračovalo dňa 27. septembra 2016 
na úrade BBSK, kde za účasti riaditeľa úradu a Ing. Milana Uhrí-
ka, PhD., vedúceho oddelenia školstva a mládeže  Mgr. Vojtecha 
Pappa, sa vymedzili možnosti vytvorenia spoločnej  viacodboro-
vej študijnej  triedy na našej škole. Témou spoločného stretnutia 
bolo Duálne vzdelávanie. Škola už štyri roky spolupracuje s firmou 
Continental na  úseku odborného vzdelávania, žiaci odboru me-
chanik strojov a zariadení vykonávajú  odborný výcvik vo firme. 
Firma Continental sa rozhodla  vstúpiť do Duálneho vzdelávania 
a za partnera v príprave Mechanikov strojov si vybrala našu školu. 
Garanciu nad  vzdelávaním pre spomínanú firmu preberá AHK -  
Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora. 

Druhí v rámci škôl BBSK

Komora  zaručuje v rámci jej projektov citujem: “DUALpro   kvali-
tatívne vysokohodnotné, moderné a na potreby trhu orientované 
duálne odborné vzdelávanie v súlade s dlhoročne overenými ne-
meckými štandardmi kvality prípravy žiakov. Jeho špecifikom sú 
aj jednotné záverečné skúšky. Tie sú rovnaké pre celú Spolkovú 
republiku Nemecko a konajú sa v jeden deň. Ich jednotnosť zaru-
čuje to, že známka mechanika strojov z Berlína je porovnateľná so 
známkou mechanika strojov z Mníchova. Teraz vďaka projektom 
DUALpro aj s mechanikmi strojov a zariadení aj so Slovenska - 
Krupiny.“ Priebeh štúdia je vo svojej podstate totožný s dnešným 
modelom vzdelávania, len za praktickú odbornú prípravu žiakov  
preberá zodpovednosť firma Continental spoločne s AHK. Škola za-
bezpečuje teoretické vzdelávanie v škole, je partnerom pre firmu 
a zároveň má dohľad nad odborným vzdelávaním  žiakov školy. 
Žiaci v polovici štúdia absolvujú prvú polovicu skúšok a na záver 
štúdia druhú polovicu skúšok. Po úspešnom absolvovaní získavajú 
absolventi  študijného odboru mechanik strojov  maturitné vysved-
čenie, výučný list a nemecký certifikát odbornej spôsobilosti. Uve-
dené dokumenty im  rozširujú možnosti uplatnenia na trhu práce 
na Slovensku, ale aj v krajinách EU. Absolventi majú ihneď po škole  
isté uplatnenie na trhu práce priamo v našom  regióne - firma 
Continentál, počas školy  majú možnosť  praxovať aj v materských 
firmách v zahraničí, naučia sa pracovať s modernými technológia-
mi. Už počas štúdia získajú finančný príspevok  na celé štúdium a  
získavajú  všetky benefity stálych zamestnancov firmy, ale hlavne 
získavajú reálne skúsenosti priamo od ľudí z praxe.
Dovoľte mi na záver skonštatovať, že sme  druhá škola v rámci 
BBSK, ktorá do duálneho systému vzdelávania vstupuje, preto ve-
rím, že spomínané benefity ocenia hlavne rodičia a žiaci končiacich  
deviatych ročníkov. Pevne verím, že využijú ponúkané možnosti a 
nepôjdu hľadať za hranice nášho okresu vzdelanie s menšou pri-
danou hodnotou.
           Mgr. Anna Borbuliaková, zdroj :1. http://www.dualpro.sk/
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Pán docent povedzte nám v čom pokročil Váš projekt LIFE 
FOR KRUPINA a ako je to vlastne s našimi vodami.
Zdravá voda by mala obsahovať dostatok rozpustených minerálov 
a ako ukazujú aj naše výsledky, hlavne vápnik a horčík. Pitná voda, 
ktorú Vaši ľudia pijú, a to či už z verejných vodovodov alebo z in-
dividuálnych studní nie vždy obsahuje dostatok týchto dôležitých 
esenciálnych prvkov. Slovenská norma pre pitnú vodu ich limituje 
