
Krupina si pripomenula 73. výročie ukončenia 2. svetovej vojny
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V  pondelok  7. mája  2018  sme  si  pripomenuli  výročie  kon-
ca  najväčšej  vojny  v  dejinách  ľudstva.  Pietny  akt  kladenia 
vencov sa uskutočnil v Parku Andreja Sládkoviča a začal sa 
o 11.00 hodine sprievodom smerujúcim k Pamätníku obetiam 
I. a  II.  svetovej vojny. Po zaznení  ruskej a slovenskej  štát-
nej hymny predstavitelia mesta a okresu, ako aj zástupcovia 
SZPB k pamätníku položili vence. Potom Adrián Špánik zare-
citoval niekoľko veršov reflektujúcu pamäť človeka a vojnu. 
Prítomným sa následne prihovoril primátor mesta Ing. Rado-
slav Vazan, ktorý zdôraznil nešťastie a množstvo obetí, ktoré 
si vojna vyžiadala. V podobnom duchu zdôrazniac spoluprácu 
ruského a slovenského národa prehovoril pán Alexander Vi-
nogradov, asistent pridelenca obrany Veľvyslanectva Ruskej 
federácie na Slovensku. Na záver s prejavom vystúpil predse-
da Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov gen. v.v. Stanislav Petrenec. V tomto roku sa spolu 
s hostiteľmi, ďalej hosťami, poslancami MsZ, poslednými pa-
mätníkmi a ich potomkami, zamestnancami mesta na pietnom 
akte zúčastnilo viac ako 80 žiakov a študentov základných a 
stredných škôl. K základným úlohám každej generácie patrí 
udržiavanie pamäti na historické udalosti a poučenie z dejín 
- poučenie z každého totalitného režimu, ktoré ničili a ničia 
milióny ľudských životov.                          PhDr. Miroslav Lukáč
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Na objekte Múzea Andre-
ja Sládkoviča v Krupine sa 
začali v priebehu mesiaca 
máj  práce,  ktorých  cie-
ľom  je  obnova  čas ti  ob-
jektu múzea. Ide o druhú 
etapu rekonštrukcie, kto-
rá zahŕňa sanáciu vlhkosti 
historickej  časti meštian-
skeho domu. 
Objekt  trpí  nadmernou 
vlhkosťou  čím  degradu-
je  veľká  časť  priestorov 
a  zbierkových  predme-
tov  uložených  v  múzeu. 
V  tomto  roku  sme  zača-
li  odstránením  vlhkosti 
zo  základov  budovy  na 
severnej  strane  múzea 
a  odstránením  vlhkosti 
z  depozitára  na  prízemí 
múzea. 
Vzhľadom na skutočnosť, 
že  sa  jedná  o  národnú 
kultúrnu  pamiatku,  boli 
všetky  postupy  odkon-
zultované  s  pracovníkom 
Krajského  pamiatkového 
úradu. 
Na  výkopové  práce  do-
hliadal  tím  pod  vedením 
archeológa  JUDr.  Mgr. 
Martina  Kvietka,  ktorý 
ešte  pred  pokračovaním 
prác  vyhodnotil  nálezovú 
situáciu. 
Okrem  odstránenia  vlh-
kosti základov budovy, je 
dôležitým  cieľom  projek-
tu aj úprava depozitáru v 
súlade s požiadavkami na 
priestory  uchovávajúce 
kultúrne dedičstvo mesta 
Krupina  a  regiónu  Hont. 
Realizáciou  týchto  prác 
sa  vyriešil  ďalší  závažný 
problém stavebno - tech-
nického  stavu  národnej 
kultúrnej  pamiatky,  kto-
rá  patrí  medzi  najstaršie 
meštianske domy stredo-
vekého mesta Krupina. 
Na túto etapu bude nad-
väzovať  ďalšia  pripravo-
vaná  obnova  objektu  - 
sanácia vlhkosti západnej 
strany – fasády múzea. 
Obnova objektu bude 
pokračovať aj vďaka 
dotáciám poskytnu-
tých Ministerstvom 
kultúry Slovenskej 
republiky a financiám 
z rozpočtu Mesta Kru-
pina. 
Ing. Stanislava Alakšová, 
          Phdr. Miroslav Lukáč 

Obnova múzea – sanácia vlhkosti 
(NKP - dom meštiansky) 

Mesto Krupina
zodpovedne hospodárilo 

aj v roku 2017

Hospodárenie  mesta  sa  riadilo  podľa  schváleného 
rozpočtu na rok 2017, ktorý  bol mestským zastupi-
teľstvom schválený dňa 7. 12. 2016 uznesením 
č. 315/2016-MsZ.
K 31. 12. 2017 mesto hospodárilo s výsledkom roz-
počtového  hospodárenia  - prebytok  vo výške 
539 690,78 EUR.
Tento    bol  zistený  podľa  ustanovenia  §  10  ods.  3 
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 
predpisov a  započítaný  so schodkom na  finančných 
operáciách vo výške 251 887, 47 EUR.
Celkový rozdiel medzi príjmami a výdavkami 
vrátane finančných operácií bol kladný, vo 
výške 287 803,31 EUR. 
Po  vylúčení  zostatku  nevyčerpaných  prostriedkov 
poskytnutých  v  roku  2017  je  výsledkom  hospodá-
renia  prebytok  vo  výške  236 779,80  EUR,  ktorý 
bol schválený  mestským zastupiteľstvom vo výške 
205 766,80 EUR  na  tvorbu  Rezervného fon-
du a vo výške 31 013,00 EUR na tvorbu  Fondu 
opráv.            
Na opravy  a údržbu ciest mesto vynaložilo finančné 
prostriedky spolu vo výške 103 757,17 EUR z  toho 
najvýznamnejšie boli asfaltovanie -  Široké Lúky vo 
výške  58 371,42 EUR a Líška Bralo pod priehradou 
vo výške 18 566,40 EUR, vstup do kongresovej sály 
(Okresný úrad) – 7 203,39 EUR.
Na  zimnú  údržbu  ciest  boli  použité  finančné  pro-
striedky vo výške  47 491,80 EUR,  údržba vodných 
zdrojov predstavovala    čiastku vo výške 16 023,95 
EUR, verejného osvetlenia 19 082,74 EUR a doprav-
ného značenia  5 061,50 EUR.
Do budov a nebytových priestorov mesto investovalo 
finančné prostriedky vo výške 22 401,50 EUR z toho 
sanácia porúch  na BD MR 78 – 79 7 578,16 EUR, na  
zdravotníctvo 15 935,23 EUR,  z toho oprava strechy 
predstavovala sumu 10 698,00 EUR.
Mesto muselo riešiť havarijný stav krovu na budove 
MsÚ – 7 020,00 EUR a ďalšie práce murárske, natie-
račské, maliarské, výmena radiátorov, žalúzií, sieťky 
a obklady v Dome služieb spolu vo výške 7 494,35 
EUR.



