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V piatok 2. marca 2018 sme 
si pripomenuli 73. výročie 
oslobodenia mesta Krupina 
vojskami Červenej a rumun-
skej armády. Ceremoniál sa 
začal o 11.00 hodine položením 
vencov príslušníčkou Vzdušných 
síl Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky Zvolen (venconosi-
či) k pamätnej tabuli na MsÚ 
v Krupine, pri ktorej sa následne 
pamiatke osloboditeľov poklonil 
primátor mesta Ing. Radoslav 
Vazan. Nasledovalo položenie 
vencov pri Pamätníku Červenej 
armády. Tu si obete i príslušní-
kov oslobodzovacích vojsk uctili 
primátor mesta a ďalší hostia 
– zástupca pridelenca obrany 
Veľvyslanectva Ruskej federácie 
v SR Alexej Klimov, ďalej zástup-
kyňa vedúceho misie a konzul-
ky Veľvyslanectva Rumunskej 
republiky v SR Claudia-Monica 
Alexandru. K pamätníku prišli 
i zástupca štátnej správy – 
prednosta OÚ v Krupine Ing. 
Peter Filuš a prednosta OÚ vo 
Zvolene Ing. Samir Moumani, 
ďalej zástupcovia Slovenského 
zväzu protifašistických bojov-
níkov vo Zvolene Ing. Miroslav 
Prístavka, ako aj zástup-
ca poslancov MsZ v Krupine 
a viceprimátorka Mgr. Anna 
Borbuliaková a ďalší. Potom sa 
po hymnách Ruskej federácie, 
Rumunskej republiky a Sloven-
skej republiky a po krátkej 
básni prítomným Krupinčanom 
a hosťom prihovoril primátor 
mesta. Vo svojom príhovo-
re vyzdvihol význam historic-
kých udalostí spred 73. rokov 
a obetí hrdinov – padlých i tých 
žijúcich. Následne sa prítom-
ným prihovorila zástupkyňa 
ambasády Rumunskej republi-
ky, po nej sa prihovoril zástup-
ca SZPB a napokon aj zástupca 
pridelenca obrany ambasády 
Ruskej federácie, ktorý zdôraz-
nil, že v boji proti fašizmu a za 
slobodu sme bojovali spolu 
a na toto spojenectvo by sme 
mali byť hrdí. Slávnosť ukonči-
la hymnická pieseň. Neskôr si 

73. výročie oslobodenia mesta Krupina
zástupcovia oboch ambasád 
na pozvanie primátora uctili 
pamiatku obetí z radov rumun-
skej armády, ktorú pripomí-
na pamätník v podobe kríža 
s menami padlých dôstojníkov 
i vojakov na starom krupinskom 
cintoríne. Tento pamätník je 
výnimočný aj v rámci pietnych 
miest na Slovensku. Je jeden 
z prvých pamätníkov venovaný 
rumunským vojakom na území 
Slovenska. 
Na objednávku rumunskej 
armády ho vyhotovil miestny 
kamenár Ján Lendvorský. 
      Dr. M. Lukáč, historik múzea
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Na sídlisku Majerský rad žije takmer 20 % obyvateľov mesta Krupina 
a jedná sa o najväčšie sídlisko v meste. Verejné priestranstvá medzi 
jednotlivými bytovými domami sídliska majú významný vplyv na 
kvalitu života obyvateľov, pretože často tvoria hlavnú alternatívu 
využívania voľného času najmä detí a mládeže. 
Počas povodne v roku 1999 boli na sídlisku Majerský rad výrazne 
poškodené chodníky pre peších a vtedy existujúce detské ihriská.  
Mesto Krupina postupne obnovilo dve detské ihriská, ktoré však 
postupne strácajú na atraktivite. 
Vzhľadom na súčasné trendy si uvedomujeme potrebu 
komplexného riešenia danej lokality s plochami pre oddych a relax 
občanov rôznych vekových kategórií. Z tohto dôvodu sa Mesto 
Krupina zapojilo do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok, ktorý je určený aj na revitalizáciu verejných 
priestranstiev sídlisk. 
Žiadosť s názvom Revitalizácia medziblokových priestorov 
sídliska Majerský rad v Krupine bola schválená  vo výške 
551.383 EUR. Schválený projekt rieši opravu chodníkov a trás pre 
peších, obnovu detských ihrísk, ktoré budú vybavené atraktívny-
mi a bezpečnými hracími prvkami, vybudovanie obľúbených 
exteriérových fitness zariadení a vytvorenie cyklochodníka 

Revitalizácia verejných 
priestranstiev 

na Majerskom rade

Mesto Krupina sa snaží aktívne podporovať športové aktivity a po-
dujatia organizované v meste. V rámci svojich finančných možností 
sa dlhodobo venuje aj podpore a rozvoju športovísk vo svojej sprá-
ve. Jedným z takýchto areálov je aj mestský futbalový štadión, kto-
rý je využívaný nielen futbalovým klubom, ale aj inými športovými 
a záujmovými klubmi pôsobiacimi v meste.

Nová strešná krytina 
na tribúne 

Mestského štadióna

Futbal ako jeden z mnohých športov má v meste Krupina dlhú tra-
díciu. Miestny futbalový klub odchoval mnoho výborných a úspeš-
ných futbalistov. V rámci mestského futbalového klubu pôsobia 
družstvá rôznych vekových kategórii od detí, cez mládež až po 
dospelých. Všetky družstvá sa aktívne zúčastňujú ligových súťaží 
ako aj rôznych turnajov.
Aby mali športovci z mestského futbalového klubu ako aj nie-len 
športových a záujmových klubov vytvorené vhodné podmienky 
nielen na tréningové procesy, ale aj na rôzne oblastné súťaže, Mes-
to hľadá vhodné zdroje na podporu týchto klubov aj prostredníc-
tvom investovania do športovej infraštruktúry. Jedným z príkladov 
je aj realizácia výmeny strešnej krytiny na Mestskom futbalovom 
štadióne v Krupine.
V roku 2017 Mesto Krupina reagovalo na výzvu Slovenského 
futbalového zväzu na podporu rekonštrukcie a výstavby futbalo-
vej infraštruktúry a podalo žiadosť o dotáciu na výmenu strešnej 
krytiny na futbalovom štadióne MFK Strojár Krupina. Mesto 
Krupina sa v rámci výzvy stalo úspešným žiadateľom a bola 
mu na túto rekonštrukciu pridelená dotácia vo výške 20 000 €. 
Dôvodom zapojenia sa do výzvy bol zlý stav pôvodnej strešnej 
krytiny, ktorá je do značnej miery skorodovaná a tým dochádza 
k priesakom dažďových zrážok do objektu tribúny a jej zázemia. 
Práce na rekonštrukcii strešnej krytiny budú zahŕňať odstránenie 
starej krytiny a jej nahradenie novou strešnou krytinou. V projekte 
sa počíta aj so zaizolovaním stropnej konštrukcie nad vykurova-
nou časťou objektu a rovnako aj s výmenou dažďových žľabov 
a bleskozvodu. 
Realizácia projektu prispeje k vytvoreniu lepších podmienok 
pre športové aktivity organizované Mestom ako aj športovými 
a záujmovými klubmi mesta.                 Mgr. Katarína Benediková

V priestoroch Klubu dôchodcov na Bočkayho námestí, ktoré poskyt-
lo k užívaniu Mesto Krupina organizáciám združujúcim seniorov, sa 
koncom marca ukončila čiastková oprava interiéru. Vďaka dotá-
cii Ministerstva financií Slovenskej republiky a spolufinancovania 
Mesta Krupina mohli byť zrealizované stavebné úpravy v severnej 
časti budovy. Tie spočívali vo výmene pôvodnej omietky zvlhnutých 
stien za sanačnú omietku, ktorá zaistí odvádzanie vlhkosti obsiah-
nutej v murive, a to bez viditeľných prejavov vlhkosti a degradácie 
omietok na povrchu muriva. Následne bol zateplený strop, vyme-
nená elektroinštalácia a vymenené vchodové dvere, nachádzajú-
ce sa v dvorovej časti klubu. Práce boli ukončené vymaľovaním 
vnútorných stien v obnovovanej časti. 
Navrhované aktivity aspoň čiastočne zabránia ďalšiemu znehodno-
covaniu objektu  vplyvom podmáčania muriva. Veríme, že sa nám 
podarí nájsť aj ďalšie zdroje financovania, aby bolo možné riešiť 
stav budovy komplexnejšie.                         Ing. Stanislava Alakšová

Oprava interiéru Klubu 
dôchodcov na Bočkayho 

námestí v Krupine
vhodného aj na online korčuľovanie. V území bude zabezpečená 
obnova zelene formou rekultivácie existujúcich zatrávnených plôch, 
výsadbou novej stromovej zelene, okrasných živých plotov a krov. 
V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na dodávku 
prác súvisiacich s realizáciou projektu, po ukončení ktorého bude 
prebiehať administratívna kontrola dokumentácie z verejného 
obstarávania na príslušnom odbore Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR. 
Po jej ukončení a schválení môže Mesto Krupina podpísať zmluvu 
s dodávateľom a pristúpiť k realizácii samotných prác, ktoré by 
podľa platného harmonogramu mali trvať 10 mesiacov. 
                                                                             Ing. Dajana Belláková
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Dotácia z Fondu na podporu 
umenia pre knižnicu

Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia zabezpeču-
júca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. 
Hlavným poslaním fondu je poskytovanie finančných prostriedkov 
najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel, podpo-
ru medzinárodnej spolupráce, na vzdelávacie programy v oblasti 
umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, na štipendiá pre fyzické 
osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a 
kultúry. 

Nadácia Allianz poskytla Mestu Krupina finančný príspevok vo 
výške 500,00 EUR a vecný dar v podobe 200 ks reflexných pások 
v rámci projektu Bezpečnejšie v meste Krupina. Finančný 
príspevok sme použili na zakúpenie reflexných prvkov - reflexné 
vesty a LED kľúčenky, ktoré sme spolu s páskami v spolupráci 
s Mestskou políciou v Krupine odovzdali žiakom prvého stupňa 
základných škôl a deťom v materskej škole. Náčelník Mestskej 
polície Martin Gabera, pripravil deťom krátku prednášku o význame 
používania reflexných prvkov, po ktorej nasledovala krátka diskusia 
so všetečnými otázkami detí. Finančné prostriedky nadácie sme 
použili aj na zakúpenie makety policajta, ktorá bude umiestnená pri 
Centre voľného času v Krupine a zastavovacích terčíkov, ktoré boli 
odovzdané priamo Mestskej polícii. 
Veríme, že aj tieto aktivity prispejú k uvedomeniu si dôležitosti 
používania reflexných prvkov s cieľom zvýšenia bezpečnosti a zníže-
nia nehodovosti účastníkov cestnej premávky v meste Krupina.                                                                                                                                         
                                                Ing. Stanislava Alakšová

Finančná podpora 
z Nadácie Allianz

Projekt podporila 
Nadácia Allianz

Trojkráľové obdobie je v Krupine obdobím Novoročných koncertov 
Speváckeho zboru pri Rímskokatolíckom kostole v Krupine pod ve-
dením dirigentky Anny Ližbetinovej. Ich tradícia siaha do deväťde-
siatych rokov minulého storočia, kedy vznikali chrámové spevácke 
zbory dospelých, mládežnícke i detské spevácke zbory. Do roku 
2000 sa tieto koncerty niesli v duchu ekumenických stretnutí  kru-
pinských speváckych zborov katolíckej i evanjelickej cirkvi a ich 
hostí. Od roku 2002 boli Novoročné koncerty už v réžii Speváckeho 
zboru pri Rímskokatolíckom kostole v Krupine.

Novoročný koncert

Fond na podporu umenia, na základe žiadosti o finančnú podporu 
v rámci výzvy vyhlásenej v roku 2017 rozhodol, že finančne pod-
porí Mestskú knižnicu v Krupine sumou 3.000,00 EUR na nákup 
knižného fondu pre všetky vekové kategórie.  Vďaka získanej pod-
pore a spolufinancovaniu zo strany Mesta Krupina sa zaktualizoval 
a doplnil knižný fond rôznej kategórie (náučná literatúra, beletria)  
pre všetky vekové skupiny čitateľov. Snažili sme sa vyjsť v ústrety 
všetkým podnetom zo strany záujemcov na žánrové zloženie kniž-
ného fondu a  z dotácie sme celkovo nakúpili viac ako 500 ks kníh 
v celkovej sume takmer 4.500,00 EUR medzi ktorými sú aj knihy 
vydané s podporou Fondu na podporu umenia. Sme radi, že našim 
čitateľom môžeme ponúknuť to najlepšie zo slovenskej tvorby, čo 
sa týka kvality textu aj  polygrafického spracovania  vydaného die-
la. Tieto publikácie sme propagovali aj na vianočnej besiedke v klu-
be dôchodcov učiteľov. Mysleli sme aj na bežných čitateľov krásnej 
literatúry, pre ktorých sme nakúpili detektívky, najmä severské, ale 
aj historické či spoločenské romány našich i zahraničných autorov. 
Pre mládež sme zakúpili knihy od slovenských, zahraničných auto-
rov  a taktiež náučnú literatúru: hlavne pedagogické, ekonomické 
a historické štúdie o štátoch, ktoré sme vo svojom fonde ešte ne-
mali. 
Veríme, že realizácia tohto projektu bola prínosom pre všetkých 
používateľov knižnice z Krupiny aj širokého okolia a zároveň pri-
láka do knižnice aj nových čitateľov, poslúži študentom na vzde-
lávanie a poteší seniorov na vyplnenie dlhých večerov. Ďakuje-
me Fondu na podporu umenia za to, že nám svojim rozhodnu-
tím umožnil obohatiť knižničný fond o ďalšiu novú literatúru.                                                                                                                                      
                                                           Ing. Stanislava Alakšová