len ako odporúčané hodnoty a to obsah horčíka by mal byť viac 
ako 10 mg . l-1 a obsah vápnika viac ako 30 mg . l-1. Keďže sa 
však  jedná len o odporúčané hodnoty (nie záväzné), vody kto-
ré tieto obsahy nemajú sa v zmysle slovenskej normy pre pitnú 
vodu plne považujú za pitnú vodu. Vo Vašom okrese sa v podstate 
stretávame s tromi typmi vôd. Prvý typ predstavujú najnižšie mine-
ralizované vody  plytkého obehu vo vulkanitoch. Hlavne sa jedná 
o vody z malých zachytených prameňov, plytkých vrtov, individu-
álnych domových studní, no taktiež z vrtov v niektorých malých 
obciach. Celková mineralizácia týchto vôd sa pohybuje prevažne 
v rozpätí 150 – 200 mg . l-1 a obsah horčíka v rozpätí 5 – 10 mg . 
l-1 a obsah vápnika v rozpätí 15 – 25 mg . l-1. Druhú skupinu vôd 
predstavujú podzemné vody z hlbších  obehov v neovulkanitoch. 
Tu sa jedná o vody s celkovou mineralizáciou okolo 300 mg . l-1 
a s obsahom horčíka okolo 10 – 15 mg . l-1 a obsahom vápnika 
okolo 20 – 30 mg . l-1. Takéto vody sú napríklad vo vodovode mes-
ta Krupina a tieto vody sú, čo sa týka obsahu horčíka a vápnika 
na dolnej hranici slovenskej normy pre pitnú vodu. Tretiu skupinu 
predstavujú podzemné vody najhlbších obehov vo vulkanitoch, do 
ktorých prestupuje zrejme aj časť vôd sedimentárneho neogénu. 
Tieto vody sa vyznačujú celkovou mineralizáciou okolo 500 – 600 
mg . l-1 a obsahom horčíka okolo 25 – 30 mg . l-1 a obsahom váp-
nika okolo 80 mg . l-1. Jedná sa napríklad o mesto Dudince a obce 
Terany a Hontianske Nemce. Tieto sú z hľadiska obsahu vápnika 
a horčíka zásobované najpriaznivejšími pitnými vodami. Ak by bol 
záujem môžu si Vaši občania pozrieť aké je chemické zloženie pit-
ných vôd, ktoré sa používajú na zásobovanie vo Vašom okrese na 
internetovej stránke projektu www.geology.sk/lifeforkrupina. Podľa 
našich celoslovenských výskumov by mal byť obsah horčíka aspoň 
25 mg . l-1 a obsah vápnika aspoň 50 mg . l-1. Viete, táto skutoč-
nosť deficitného obsahu vápnika a horčíka samozrejme neplatí len 
pre okres Krupina. Podobné nízko mineralizované vody pozorujeme 
v celých neovulkanitoch, ďalej  v tzv. paleozoiku (prevažne meta-
morfované horniny) a , v  tzv. kryštaliniku (prevažne granitoidné 
horniny). Jedná sa o tzv. silikátové horniny, ktoré sú veľmi nízko 
rozpustné a podzemné/pitné vody z takýchto hornín sa vyznačujú 
deficitným obsahom vápnika a horčíka. Približne sa jedná o 20 % 
územia Slovenskej republiky.
Môžete uviesť konkrétne o ktoré okresy alebo oblasti sa 
jedná?
Nerád, ale napríklad okres B. Štiavnica, Detva, Košice okolie, oblasť 
Vihorlatu, Spišsko-gemerské rudohorie a pod. Na základe celoslo-
venských výskumov bol okres Krupina vybratý ako modelový okres 
na podrobnejšie spracovanie.
Pán docent viem, že ste pridali karbonatickú horninu 
do siedmych domových studní. Aké sú výsledky? 
Sú pozitívne, ale snáď nie až tak ako sme očakávali. Podarilo sa 
nám zdvihnúť obsah horčíka z priemerne 5 – 10 mg . l-1 na 10 – 
25 mg . l-1 a obsah vápnika z 20 mg . l-1 na približne 30 – 40 mg . 
l-1. Keď sú však veľmi silné zrážky obsahy nám klesajú na takmer 
pôvodnú úroveň a v suchom  období pozorujeme približne dvoj-
násobné obsahy oproti pôvodným. Jednoducho systém potrebuje 
určitý čas, aby sa stabilizoval a keď sú intenzívne zrážky tak sa nám 
vody nariedia.