InfolistyInfolisty 3INFORMÁCIE

Ďalej mesto  vynaložilo  finančné  prostriedky  na  kultúru  spolu  vo 
výške 289 983,65 EUR, oprava Hrobky Plachých sa realizovala vo 
výške 14 520,00 EUR, rozdelilo dotácie právnickým a fyzickým oso-
bám vo výške 21 348,00 EUR a činnosť športových klubov a súbo-
rov podporilo vo výške 57 735,21 EUR.
Školské  zariadenia,  ktorých  je mesto  zriaďovateľom prostredníc-
tvom svojich rozpočtových organizácií   sú financované zo štátne-
ho rozpočtu, jedná sa o ZŠ vo výške  1 461 435,20 EUR a origi-
nálne  kompetencie  sú  financované  z  vlastných  zdrojov  jedná  sa 
o Domček CVČ, ZUŠ, Materská škôlka a školské kluby a jedálne pri 
ZŠ spolu vo výške 1 245 963,90 EUR. Súkromné detské centrum vo 
výške 94 571,00 EUR.
K najvýznamnejším investičným akciám patrí rekonštrukcia Teniso-
vých kurtov, ktorá v roku 2017 predstavovala sumu 44 586,39 EUR, 
vo  výške 70 198,00 EUR  sa  realizovala  rekonštrukcia  strechy na 
Kine  Kultúra,  ďalej  rekonštrukcia    chodníka  pri  COOP  Jednota 
12  316,98  EUR,  vybudovanie  dotláčacej  stanice  Biely  Kameň  vo 
výške 3 600,00 EUR a stavebné práce, statika a vlhkosť múzea vo 
výške 5 388,00 EUR.
Vo  výške  47  676,910  EUR  boli  vynaložené  finančné  prostriedky 
na úseku projektového manažéra - na vypracovanie projektových 
dokumentácií,  achitektonických  štúdií,  z  toho  DSP  vodný  zdroj  
Kopanice 6 202,75 EUR k príprave a realizácií projektov.
Spoločnosť INTERAUDIT Zvolen, spol. s.r.o.  vykonala 
audit  Mesta Krupina k 31.12. 2017, ktorej vyjadrenie je 
nasledovné.                                                                                            
Účtovná  závierka poskytuje pravdivý a verný obraz  finančnej situ-
ácie Mesta  Krupina  k  31.  decembru  2017  a  výsledku  jej  hospo-
dárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Správa z overenia dodržiavania povinnosti Mesta Krupina 
podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách.
Na  základe  overenia  dodržiavania  povinností  podľa  požiadaviek 
zákona  o  rozpočtových  pravidlách,  platných  v  SR  pre  územnú 
samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že Mesto 
Krupina  konalo  v  súlade  s  požiadavkami  zákona  o  rozpočtových 
pravidlách.                                                                                Ing. Marta Murínová 

Školstvo
Jednou z priorít Mesta Krupina  je  skvalitňovanie podmienok 
pre výchovno – vzdelávací proces v školských zariadeniach v zria-
ďovateľskej pôsobnosti Mesta. Po úspešných projektoch zamera-
ných na  zlepšenie  energetickej  efektívnosti  budov oboch  základ-
ných škôl a materskej školy, budeme v tomto procese pokračovať 
ďalšími investíciami do vybavenia škôl. V roku 2017 Mesto Krupina 
predložilo dve žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo štruktu-
rálnych fondov Európskej únie na vybudovanie odborných učební. 
Tie budú vybavené didaktickými pomôckami na vyučovanie infor-
matiky, biológie a chémie. Obe žiadosti boli v priebehu mesiaca jún 
2018 schválené s finančnou alo-
káciou 146.658,- €. Po ukončení 
procesu  verejného  obstarávania 
vznikne na Základnej škole E. M. 
Šoltésovej  nová  učebňa  bioché-
mie pre 16 žiakov a na Základnej 
škole  J.  C.  Hronského  bude  vy-
tvorená učebňa informačno – ko-
munikačných technológií a príro-
dovedná učebňa biológie s kom-
pletne vybavenými laboratórnymi 
pracoviskami pre 16  žiakov. 
Kultúra
V  oblasti  rozvoja  kultúry  bolo 
v priebehu posledných mesiacov 
schválených tiež niekoľko žiados-
tí.  Prvá  z  nich  sa  týka Mestskej 
knižnice, ktorá aj vďaka dotácie 