Úvod Novoročného koncertu v nedeľu 7. 1. 2018 v kostole 
Narodenia Panny Márie v Krupine patril Detskému speváckemu 
zboru pri ZUŠ v Krupine, pod vedením Miroslava Šufliarskeho a 
klavírneho sprievodu Gregora Zubeka. Výbornou hlasovou kul-
túrou, čistou intonáciou sa predstavil anglickou a slovenskou 
koledou a známou vianočnou piesňou Deck the halls. Vianoč-
nej nálade pokračoval aj chrámový zbor. V prvej polovici kon-
certu odzneli koledy v úprave slovenských skladateľov, via-
nočné piesne Sem pastieri a White Christmas v podaní ženskej 
skupiny a v obľúbenej piesni O,Holy night sa pridal celý zbor.                                                                                                                                 
Gounodova Ave Mária, v podaní huslistky Júlie Lihockej, uviedla 
druhú časť koncertu. V nej odzneli duchovné skladby starých maj-
strov (A. Lotti), ale aj skladby skladateľov 20. storočia. Ubi caritas 
(O. Gjeilo) či Agnus dei (Z. Lukáš) sú náročné skladby a často znejú 
ako súťažné skladby na medzinárodných súťažiach a festivaloch. 
V anglických skladbách He loved me when a You Raise Me Up sa 
spolu so zborom predstavili sólisti Alžbeta Ližbetinová a Miroslav 
Šufliarsky, za čo zožali zaslúžený potlesk. Celé vystúpenie prítomní 
poslucháči odmenil standing ovation. 
Koncert spĺňal vysoké kritériá po stránke dramaturgickej, ale aj                                                                     
vyrovnanosťou hlasov, hlasovou  kultúrou a intonačnou čistotou.                                                                                                                                        
Spevácky zbor pri Rímskokatolíckom kostole v Krupine účinkuje 
na medzinárodných súťažiach a festivaloch pod názvom svojho 
zriaďovateľa. Pretože názov je dlhý a spôsobuje problémy, 
speváci sa rozhodli prijať kratší názov - CANTUS CARPONENSIS 
(Krupinský spev).  Zbor sa predstavil aj v novom oblečení vďaka 
finančnej dotácii Mesta Krupina. Účasť na súťažiach je finančne 
náročná, a preto okrem poďakovania Mestu Krupina, ďakujeme 
aj nášmu dopravcovi SAD Krupina, Rímskokatolíckemu farské-
mu úradu v Krupine a všetkým známym i anonymným darcom 
a v neposlednom rade poslucháčom nielen za skvelú atmosfé-
ru, ktorú na koncerte vytvorili, ale aj za ich finančnú podporu.                                                                                                                                         
                                                                       Mgr. Anna Ližbetínová
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DOM SLUŽIEB V NOVOM ŠATE
Jednou zo základných priorít Mesta Krupina je riešenie zámerov energetickej náročnosti a obnovy budov vo svojom vlastníctve. Takou 
budovou je aj Dom služieb na Svätotrojičnom námestí. Trojpodlažný objekt bol postavený v šesťdesiatych rokoch a doteraz slúži svojmu 
účelu. Avšak nevyhovujúci tepelno-technický stav budovy a značné poškodenie strechy rozhodli o tom,  že v roku 2017 po ukončení pro-
cesu verejného obstarávania a následnom podpise zmluvy s úspeš-
ným uchádzačom sa pristúpilo k realizácii rekonštrukcie tohto objek-
tu..Predmetom rekonštrukcie bolo zateplenie budovy, rekonštrukcia 
strechy a aj časti interiéru (búranie priečok - výstavba nových, opra-
va omietok, rekonštrukcie sociálnych zariadení a vytvorenie nových 
priestorov). Stavba si pritom zachovala základný pôdorysný tvar aj 
podlažnosť. V rámci rekonštrukcie budovy sa nezmenil objem stavby 
- zmenila sa fasádna úprava – nové rozmiestnenie okenných otvorov 
a obvodové steny sa zateplili, vátane systémovej fasádnej stierky 
s novým riešením farebných plôch. Na fasádach sa novým fareb-
ným  členením rozdelila fasáda budovy z východného a západného 
pohľadu. Okenné otvory po vybúraní pôvodných medziokenných 
stĺpikov majú nové rozmiestnenie. V architektúre priečelí sa pásové 
okná nahradili oknami s novým členením a s novým usporiadaním 
do skupín, čo umocnilo efekt členenia fasády. Prístupy k vchodom 
Domu služieb ostali pôvodné. Celá pasáž je uzavretá presklenými 
stenami a okrem zateplenia obvodových stien sa zateplila  aj plo-
chá strecha, ktorá zároveň bola aj obnovená.  Rekonštrukcia bola 
financovaná z rozpočtu Mesta Krupina a zrealizovaná krupinskou 
spoločnosťou Veróny OaS, s.r.o.                     Ing. Jaroslava Uramová 

V mesiaci september 2017, po ukončení procesu 
verejného obstarávania a podpísaní zmluvy s úspešným 
uchádzačom, začala rekonštrukcia tenisových kurtov, 
ktoré sa nachádzajú na okraji sídliska Majerský rad. Mesto 
Krupina najprv zabezpečilo odstránenie starých povrchov 
z kurtov a aj staré oplotenie. Následne bol obnovený 
náter kovových častí – stĺpikov, brány a osadili sa  nové 
obrubníky okolo celého športoviska. Po osadení prvej 
etapy nového oplotenia, ktoré zrealizoval Mestský podnik 
služieb, .s.r.o. zhotoviteľ zrealizoval pokládku nového 
športového povrchu CONIPUR EPDM. Športový povrch 
je vode priepustný viacúčelový umelý povrch na báze 
gumových granulátov a polyuretánu. Je odolný, pružný, 
s jednoduchou rekonštrukciou po skončení životnosti a 
s veľmi širokou škálou využitia. Súčasťou rekonštrukcie 
je aj dodanie lavičiek, rozhodcovských stoličiek, stĺpikov 
a tenisových sietí. Ukončením tejto investície bude 
zrealizovanie druhej etapy oplotenia v apríli tohto roku. 
Rekonštrukcia bola financovaná z rozpočtu Mesta Krupina 
a zrealizovala ju spoločnosť SPORT SERVICE, s.r.o., 
Diaková.                                           Ing. Jaroslava Uramová

Tenisové kurty sú pripravené...
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Každoročne poslanci Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja podporujú formou dotácii v zmysle Všeobecne zá-
väzného nariadenia č. 25/2014 rôzne aktivity vo svojich okresoch. Patria medzi ne nespočetné kultúrno-spoločenské či športové 
podujatia, obnovy rôznych pamiatok, verejných priestranstiev, detských ihrísk, historických či cirkevných pamätihodností, turis-
tických a cyklistických chodníkov a mnohé ďalšie aktivity, ktorými naše mestá a obce krupinského okresu obohacujú a skvalitňujú 
život ich obyvateľov. Pre tento rok sme na základe počtu obyvateľov mali na podporu takýchto aktivít vyčlenenú sumu 27 801 eur. 
Spolu s kolegom poslancom BBSK za okres Krupina Mgr. Marošom Skopalom sme sa snažili o čo najobjektívnejšie a najspravodli-
vejšie prerozdelenie finančných prostriedkov na jednotlivé aktivity a podujatia, z ktorých mnohé majú už dlhoročnú tradíciu a sú 
početne navštevované nielen domácimi obyvateľmi, ale aj návštevníkmi z iných obcí a miest a to nielen z krupinského okresu. 
V meste Krupina boli podporené tieto projekty: 
Domček – CVČ Krupina –„Dajme tancu lesk a farby“ – 500 eur; Rodičovské združenie Domček – CVČ Krupina – „Spievan-
ky pod Vartovkou - 40. ročník“ – 1501 eur; Rómske občianske združenie „Romasan“ Krupina – „II. ročník rómskeho festivalu  
Sama daj v Krupine“ – 500 eur;  Atletický klub Krupina, o.z. – „Podpora mladých športových talentov v Krupine“ – 1000 eur, 
MFK Strojár Krupina – „Podpora mladých športových talentov“ – 1000 eur;  Telovýchovná jednota Športové kluby Krupi-
na – Volejbalový klub Krupina – „Podpora Volejbalového klubu Krupina“ – 1000 eur; Občianske združenie RODIČIA a PRIA-
TELIA pre SOŠOaS v Krupine – „Vyhotovenie propagačných materiálov k 60. výročiu vzniku SOŠOaS“ – 1000 eur; Mestská 
organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Krupine – „Prezentácia folklóru Hontu“ – 500 eur a Mesto Krupina – „Dni 
mesta Krupina – XII. ročník – 1700 eur;
Žiadatelia o projekt z rozpočtu BBSK majú možnosť celoročne podávať žiadosti aj na predsedu Banskobystrického samosprávneho 
kraja, ktorý rovnako môže podporiť v rámci schváleného rozpočtu konkrétne podujatia v našich mestách a obciach. Verím, že aj 
vďaka podpore samosprávneho kraja sa môžeme spoločne tešiť aj v tomto roku na množstvo pekných podujatí v našom okrese!                                                                                                                                          
                                                                                                                      Ing. Radoslav Vazan, poslanec Zastupiteľstva BBSK

Mesto Krupina aj v tomto roku plánuje pokračovať v obnove 
a skrášľovaní pietnych miest – oboch našich cintorínov. Finančné 
prostriedky v objeme 21 300,- eur plánujeme z rozpočtu mesta 
investovať do výstavby bočných prístupových chodníkov v Starom 
cintoríne v smere sever - juh, ktoré budú kolmo nadväzovať na 
existujúcu obnovenú komunikáciu, 4 600,- eur plánujeme použiť 
na vybudovanie osvetlenia práve tejto komunikácie a chodníkov 
v areáli Starého cintorína. Ďalej v priestoroch Nového cintorína plá-
nujeme použiť 8 400,- eur na statické opravy poškodených múrov 
v zadnej časti Nového domu smútku, opravu a zabezpečenie múru 
proti vlhkosti. Rovnako chceme obnoviť aj časť poškodenej komu-
nikácie a chodníka v Novom cintoríne. Práce budú zabezpečené 
prioritne prostredníctvom Mestského podniku služieb, s.r.o., resp. 
ďalších krupinských dodávateľov. 
                                           Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta Krupina

Po definitívnom ukončení stavebných prác na obnove a zateplení 
budovy Domu služieb, ktorý je jednou z najkrajších dominánt 
Svätotrojičného námestia pripravujeme aj obnovu historickej 
budovy Mestského úradu, ktorý už poznačil zub času a potrebuje 
nevyhnutne obnovu. Práce sa začnú obnovou strechy na historickej 
budove, ktorá je v havarijnom stave. Po nevyhnutných výmenách 
poškodených častí krovu a obnove latovania bude strecha pokrytá 
novou strešnou krytinou z pálenej tehly – tzv. bobrovkou, ktorá 
bola vybratá po konzultáciách s Krajským pamiatkovým úradom 
v Banskej Bystrici. Následne budú obnovené drevené podhľady 
a ostatné časti tvoriace pomerne komplikovanú strechu na tejto 
117 ročnej budove, ktorej história sa začala písať v roku 1901. 
Medzi ďalšie práce, ktoré plánujeme v tomto roku zrealizovať patrí 
obnova ostení a fasád na všetkých stenách historickej budovy, ob-
nova dvorovej časti a pribudne aj nová brána, ktorá bude dotvárať 
historický kontext tejto výraznej dominanty nášho námestia. Práce 
na obnove budovy plánujeme ukončiť do novembra tohto roku.                                                                                                                                            
                                Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta Krupina

Pokračujeme v obnove 
pietnych miest

Obnovou prejde aj historická 
budova mestského úradu.

Poslanci BBSK aj v tomto roku rozdeľovali dotácie 
na rôzne podujatia

Daň z nehnuteľností, 
daň za psa 

a poplatok za komunálny odpad

Marec je obdobie, kedy sa v meste Krupina vyrubuje daň 
z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad. 
V rozhodnutiach, ktoré boli obyvateľom Mesta doručené za-
mestnancami úradu (zároveň bola vykonaná kontrola chovu 
psov), elektronicky,  alebo poštou je uvedená výška dane/
poplatku a lehota splatnosti, dokedy je potrebné daň/popla-
tok uhradiť. 
   Prvá splátka dane z nehnuteľností, dane za psa 
a poplatku za komunálny odpad je do 31.05.2018, 
druhú splátku je potrebné zaplatiť  do 31.08.2018. 
   Aj po obdržaní rozhodnutia sa môžu dokladať potvrde-
nia k zníženiu poplatku v zmysle platného VZN č. 5/2016 
o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
(napr. potvrdenie od zamestnávateľa, potvrdenie zo školy, 
z internátu, ubytovne). 
    Pri vzniku/zániku prevádzky na území mesta Krupina platí 
30 dňová ohlasovacia povinnosť. 
   Prevádzkovatelia reštauračných a ubytovacích za-
riadení, ktorým bol vyrubený poplatok za komunál-
ny odpad podľa počtu stoličiek/miest, môžu do 
31.05.2018 požiadať o zmiernenie tvrdosti zákona  
(vzor žiadosti je dostupný na internetovej stránke 
Mesta Krupina v časti Tlačivá). 
    Mesto Krupina ako správca dane, každoročne zverejňuje 
zoznam držiteľov psov chovaných v rodinných domoch a by-
tových domoch na území mesta, ktorý môžu aktualizovať 
nielen samotní držitelia psov. 
    V priebehu roka, ak vznikne/zanikne daňová povinnosť 
k dani za psa, je potrebné podať daňové priznanie. 
Tlačivá a všetky potrebné informácie Vám poskytne-
me na Mestskom úrade č. dverí 4 a 5.