Ako je to so zdravotným stavom našich obyvateľov?
No skutočnosť je taká, že je jeden z najnepriaznivejších. My sme 
vychádzali z obdobia rokov 1994 – 2003 a vtedy bol medzi piatimi 
najnepriaznivejšími okresmi v rámci Slovenskej republiky. No podľa 
posledných údajov z Národného Centra Zdravotníckych Informácii 
sa situácia postupne zlepšuje a už nie je medzi piatimi najhoršími 
okresmi.
Čo spôsobuje deficit vápnika a horčíka v pitných vodách?
Podľa našich poznatkov, no taktiež podľa svetových poznatkov sa 
jedná najmä o zvýšenú chorobnosť a úmrtnosť na srdcovocievne 
ochorenia, onkologické ochorenia, no taktiež aj na ďalšie, naprí-
klad cukrovku a štítnu žľazu. Obsahy  vápnika a horčíka vo vlasoch 
a nechtoch , ktoré sme sledovali u obyvateľov vášho okresu vy-
šli pomerne priaznivo. Nepotvrdil sa výrazný deficit Ca a Mg.  Na 
druhej strane, keď sme zmerali pružnosť ciev obyvateľov v okrese, 
musíme konštatovať nepriaznivejší stav u obyvateľov, ktorí sú záso-
bovaný mäkkou vodou v porovnaní s obyvateľmi, ktorí sú zásobova-
ný tvrdou vodou s vyšším obsahom vápnika a horčíka.
Pán docent a čo by ste odporučili našim občanom.
Hlavne by som chcel požiadať Vašich občanov, aby nepanikárili. 
Ľudský organizmus sa dokáže adaptovať na rôzne prírodné pod-
mienky. Nesmieme však zabúdať, že chemické prvky (Ca, Mg) 
sa nedajú vyrobiť synteticky ako napr. vitamíny. Sú len z prírody. 
A keď ich je v prírode málo treba ich doplniť. Môžeme ich doplniť 
priamo vo vodnom zdroji. Pripravujeme projekt pre obohacovanie 
vápnika a horčíka v pitných vodách priamo vo vodných zdrojoch 
okresu. Ale hlavne odporúčam Vašim občanom, aby si dali aspoň 
jedenkrát za týždeň tabletku s Ca a Mg. A keď kupujú balenú pitnú 
alebo minerálnu vodu, aby kupovali tie, ktoré majú obsah vápnika 
a horčíka čo najvyšší.                                          Ing. Eva Lukáčová

Pýtame sa zodpovedného riešiteľa projektu
 LIFE FOR KRUPINA, doc. RNDr. Stanislava Rapanta, DrSc.

LIFE FOR KRUPINA  
- ŽIVOT PRE KRUPINU

Na základe dohody s vedením Ústrednej vojenskej nemocnice v 
Ružomberku a Vojenskej polikliniky na Sliači oznamujem detským 
a dospelým pacientom možnosti, ktoré sa podarilo dojednať do 
doby otvorenia očnej ambulancie v Krupine. Pre detských pacien-
tov z okresu Krupina, ktorí majú záujem o očné vyšetrenie ponúka 
Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku možnosť objednať sa 
u MUDr. Zuzany Tóthovej, ktorá bola do 31. 3. 2016 očnou lekárkou 
v Krupine a bude prednostne vyšetrovať deti z nášho okresu a to v 
utorok a vo štvrtok po 13.00 hod. Objednať sa môžete u sestričky 
na tel. čísle 044/438 28 96, je potrebné uviesť, že ste z okresu 
Krupina.
Pre dospelých pacientov ponúka Vojenská poliklinika na Sliači mož-
nosť objednania sa na stredu v čase od 15.00 hod. do 17.00 hod. 
- MUDr. Bronislava Čermanová. 
Objednať sa môžete od pondelka 10.10. 2016 na telefónnom čísle 
0908 426 443 v čase od 12.00 hod. do 14.00 hod. Objednať sa 
môžu len akútne stavy !!!
Rovnako pre dospelých pacientov z okresu Krupina je možnosť vy-
šetrenia akútnych stavov na očnej ambulancii v OFTAL Zvolen - tel. 
číslo: 045/5201440 - objednať sa môžete po 7.00 hod.
                                                                              Ing. Radoslav Vazan