z Fondu na podporu umenia vo výške 2.500,- € rozšíri svoj knižnič-
ný fond o nové publikácie pre všetky vekové kategórie. 
Po zdigitalizovaní Kina Kultúra v roku 2014 sa Mestu Krupina poda-
rilo tento rok získať finančné prostriedky z Audiovizuálneho fondu 
na výmenu sedačiek v kinosále vo výške 26.000,- €. Projekt „Mo-
dernizácia kinosály – Kino Kultúra Krupina“ s celkovým roz-
počtom cca 62.000,- € sa týka stavebných prác súvisiacich s novým 
stupňovaním  hľadiska  a  vybavením  interiéru  novými  sedačkami. 
Obnovením interiéru kinosály plánujeme dosiahnuť spokojnosť di-
vákov,  zvýšenie  počtu  opakovaných  návštev  kina,  zvýšenie  náv-
števnosti filmov s dlhším trvaním ako aj získanie nových divákov, 
ktorí uprednostňovali iné kiná z dôvodu nepohodlnosti a obmedze-
ného priestoru na sedenie.    
Ochrana kultúrnych pamiatok
V nasledujúcich mesiacoch budú pokračovať práce aj na záchrane 
a obnove budov, ktoré sú zapísané v zozname Národných kultúr-
nych pamiatok. Finančné prostriedky z Ministerstva kultúry vo výš-
ke 15.000,- €, ktoré sú účelovo viazané na obnovu budovy Múzea 
A.  Sládkoviča,  budú použité  na  sanáciu  vlhkosti  západnej  strany 
objektu v súlade s podmienkami Krajského pamiatkového úradu.
Druhá  dotácia  vo  výške  15.500,-  €,  poskytnutá  rovnako  Minis-
terstvom kultúry SR, je určená na obnovu objektu Hrobky rodiny 
Plachých nachádzajúcej  sa na miestnom cintoríne. V  tomto  roku 
by mali nasledovať práce na obnove strechy, klampiarskych kon-
štrukcií, fasády a iných umelecko-remeselných prác na rekonštruk-
cii stavebných detailov. Presný rozsah prác ktoré sa v roku 2018 
budú realizovať na hrobke určí architekt v súlade s odporúčaniami 
Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici.
Rušno  bude  počas 
leta  aj  v  mestskom 
parku, kde budú pre-
biehať  práce  na  re-
konštrukcii  fontány, 
ktorá bola do 40-tych 
rokov 20. storočia je-
dinou  architektúrou 
v parku. 
Fontána  tvorí  súčasť 
národnej  kultúrnej 
pamiatky  mestského 
parku  A.  Sládkoviča, 
preto musíme  pri  jej 
rekonštrukcii rešpektovať rozhodnutia a odporúčania Krajského pa-
miatkového úradu. Cieľovým stavom po ukončení realizácie aktivít 
projektu bude Park A. Sládkoviča ako oáza pokoja a oddychu s histo-
rickou fontánou, ktorá je takmer po polstoročí opäť v prevádzke. 
Okrem zdrojov z rozpočtu Mesta sú na investíciu vyčlenené aj fi-
nančné prostriedky,  ktoré  sme  získali  z Nadácie COOP  JEDNOTA 
a z rozpočtu Banskobystrického samosprávneho kraja.
Sociálna oblasť 
V priebehu mesiaca júl sa v sociálnej ubytovni  na Červenej Hore 
začala  realizovať  oprava  vnútorných  rozvodov  vody  v  sociálnych 
zariadeniach. V dôsledku zamrznutia potrubia došlo k poškodeniu 
rozvodov vody a následne bolo nevyhnutné vodu úplne odstaviť. 
Z dotácie Úradu vlády SR vo výške 4.000,- € sa v sociálnych zaria-
deniach  vymenili umývadlá a toalety. V priestoroch bude následne 
opravené okno a vymenené vstupné dvere do sociálneho zariade-
nia.
Šport
Mesto Krupina v  rámci  svojich finančných možností  aktívne pod-
poruje aj  športové aktivity  a  rozvoj  športovísk. Zároveň  sa  snaží 
získať financie na tieto aktivity aj z  iných zdrojov. Jedným z nich 
je aj Úrad vlády SR prostredníctvom Splnomocnenca vlády SR pre 
mládež a šport. Mesto Krupina bolo v tomto roku úspešným žia-
dateľom v programe rozvoja športu na rok 2018 a získalo dotáciu  
vo výške 10.000,- € na výmenu opotrebovaného umelého trávnika 
na viacúčelovom ihrisku pri ZŠ E. M. Šoltésovej. Realizácia projek-
tu prispeje  k  vytvoreniu  lepších podmienok pre  športové aktivity 
organizované Mestom,  školskými  zariadeniami  ako aj  športovými 
a záujmovými klubmi mesta.             
                                               Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta Krupina

Krupina opäť úspešná 
v hodnotení žiadostí o dotácie



InfolistyInfolisty4 INFORMÁCIE

Mesto Krupina sa snaží každoročne vychádzať obyvateľom mesta 
v ústrety tým, že do plánu investícií zaraďuje na základe ich pod-
netov budovanie nových spevnených plôch, ktoré im pomáhajú vy-
riešiť parkovanie motorových vozidiel. Aj v roku 2018 v spolupráci 
s COOP Jednota Krupina na sídlisku Majerský rad, v tesnej blízkosti 
tenisových kurtov bola vybudovaná spevnená plocha so 7 parko-
vacími miestami a chodníkom. Dúfame, že  tieto nové parkovacie 
miesta  budú  využívať  nielen motorizovaní  tenisti  a motorizovaní 
návštevníci obchodu, ale aj obyvatelia priľahlých bytových domov.                                                                                                                                           
                                                                    Ing. Jaroslava Uramová

Základnou prioritou vedenia Mesta Krupina  pre rok 2018 v rámci 
investičných akcií je obnova a rekonštrukcia miestnych komuniká-
cií  v  centrálnej mestskej  zóne,  ktoré boli  v  značne poškodenom 
až v havarijnom stave. Koncom marca 2018 boli ukončené rekon-
štrukčné  práce  na  vodovodnom  potrubí  na  uliciach  Partizánska, 
Sládkovičova, Kmeťova, Bernolákova a Bočkayho námestie, ktoré 
sú súčasťou prvej etapy obnovy a rekonštrukcie miestnych komu-
nikácií na území mesta,  vrátane vybudovania manipulačnej  plo-
chy pred objektom Športovej haly. Úspešný  uchádzač, spoločnosť 
Doprastav Asfalt a.s. zo Zvolena  v mesiaci apríl po prebratí stave-
niska začal prvé rekonštrukčné práce na ulici Sládkovičova a Par-
tizánska, a to v prvom rade odstránením starých povrchov chod-
níkov a  vyfrézovaním obrusnej vrstvy v hr.5 cm starých povrchov 
komunikácií.  Následne  sa  začali  ukladať  obrubníky,  komunikácie 
a chodníky získali nový šat. 