                                                               Mgr. Zuzana Kohútová
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Už 40 rokov nepretržite prichádzajú do našej materskej školy deti 
za vzdelávaním, sebapoznávaním a sebarozvíjaním. Od otvorenia 
materskej školy sa v nej udialo veľa zmien. Boli uskutočňované 
vždy s túžbou ísť dopredu, prispôsobiť sa novým požiadavkám, 
deťom, rodičom i spoločnosti. 
40 rokov. Je to málo alebo veľa? Myslíme, že dosť na to, aby sme 

Materská škola oslavovala

si zaspomínali na chvíle krásne, veselé, ale aj ťažké. Áno, 40 rokov 
ubehlo od chvíle, keď sa po prvýkrát otvorili dvere našej materskej 
školy, aby privítali najkrajšie kvietky, naše deti. Tieto deti už dáv-
no zabudli na chvíle, keď usmiate, ale aj vyľakané, prichádzali so 
svojimi rodičmi do škôlky, na slzičky, ktoré im stekali z očí, keď ich 
nechávali samé. Snáď si na to spomenuli až vtedy, keď prichádzali 
do škôlky už so svojimi vlastnými deťmi. Doba sa mení, ale deti 
ostávajú vždy iba deťmi. Sú náročnejšie, vnímavejšie, ale sú stále 
deťmi, ktoré majú radi rozprávky, spev, pohyb a potrebujú úprimnú 
lásku. Snažíme sa naďalej obohacovať ich ranné detstvo tým, že 
ich učíme žiť v kolektíve, prispôsobovať sa, navzájom si pomáhať. 
Pripravujeme ich na vstup do základnej školy a vytvárame pre nich 
zdravú klímu v našom zariadení.
Naše pozvanie prijali bývalé pani riaditeľky, ktoré túto materskú 
školu viedli od samého začiatku. 
Prvou riaditeľkou materskej školy bola Anna Tomová, po nej na-
stúpila Mária Oravcová. 18 ročné obdobie vo funkcii riaditeľky 

prevzala Mária Macková, ktorú vystriedala Bc. Eva Brodnianska. 
V súčasnom období  vedie našu materskú školu pani riaditeľka Mgr. 
Ingrid Machovičová. Tohto krásneho jubilea sa zúčastnila aj Anna 
Kevická, prvá riaditeľka na terajšom Elokovanom pracovisku Iva-
na Krasku, ktoré je súčasťou Materskej školy, Malinovského 874, 
Krupina.  

Pani riaditeľka vo svojom príhovore privítala aj ostatných hostí, 
ktorí prijali naše pozvanie a zúčastnili sa osláv 40. výročia vzniku 
materskej školy. 
Oficiálna časť sa viedla pripomenutím si pôsobenia bývalých pani 
riaditeliek, ktoré sa pozvaným hosťom prihovorili krátkymi prího-
vormi a zaspomínali na svoje prežité časy v tejto materskej škole. 

V bohatom progame vystúpili deti z jednotlivých tried so svojimi 
piesňami, básňami a tancami. 
Do života našich najmenších sa budeme snažiť aj naďalej vnášať 
slnečné lúče.  Veď najkrajší pohľad je pohľad do šťastných detských 
očí. Dúfame, že všetci pozvaní hostia i bývalé kolegyne boli spokoj-
ní a mali možnosť vychutnať si jedinečnosť a neopakovateľnosť  
slávnostnej chvíle. Patrí sa poďakovať všetkým,  ktorí sa pričini-
li o jej zdarný priebeh, preukázali ochotu, šikovnosť, nápaditosť 
a tvorivosť. V neposlednom rade chceme poďakovať sponzorom, 
ktorí túto našu slávnostnú akciu podporili. 
Tejto materskej škole želáme, aby sa zapísala do pamäti mnohých 
prítomných, ktorí si odnášali krásne zážitky a aby každým rokom jej 
bránami prechádzalo dostatok šťastných detí a spokojných rodičov.  
                                                      Učiteľky z triedy Motýlikovia,                                                                                                                                     
                                                       Milena Kaňková, Blažena Rajčoková
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Svetový deň vody sa prvýkrát  uskutočnil 22.03.1993 po jeho 
vyhlásení Valným zhromaždením OSN. Odvtedy sa každý rok 
realizujú podujatia pripomínajúce túto nevyhnutnú zložku prírody.  
Motivujú k jej ochrane a optimálnemu využívaniu. Aj keď je voda 
najrozšírenejšou látkou na Zemi, v poslednom čase sa neustále 
presviedčame, že je aj najdôležitejšou a nevyhnutnou pre život. 
Čoraz nástojčivejšou sa stáva požiadavka jej ochrany a šetrného 
využívania. Témou Svetového dňa vody 2018 je “Príroda pre vodu”. 
Ponúka zamyslenie nad touto témou ako ochrániť životné prostredie. 
Aby sa táto nutnosť dôsledne realizovala v každodennom živote, 
mali by sme začať sami od seba a už aj u detí  v predškolskom 
veku.
Aj v Materskej škole na ulici Malinovského a elokovanom pracovisku 
I.Krasku sa deti  v tento deň venovali vode.  Vysvetlili  si kolobeh 
vody v prírode. Spolu s kvapôčkou vody si prešli celú túto náročnú 
cestu. Vyskúšali si aj šetrné, dramatické umývanie jednou 
kvapkou vody od hlavy po päty za zvukov hudby a zurčiaceho 
potôčika. Z kociek a skladačiek si postavili jazero a rozličné vodné 
živočíchy. Pohybom napodobňovali plávanie týchto zvierat a ich 
charakteristické prejavy. Nabrali si do pohárov vodu a komunikovali 
svoje poznatky o tejto životodarnej tekutine. Vysvetlili si, prečo 
voda znamená život, a prečo sa bez nej nedá vydržať. Vyskúšali 
si jej chuť aj pitie cez jednu, alebo dve slamky. Porovnali  si svoje 
dojmy z tejto činnosti. Deti aktuálne zážitky zachytili  aj výtvarne. 
Stvárnili svoje predstavy o vode v okolitej prírode, o jej aktuálnom 
stave a potrebe ochraňovať ju. Ich dielka spolu vytvorili veľkú 
rieku plnú života  a ozdobili spojovaciu chodbu, kde ich mohli všetci 
obdivovať a tešiť sa zo spoločného výsledku.

Deň vody v Materskej škole

Naša pozornosť by sa aj počas ostatných dní v roku  mala zamerať 
na šetrné zaobchádzanie s týmto darom prírody. Učiť deti úsporne 
obsluhovať vodovodnú batériu a splachovacie zariadenie. Prípadne 
privolať dospelého na pomoc ku kvapkajúcemu kohútiku.
Cieľom aktivít v materskej škole 22. marca počas Svetového 
dňa vody  bolo, aby cez svoje zážitky spoznávali, ale hlavne si 
uvedomili  rôznorodosť vody. Potom sa nám v budúcnosti nestane, 
že sa z nej aj v strednej Európe stane nedostatková komodita.                                                                                                                                        
                                                                            Ľubica Šemodová

V dňoch 16. - 18. marca 2018 
sme spolu s poslancom Mestské-
ho zastupiteľstva Jaroslavom Bel-
lákom a pánom kaplánom Micha-
lom Válkom navštívili partnerské 
mesto Nepomuk. 
Družba s týmto malebným juho-
českým mestečkom nachádzajú-
cim sa v okrese Plzeň-juh trvá už 
23 rokov, presnejšie od 8. marca 
1995, kedy bola podpísaná part-
nerská zmluva medzi vtedajším 
primátorom mesta Miloslavom 
Suchárom a nepomuckým staros-
tom Josefom Michekom. 
Tohoročné stretnutie sa konalo 
pri príležitosti 625. výročia muče-
níckej smrti rodáka z vtedajšieho 
Pomuku a patróna Čiech, Moravy 
a Sliezska – Sv. Jana Nepomuc-
kého. V piatok večer nás čakalo 
srdečné privítanie pána starostu 
Jiřího Šveca a spolupracovníkov 
z mestského úradu. Počínajúc 
piatkovým koncertom miestnej 
skupiny Canto Nepomuceno, náv-
števou Zelenej hory, ktorá sa sta-
la známou vďaka Švandrlíkovmu 
dielu „Černí baroni“, koncertom 
chrámovej hudby až do nedeľné-
ho popoludnia pripravili priatelia 
z Nepomuku pre družobné mestá 
a obce (litovský Anykščiai a slo-
venské Bušince a Krupina) bo-
hatý trojdňový program, ktorého 
vyvrcholením bola púť z kostola 
Sv. Jakuba Většího do chrámu Sv. 
Jana Nepomuckého. Táto pútnic-
ká omša sa koná pravidelne kaž-
dých 5 rokov, vždy pri príležitosti 
výročia mučeníckej smrti Sv. Jana 
Nepomuckého. 

Na návšteve v družobnom Nepomuku

Nedeľnú Svätú omšu celebroval Česko-budějovický pomocný 
biskup Pavel Posád a koncelebrovali ju miestny nepomucký pán        
arciděkan Jiří Špiřík a náš pán kaplán Michal Válka spolu s pánom 
farárom z Bušiniec. Na záver spoločného stretnutia sme pozvali 
priateľov z Nepomuku i litovského mesta Anykščiai na XII. roč-
ník „Dní mesta Krupina“, ktoré sa budú konať prvý júnový víkend.                                                                                                                                          
                                    Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta
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Naši novonarodení Krupinčania : 18 detí

Manželstvo uzavrelo 9 párov:

Opustilo nás 21 spoluobčanov:

Ing. Adriana Žabková

Demografický vývoj obyvateľstva
v meste Krupina v mesiacoch 
od 1. januára do 31. marca 2018

Tamara Geborová
Martin Roško
Nikola Letrík
Zein Zahra
Dominik Filip
Terézia Bartíková
Filip Šuniar
Petra Emily Chovanová
Tomáš Chvostál
Samuel Vančo
Dorota Slámková
Samuel Vališ
Karin Brodnianská
Alžbeta Berkyová
Dominika Kováčová
Matej Kamien
Marko Korčok
Viktória Jankovičová

Ján Lupták a Lenka r. Szabariová
Lukáš Kobel a Gabriela r. Hrašková
Vincent Stacho a Anna r. Melichová
Dominik Chovan a Anna r. Spodniaková
Peter Vahančík a Kristína r. Herková
Michal Štrbka  a Iveta r. Šišková
Andrej Filip a Anna r. Čunderlíková
Patrik Melišek a Miriam r. Rešutíková
Vladimír Ďurica a Simona r. Popundová

Halabuková Anna, 98-ročná
Golianová Iveta, 43-ročná
Šiagiová Gabriela, 74-ročná
Bodóová Mária, 80-ročná
Melichová Emília, 75-ročná
Spodniaková Anna, 87-ročná
Kralinský Ján, 71-ročný
Kőstler Krištof, 91-ročný
Trtolová Božena, 79-ročná
Alakša Ľubomír, 68-ročný
Považanec Stanislav , 53-ročný
Kyseľová Anna, 68-ročná
Jombíková Margita, 86-ročná
Cibuľa Ján, 61-ročný
Bella Ľubomír, 48-ročný
Nóta Jozef, 84-ročný
Kmetíková Anna, 83-ročná
Pavel Polievka, 70-ročný
Ľudmila Horáková, 78-ročná
Sósová Mária, 74-ročná
Benko Tobiaš, 87-ročný

Mesto Krupina a Materská škôlka, Malinovského ul. v Krupine, 
Elokované pracovisko, ul. Ivana Krasku v Krupine Vás pozýva
15. mája /nedeľa/ 2018 do  Kina Kultúra 

na podujatie DEŇ MATIEK
I. predstavenie o 15.00 hod., II. predstavenie o  16.00 hod.

V programe vystúpia deti z Materskej školy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v rámci realizácie 
Národného projektu s názvom  „Zlepšenie prístupu obetí trestných 

činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ 
uskutoční besedu 

„Seniori ako sa nestať obeťou trestného činu“
Beseda sa bude konať dňa 17. apríla 2018 v čase od 10,00 

hod.  v priestoroch organizácie Svetlo Krupina n. o. 
na ulici 29. augusta 630/25 v Krupine.

Prítomní zamestnanci ministerstva vnútra seniorov oboznámia 
o konkrétnych prípadoch a podvodoch v okrese Krupina a budú 

poučení o najvhodnejších spôsoboch ochrany.
Súčasťou tejto besedy bude premietnutie krátkeho filmu/videa, 
diskusia k danej téme a na záver poskytnutie niekoľkých rád a od-

porúčaní, ako predísť a nestať sa obeťou trestných činov.
Viac informácií o projekte nájdete na stránke: 

www.minv.sk/prevenciakriminality/projektyzeurofondov
Facebook stránka: Prevencia kriminality 

V prípade akýchkoľvek informácií kontaktujte: 
Silvia Škanderová, mail: silvia.skanderova@minv.sk

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore 
z Európskeho sociálneho fondu

V rámci Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS)
projekt: Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám 

a vytvorenie kontaktných bodov pre obete, 
Kód projektu ITMS2014+: 314011L605 

„Seniori ako sa nestať 
obeťou trestného činu“

V súlade s § 20 ods. 2 až 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov, podľa § 10 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 
Z. z. o základnej škole a VZN č. 1/2010 o určení miesta a času zápi-
su detí do 1. ročníka a dodatku č. 1 k tomuto VZN zápis detí na pl-
nenie povinnej školskej dochádzky pre nový školský rok 2018/2019 
sa uskutoční v obidvoch základných školách v ZŠ J. C. Hronského (v 
budove školy) a v ZŠ E. M. Šoltésovej (v prístavbe školy) 

25. apríla 2018 v čase od 13.00 hod. – 17.00 hod.
Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom.