Dohoda s vedením Ústrednej vojenskej nemocnice 
v Ružomberku a Vojenskej polikliniky na Sliači

http://www.geology.sk/lifeforkrupina


InfolistyInfolisty 15SPRAVODAJSTVO

Terénny sociálny pracov-
ník a terénny pracovník sa 
zapájajú do rôznych aktivít 
v rámci kultúrneho a soci-
álneho diania v meste Kru-
pina. 
Počas krátkej činnosti pro-
jektu v našom meste od 
júla 2016 sa kancelária 
TSP zapojila do potravi-
novej pomoci pre sociálne 

 

Národný projekt 
Terénna sociálna práca v obciach I.

slabších obyvateľov, ktorú Slovensku schválila 
Európska únia v rámci operačného programu 
potravinovej a základnej materiálnej pomoci 
už v decembri minulého roku. Distribúciu pre 
okres Krupina zabezpečovala Charita svätej 
Alžbety v spolupráci s Centrom sociálnych slu-
žieb Krupina, kde prebiehal výdaj potravino-
vých balíčkov. Po dohode s pani riaditeľkou Mgr. 
Annou Surovcovou, pracovníčky TSP už 20. 7. 
2016 začali s oboznamovaním občanov mesta 
o nároku na potravinové balíčky spolu s dátu-
mom a časom ich možného prevzatia a ponúkli 
aj pomoc s odvozom. Konečných prijímateľov 
potravinovej pomoci vyberalo Ústredie práce, 
sociálnych vecí a rodiny na základe databázy 
poberateľov pomoci v hmotnej núdzi. Balíčky 
boli určené pre poberateľov dávok v hmotnej 
núdzi, pre nízkopríjmových, starobných i inva-
lidných dôchodcov alebo sociálne odkázaných 
jednotlivcov. Jeden balíček mal hodnotu 33,66 
eur a obsahoval cestoviny, ryžu, sušené stru-
koviny, olej, múku, cukor, mäsové konzervy i 
sušené mlieko. Pracovníčky TSP v spolupráci 
s OZ Diakonia Broumov vyhlásili začiatkom let-
ných prázdnin zbierku šatstva, ktorá trvala až 
do konca augusta. Keďže zbierka trvala dopo-
siaľ najdlhší čas, očakávalo sa veľké množstvo 
príspevkov, čo sa aj potvrdilo. Vyzbieralo sa re-
kordné množstvo použitých odevov, obuvi, kníh 
a hračiek, ktoré malo váhu približne 3,5 tony. 
Kancelária Terénnej sociálnej práce môže s po-
tešením konštatovať, že prosociálne myslenie 
v našom meste stále existuje a ľuďom nie je ľa-
hostajný osud druhých. Zároveň vyjadruje vďa-
ku všetkým, ktorí prispeli. 

Naši predkovia svojim dedičom zanechali mnoho pokladov. Niektoré sa ukrývali 
v úmysloch a srdciach ľudí alebo v spomienke na Spasiteľa. Vždy sa to dialo s kon-
krétnym úmyslom, niekedy ako obeta, votívny dar, alebo aj pokánie... V krupinskom 
katastri boli takto postavené mnohé kríže - je ich viac ako dvanásť. 
Zvyčajne na krížnych cestách, alebo pri hlavnej ceste či pamätných miestach. Jeden z 
nich na Holom vrchu stojí už 150 rokov. Jeho výnimočné postavenie súvisí s viacerými 
okolnosťami. Kríž je postavený nielen popri ceste spájajúcej Babinú - Krupinu a Kol-
pachy (Banský Studenec), ale stojí aj na pomedzí chotárov - krupinského, babinského 
a kolpašského. 