Spevnené plochy 
pri tenisových kurtoch

Ešte pred samotným začiatkom Dní mesta Krupina, boli tieto ulice 
sprístupnené pre obyvateľov a návštevníkov mesta s novým asfal-
tovým kobercom a chodníky boli obnovené novou zámkovou dlaž-
bou. V súčasnosti pokračujú práce v prvej časti Bočkayho námes-
tia.                                                           Ing. Jaroslava Uramová

Miestne komunikácie 
v centrálnej mestskej zóne 

dostávajú nový šat



Spájame sa pre rozvoj regiónu!
Verejno –  súkromné partnerstvo Hontiansko – Dobronivské,  kto-
rého  členom  je  aj  Mesto  Krupina  vzniklo  v  roku  2008  s  cieľom 
uchádzať sa o štatút Miestnej akčnej skupiny (MAS). Prostredníc-
tvom nej sa môžu obce a mestá, ale aj právnické a fyzické osoby, 
podnikatelia, živnostníci z územia uchádzať o finančné prostriedky 
z Programu rozvoja vidieka a Integrovaného regionálneho operač-
ného programu s využitím prístupu 
LEADER. 
Členmi  nášho  Verejno  –  súkrom-
ného partnerstva  sú obce,  podni-
kateľské subjekty, občianske zdru-
ženia a občania  z okresu Krupina 
– Mesto Krupina a z okresu Zvolen 
–  obce  Babiná,  Bacúrov,  Breziny, 
Budča,  Bzovská  Lehôtka,  Dobrá 
Niva,  Dubové,  Hronská  Breznica, 
Michalková, Ostrá Lúka, Pliešovce, 
Podzámčok,  Sása,  Tŕnie,  Turová 
a Železná Breznica.   
Podmienkou  predloženia  žiados-
ti  o  udeleniu  štatútu  MAS  bolo 
spracovanie  Stratégie  miestneho 
rozvoja vedeného komunitou, ktorá definuje víziu, strategický cieľ, 
priority,  akčný  plán  s  finančným  rámcom  až  do  roku  2023.  Pro-
stredníctvom určených cieľov a priorít chceme dosiahnuť, aby úze-
mie partnerstva v roku 2023 disponovalo kvalitnou infraštruktúrou 
a pestrou ponukou pracovných príležitostí, ktoré spolu s kvalitným 
životným prostredím a možnosťami spoločenského života a oddy-
chu udržia mladých obyvateľov v území a budú prispievať k zvy-
šovaniu celkovej atraktivity územia. Pomocou finančných nástrojov 
Európskej únie plánujeme naplniť tieto strategické ciele: 
1. Rozvoj podnikania v oblasti cestovného ruchu v regióne 
a investovanie do rozvoja cestovného ruchu.
2. Tvorba nových podnikov, podpora existujúcich podni-
kov, podpora zamestnanosti na vidieku.
3. Zlepšenie stavu technickej infraštruktúry v obciach 
a tým zvýšenie kvality života obyvateľov na vidieku.
4. Podpora participácie, informovania a vzdelávania oby-
vateľstva.
27. marca 2018 sa v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Kru-
pine uskutočnilo Valné zhromaždenie členov partnerstva, kde som 
všetkých prítomných členov  informoval o podporenej  žiadosti 
zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Zá-
roveň som členov informoval o schválení stratégie miestneho roz-
voja vedeného komunitou a udelení štatútu Miestnej akčnej skupi-
ny pre Verejno – súkromné partnerstvo Hontiansko – Dobronivské. 
V zmysle finančného plánu tak môže byť v najbližších rokoch v úze-
mí rozdelená finančná čiastka až 2,6 mil. EUR, ktorá bude nasme-
rovaná do oblastí rozvoja vidieka a skvalitnenia života obyvateľov 
nášho regiónu.          Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta Krupina        
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Začali sme s obnovou 
historickej radnice

Mesto  Krupina  aj  v  roku  2018  pokračuje  v  investičných  akciách 
smerovaných do rekonštrukcií    svojich objektov. Nevyhnutnú ob-
novu si po mnohých rokoch vyžiadala aj samotná dominanta Svä-
totrojičného námestia, ktorou bezpochyby je Národná kultúrna pa-
miatka - historická budova Mestského úradu. V mesiaci júl po ukon-
čení procesu verejného obstarávania a následne schválení zmlúv 
v mestskom  zastupiteľstve  sme  začali  prioritne  s  rekonštrukciou 
krovu. Strešná konštrukcia bola na základe rozhodnutia statika vy-
hlásená za havarijný stav, k poškodeniu dochádzalo hlavne vplyvom 
poveternostných podmienok – zatekania či drevokazného hmyzu. 
K rozpadaniu drevených častí krovu výrazne prispela aj dlhoročná 
prítomnosť holubov v týchto strešných priestoroch. Pracovníci spo-
ločnosti Ľubomír Dado, ktorá vyhrala výberové konanie na rekon-
štrukciu krovu aktuálne pracujú na odstránení starých drevených 
častí strechy, zosilnení novej konštrukcie a po realizácii tesárskych 
prác bude strecha pokrytá pálenou škridlou - „bobrovkou“ a to na 
základe  konzultácie  s  Krajským  pamiatkovým  úradom  v  Banskej 
Bystrici. Práce budú ďalej pokračovať aj na priečelí a všetkých ste-
nách  a  osteniach  budovy mestského úradu,  kde  fasádu  rovnako 
poznačil zub času a poveternostné vplyvy. Obnovu stien na budove 
bude realizovať spoločnosť Košút PLUS, s.r.o., ktorá sa stala víťa-
zom výberového konania na fasádu historickej budovy mestského 
úradu. Verím, že počasie bude priať a práce na celom objekte 
budú môcť byť v jesennom termíne  ukončené. Po Dome služieb 
tak prejde výraznou obnovou ďalší významný objekt na našom ná-
mestí, čo určite prispeje k jeho celkovému skrášleniu. Táto budova 
si stavebný zásah, na ktorý tak dlho čakala, už určite zaslúži.                                                             
                              Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta Krupina