Podľa § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky vyžaduje osobné údaje:

a/ meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto naro-
denia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa;
b/ meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zá-
konných zástupcov.
Preto je potrebné priniesť si so sebou rodný list dieťaťa 
a občiansky preukaz zákonného zástupcu. 
                                                         Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta

Oznámenie o zápise 
do základnej školy

http://www.minv.sk/prevenciakriminality/projektyzeurofondov
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Prváci zo ZŠ Jozefa Cígera Hronského majú za sebou prvú veľkú 
spoločnú oslavu. Dňa 17. januára 2018 sa stretli v kine so svojimi 
najbližšími, aby im predviedli, čo všetko sa za prvý polrok v škole 
naučili a hlavne sa pochválili veľkým úspechom. Dokázali už 
prečítať jednu celú knihu – prvý Šlabikár.
Hoci sa slávnosť začala nehodou, pri ktorej deťom zo Šlabikára 
vypadli všetky písmenká a dokonca ich ešte aj začarovala Zlá 
víla, nakoniec všetko dobre dopadlo. Dobrá víla pomohla deťom 
vrátiť písmenkám ich mená, opraviť popletený číselný rad a vrátiť 
farbám ich správne anglické názvy. Ba dokonca deti presvedčili Zlú 
vílu, aby už viac nikomu neubližovala a začala robiť dobré kúzla. 
A ako to v každej správnej rozprávke býva, Zlá víla sa polepšila 
a pričarovala deťom za odmenu krásny druhý Šlabikár plný nových 
písmen.                                                              Mgr. Jana Reháková

Slávnosť Šlabikára

Z telocvične ZŠ Jozefa Cígera Hronského sa 6. februára 2018 
ozývala hudba a znel smiech. Ten, kto v nej bol, videl aj tanec. 
A bol to teda poriadny fašiangový harmatanec. V duchu ľudových 
tradícií usporiadal ŠKD Slniečko už druhý ročník Fašiangovej veseli-
ce. Veselica sa začala sprievodom ku dverám gazdu a gazdinej – 
pána riaditeľa a pani zástupkyne školy. Tí všetkých milo privítali 
a aj do fašiangového košíka a na ražeň niečo dobré dali. Potom 
sa sprievod pobral do telocvične školy, kde richtárka a richtár 
slávnostne otvorili veselicu. Všetci fašiangovníci na úvod predviedli 
polku a detské hry, ktoré sa hrávali kedysi. A potom sa už zabáva-
lo, tancovalo a hlavne hodovalo. Stoly sa až tak prehýbali pod 
všakovakými fašiangovými dobrotami. Za túto super hostinu patrí 
vďaka našim pani kuchárkam, pani učiteľkám, rodičom a starým 
rodičom, ktorí sa s deťmi veľmi dobre zabávali. Ďakujeme všetkým 
zúčastneným a tešíme sa na stretnutie o rok!                                                                                              
                                               Jana Hriňová, vychovávateľka ZŠ JCH 

Fašiangová veselica

27. februára bojovali žiačky ZŠ J. C. Hronského pod vysokou sieťou na okresnom kole vo volejbale. Turnaja sa zúčastnili síce len tri družstvá, ale 
úroveň bola výborná.  Po víťazstve nad Bzovíkom sa rozhodovalo v „krupinskom derby“. To prinieslo kvalitný a vyrovnaný volejbal, plný bojovnosti, 
zvratov a emócií. Naše žiačky sa nakoniec tešili z víťazstva nad žiačkami športových tried ZŠ E. M. Šoltésovej 2:0 a postúpili do regionálneho  kola.  
V ňom sa stretli s víťaznými školami okresov Zvolen a Detva. Keďže sa v daných okresoch úspešne venujú dievčenskému volejba-
lu aj súťažne, postup do krajského kola neboll jednoduchou záležitosťou. Po hladkom víťazstve nad Zvolenom prišiel trojsetový zá-
pas s Detvou. V rozhodujúcom skrátenom sete sa k nám priklonila aj šťastena a súpera sme zdolali najtesnejším rozdielom 15:13.  
8. marca sme si tak mohli zmerať sily s najlepšími školami kraja. V základnej skupine sme narazili na minuloročných fina-
listov. Po výhrach nad Brusnom 2:1 a Hnúšťou 2:0 sme však ako víťaz skupiny bojovali v semifinále proti Žiaru nad Hronom. Po-
merne vyrovnané sety sme nakoniec oba v záveroch získa-
li na svoju stranu a čakalo nás veľké finále o postup na MSR.  
V ňom sme sa opäť stretli s Brusnom. To sa mimochodom v ostat-
ných dvoch rokoch stalo Majstrom Slovenska a dva roky predtým 
bralo z tohto podujatia bronzové medaily. Finále prinieslo krásne 
volejbalové predstavenie a aj diváci v Športovej hale nášho mesta, 
v ktorej sa konali všetky tri spomínané podujatia, si prišli na svo-
je. Zápas skončil výsledkom 25:23,25:23 v náš neprospech a tak 
nám účasť na republikových majstrovstvách ušla o vlások. Aj keď 
sklamanie bolo veľké, našim žiačkam patrí veľká vďaka za pred-
vedené výkony, veď tento výsledok patrí medzi najväčšie úspechy 
našej školy v kolektívnych športoch. Vďaka patrí aj Volejbalovému 
klubu Krupina, v ktorom sa naše žiačky rozvíjajú počas tréningovej 
činnosti.
Horný rad zľava: Sára Bradáčová, Simona Šimková, Rebe-
ka Drottnerová, Lucia Mistríková, Anna Kohútová, Petra 
R. Brhlíková, Michal Strelec (tréner)
Dolný rad zľava: Júlia Sláviková, Mária Balogová, Mária 
Repková 
Chýba: Alexandra Šimková 
                                                                      Mgr. Michal Strelec

Od okresného kola po krajské finále
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V utorok 8. marca 2018 si Mesto Krupina v zastúpení primátorom 
mesta Ing. Radoslavom Vazanom  pri príležitosti Medzinárodného 
dňa žien uctilo všetky ženy nášho mesta v Kine Kultúra. Kinosála 
sa zaplnila takmer do posledného miesta.
Na úvod nechýbala romantická báseň o ženách: „Milé, tajomné 
a prekrásne stvorenie, ktorému ťažko dokážeš povedať nie....“
Následne sa prítomným prihovoril primátor mesta. Vo svojom prí-
hovore zdôraznil zásluhy žien, či už doma s rodinou, alebo v práci, 
každý deň si svedomito plnia svoje povinnosti. Práve preto si za-
slúžia aspoň jeden deň v roku, kedy sa im pripomenie ich výnimoč-
nosť a prejaví úprimná úcta a vďaka. Aj keď by to nemalo byť len 
jeden deň v roku, ale po celý rok.
Program pokračoval vystúpením hudobného tria Luda Kuruca Band 
s najväčšími hitmi Karola Duchoňa, ktoré rozospievalo a roztlieska-
lo celé publikum.
A na záver slávnosti primátor mesta ešte raz poblahoželal všetkým 
ženám nášho mesta s tým, že pri východe z kinosály ich čaká malé 
prekvapenie. Aj bolo, každá žena dostala krásnu ružičku ako sym-
bol vďaky za svoje poslanie v rodine i v spoločnosti. 
                                                                         Mária Víbošťoková

Piatok 23. februára 2018 v popoludňajších hodinách patrili obradné 
priestory nášho mesta najúspešnejším krupinským športovcom za 
rok 2017, ktorých na ocenenie nominovali jednotlivé športové kluby 
mesta. 
Hneď v úvode sa prítomným prihovoril primátor mesta Ing. Rado-
slav Vazan. Vo svojom príhovore zdôraznil význam slova „šport“. 
Šport je dobrý učiteľ, učí k usilovnosti, statočnosti, pracovať na 
sebe, trénuje nielen telo, ale aj psychiku. Pri športovej hre majú 
športovci možnosť tešiť sa z víťazstva, no zároveň učiť sa prijať 
aj porážku. Práve porážky sú hnacím motorom, ktorý ich posúva 
vpred. 
Poprial všetkým oceneným športovcom, ale aj tým, ktorí im špor-
tovú činnosť umožnili, aby si tieto kladné atribúty športu preniesli 
aj do každodenného života a poďakoval sa za zásluhy o šírenie 
dobrého mena nášho mesta.
Nasledovalo predstavenie ocenených športovcov. Nominovaní na 
ocenenie boli:
Lukáš Ungvarský, Cyklistický klub Krupina
Judita Horníková, Volejbalový klub Krupina
Július Korčok, Atletický klub Krupina
Peter Vahančík, klub AUTO MOTO Krupina
Marián Víbošťok, Futbalový klub Strojár Krupina

„Športovec roka 2017“

Medzinárodný deň žien 2018 v Krupine

Po odovzdaní ocenení všetkým nominovaným primátor mesta Ing. 
Radoslav Vazan a predseda Komisie pre školstvo, mládež, kultúru 
a šport Mgr. Martin Selecký ešte raz zablahoželali a popriali veľa 
osobných a športových úspechov aj v budúcnosti. 
                                                                           Mária Víbošťoková

Deň narcisov
Deň narcisov sa stal nielen zbierkou s dlhou tradí-
ciou, ale zároveň dňom, ktorý spája  ľudí  v myš-
lienke spolupatričnosti a pomoci. Obyvatelia Kru-
piny  majú 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 22-krát sa v  piatok  13. aprí-
la 2018 aj v uliciach nášho mesta, v kanceláriách, 
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 identifikátorom – odznakom 
s motívom „Deň narcisov 2018“ a budú mať pri se-
be pokladničku, ktorá musí mať tiež svoje ochran-
né prvky s logom „Deň narcisov 2018“. 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 rakovine získať 
prostriedky na pomoc v boji s onkologickými cho-
robami. Za pomoc Vám ďakujeme.         
                                                             Mária Víbošťoková
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Snahou našej školy je dosahovať  vo výchovno-vzdelávacom pro-
cese čo najlepšie výsledky, o ktoré sa usilujeme aj prostredníctvom 
realizácie menších, či väčších projektov rôzneho zamerania. 
Keďže v posledných rokoch môžeme sledovať narastajúci trend 
v počte žiakov, ktorí majú diagnostikované špeciálne výchov-
no-vzdelávacie potreby (ako napr. poruchy aktivity a pozornosti, 
narušenú komunikačnú schopnosť, vývinové poruchy učenia, či 
poruchy správania), rozhodli sme sa zapojiť do výzvy Ministerstva 
školstva vedy výskumu a športu, ktorá bola vyhlásená  prostredníc-
tvom operačného programu Ľudské zdroje v decembri roku 2016.
 V rámci prvého hodnotiaceho kola sme koncom apríla 2017 podali 
projekt s názvom „V základnej škole úspešnejší“. Hlavným zamera-
ním uvedeného projektu je zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania a za-
bezpečenie rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu. Cieľom 
projektu je zlepšenie výsledkov a kompetencií detí a žiakov našej 
základnej školy.
Napriek časovým posunom, ku ktorým došlo v dôsledku personál-

„V základnej škole úspešnejší“

nych zmien na poste ministra, sa nám koncom minulého roka podarilo podpísať Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
na obdobie 3 rokov s celkovou výškou oprávnených výdavkov takmer 195 000,00 €. Prvé aktivity projektu sa začali realizovať  od  1. 
decembra 2017. Hlavné aktivity projektu sú rozdelené do dvoch skupín:
1. aktivity prispievajúce k vyrovnaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese. Tieto 
sa realizujú prostredníctvom 4 pedagogických asistentov,
2. aktivity zamerané na skvalitňovanie diagnostikovania a rediagnostikovania detí a žiakov s cieľom predchádzať neodôvodnenému od-
kladaniu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, školskej neúspešnosti detí a ich zaraďovaniu do špeciálnych tried a škôl. Uvedené 
aktivity sú realizované prostredníctvom činnosti aktivít inkluzívneho tímu, ktorý je tvorený pozíciou školského psychológa a pozíciou 
špeciálneho pedagóga.
V súčasnosti sú všetky pracovné pozície obsadené vysokokvalifikovaným personálom, ktorý sa zhostil tejto náročnej práce s chuťou 
a osobným nasadením, čo vnímam ako veľké pozitívum v smere k hodnoteniu našej školy zo strany mesta ako zriaďovateľa, ostatných 
vzdelávacích inštitúcií, úradov a v neposlednom rade aj samotných rodičov, ktorí dané aktivity uvítali so záujmom.
Myslím si, že je nesmierne dôležité včasné identifikovanie akéhokoľvek problému dieťaťa a práve následný individuálny prístup k riešeniu 
tohto problému je tou správnou cestou, ktorá jemu a jeho rodine pomôže, aby nebolo v budúcnosti vylúčené z prirodzeného školského a 
rodinného prostredia.                                                                                                                                Maroš Skopal, riaditeľ školy

Dňa 20. marca 2018 sa uskutočnilo 
okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína – 
prednes poézie a prózy. Vyhlasovateľom 
celoštátnej postupovej súťaže je Národné 
osvetové centrum z poverenia Ministerstva kul-
túry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR. Našu školu reprezentovali 6 žiaci 
v 3 kategóriách a každý z nich získal ocenenie:
I. kategória (1. – 4. ročník)
Radka Plošická – próza, 1. miesto, Lenka 
Lukáčová – poézia, 2. miesto,
II. kategória (5. – 6. ročník) Nina Šim-
ková – poézia, 1. miesto, Michal Mráz – 
próza, 2. miesto,
III.  kategória (7. – 9. ročník)
Aleš Dendiš – próza, 1. miesto, Júlia 
Šprlová – poézia, 3. miesto
Žiakov odborne viedli: Mgr. Alžbeta Húževko-
vá, Mgr. Jana Dendišová, Mgr. Alica Vaňová, 
Mgr. Andrea Bartáková, Mgr. Renáta Sviteková 
a budú nás reprezentovať v regionálnom 
kole, ktoré sa uskutoční vo Zvolene dňa 
11. apríla 2018.
Súťaž Hviezdoslavov Kubín pozná vari kaž-
dý. Príprava na najstaršiu a najprestížnejšiu 
súťaž v oblasti umeleckého prednesu je nie-
kedy naozaj náročná. Hlavne, ak máme nájsť 
niečo vhodné, niečo nové, niečo zaujímavé, čo 
tu ešte nebolo…keď sa všetko vydarí, potom je 
takýto úspech pre žiaka aj jeho učiteľa najvyš-
ším ocenením.                       ZŠ E. M. Šoltésovej

Hviezdoslavov Kubín
- okresné kolo V dňoch 23. 3. 2018 – 24.3.2018 deti, zo Školského klubu Stonožka, už po  šiestykrát 

nocovali počas Noci Andersena v škole. Na Noc s Andersenom prišlo približne 110 
„nespáčov,“ ktorí sa  nakazili čítaním  Andersenových rozprávok.  Deti pred vstupom 
do Rozprávkova dostali Andersenove čiapky. Museli  vlastnou krvou prisahať, že 
budú plniť práva a povinnosti nocľažníkov. Privítali sme pána Andersena  a spoloč-
ne sme si pozreli divadelné predstavenie O červenej čiapočke. Po predstavení 
začínala naša cesta odvahy, na ktorej sme sa stretli s rozprávkovými  bytosťami: s  
malým cínovým vojačikom, morskou vílou, dievčatkom so zápalkami a Snehovou 
kráľovnou. Navštívili sme mestské podzemné pivnice, pozreli sme si expozíciu 
v Múzeu A. Sládkoviča a oddýchli sme  si pri nočnom čítaní rozprávok v knižnici. 
Po príchode z nočnej cesty odvahy nás čakali súťaže a polnočné prekvapenie – 
torta a ďalej nasledovala pyžamová párty.                                     ZŠ E. M. Šoltésovej

Noc s Andersenom
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V dňoch 13. až 15. marca 2018 prebiehala na 707 stredných ško-
lách  externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky. 
Spolu  43 541 študentov čakal maturitný maratón, ktorého súčas-
ťou boli aj naši maturanti zo 4.G. Prvý deň čakala maturantov ma-
turitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry. Svoje vedomosti 
si preverili externým testom a slohovou prácou na 4 vopred určené 
témy. Druhý deň ich čakala previerka z cudzieho jazyka. Všetci  
maturanti na našej škole maturovali z anglického jazyka na úrovni 
B2. Štvorročné vedomosti zužitkovali pri externom teste a slohovej 
práci na tému Education: „My favourite teacher“. Maturitný týždeň 
na našej škole uzatvoril externý test z matematiky.  Študenti si mali 
možnosť zvoliť dve formy maturovania. Buď si vybrali štandardnú 
papierovú formu, alebo formu elektronickú. Tento rok absolvovalo 
elektronickú maturitu na Slovensku 2 100 študentov zo 101 škôl. 
Aj naši študenti patrili do tejto štatistiky, keďže túto formu si zvolili  
pri slovenskom jazyku a matematike. Z predmetu matematika ma-
turovali všetci študenti len elektronicky.  Výsledky študentov z EČ 
MS 2018 budú pre školy prístupné elektronicky dňa 2. mája 2018. 
Veríme, že všetci naši študenti boli úspešní. 