150 rokov od vysvätenia kríža na Holom vrchu

Podľa tradície miestnych práve 
tu neďaleko domu Ďuricovcov 
(prezývka Hraničiari) na rázcestí 
stál starý cer s troma drevenými 
krížmi, ktoré označovali hranice 
chotárov a práve tu mal byť po-
chovaný ev. a. v. slovenský kňaz 
Daniel Caban počas tzv. sloven-
ského povstania. Kňaza dali 
v roku 1614 nemeckí mešťania 
zaškrtiť, nahého vláčiť na káre 
po meste (na výstrahu!) a po-
chovať na hranice mesta. Práve 
tu na tzv. Pereši poniže starého 
cera dal Ondrej Ďurica – Hrani-
čiar postaviť kamenný kríž (na-
hradil starý drevený z r. 1816) 
a na zvonicu uliať zvon (1873). 
Z histórie sa stala spomienka, 
zo spomienky legenda - takmer 
zabudnutá pamäť mesta. His-
torické údaje presnejšie hovo-
ria o osídľovaní chotára v 19. 
storočí, kedy aj do Krupiny zo 
západnej časti Zvolenskej župy 
prichádzajú noví slovenskí kolo-
nisti. Zvyčajne obsadzovali lazy 
a nové vyklčované miesta, prí-
padne miesta pri cestách. Takto 
sa aj na Holý vrch, Odrobinovo 

pole a okolie dostal rod Ďuricovcov (Pavol, Juraja a Ján) z Raticovho vrchu v Hriňovej. 
Podľa nich je aj časť Holého vrchu pomenovaná – Ďuricov laz. 
Ťažký život poľnohospodárov a chovateľov dobytka komplikoval tradičný nedostatok 
vody. V zime si gazdovia privyrábali rúbaním dreva a furmanstvom. Ľudia žili v uzavre-
tejších komunitách, dbali na tradície a vieru svojich predkov. Ešte v 50. – 60. rokoch 
tu žilo viac ako 70 obyvateľov. 
Spomienku na príchod nových ľudí a postavenie kríža zorganizovali miestni obyvate-
lia - najmä Anna Jasenská rod. Ďuricová s rodinou a Rím. kat. farnosť v Dobrej Nive. 
Počas omše, ktorá bola obetovaná za Máriu Ďuricovú a všetkých zosnulých rodákov, 
dobronivský r. kat. farár Marián Mlynárik vyzdvihol rodinu a to, že „bez Božieho požeh-
nania, sú márne naše namáhania“. Kázeň si vypočulo takmer 130 hostí a domácich. 
Krásne počasie a neskôr pohostinný ďuricovský dom dotvorili jedinečnú atmosféru ne-
deľnej slávnosti.                                                                      PhDr. Miroslav Lukáč 

Mesto Krupina, 
Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine 

a Slovenská národná knižnica 
vás pri príležitosti 

120. narodenia J. C. Hronského  
pozývajú na výstavu 

„Jozef Cíger Hronský -
Domov bol jeho vesmírom“ 

od 14. októbra do 10. decembra 2016.
Vernisáž výstavy: 14. októbra 2016,  

15.00 hod. v priestoroch múzea. 

Výstava otvorená: ut-pia 9.00 - 16.00 
kontakt 0917 761 157 (156)

Mgr. Denisa Dendišová, Bc. Miroslava Pálková
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V tomto súťažnom ročníku 2016 sa podaril veľmi pekný úspech 
krupinským tenistom – konkrétne KTK „A“. Krupinský tenisový klub 
hrá už takmer 20 rokov 1. Podpoliansko-hontiansku tenisovú ligu 
a v doterajšej histórii bol najväčší úspech dvakrát 2. miesto.