Zamestnávanie 50+ na regionálnej úrovni
Vek môže zohrávať dôležitú úlohu pri prijímaní nových ľudí do zamestnania a preto sa treba na to pripraviť. Ľudia po 50 - tke toho vedia 
veľmi veľa. A to nielen v oblasti, v ktorej doteraz pracovali, či pracujú. Mnohí majú výborné vedomosti a zručnosti v oblastiach, ktoré boli 
doteraz skôr ich záľubou, napr. remeslá, záhrada, pečenie a mnoho ďalších vecí. Centrum vzdelávania neziskových organizácií v spolu-
práci s Vidieckym parlamentom na Slovensku má prostredníctvom aktivít projektu „Zamestnávanie 50+ na regionálnej úrovni“ záujem  
vytvoriť v našom regióne priestor pre lepšie zamestnanie ľudí po 50-tke. 
Niekedy si ľudia v tomto veku len málo veria, že sa na svoju novú prácu hodia a zvládnu ju. S tým poradia skúsení psychológovia, ktorí 
pomôžu objaviť vaše silné stránky.  Niekedy je to o strachu z nových vecí pre nedostatok informácií či zručností. Preto budeme spolu 
riešiť vhodnosť ďalšieho efektívneho vzdelávania pre vaše plány. Prinesieme aj pár nápadov zo zahraničia. Ak má vzniknúť dobrá stra-
tégia zamestnávania 50+ v našom regióne, musíme ju robiť spolu s ľuďmi, pre ktorých je určená. Jednou z možností je zúčastniť sa 
spomínaného projektu, ktorého súčasťou sú spoločné stretnutia s hľadaním spôsobov zamestnania sa. K tomu môže do veľkej miery 
pomôcť aj osobnostný audit vedený skúsenými expertmi, na základe ktorého môžu jeho účastníci zistiť alebo potvrdiť si informácie, 
na ktorých môžu postaviť svoj ďalší pracovný život. V našom meste bude možnosť zúčastniť sa osobnostného auditu v dňoch 5. 9. – 6. 
9. 2018. Svoj záujem môžete nahlásiť na adrese bellakova@krupina.sk, osobne na oddelení projektového manažmentu Mestského úradu 
alebo telefonicky na 045/55 50 327. Jedinou podmienkou zapojenia sa je vek nad 50 rokov bez ohľadu na to, či zamestnanie máte alebo 
ho hľadáte. Ďalšou aktivitou projektu sú stretnutia so zamestnávateľmi, kde budeme hľadať odpovede na otázky, prečo majú ľudia 50 + 
menšiu šancu zamestnať sa, čo od nich  očakávajú, aké zručnosti, či vedomosti im chýbajú. Pokúsime sa zistiť kde je zaujímavý priestor 
na podnikanie - za čo by ľudia v regióne boli ochotní platiť a čo im chýba. Budeme hľadať aj možnosti na spustenie rodinných firiem. 
Všetky tieto informácie by mali viesť k zlepšeniu podmienok pre zamestnanie tejto vekovej kategórie.
Budeme radi keď sa zapojíte do pripravovaných aktivít projektu, o ktorých vás budeme priebežne informovať.         Ing. Dajana Belláková

mailto:bellakova@krupina.sk


InfolistyInfolisty6 INFORMÁCIE

Mesto Krupina aj uplynulé tri mesiace pripravovalo pre obyvate-
ľov mesta, ale aj okolia, viaceré kultúrno-spoločenské podujatia. 
V MESIACI APRÍL sa v Kine kultúra odohralo divadelné predsta-
venie „Život je taký“ v podaní Divadla Jozefa Gregora Tajov-
ského zo Zvolena. V hlavnej úlohe sa predstavil mnohým dobre 
známy vynikajúci herec, pán Štefan Šafárik jeho manželka Anita 
Šafáriková. 
Poslednú aprílovú sobotu sa konal už 4. ročník Jarného gaz-
dovského jarmoku v Krupine.  Priestor  Amfiteátra  Viliama 
Polónyiho sa opäť zaplnil výrobcami a predajcami ľudovo-ume-
leckých  výrobkov,  produktami  z  gazdovského  dvora:  kvalitné 
syry,  klobásky,  slaninka,  vajíčka, med,  sušené  ovocie,  oleje... 
Návštevníci tohtoročného pestrého a veľkého jarmoku si mohli 
predovšetkým zakúpiť priesady do záhrad a kvietky do kvetiná-
čov a samozrejme domáce hospodárske zvieratá na svoje gaz-
dovstvá. 

KULTÚRNE LETO V KRUPINE

Súčasťou jarmoku je každoročne výstava domácich zvierat, hy-
diny, holubov a zajacov Slovenského zväzu chovateľov z Hon-
tianskych Nemiec, ktorá aj tento rok potešila predovšetkým na-
šich  najmenších.  Tohtoročným  jarným gazdovským  jarmokom 
zneli  piesne v podaní  ľudovej hudby Vartovka  ktorá príjemne 
dotvorila atmosféru gazdovského jarmoku. Tešíme sa, že Jarný 
gazdovský jarmok v Krupine  nadobúda svoju tradíciu a po ma-
lých krôčikoch získava postupne dobré meno, čo v konkurencii 
medzi už niekoľko desiatok rokov tradičnými jarmokmi v našom 
okolí, nie je ľahké. 
V mesiaci Máj Mesto Krupina pri príležitosti 73. výročia ukon-
čenia II. svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom zor-
ganizovalo pietny akt kladenia vencov. Vo večerných hodinách 
7. mája na Vartovke pripravilo Vatru  s občerstvením pre oby-
vateľov aj s kultúrnym programom v podaní rómskeho súboru 
Romano Jilo.
Druhá májová  nedeľa  patrí  našim mamám.  Aj  tohto  roku  sa 
konalo podujatie pre naše mamy a staré mamy. Materská škola 
na Malinovského a elokované pracovisko v spolupráci s Mestom 
Krupina, pripravilo milé podujatie na Deň matiek. Pani učiteľky 
pripravili s detičkami krásne pásmo, počas ktorého sa od dojatia 
na  tvárach mnohých mám a  starých mám,  striedal  úsmev  so 
slzičkou v oku.