PÍSOMNÉ MATURITY  2018

Názory študentov na MS: 
Lívia Hucáková, maturantka 4.G, názor na MS zo sloven-
ského jazyka
„ Ja som maturovala klasicky na papier. Obávala som sa náročnosti 
testu zo slovenčiny. Boli otázky, ktoré mi sadli, a ktoré mi nesadli. 
Pri niektorých som si potrápila hlavu. Samozrejme ani naša maturi-
ta sa nezaobišla bez toho, že jedna otázka bola zle položená a mys-
lím si, že ich bolo ešte aj viac. Keď to celkovo zhodnotím podľa mňa 
bola náročná, ale snáď sme ju všetci dotiahli do úspešného konca.“

Sára Megumi Vician, maturantka 4.G, názor na MS z mate-
matiky, elektronická forma
„ Už niekoľko dní pred maturitami som sa začala obávať výsledku. 
Ešte ráno som si predstavovala, ako test neurobím a budem musieť 
ísť na opravný termín. Môj strach opadol až v momente, keď sme 
test odovzdali. Všetci sme si zvolili elektronickú maturitu, čo bola 
veľká výhoda v tom, že sme boli s výslednou známkou oboznámení 
hneď po odovzdaní testu. V strese mi aj najjednoduchšie otázky 
pripadali byť neriešiteľné, ale s odstupom času zisťujem, že aj tie 
najťažšie otázky majú jednoduchý spôsob riešenia.“
Erich Maliniak, maturant 4.G, názor na MS z matematiky, 
elektronická forma
„ Jednoznačne si myslím, že elektronická maturita je oveľa výhod-
nejšia ako písomná. Hlavne z dôvodu, že výsledok ako som zma-
turoval viem hneď a nemusím naň čakať až do mája. Tiež je nás 
v triede menej, je tam väčší kľud na písanie a sústredenie sa. Keby 
bolo možné maturovať elektronicky aj z anglického jazyka, hneď 
by som si to vybral. A čo sa týka matematiky a mojich pocitov 
z nej? Vzhľadom na to, že som ju chcel napísať veľmi dobre kvôli 
vysokej škole, tak som sa jej bál najviac. Mali sme najviac času až 
150 minút, ktorý som naplno využil a písal až do konca. Náročnosť 
mi prišla primeraná, aj keď ma mrzelo, že tam dali príklady, ktoré 
sme sa ešte neučili. Ale som už rád, že to mám za sebou.“
Mária Šebeňová, maturantka  4.G, názor na MS zo sloven-
ského jazyka
„Pred maturitami nás všetci strašili, ale nebolo to až také zlé, skôr 
prekvapivo málo stresujúce. Čo sa týka mňa ten slovenský jazyk 
sa mi zdal ťažší, ale moji spolužiaci by so mnou možno nesúhlasili. 
Hlavné  ale  je,  že  sme  to  zvládli a môžeme sa s vervou pustiť 
do učenia sa na ústnu časť maturity.“
Dorota Francisciová, maturantka  4.G, názor na E-maturitu
„Vybrala som si E-maturitu a vyhovovalo mi to, pretože mi tam celú 
dobu ukazoval čas a vedela som koľko času mi ostáva. Čo sa týka 
náročnosti, slovenčiny som sa trochu obávala, ale nakoniec to ne-
bolo až také zlé. Pri niektorých otázkach som váhala.“
Katarína Pešková, maturantka  4.G, názor na MS z anglic-
kého jazyka
„Pre mňa osobne bola angličtina strašiakom. Najviac som sa obáva-
la testu. Myslím si, že bol dosť ťažký. Niektoré úlohy nás viacerých 
potrápili, no snáď sme to všetci úspešne zvládli. S tohtoročnou 
témou na sloh som bola spokojná a sadla mi veľmi dobre. Každo-
pádne som rada, že už to mám za sebou.“     
                                                              Mgr. Oľga Gajdošíková

21. marca 2018 sa v priestoroch  Rímskokatolíckeho dekanské-
ho farského úradu Farnosti Narodenia Panny Márie v Krupine 
konala Biblická olympiáda. Súťaže za stredné školy sa zúčastnili 
dve družstvá. 
Prvé tvorili súťažiaci z Gymnázia A. Sládkoviča z Krupiny 
a druhé družstvo tvorili študenti z Banskej Štiavnice. Súťažilo 
sa v piatich kolách, otázky sa týkali  SZ knihy Genezis (Dejiny 
patriarchov) a Evanjelia podľa Mareka. Postúpiť mohli obe 
družstvá pod podmienkou, že získajú vo všetkých kolách viac 
ako 55 bodov. To sa podarilo len nášmu trojčlennému družstvu, 
ktoré tvorili naši študenti: Matúš Pántik a Alžbeta Tomašovicová 
z 1.G a Kristína Donovalová z 2.G. 
Postúpili do diecézneho kola, ktoré sa uskutoční o mesiac          
v Kňazskom seminári v Badíne. V porote boli traja kňazi: Mgr. 
Marek Hraňo z Terian, Mgr. Ladislav Zajac zo Senohradu a Mgr. 
Jozef Kraus dekan z Litavy, ktorý bol zároveň aj predseda 
poroty.  Tešíme sa z úspechu našich študentov a v ďalšom kole 
im prajeme veľa šťastia.                        Mgr. Oľga Gajdošíková

Gymnazisti úspešní 
v Biblickej olympiáde V utorok 20. marca 2018 sa  študentka 3. ročníka Gymnázia An-

dreja Sládkoviča Svetlana Botlová zúčastnila krajského kola bio-
logickej olympiády kategórie A v Banskej Bystrici. V konkurencii 
rovesníkov v projektovej časti si obhájila prvenstvo z minulého 
ročníka s prácou  ROZŠÍRENIE, CYTOLOGICKÁ A MORFOLOGICKÁ 
VARIABILITA KRÍDLATIEK (FALLOPIA SECT. REYNOUTRIA, POLY-
GONACEAE)  V JUHOZÁPADNEJ ČASTI KRUPINSKEJ PLANINY.
Cieľom práce bolo  zmapovať výskyt inváznych druhov krídlatiek 
v Krupinskej planine, cytometricky a morfometricky ich analyzovať, 
vyhodnotiť ich cytometrickú a morfologickú variabilitu, rozšírenie 
a ekológiu.
Vysokú úroveň práci dodal aj fakt, že Svetlana  cytometrické aj 
morfometrické analýzy realizovala na Botanickom ústave CBRB SAV 
v Bratislave.
Svoju prácu bude v druhej polovici apríla obhajovať na celosloven-
skom kole v Bratislave.
Okrem toho sa umiestnila aj na 3. mieste v teoreticko-praktickej 
časti, kde ju 0,5 bodový rozdiel delil od postupujúceho druhého 
miesta.
Želáme jej veľa úspechov a sme na ňu patrične hrdí – aj malá škola 
môže mať veľkých géniov, ku ktorým ona určite patrí.
Ďakujeme pani PaedDr. Anne Fedešovej za jej prípravu a spre-
vádzanie.                                                         PaedDr. Anna Fedešová

Opätovné víťazstvo na Biologickej olympiáde
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Dňa 16. januára 2018 sa skupina študentov z nášho Gymnázia zú-
častnila celosvetovo najznámejšej a najväčšej programovaco-vý-
skumnej súťaže First Lego League. Našu školu reprezentovali pod 
názvom tímu GASKAdroids. Na súťaž sa pripravovali už od septem-
bra a dnes mali možnosť po prvýkrát reprezentovať naše gymná-
zium a porovnať si zdatnosti z oblasti programovania a výskumu    
s 10 tímami z celého Slovenska. Súťaž pozostávala zo 4 povinných 
častí. Jednotlivé časti boli hodnotené porotami zvlášť. GASKAdroids 
museli súťažiť v Robot game, Robot dizajne, Tímovej práci a Ve-
decko-výskumnej práci. V jednotlivých kategóriách sme sa umiest-
nili nasledovne:
ROBOT GAME: 6. miesto, ROBOT DIZAJN: 6.miesto, TÍMOVÁ PRÁ-
CA: 1.miesto, VEDECKO-VÝSKUMNÝ PROJEKT: 4.miesto
GASKAdroids sa celkovo umiestnili na 5.mieste, čo je na nováčikov-
ský tím naozaj veľký úspech, keďže konkurencia bola silná, pretože 
mnoho tímov má aj  6 ročnú skúsenosť. No napriek tomu naše 
umiestnenie je veľký úspech!
Vďaka víťazstvu v tímovej práci sme na našu školu priniesli prvú a 
dúfame, že nie poslednú trofej z First Lego League. Na súťaž nás 
pripravoval tréner tímu Bc. Peter Láslo. Gymnázium reprezentovali: 
Matúš Pántik (1.G), Henrich Tóth (1.G), Marcel Šlank (1.G), Kristí-
na Ondrisková (2.G), Natália Gálová (2.G), Patrik Tuhársky (2.G), 
Adam Augustín (2.G) a Miroslav Ištván (2.G). Veríme, že táto prvá 
skúsenosť pre náš tím a školu prinesie mnoho úspechov v tejto 
súťaži aj o rok!                                           Miroslav Ištván  2.G

First Lego League – Gymnázium úspešné

V dňoch 17. - 20. marca 2018 sa študenti Gymnázia Andreja Slád-
koviča zúčastnili poznávacieho zájazdu do Moskvy. Moskva je naj-
väčším mestom Európy a v súčasnosti v nej žije približne 16 milió-
nov obyvateľov a patrí medzi svetové metropoly.
V sobotu nás čakala dlhá cesta z Krupiny do Moskvy. Vlakom         
zo Zvolena sme cestovali do Bratislavy na letisko, z ktorého nám 
poobede letelo lietadlo do Moskvy. Večer sme pristáli na letisku          
vo Vnukove, kde nás čakal autobus do hotela.
V nedeľu po raňajkách sme s našou sprievodkyňou Nadeždou 
navštívili Červené námestie, na ktorom sme videli Chrám Vasiľja 
Blaženého. Neskôr sme navštívili Puškinovo múzeum. Poobede sme 
sa premiestnili do Treťjakovskej galérie, kde sme videli mnoho ob-
razov a ikon známych ruských maliarov. Večer nás čakal tradičný 
ruský cirkus, ktorý nás veľmi očaril. 
V pondelok ráno sme mali možnosť vidieť výmenu stráže pri Več-
nom ohni, ktorý horí na pamiatku 2. svetovej vojne. Po výmene 
sme navštívili Kremeľ a jeho chrámy. Pri chrámoch zároveň stal Cár 
zvon - najväčší zvon na svete, ktorý nikdy nezazvonil a Cár delo - 
najväčšie na svete, ktoré nikdy nevystrelilo. Po prehliadke Kremľu a 
chrámov sme mali možnosť vidieť Kremeľskú zbrojnicu. Poslednou 
návštevou bol Chrám Vasiľja Blaženého. Po ukončení programu nás 
čakali nákupy suvenírov, prechádzka po okolí námestia a nakupo-
vanie v GUMe.
V utorok pred odletom sme sa boli pozrieť na jednu z najznámej-
ších a najväčších univerzít v Európe, na Lomonosovu univerzitu, 
ktorá sa nachádzala nad Moskvou, a tak sme mali výborný výhľad 

GYMNAZISTI NAVŠTÍVILI MOSKVU

na celé mesto. Každodenne sme sa na všetky miesta presúvali 
moskovským metrom, ktoré je jedno z najkrajších na svete. 
Zo zájazdu sme prišli síce unavení, ale s veľkým množstvom suve-
nírov, zážitkov a spomienok. Za realizáciu zájazdu ďakujeme pani 
profesorke Kvasovej, ktorá mnohým z nás splnila sen.
Ani sme si len nestihli vybaliť kufre z Moskvy a už začíname uvažo-
vať nad budúcoročným Petrohradom!
                                                             Miroslav Ištván, študent 2.G
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Mesto Krupina - Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine (Múzeum) 
podalo žiadosť – projekt s názvom Elektronický zabezpečovací 
systém-oprava na Fond na podporu umenia (Fond) o príspevok                                            
na opravu signalizačného systému Múzea. Systém by mal tak spĺ-
ňať základné štandardy, ktoré sa vyžadujú pri ochrane predmetov 
kultúrnej hodnoty, teda muzeálnych zbierok. Fond prispel na opra-

Múzeum Andreja Sládkoviča 
s opraveným elektronickým systémom  Nie vždy sa stáva, že nás v priebehu mesiaca opustia dvaja 

bratia. Z Krupiny pochádzali bratia Ivan a Vladimír Mikovci.