Počas futbalovej prestávky, ktorú dospelí a dorastenci vypĺňali 
svedomitou prípravou na jesennú časť 5. respektíve 3. ligy a takisto 
mládežnícke kategórie začali s letnou prípravu už začiatkom 
augusta, aj výbor MFK nelenil a snažil sa vylepšiť hlavne materiálne 
vybavenie jednotlivých kategórií.
Všetky kategórie, to znamená dospelí, dorastenci, starší žiaci – 
U15, mladší žiaci – U13, prípravka – U9 aj predprípravka – U7 
dostali nové lopty v počte 20 ks na každú kategóriu. Takisto 
sa podarilo zabezpečiť vychádzkové oblečenie pre dospelých, 
aby vzorne reprezentovali naše mesto a klub v majstrovských 
zápasoch. Okrem toho sa doplnili zápasové a tréningové vybavenie 
pre brankárov jednotlivých družstiev a takisto tréningové pomôcky 
(kužele, slalomové tyče, prekážkové brány, koordinačný rebrík...).
Aj touto cestou sa chceme poďakovať pánovi primátorovi,  COOP 
Jednote SD, a.s. Krupina za pomoc pri realizácii týchto aktivít.
                                                                 Mgr. Martin Selecký

Výborný úspech krupinských tenistov

Nové športové vybavenie 
pre futbalistov

 V tomto ročníku však už od úvodného zápasu podávali všetci hráči 
veľmi dobré, vyrovnané výkony a svojich súperov hladko prehrá-
vali. Postupne sme porazili TO Budča 4:2, VTC Vígľaš 5:1, TK Zvo-
lenská Slatina 4:2, GLOBUS Zvolen 4:2 a len v poslednom zápase 
s TK Remonta Očová sme po remíze 3:3 zvíťazili len pomerom 
setov. Družstvo hralo v zložení: Vladimír Babiak, Andrej Slováčik, 
Mgr. Martin Selecký, Lukáš Haluz, Matej Trtol, Radovan Ramšík, Ján 
Wahlandt. Pevne veríme, že takýto pekný úspech sa chlapcom po-
darí aj v budúcom ročníku.                                 Mgr. Martin Selecký

Jarmok „gazdov“ získava  na tradícii a postupne si nachádza 
svoje miesto medzi množstvom jarmokov, trhov a hodov, ktoré 
sa už tradične veľa rokov konajú v rôznych kútoch Slovenska.
Mesto Krupina v spolupráci so Slovenským zväzom chovateľov 
v Hontianskych Nemciach zorganizovalo v sobotu 24. septem-
bra 2016 Jesenný gazdovský jarmok v priestoroch Amfiteátra 
Viliama Polónyiho v Krupine. Z celkového počtu prihlásených 
predajcov sa tohtoročného jarmoku zúčastnila viac ako polovica 
predajcov, ktorí prišli s ponukou svojich výrobkov. Na jarmoku 
si návštevníci mohli zakúpiť predovšetkým výrobky a produkty 
z gazdovského dvora, čisto prírodné produkty - rôzne druhy sy-
rov, ovčích, kravských, kozích, žinčicu, med, výrobky z medu,  
medovinu, rôzne druhy aj výnimočných olejov, rôzne druhy vín, 
jablčného muštu...a na jarmoku nechýbal ani tradičný trdelník. 
Gazdovský jarmok je postavený rýdzo na gazdovských výrob-
koch a tento charakter si chce si zachovať aj do budúcnosti. 
Pretože, predovšetkým tieto výrobky si  návštevník na jarmoku 
môže zakúpiť a ochutnať. Svoje miesto i keď v menšom za-
stúpení tu mali aj predajcovia a výrobcovia ľudovoumeleckých 
výrobkov. Aj touto cestou sa chceme poďakovať aj našim domá-
cim „Krupinčiankam“, ktoré našli odvahu a prišli spestriť ponuku 
peknými výrobkami, ktoré vytvorili svojimi šikovnými rukami.
Neodmysliteľnou súčasťou jarmoku je výstava domácich zvierat, 
hydiny, holubov a zajacov Slovenského zväzu chovateľov z Hon-
tianskych Nemiec, ktorá  potešila aj našich najmenších. Detičky 
si mohli prísť na svoje aj na drevenom kolotoči, na ktorom sa 
povozili v prútených košoch. K atmosfére gazdovského jarmoku 
patrí aj ľudová hudba, ktorá nechýbala ani tento rok.
Veríme, že Gazdovský jarmok v Krupine, sa postupne stane 
súčasťou tradičných a obľúbených jarmokov v našom regióne 
a najbližšom okolí.                                      Mgr. Zdenka Sýkorová

JESENNÝ GAZDOVSKÝ JARMOK V KRUPINE
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