V sobotu 19. mája návštevníci Noci múzeí a galérií v Múzeu 
A. Sládkoviča  za blikotu sviečok opäť zažili pútavé sprevádza-
nie  históriou  nášho mesta.  Pripravené  občerstvenie,  ktoré  sa 
tradične pripravovalo v období I. svetovej vojny, hudba týchto 
čias a prehliadka Múzea na kolesách s pojazdnou nemocnicou 
dotváralo atmosféru tohto pekného a príjemného podujatia. 
Začiatok júna patrí Dňom mesta Krupina. Tohtoročný už XII. 
ročník sme odštartovali 1. júna 2018 vynikajúcim koncertom vy-
nikajúcich Kandráčovcov.

Amfiteáter Viliama Polónyiho skutočne praskal vo švíkoch. Krás-
ny slnečný deň a príjemný podvečer boli prvoradou zárukou vy-
dareného podujatia. Vystúpenie a repertoár, spev a sprievodné 
slovo Ondra Kandráča a jeho hudby, približne 1500 fanúšikov na 
amfiteátri, boli zárukou vynikajúceho podujatia, spevu, radosti 
a nezabudnuteľných zážitkov. 
Sobota 2. júna, nám už tak nepriala. Podujatia v Múzeu A. Slád-
koviča  sa uskutočnili v plnom rozsahu.  No varenie na amfiteátri 
„Môj recept je lepší ako tvoj“ už od obeda bolo ohrozené 
a  komplikované  práve  počasím,  ktoré  tento  ročník Dní Mesta 
Krupina  veľmi  poznačil.  Šesť  variacich  teamov  svoje  výborné 
recepty  síce  v  premočených  topánkach  a mokrom  oblečení  z 
kvapkajúcich altánkov,  uvarili a mnohí sme si na nich aj pochut-
nali, ale návštevnosť a zrušenie  ďalšieho programu, toho dňa, 
nebolo podľa našich predstáv. Ďalšie na tento deň pripravené 
vystúpenia FS Hriňovčana a FS HONT, koncert Roba Opatovské-
ho, Komajoty a Duchoňovcov, sme museli z dôvodu nepriazni-
vého daždivého  počasia a skratovania elektrického vedenia z 
bezpečnostných dôvodov zrušiť. 

Robo Opatovský

Kandráčovci

Možno práve  teraz je priestor na vysvetlenie. Z viacerých tech-
nických dôvodov nie  je možné preložiť podujatie z amfiteátra 
do kina. V prvom rade je to obmedzujúca kapacita kina, ktorá 
nie je ani porovnateľná s kapacitou amfiteátra, technické zabez-
pečenie ozvučenia a osvetlenia  je potrebné  iné v kine ako na 
amfiteátri, samotný prenos zvukovej techniky počas dažďa nie 
je bezpečný. Nás organizátorov, to veľmi mrzí, a prísť k rozhod-
nutiu zrušenia predstavenia, nie  je  jednoduché a  ľahké. Vaša 
bezpečnosť a možné finančné straty na poškodenej technike sú 
vážne dôvody na rozhodnutie o zrušení podujatí. 
A  keď  sme  si  to  už  vyskúšali  2.  júna,  ako  sa  ruší  podujatie, 
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Súčasťou programu Dni mesta Krupina 2018, bola aj súťažná preh-
liadka v speve hontianskej ľudovej piesne nesúca názov Spievanky 
pod Vartovkou. Jubilejný 40. ročník sa v plnej kráse predviedol 3. 
júna 2018 na Amfiteátri V. Polónyiho v Krupine. 
V pozadí celej prehliadky sa odohrávala rozprávka „Pieseň nad zla-
to“ na motív známej ľudovej rozprávky „Soľ nad zlato“. 
Krátky vtipný úryvok z nej na javisku zahrali herci z DOS Braxatoris. 
Skvelú atmosféru počas celej prehliadky vytváral známy slovenský 
moderátor Milan Zimnýkoval v médiách vystupujúci pod pseudony-
mom „Junior“. 

Jubilejný 40. ročník
Spievaniek pod Vartovkou

Najzaujímavejšie  a  v  prvom  rade 
najdôležitejšie  však  boli  spevácke 
výkony detí, ktoré prišli  z  rôznych 
kútov  Krupinskej  planiny.  Speváci 
boli  rozdelení  do  štyroch  kate-
górií.  Najmladšiu  z  nich  tvorila 
nesúťažná  predkategória  detí 
z  materských  škôl.  Hneď  po  nej 
už  nasledovali  žiaci  základných 
škôl, rozdelení podľa veku do troch 
kategórií.  V  ľudovom  kroji  ustro-
jených  spevákov  sprevádzala  ľu-
dová hudba „Muzikanti“. 
Spevácke  výkony  detí  hodno-
tila  päťčlenná  odborná  porota 
v zastúpení:  Igor Hraško (predse-
da poroty), Renáta Hrašková, Len-
ka Škodová, Veronika Spodniaková 
a Jozef Svintek. V prestávke, počas 
krátkej  porady  porotcov,  divákov 
zabavili deti z DFS Vartášik svojim 
pestrým programom. 