Odišli Krupinčania a športovci...

Aktuálne prebieha v múzeu výstava VINIČ A VÍNO – história 
a súčasnosť. Mnohí ste výstavu už videli a dozvedeli ste sa 
o pestovaní viniča a výrobe vína v krupinskom okrese.
Tí, ktorí ste naše múzeum ešte nestihli navštíviť, alebo okrem 
sluchu a zraku chcete výstavu vnímať aj ostatnými zmyslami, 
pozývame Vás na komentovanú prehliadku výstavy spojenú 
s ochutnávkou vín Rodinného vinárstva Strelec. 
Rodina sa vinohradníctvu a vinárstvu venuje už desaťročia a                
na vinárskych súťažiach sú ich vína oceňované medailami. Podujatie 
sa uskutoční v sobotu 14. apríla 2018 o 15.00 hodine. 
V máji sa už tradične brány múzea otvoria pre rodiny s deťmi 
a zatvoria sa až v neskorých nočných hodinách. Noc múzeí 
a galérií sa stala neodmysliteľnou a obľúbenou súčasťou podujatí 
nášho múzea. 
Tento rok, kedy si pripomíname 100. výročie konca I. svetovej 
vojny a vzniku I. ČSR sa bude aj múzeum niesť v duchu 
Za cisára pána a za Masaryka. Návštevníci budú môcť 
okrem expozície múzea a pivnice pod múzeom vidieť aj výstavu                 
o I. svetovej vojne v krupinskom okrese. Na poschodí múzea budú 
vystavené návrhy obnovy tribúny na námestí SNP v Krupine, ktorých 
autormi sú študenti architektúry Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave.  V múzejnej záhrade budú na deti čakať tvorivé 
dielne, ale aj z predchádzajúcich ročníkov už známe Múzeum 
na kolesách, ktoré prinesie so sebou ukážku poľnej nemocnice, 
spraví prednášku o jej fungovaní, deti sa budú môcť zahrať na 
hľadačov mín, ale aj zastrieľať si zo vzduchoviek a mnoho iného. 
Noc múzeí sa uskutoční v sobotu 19. mája 2018 o 17.00 
hodine. 

Na čo sa môžu tešiť priaznivci múzea...
Ivan Miko umrel dňa 28. novembra 2017 a bol 6. decembra za 
účasti kňaza v Bratislave pochovaný. Ivan sa narodil 22. júla 
1941 v Krupine v rodine obchodníka Mateja Mika a Gizely rode-
nej Kováčovej. Od mladosti hrával za Krupinu a od 60-tych rokov                             
za bratislavský klub spojárov. Slovenskú republiku (po r. 1993) re-
prezentoval v rezorte železníc na Majstrovstvách Európy v Belehra-
de. Jeho mladší brat Vladimír po dlhšej chorobe a viacerých operá-
ciách opustil tento svet v Prahe dňa 30. decembra 2017. Posledný 
obrad prebehol v pražskom krematóriu v pondelok 8. januára 2018. 
Rozlúčili sa s ním jeho blízki i rímskokatolícky kňaz. Vladimír Miko 
sa narodil 22. marca 1943. Od najmladších rokov zabŕdal do špor-
tových aktivít svojich starších bratov Ivana a Mateja pod vedením 
aktívneho trénera Viliama Sýkoru. Najlepšie mu išiel stolný tenis, 
a tak už v 14-tich rokoch začal aktívne hrávať v hlavnom meste.  
Od roku 1957 reprezentoval Spartu Praha a neskôr aj Českosloven-
sko. Získal nepreberné množstvo ocenení a medailí vydreté trénin-
gom a skúsenosťami. 

Tie najcennejšie víťazstvá a zlaté medaily priniesol z Majstrovstiev 
Európy v štvorhre (spolu s Jaroslavom Staňkom) v rokoch 1964 
a 1966. Neskôr pôsobil ako tréner v Luxembursku, potom ako 
ústredný tréner reprezentácie mužstva ČSSR v stolnom tenise a za-
čiatkom 90-tych rokov ako reprezentačný tréner Spojených arab-
ských emirátov a ako tréner STO Sparta Praha. Napokon zakotvil 
v KT Praha, kde hrával aj po roku 2013. Mestské zastupiteľstvo mu 
prepožičalo najvýznamnejšie ocenenie Čestné občianstvo mesta 
Krupina. Tým ocenilo nielen jeho športové úspechy, ale aj šírenie 
dobrého mesta svojho rodiska, ale aj dar krupinskému múzeu. Do 
Múzea Andreja Sládkoviča osobne priniesol fotografie a najvýznam-
nejšie medaily a poháre svojej športovej kariéry. Obaja bratia Ivan 
a Vladimír zanechali manželky a potomkov a v Krupine aj sestru 
Martu Slováčikovú a brata Mateja Mika. Ivan aj Vladimír urobili česť 
svojmu rodu i rodnej Krupine.         
                                                            Dr. M. Lukáč, múzeum 

vu systému vo výške 2 500,- EUR, 
pričom mesto Krupina dofinancovalo 
projekt z vlastného rozpočtu sumou 
270,31 EUR. Celková výška nákla-
dov za projekt bola teda 2 770,31 EUR. Prostredníctvom tohto pro-
jektu sa zabezpečila ochrana kultúrneho dedičstva mesta, ktorú 
sčasti uchováva Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine – jediná 
pamäťová inštitúcia svojho druhu v meste, a to nielen pre súčasné, 
ale i nasledujúce generácie Krupinčanov.     Dr. M. Lukáč, múzeum 

Prvý júnový víkend patrí podujatiu 
Dni mesta Krupina. Na spomínaný 
víkend pripadlo aj celoslovenské 
podujatie Víkend otvorených 
parkov a záhrad. Do podujatia sa 
zapojilo aj naše múzeum so svojou 
záhradou s ružami svetoznámeho 
ružiara Rudolfa Geschwinda. 
Rozhodli sme sa krásu záhrady využiť 
na príjemné piknikové posedenie. 
Od 12.00 hodiny bude múzeum 
vítať návštevníkov prichádzajúcich 
s piknikovými košmi a dobrotami 
v nich. Komu sa bude máliť sedieť 
na deke a hrať malé spoločenské hry, bude sa môcť zúčastniť 
prednášok o histórii parkov a záhrad a o Rudolfovi Geschwindovi. 
Pre deti budú pripravené tvorivé dielne, maľovanie na stojanoch, 
fotografovanie. K dispozícii bude aj stánok s občerstvením pre tých, 
ktorí si do košíka nestihnú nič pripraviť a určite nebude chýbať ani 
dobré víno. 
Dúfame, že vás naša pozvánka na najbližšie mesiace zaujala 
a tešíme sa na stretnutie v múzeu.                    Mgr. Jana Melichová
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Marec - mesiac knihy bol prvýkrát v bývalom Československu vy-
hlásený v roku 1955 na počesť záujmu o knihy. Pri pátraní, prečo 
sa marec už roky pripomína ako mesiac knihy, sme sa dopracovali 
k známej a zaujímavej postave slovenskej histórie - Martin Hre-
benda Hačavský (10. 3. 1796 - 16. 3. 1880). Tento legendárny 
šíriteľ slovenskej a českej knihy a tým aj osvety a vzdelanosti sa 
narodil a aj zomrel v marci. Hoci bol slepý, natoľko miloval knihy, že 
sa mu stali osudom. Putoval po Gemeri, Malohonte až do Viedne, 
zbieral staré tlače a rukopisy a zachraňoval ich. Medzi slovenských 
vlastencov a vzdelancov roznášal nové slovenské a české knihy 
najmä od vydavateľov Gašpara Fejérpataky-Belopotockého z Lip-
tovského Mikuláša a Karla Amer-
linga z Prahy. Zaslúžil sa tým                                                                   
o rozvíjanie slovenského ná-
rodného povedomia a života              
v období národného obrodenia. 
Rozširovaním obľúbených kalen-
dárov a populárnej spisby medzi 
pospolitým slovenským ľudom 
sa zaslúžil, že aj chudobní a ne-
vzdelaní ľudia spoznávali knižnú 
kultúru a získavali prehľad o ve-
rejnom dianí. Svoju súkromnú 
zbierku kníh daroval Matici slo-
venskej a prvému slovenskému 
Gymnáziu v Revúcej. Dnes už 
úlohu Mateja Hrebendu - šírenie 
kníh a knižnej kultúry a podpo-
ru vzdelávania - plnia knižnice. 
Hoci sprístupňujú svoje knižné 
fondy čitateľom po celý rok,                                                             
v marci zvlášť aktivizujú svo-
ju činnosť. Do mesiaca knihy 
vhodne zapadol aj Týždeň slo-
venských knižníc, ktorý vyhlá-
sila Slovenská asociácia knižníc                      
v roku 1999 a pravidelne sa or-
ganizuje prvý marcový týždeň. Cieľom tejto akcie je pripomenúť, 
že aj v období informatizácie, moderných informačných technoló-
gií a počítačov má kniha svoje opodstatnenie a význam. Aj kniha 
prechádza nevyhnutným vývojom od rukopisnej, cez tlačenú speje               
k svojej elektronickej podobe. Nie je podstatná jej podoba, ale vý-
znam, ktorý mala v histórii a má aj v súčasnosti pre spoločnosť                 
aj jednotlivca.
Mestská knižnica zapísala počas tohto týždňa bezplatne všetkých 
svojich spolupracovníkov a odpustila všetkým zábudlivcom, ktorí 
nestihli knihy vrátiť. Za spolupracovníkov rátame svojich čitateľov, 
ktorí sa zapoja do organizovania našich aktivít, ako literárne kvízy, 
besedy, hlasné čítanie, čítanie s porozumením  a besedy so spiso-
vateľom, či literárne besedy pri príležitosti životných jubileí kultúr-
nych dejateľov. 6.3.2018  sme korunovali kráľovnú našej knižnice. 
Stala sa ňou Julka Šprlová zo ZŠ EMŠ v Krupine za pravidelné ná-
vštevy našej knižnice, Julka k nám prichádza každý týždeň, chvíľu 
sa zdrží a vždy odnáša zaujímavú knihu. Podobne je na tom aj 
Samko Kubovich, žiak ZŠ EMŠ V Krupine, ktorý si u nás často hľadá 
encyklopédie, ktorými si doplňuje vedomosti aj na olympiádach. 
Najmladším oceneným sa stal Maťko Troiak, žiak ZŠ JCH v Krupine, 
ktorý číta krásnu literatúru – príbehy zo súčasnosti a je to žiačik, 
ktorý vzhľadom na svoj vek, číta s porozumením a plynule. Naši 
čitatelia boli odmenení zaujímavými knižnými darmi.
Mestskú knižnicu navštívili žiaci zo ZŠ s MŠ Hontianske Nemce                 
a tiež aj zo ZŠ s MŠ Senohrad. Pripravili sme pre nich podujatia zo 
života zberateľa slovenských rozprávok. V knižnici bola pripravená 
prezentácia z jeho života a diela, a to tak že boli ukážky z ilustra-
čnej tvorby, ktorí Dobšinského rozprávky ilustrovali, najmä Mar-
tin Benka, Ľudovít Fulla  a Albín Brunovský. Deti určovali podľa 
ilustrácií  názov rozprávky, v nich  hlavné postavy a  porozprávali 
stručný obsah. Žiaci podľa  jednoduchých matematických príkladov 
v tajničke dospeli k dátumu a miestu narodenia tohoto slavného 

zberateľa slovenských rozprávok.  Podobným spôsobom vylúštili 
aj názov jeho prvej vytlačenej knihy. Ďalšie názvy jeho rozprávok 
vylúštili pomocou prešmyčiek , obrázkov a rímskych číslic. Deti ta-
káto hravá aktivita bavila a chvíle strávené v knižnici rýchlo ubehli.        
Za snahu úspešného riešenia boli odmenení sladkou odmenou.
22. 3. 2018 na pozvanie pani vychovávateľky Mgr. Stankovičo-
vej  som absolvovala  stretnutie s deťmi ŠK Stonožka, kde sme si 
pripomenuli životné osudy veľkého dánskeho rozprávkara H. Ch. 
Andersena. Tentoraz sme si prečítali rozprávku Sviece, ktorú deti 
ešte nepoznali. Oboznámili sme ich s prezentáciou „Zemepisné roz-
právky“, kde sme precestovali európskymi krajinami a ich národ-

nými rozprávkovými hrdinami. 
Tak mali deti možnosť poznať aj 
iné európske rozprávky. Na zá-
ver sme vylúštili ilustrovaný kvíz 
Andersenových menej známych 
rozprávok. Bola to dobrá prí-
prava na nasledujúcu  dlhú noc 
s Andersenom.
Noc s Andersenom sme začali vo 
večerných hodinách. 
Privítali sme v Mestskej kniž-
nici návštevníkov ŠK Stonožka 
ZŠ EMŠ v Krupine, ktorí puto-
vali po nočnej Krupine a prišli                 
si oddýchnuť do chrámu pokoja 
a ticha, do ríše vlády snehovej 
kráľovnej, ktorá odomkla svo-
je kráľovstvo pre neznámych 
poddaných, ale svojim ľadovým 
dychom ich rýchlo vyprevadila 
ďalej do morského kráľovstva, 
kde sa zoznámili s morskou pan-
nou a jej morskými priateľmi. Po 
týchto významných návštevách 
zmorení „Stonožkári“ radi prijali 
pozvanie pána primátora kráľov-

ského mesta Krupina, ktorý im porozprával rozprávky o Motýľovi  
a Princeznej na hrášku. Deti, príjemne zmorené dôležitými udalos-
ťami sa započúvali do rozprávky a odchádzali oddýchnuté s plným 
nasadením do vírov „ pyžamovej párty“.
V marci sme zapísali 324 čitateľov a pripravili sme 39 kultúrno-vy-
chovných podujatí, zameraných na rôzne aktivity. 
Marec sa niesol oslavami P. Dobšinského, spomenuli sme aj na prvé 
jarné dni, na „Dni Mozgu, Deň Zeme, Deň Vody“. Nezabudli sme 
ani na najväčšieho rozprávkara na svete H.Ch. Andersena. Ktoré-
mu sme venovali tri besedy. Aktivity boli určené pre deti rôzneho 
veku. S dospelými sme sa stretli pri korunovácii kráľa detského 
čitateľa, kde sme sa zároveň dohodli na ďalších stretnutiach. 
Okrem toho pani Iveta Zaťovičová navštívila našu knižnicu s po-
nukou uvedenia svojej novej knihy „Príď v májovú nedeľu“, ktorú  
avizovala už na vlaňajšej besede u nás, po vydaní „Kľukatenia“.
Táto sa odohráva v oblasti medzi Hontianskymi Tesármi, Hornými 
Semerovcami a Šahami, preto by bola veľmi rada, keby sa kniha 
mohla uviesť aj v našej knižnici. V našom literárnom klube vždy 
radi privítame autorku, ktorá píše o našom regióne. Táto vzácna 
návšteva bola bodkou za všetkými aktivitami v marci.
                                                                                     Katarína Almášyová

MESTSKÁ KNIŽNICA V KRUPINE ZAPÍSALA V MARCI 324 ČITATEĽOV



Mestský podnik služieb s.r.o. 
(ďalej MsPS) v poslednom 
období zakúpil technické 
vybavenie, ktorým rozširuje  
rozsah služieb vykonáva-
ných na území nášho mesta. 
Ako ste už postrehli v našich 
uliciach sa začalo so zametaním 
štrkov po zimnej službe miest-
nych komunikácií. Zametacie 
auto LIAZ zakúpil MsPS v mesia-
ci marec 2018. 
Ďalšou novinkou je nová techno-
lógia na opravy výtlkov asfal-
tových komunikácií – INFRA 
SET. Tieto zariadenia využívajú 
na opravu asfaltových výtlkov 
recyklovanú asfaltovú zmes, 
ktorá je ohriata plynovými 
spaľovacími tryskami a násled-
ne je zabudovaná do výtlku. 
Výhodou tejto technológie je, že 
ju možno využívať aj v zimných 
mesiacoch, kedy nie je možnosť 
asfaltovať klasickou horúcou asfaltovou zmesou. Ďalšou výhodou tejto technológie je nižšia cena v porovnaní so štandardnými metódami 
asfaltovania výtlkov. V súčasnosti pripravujeme vývoz domových žúmp k čomu MsPS zakúpil špeciálne motorové vozidlo značky MAN. 
MsPS sa snaží týmito novými službami reagovať na konkurencie schopnosť poskytovaných služieb a zároveň pristupovať k ekologickejším 
spôsobom poskytovania služieb na území nášho mesta. 
Záverom tohto článku by som chcel vyjadriť poďakovanie všetkým zamestnancom MsPS, ktorí svojím zodpovedným prístupom k práci 
plnia úlohy spojené so starostlivosťou o naše mesto.                    Mgr. Viktor Fertšek
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V rámci Výzvy 2017 - Kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 
programu Erasmus+  naša škola podala žiadosť o schválenie projektu 
s názvom „Tvorivý učiteľ = motivovaný žiak“.  Projekt nám bol schválený 
a v čase letných dovoleniek sa naši učitelia vzdelávali v zahraničí. Posled-
ná mobilita prebehla vo februári 2018.
Hneď na začiatku prázdnin vycestovala Mgr. Gabriela Križanová na kurz 
s názvom  The playground Classroom Methodology at Primary level. Kurz 
bol zameraný na osvojenie si rôznych metodických postupov, foriem uče-
nia a rozšírenie didaktického materiálu na vyučovaní anglického jazyka 
na prvom stupni ZŠ. Výučba prebiehala na ostrove Malta v škole Executi-
ve Training Institute (ETI). Trval od 3. - 14. 7. 2017 a obsahoval 42 hodín 
výučby. Tieto kurzy v škole ETI absolvujú učitelia z celého sveta. „Bola 
to nielen veľmi zaujímavá a obohacujúca pedagogická skúsenosť, ale 
mať možnosť komunikovať problematiku a problémy vyučovania cudzie-
ho jazyka s pedagógmi z iných krajinách, bola tiež jedinečná príležitosť,         
za ktorú som veľmi vďačná. Je to skvelé, že učitelia našej školy majú 
možnosť absolvovať tieto medzinárodné kurzy v zahraničí,“ dodala spo-
kojná účastníčka programu Erasmus+.
Týždeň po nej sa vydala na služobnú cestu Mgr. Agnesa Zeljenková do 
Anglicka, konkrétne do mesta Canterbury: University of Kent.  Ako ona 
sama tvrdí: „Cieľom bolo zdokonaliť sa v komunikačných schopnos-
tiach v anglickom jazyku, ale hlavne načerpať inšpiráciu do ďalšej práce          
pri výučbe anglického jazyka. Skúsenosti som získavala na kurze s ná-
zvom: Creative Methodology for the Language Classroom. Výučba na 
univerzite bola na vysokej úrovni. Lektori pochádzajúci z rôznych krajín 
sveta boli veľmi empatickí, priateľskí a ústretoví. Univerzita je v nád-
hernom prostredí  obklopená prírodou, ktoré poskytovalo po štúdiu aj 
miesto na oddych. Veľkým prínosom bola výmena skúseností navzájom 
medzi učiteľmi z rôznych krajín.“
Posledný júlový týždeň išla na kurz Mgr. Adela Pregová. Zúčastnila sa 

Vzdelávanie učiteľov Základnej školy E. Maróthy Šoltésovej cez ERASMUS+
kurzu metodológie španielskeho jazyka na renomovanej jazykovej ško-
le Malaca instituto v Malage v Španielsku. Táto škola bola opakovaným 
víťazom najlepšej jazykovej školy v Španielsku. Vyučovanie kurzu 
pozostávalo zo 4 hodín denne zdokonaľovania sa v španielčine a 2 
hodín inovatívnej metodológie. V kurze sa nachádzala s ďalšími 
učiteľmi z Rakúska, Talianska a Poľska.
V auguste sa zúčastnili zahraničných vzdelávacích tréningov ďalšie dve 
učiteľky. Najprv sa na cestu vydala Mgr. Dana Sotáková. Počas piatich 
dní navštevovala kurz s názvom Metodológia ruského jazyka vo vzde-
lávacom inštitúte Durbe v lotyšskom hlavnom meste Riga. Vzdelávanie 
prebiehalo v skupine učiteľov z Čiech, Poľska, Slovenska a Lotyšska. 
Kurz mal vysokú kvalitu, odbornosť a úžasný prístup. Riga je krásne 
starobylé mesto s bohatou históriou, milými ústretovými ľuďmi, 
neprehliadnuteľnou čistotou a pokojom.
Prázdninové vzdelávanie zakončila Mgr. Monika Slaninová na kurze 
s názvom Špeciálne vzdelávacie potreby žiakov prebiehajúcom             
na prekrásnom talianskom ostrove Sardínia. Lektorky kurzu prileteli 
z Anglicka, aby v danej téme vzdelávali učiteľky z rôznych európskych 
krajín. Hodiny prebiehali v priestoroch strednej školy v meste Alghero. 
Cieľom kurzu bolo nasmerovať učiteľov pri efektívnej práci so žiakmi   
so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a problémovým správaním. 
Posledný kurz absolvovala Mrg. Ivana Dobrotková v dňoch 4. -10. 
2. 2018 v Českej republike, Loučná nad Desnou. V doobednajších 
hodinách  absolvovala pozorovanie na vyučovacích hodinách – nové 
motivujúce podnety, nápady, formy vyučovania. Poobede sa stretávali 
s kolegyňami z Poľska a z Oravy a spoznávali navzájom kultúru, tradí-
cie, formy a metódy vzdelávania na ich školách.  
V súvislosti s projektom sa 10. októbra 2017  konal  EURÓPSKY 
WORKSHOP MOBILÍT PEDAGÓGOV, ktorého bohatý program bol urče-
ný projektovým manažérom škôl  /MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ/, vedeniu škôl, peda-
gógom škôl a všetkým, ktorí by sa radi uchádzali o zahraničné stáže, 
metodické školenia či jazykové kurzy v EU krajinách ako aj zástupcom 
škôl, ktorým bol grant už pridelený a beží im projekt. V máji je naplá-
novaný metodický workshop pre učiteľov, ktorí sa chú viac dozviedieť 
o spomínaných témach z realizovaných mobilít. Projekt končí 30. 6. 
2018.                                                                        ZŠ E. M. Šoltésovej

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB ROZŠIRUJE ROZSAH SVOJICH SLUŽIEB
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ZBER VYTRIEDENÝCH ODPADOV 
Z DOMÁCNOSTÍ 

S OBSAHOM ŠKODLIVÍN 
( odpad kategórie N - nebezpečný)

Mesto Krupina tak ako každoročne zabezpečí prostredníctvom 
zmluvného partnera zber vytriedených odpadov z domácností 
s obsahom škodlivín (odpad kategórie N - nebezpečný) dňa: 

5. mája 2018/sobota/ 
Zber bude organizovaný nasledovne:
1/ Obyvatelia rodinných domov v meste vyložia 
vytriedený odpad z domácností s obsahom škodlivín 
(odpad kategórie N- nebezpečný) pred svoju 
nehnuteľnosť v sobotu do 7:00 hod 
2/ Obyvatelia bytových domov v meste umiestnia 
vytriedený odpad z domácností s obsahom škodlivín 
(odpad kategórie N- nebezpečný) pri najbližších 
zberných stanovištiach 1 100 l kontajnerov v sobotu 
do 7:00 hod.
Čo  patrí do uvedeného odpadu?
svetelné zdroje a iný odpad obsahujúci ortuť, 
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované 
uhľovodíky–mrazničky,chladničky, opotrebované 
motorové oleje, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a 
živice, batérie a akumulátory, vyradené elektrické 
a elektronické zariadenia, televízory, monitory, 
rádiá, tranzistory,počítače, sporáky, práčky, obaly 
obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, opotrebované 
motorové oleje – cca 10 l v bandaske na jednu 
domácnosť
UPOZORNENIE: 
Do vytriedeného odpadu s obsahom škodlivín nepatria opot-
rebované pneumatiky a azbest.

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU NA ÚZEMÍ MES-
TA KRUPINA 

28. apríl 2018 /sobota/ 
Objemným odpadom sa rozumie zložka komunálne-
ho odpadu, ktorá svojim rozmerom a hmotnosťou 
nezodpovedá používaným nádobám a kontajnerom 
v systéme zberu. Patrí sem starý nábytok, kober-
ce, vane, umývadlá, dvere, radiátory a podobne. 
Odpad určený k vývozu žiadame občanov vyložiť naj-
skôr deň vopred po 18.00 hodine a najneskôr v sta-
novený deň do 7.00 hodiny pred svoje rodinné domy 
na chodníky, nie na cestu, resp. pri bytových domoch 

k stanovištiam zberných nádob. 
Do objemného odpadu nepatria iné zložky komunál-
nych odpadov  a ani  nebezpečný odpad. V prípade, že 
občania vyložia odpad, ktorý nie je predmetom zberu, 

nebude tento odobratý. 
Zároveň pripomíname občanom, že objem-
ný odpad môžu odovzdávať aj do areálu Zber-
ného dvora, Krupinica 427 počas celého kalen-
dárneho roka a to počas prevádzkových dní.                                                                                                                                            
Za pochopenie a spoluprácu vopred ďakujeme!                                                                                                                                        
                                                                 Ing. Jaroslava Uramová                                                        

Mesto Krupina a Centrum Voľného času Domček
organizuje

„Osláv aj TY Deň Zeme a zapoj sa 
do niektorého z podujatí v meste“

20. apríla 2018
DEŇ ZEME

 Mestská polícia v Krupine 
informuje...

V mesiacoch január, február, marec 2018 Mestská polícia v Krupine 
riešila celkovo 55 priestupkov a porušení Všeobecne záväzných 
nariadení mesta Krupina. Z daného počtu policajti vybavili 39 
priestupkov dohováraním a 16 priestupkov uložením pokút v blo-
kovom konaní. 9 priestupkov uložených v blokovom konaní súvi-

selo s porušením na úseku proti verejnému 
poriadku, 6 priestupkov v doprave a jeden 
na úseku iných priestupkov v správe. 
Mestská polícia v Krupine spolupracova-
la s orgánmi činnými v trestnom konaní 
a v odôvodnených prípadoch poskytla aj 
kamerové záznamy pre vykonané šetrenie 
vo veci spáchaných trestných činov, doprav-
ných nehôd, ktoré sú dokumentované a rie-
šené štátnou políciou. 