Po  ťažkom  rozhodovaní  porota  pochválila  všetkých  spevákov, 
vyzdvihla vysokú úroveň ich speváckeho prejavu. 
Na jubilejnom 40. ročníku Spievaniek pod Vartovkou sa umiest-
nili súťažiaci v jednotlivých kategóriách nasledovne:
1. kategória (1. - 3. ročník ZŠ):
    1. miesto - Barbora Pálková
    2. miesto - Daniel Kováč
    3. miesto - Tereza Kiara Pavlendová
2. kategória (4. - 6. ročník ZŠ):
    1. miesto - Lucia Konôpková
    2. miesto - Šimon Kollár
    3. miesto - Viktória Pellová
3. kategória (7. - 9. ročník ZŠ):
    1. miesto - Matúš Balko
    2. miesto - Sofia Povalačová
    3. miesto - Tatiana Sýkorová
Cenu Angelky Balkovej získala Romana Kováčová.
                                                                                 Mgr. Viktória Jombíková   

Duchoňovci

zopakovali  sme si  to o pár dní ešte  raz. 13.  júna sme z  tých 
istých dôvodov nepriaznivého počasia zrušili predstavenie Malý 
veľký muž v podaní Radošínskeho naivného divadla a 
SĹUK-u. Máme ale dobré správy. Všetky zrušené koncerty sa 
budú  konať  v  náhradných  termínoch.  V  čase  uzávierky  tohto 
čísla Infolistov sa konajú prvé koncerty. V piatok 13. júla to bol 
koncert Roba Opatovského a Duchoňovcov, ktoré sa aj vďaka 
počasiu úspešne  uskutočnili. 
Nasleduje koncert Spomienka na Jara Filipa, ktorý sa bude 
konať 27.7.2018 o 19.00 na Amfiteátri V. Polónyiho v 
Krupine a v ten istý večer sa bude konať aj náhradný 
koncert  skupiny Komajota o 21.30. 
Náhradné predstavenie Malý veľký muž – Radošín-
ske naivné divadlo a SĽUK sa uskutoční v pondelok 
27.8.2018 o 19.30 na Amfiteátri V. Polónyiho. Zakúpené 
vstupenky na prvý termín 13.7. 2018, budú platné aj na 
tento nový termín. V prípade stornovania vstupeniek,  je  to 
možné  v  Informačnom  centre  alebo  v  Kine  Kultúra,  rovnako, 
ako aj zakúpenie nových vstupeniek na toto predstavenie. 

Leto ešte nekončí a ani Kultúrne leto v Krupine. 
Na posledný prázdninový mesiac máme pripravenú v sobotu 4. 
augusta Heliletogónku v programe ktorej vystúpi An-
der z Košíc, už spomínaný Malý veľký muž 27. 8. 2018 
o 19.30 a Ľudová hudba Stana Baláža v sobotu 28. 8. 
2018.
Celé  letné  obdobie  /jún  až  polovica  septembra/ Amfiteáter  V. 
Polónyiho v Krupine 5-krát do týždňa premieta premiérové filmy 
v letnom kine. V tomto období sa premieta iba na amfiteátri a 
nie v Kine Kultúra, a to z dôvodu, že na toto letné obdobie sa  
premietacia technika prenáša na amfiteáter.
Tešíme sa Vášmu záujmu o kultúru v našom meste a veríme, že 
si svoj voľný čas prídete spríjemniť a zrelaxovať na Amfiteáter 
Viliama Polóyniho.                                         Mgr. Zdena Sýkorová

Komunálny odpad
Žiaci,  študenti,  zamestnaní,  ktorí  sa  nezdržiavajú  v meste  Krupina 
viac  ako 90 dní, môžu požiadať o  zníženie poplatku  za  komunálny 
odpad s doložením príslušného dokladu (napr. potvrdenie z internátu, 
zo zamestnania, z ubytovne, zo školy). Aj v priebehu roka môžu pred-
ložiť potvrdenia k zníženiu poplatku v zmysle platného VZN č. 5/2016 
o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (napr. 
pracovná zmluva, potvrdenie zo školy, z internátu, ubytovne). 
Daň za psa
V priebehu roka, ak vznikne/zanikne daňová povinnosť k dani za psa, 
je potrebné podať daňové priznanie. Tlačivá a všetky potrebné infor-
mácie Vám poskytneme na Mestskom úrade č. 4,5.
Majitelia psov chovaných v bytovom dome, si môžu vyzdvihnúť sáčky 
na psie exkrementy na Mestskom úrade, dvere č. 5. 
Splatnosť dane a poplatku
Druhá splátka dane z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad 
je do 31. 8. 2018.                                             Správa daní a poplatkov
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o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 
Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 

20 a § 181 ods. 1 a 2 zákona č. 
180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

v y h l a s u j e m 
voľby do orgánov samosprávy obcí a 

u r č u j e m 
1. deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018, 
2.  lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov 
obecných zastupiteľstiev, počtu 
poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 17. augusta 2018, 
3. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných 
miestností do 11. septembra 2018, 
4. lehotu na utvorenie miestnych volebných komisií do 11. sep-
tembra 2018 a lehotu na ich prvé 
zasadanie do 18. septembra 2018, 
5.  lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrsko-
vých volebných komisií do 11. 
októbra 2018 a  lehotu na  ich prvé  zasadanie do 24.  októbra 
2018. 
                                                          Andrej Danko v. r.

ROZHODNUTIE PREDSEDU 
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY 
zo 6. júla 2018 

I 
Dátum a čas konania volieb 

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. 
novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h. 

II 
Právo voliť 

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, 
ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň 

konania volieb dovŕši 18 rokov veku. 
Prekážkou práva voliť 

je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvo-
dov ochrany verejného zdravia. 

III 
Právo byť volený 

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom 
meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj 
miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, 

Voľby do orgánov samosprávy 
obcí - Informácie pre voliča 

ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v 
deň volieb dovŕši 18 rokov veku. 