V uvedenom období odchytila dvoch psov, ktoré boli vrátené maji-
teľom. Fyzicky bolo skontrolovaných 35 osôb zo strany mestských 
policajtov, hlavne v súvislosti s podozrením páchania priestupkov, 
porušení Všeobecne záväzných nariadení mesta Krupiny ako aj 
osôb, ktoré obťažovali spoluobčanov prosbou o poskytnutie finanč-
ných prostriedkov. V jednom prípade v nočných hodinách zabez-
pečila mladistvej osobe prvú pomoc privolaním RZP a následného 
prevozu na lekárske ošetrenie do nemocnice vo Zvolene po pred-
chádzajúcom fyzickom útoku inej osoby. 
Policajti naďalej vykonávajú počas prebiehajúceho školského roku 
aj dohľad v cestnej premávke pri priechodoch pre chodcov v blíz-
kosti našich školských zariadení. 
Dňa 8.3.2018 náčelník MsP v Krupine vykonal prednášku v škol-
ských klubov pri ZŠ J.C. Hronského ako aj ZŠ E. M. Šoltésovej, kde 
žiakom školských kluboch a vychovávateľkám odovzdal reflexné 
vesty a reflexné pásky. Na Základnej škole E.M.Šoltésovej vyko-
náva prednáškovú činnosť v triedach 5. ročníka v rámci projektu 
„Správaj sa normálne“ s rôznymi témami ako je napr. dopravná 
výchova, drogy, alkohol, šikanovanie a pod.
Mestská polícia v Krupine oznamuje verejnosti, že nevykoná-
va 24 – hodinovú službu a preto v prípade priameho ohrozenia 
na živote, zdraví a majetku volajte telefónne číslo 112, prípadne 
158. Telefónne číslo Mestskej polície v Krupine je 0918 388 800.                                                                                                                                             
                                                                                 Martin Gabera
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V sobotu 10. marca 2018 sa od poludňajších hodín konal už IV. 
ročník BEHU OSLOBODENIA KRUPINA 2018. 
Počasie nám už tradične prialo, bolo pekne a slnečno,...práve tak, 
aby sa toto športové podujatie vydarilo a bežcom dobre bežalo. 
V tomto ročníku sa pretekov zúčastnilo 286 bežcov, z toho 147 
bežcov a bežkýň v kategóriách pre dospelých a 139 v detských ka-
tegóriách. Bežci si preverili svoje sily v 18-tich kategóriách na rôz-
ne dlhých tratiach, v rôznych vekových kategóriách od maličkých 
škôlkárov až po aktívnych bežcov dôchodcov, a to nielen z Krupiny 
a najbližšieho okolia, ale aj z iných okresov Slovenska, dokonca aj 
z Českej republiky.
Veľké poďakovanie patrí  všetkým, takmer 50-tim dobrovoľníkom,  
ktorých pomoc je pri takomto športovom podujatí nenahraditeľná. 
Menovite chcem poďakovať členom Komisie pre školstvo, kultúru 
a šport,  Dobrovoľnému hasičskému zboru Krupina, ďalej mladým 
ľuďom z Mládežníckeho parlamentu Krupina, Štátnej polícii a kole-
gom a kolegyniam z mestského úradu v Krupine.
Osobitne vyslovujeme veľké poďakovanie všetkým sponzorom, a to 
spoločnostiam: RAIFFEISEN BANKA Krupina,  LC STRED Krupina, 
COOP Jednota Krupina, EDEN Krupina , TESCO Krupina, Mestské 
lesy s.r.o. Krupina, Lekáreň Camilca,  ktorí podporili toto športové 
podujatie. 
Beh oslobodenia otvoril a ceny víťazom v jednotlivých kategóriách 
odovzdal primátor mesta Ing. Radoslav Vazan, spolu s Mgr. Oľgou 
Búryovou.  Podujatie moderoval, mnohým známy Rasťo Pertzián a 
skvelú atmosféru počas celého behu robila bubenícka show Tam-
bores.
Všetkým 54 víťazom patrí veľká  gratulácia a poďakovanie za záu-
jem o Beh oslobodenia Krupina. 

Víťazi  Behu oslobodenia Krupina 2018
Chlapci -  nar. 2011 a mladší 150 m, 1. Rašner Michal /Atletic-
ký klub KA/, 2. Mazúch Alex /Krupina/, 3. Neurath Viliam /Krupina/
Dievčatá -  nar. 2011 a mladší 150 m, 1. Korčoková Hanka /At-
letický klub KA/. 2. Franková Hana /VK Krupina/, 3. Pavlendová 
Michaela /B. Štiavnica/                                                      
Prípr. chlapci - nar. 2010-2009 400 m, 1. Uhrík Lukáš /Atle-
tický klub KA/, 2. Škoda Jakub /ŠK Atléti BŠ/, 3. Remiar Filip /ZŠ 
EMŠ KA/
Prípr. dievčatá - nar. 2010-2009 400 m, 1. Primusová Liliana 
/AK Danica ZV/, 2. Konôpková Elizabeth /ŠK Atléti BŠ/, 3. Tvrdošin-
ská Lenka /ZŠ JCH KA/
Mladšie žiačky - nar. 2008-2006 650 m, 1. Garguláková Alžbe-
ta /AK MestaZV/, 2. Mikuštiaková Mia /Adamšport RK/, 3. Líškayová 
Lenka /AK MŠK ZH/
Mladší žiaci - nar. 2008-2006 - 1000 m, 1. Uhrík Štefan /
Atletický klub KA/, 2. Oravec Lukáš /ŠK Atléti BŠ/, 3. Mello Adam /
Svetielko nádeje BB/  
Staršie žiačky - nar. 2005-2003 - 1000 m, 1. Krátka Dorota 
/Krupina/, 2. Bariaková Sára /Atletický klub KA/, 3. Kohútová An-
drea /Atletický klub KA/                         
Starší žiaci - nar. 2005-2003 - 2000 m, 1. Kubovich Samuel 
/Atletický klub KA/, 2. Bátovský Boris /ŠK Atléti BŠ/, 3. Červenák 
Matúš /ŠK Atléti BŠ/       
Dorastenky - nar. 2002-2000 - 2000 m, 1. Zvarová Ema /
Banská Bystica/, 2. Švenková Terézia /ŠK Atléti BŠ/, 3. Križková 
Žofia /Krupina/         
Ženy nad 40 r. - 2000 m, 1. Furáková Iveta /Svetielko nádeje 
ZV/, 2. Kubányiová Silvia /OZ Bežci VK/, 3. Bolfová Renáta /OZ 
Bežci VK/
Dorastenci - nar. 2002 - 2000 3000 m, 1. Marko Ján /ŠK At-
léti BŠ/, 2. Kubovich Jakub /Atletický klub KA/, 3. Melich Ľuboš /
Krupina/
Ženy  do 40 r. - 3000 m, 1. Trtolová Alena /Krupina/, 2. Golisová 
Jana /ŠK Dukla o.z. BB/, 3. Gondášová Lucia /BB trener.sk/           
Muži bez rozdielu veku nad 18 r. - 3000 m, 1. Ursíny Peter 
/ŠK Atléti BŠ/, 2. Balga Adrián /Čebovce/, 3. Malý René /ŠK pre 
Radosť/       
Ženy bez rozdielu veku - 5000 m, 1. Vlčáková Lucia /ŠK Dukla 
BB/, 2. Zvarová Anna /Svetielko nádeje BB/, 3. Gregáňová Nikoleta 
/Ďurica Team KA/
Muži do 40 r. - 5000 m, 1. Kováč Michal /Run for Fun/, 2. Marko 
Ján /ŠK Atléti BŠ/, 3. Ďurica Peter /Run for FunKA/
Muži nad 40 r. - 5000 m, 1. Vetrák Ján /Hnúšťa/, 2. Mikušiak 
Martin /Adamšport RK/, 3. Petrovics Andrej /Čata/
Muži do 40 r. - 10 000 m, 1. Wahlandt Šimon /Hontianske 
Nemce/, 2. Schieber Matej /Run for Fun/, 3. Sopko Ján /Sebechle-
by/
Muži nad 40 r. - 10 000 m, 1. Korčok Július /Atletický klub KA/, 
2. Hric Miloš /Krná/, 3. Beňuš Miloš /Hnúšťa/
Výhercom vo všetkých kategóriách srdečne blahoželáme ku skve-
lým športovým výkonom a želáme mnoho ďalších úspechov a hod-
notných ocenení. Srdečne blahoželáme víťazovi hlavnej kategórie 
Muži do 40 rokov, ktorí bežali 10 km, Šimonovi Wahlandtovi, kto-
rého  meno je stále viac známe za mnohé výborné výkony v slo-
venskom behu a touto cestou mu želáme veľa osobných rekordov. 
Tešíme sa na Vás aj v roku 2019 na V. ročníku „Behu oslobodenia 
mesta Krupina.
                                                                                   Mgr. Zdena Sýkorová 
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Začiatkom februára sme štartovali na Halových Majstrovstvá 
Stredoslovenskej oblasti starších žiakov a dorastencov 
v atletike v Bratislave. 5 zo 7 atlétov pretekali v staršej kategórii 
a získavali tak potrebné skúsenosti do ďalších štartov v halovej 
sezóne. Deťom sa podarilo získať skvelé umiestnenia, vyskúšali si 
nové disciplíny a premiérovo si zasúťažili v jedinej atletickej hale 
na Slovensku. Jakubovi Kubovichovi sa zadarilo v behu na 1500 
m a získal striebornú medailu. Jeho mladšiemu bratovi Samuelovi 
Kubovichovi len tesne ušla medailová pozícia po napínavom 
a taktickom behu na 3000 m v priebehu pretekov v poslednom 200 
m okruhu nenašiel dostatok síl, aby udržal 3 priečku a dobehol tak 
na 4. mieste. Bariaková Sára - 800m - 8. miesto (2:59,79), Troiak 
Šimon - 800 m - 5. miesto (2:46,93), Kyseľ Dominik - guľa/4kg - 6. 
miesto (7,61 m), Kubovich Samuel - 3000 m - 4. miesto (11:09,42), 
Kubovich Samuel - 150 m - 13. miesto (24,81), Kubovich Jakub - 400 
m - 9. miesto (1:01,43), Kubovich Jakub - 1500 m -2. miesto (5:15,28) 
Následne 24. februára sme bojovali na Halových Majstrovstvách 
SR mladších žiakov, kde nás reprezentovala štvorica atlétov 
a výkonmi sa naozaj vôbec nestratili! Skvelé 3 osobné rekordy! 
Premiérovo sme bežali štafetu 4x200 m a bohužiaľ okúsili sme 
nováčikovskú daň v podaní diskvalifikácie z celkového 7. miesta 
za skorší zbeh na rovinke z druhej dráhy do prvej. Dominik Kyseľ 
sa ešte v 5. pokuse vo vrhu guľou držal na medailovej pozícii, ale 
v poslednom 6. pokuse ho jeden zo súperov prevrhol a napokon 
obsadil nepopulárne 4. miesto v novom osobnom rekorde.

Chlapci (150 m) Michal Rašner 1. miesto, Damián Capuliak 5. 
miesto, Lukáš Šťastný, 9. miesto
Dievčatá(150 m) Hanka Korčoková 1. miesto, Ela Korčoková 14. 
miesto
Prípravka dievčatá (400 m) Dominika Janeková 4. miesto, Miš-
ka Šťastná 6. miesto, Nina Zivčáková, 7. miesto
Prípravka chlapci(400 m) Lukáš Uhrík 1. miesto, Slavko Liptay 
6. miesto
Mladšie žiačky (650 m) Zuzka Králiková 6. miesto, Ema Mlyná-
rová 8. miesto, Kamilka Gregáňová 13. miesto, Lucia Žiaková 18. 
miesto
Mladší žiaci (1 km) Šimon Uhrík 1. miesto, Matúš Troiak 8. 
miesto, Matej Lehotský 14. miesto
Starší žiaci (2 km) Samuel Kubovich 1. miesto, Dominik Kyseľ 5. 
miesto, Šimon Troiak 7. miesto, Milan Kohút 8. miesto, Miško Gre-
gáň 10. miesto
Staršie žiačky (1 km) Sára Bariaková 2. miesto, Andrea Kohúto-
vá 3. miesto, Lea Kuzmová 8. miesto
Dorastenci(3 km) Jakub Kubovich 2. miesto
Muži (10 km) nad 40rokov Július Korčok 1. miesto

Beh oslobodenia Krupiny

V novom roku 2018 sme po prvýkrát súťažili na halových atletických 
pretekoch a hneď na Majstrovstvách Stredoslovenskej oblasti 
prípraviek a mladšieho žiactva. 
Na pretekoch štartovalo celkovo 342 detí, to znamená, že 
o konkurenciu núdza nebola. Reprezentovalo nás 9 detí a 
každé štartovalo v 2 disciplínach. Napriek tomu, že trénujeme 
s obmedzenými pomôckami a niektoré disciplíny nemáme 
kde trénovať, sme získali 3 cenné kovy! Šimon Troiak sa stal 
majstrom Stredoslovenskej oblasti na 600 m. Dominik Kyseľ po 
dramatickom priebehu, keď sa finálový beh opakoval až trikrát, sa 
stal vicemajstrom oblasti v behu na 60 m a vo vrhu guľou získal 
prekvapivo bronz. Výsledky detí sú fakt vynikajúce a veľmi sa z 
nich tešíme!!

Kompletné výsledky detí z AK Krupina:
60m: 
Dominik Kyseľ - 2. miesto 
Kohút Milan - 8. miesto 
Šimon Uhrík - 20. miesto 
Šimon Troiak - 26. miesto 
Michal Gregáň - 48. miesto 
Lukáš Uhrík - 15. miesto 
Sára Bariaková - 7. miesto 
Johana Verónyová - 45. miesto 
Zuzana Králiková - 27. miesto 
Vrh guľou: 
Dominik Kyseľ - 3. miesto
600m: 
Šimon Troiak - 1. miesto 
Šimon Uhrík - 13. miesto 
Michal Gregáň - 18. miesto 
Zuzka Králiková - 14. miesto 
Skok do diaľky: 
Lukáš Uhrík - 10. miesto 
Milan Kohút - 16. miesto 
Sára Bariaková - 15. miesto 

Výsledky atlétov z AK Krupina:
Troiak Šimon - 600 m - 1:58:01 - 13. miesto PB, Kyseľ Dominik - 
guľa 3kg - 9,5 m - 4. miesto PB, Kyseľ Dominik - 60 m - 8,68 - 9. 
miesto PB, Kohút Milan - 60 m - 9,26 - 23. miesto, Štafeta 4x200 m 
(Kyseľ, Kohút, Š. Uhrík, Troiak) - 2:04:17 - DQ

Atletický oddiel na pódiách

V marci atletický odiel súťažil v domácom prostredí na 
Behu oslobodenia Krupiny. Najpočetnejšie zastúpenie až 
27 pretekárov bolo práve z domáceho klubu AK Krupina. 
Jarné slnečné počasie a pravidelná systematická prípra-
va deťom priniesla veľa osobných rekordov a pódiových 
umiestnení. Konečná medailová bilancia AK Krupina je 5 
zlatých medailí, 2 strieborné medaile a 1 bronzová medai-
la. Výsledky našich členov v jednotlivých kategóriach boli 
nasledovné:

Foto: Slovenský rekordér Ján Volko, Dominik Kyseľ, Šimon 
Uhrík, Šimon Troiak, Milan Kohút, Július Korčok

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011293059752&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009834907836&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004364956623&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011781660140&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011781660140&fref=mentions
https://www.facebook.com/jakub.kubovich.37?fref=mentions
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