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti 
môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci 

a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku. 
Prekážkou práva byť volený je výkon trestu odňatia slobody, 
právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie 
nebolo zahladené, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. 

IV 
Spôsob hlasovania 

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom 
okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. 
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať 
okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť 
predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre 
cudzinca. 
Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo vo-
liča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky -hla-
sovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva 
a  hlasovací  lístok  pre  voľby  starostu  obce  (primátora  mesta) 
a  prázdnu  obálku  opatrenú  odtlačkom  úradnej  pečiatky  obce 
(mesta). 
Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič  v zozname 
voličov vlastnoručným podpisom. 
Každý  volič  sa  musí  pred  hlasovaním  odobrať  do  osobitného 
priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý 
nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasova-
cích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní. Na 
hlasovacom  lístku  pre  voľby  poslancov  obecného  (mestského 
alebo 
miestneho) zastupiteľstva môže volič  zakrúžkovať najviac toľko 
poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v prísluš-
nom  volebnom  obvode  zvolených.  (Počet  poslancov,  ktorý  sa 
volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.) 
Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta 
alebo starostu  mestskej časti) môže volič 
zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. 
V  osobitnom priestore  určenom na  úpravu hlasovacích  lístkov 
vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecné-
ho (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby 
starostu obce (primátora mesta). 
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za ne-
správne  upravené  hlasovacie  lístky  iné.  Nesprávne  upravené 
hlasovacie  lístky vloží volič do schránky na odloženie nepouži-
tých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. 
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné 
postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi 
pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má 
právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasova-
cích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zá-
kona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby 
pred  vstupom do  osobitného  priestoru  na  úpravu  hlasovacích 
lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlaso-
vania a o  skutkovej podstate  trestného činu marenia prípravy 
a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú 
voličom upravovať hlasovacie lístky. 
Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obál-
ku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do voleb-
nej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen 
okrskovej volebnej komisie. 
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závaž-
ných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v 
deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlaso-
vania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom ob-
vode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia 
zriadená.
Volič  je  povinný  odložiť  nepoužité  alebo  nesprávne  upravené 
hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepou-
žitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa 
dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Uznesenie č. 121/2018-MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine určuje v Krupine v zmysle § 166 
zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného 
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov a § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov pre volebné obdobie 2018 
- 2022 pre mesto Krupina:
a) 1 volebný obvod
b) s počtom 12 poslancov Mestskeho zastupiteľstva Mesta 
Krupina
a to 9 hlasmi z 9 prítomných
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Ham-
bacher,  doc.  Ing.  Jozef  Krilek,  PhD., Mgr.  Leonard  Lendvorský, 
Ing. Albert Macko, Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Martin Selec-
ký, Mgr. Anna Surovcová.
ospravedlneni: Ing. Jan Macko, Marián Dado

Vpis uznesenia z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Krupine, konaného dňa 20. júna 2018 
v zasadacej miestnosti Mestského úradu

Ing. Adriana Žabková
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12. ročník Dní mesta Krupina sa začal v piatok 1. júna o 16.00 hodi-
ne v priestoroch Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine príhovorom 
primátora mesta Krupina Ing. Radoslava Vazana, ktorý privítal všet-
kých hostí – vrátane zástupcov družobného mesta Krapinské Toplice 
a aj družobného mesta Anychčiai nášho družobného mesta Nepo-
muk. Tento rok si mesto i celý svet pripomí-
na 100. výročie od ukončenia Veľkej vojny, 
ktorá ostala v povedomí ľudí ako I. svetová 
vojna a ktorá si vyžiadala milióny ľudských 
životov – vojakov a množstvo civilov. Preto 
múzeum predstavilo výstavu s príznačným 
názvom Za cisára pána alebo za Masaryka. 
Stručne  výstavu,  históriu  vojny,  zbierkové 
predmety,  ktoré  na  výstave môžu  uvidieť 
návštevníci až do konca októbra, predstavil 
historik múzea  dr. Miroslav  Lukáč. Okrem 
unikátnych rodinných fotografií a fotografií 
oficiálneho vojnového fotografa 91. pešie-
ho  pluku  Cisárskej  a  kráľovskej  armády 
(rakúsko-uhorskej  armády)  Ludvika Mare-
ša, výstava prezentuje unikátne dokumen-
ty zo Štátneho archívu – pracoviska Archív 
Zvolen,  súkromných  archívov  a  aj  niekoľ-
ko zbraní, ktorými bojovali naši predkovia z Múzea SNP v Banskej 
Bystrici. Návštevníci môžu uvidieť ďalšie unikáty - vyznamenania 
Krupinčana  Somogyiho  (Šomodiho)  alebo  karikatúry  oficiálneho 
maliara CaK armády Roberta J. Bokora, ktorý sa priženil do Krupi-
ny a ktorého dcéra ich darovala krupinskému múzeu. Počas vojny 
bojoval aj Krupinčan Jozef Cíger-Hronský a napokon ako  reflexiu 
na  vojnu  napísal  svoj  román  Pisár  Gráč  (vyšiel  až  počas  nasle-
dujúcej II. sv. vojny v r. 1940). Za poskytnutie fotografií a doku-
mentov historik  poďakoval mnohým  inštitúciám a  aj  súkromným 
osobám, bez  ktorých by nebolo možné vystaviť  výnimočné  foto-

DNI MESTA KRUPINA 2018 
v Múzeu Andreja Sládkoviča

grafie a predmety. Vernisáž výstavy sprevádzalo duo krupinských 
majstrov  muzikantov  –  huslistu  Mariana  Krnáčika  z  krupinských 
Kopaníc a harmonikára Mariana Kováča z Krupiny. Začali Strausso-
vým valčíkom Dunajské vlny, ďalej zahrali skladbu od Johannesa 
Brahmsa – Uhorský tanec č. 5  ako spomienku na staré dobré časy 
rakúsko-uhorskej monarchie a napokon známu Dedinku v údolí od 
Gejzu Dusíka a Pavla Braxatorisa,  ktoré  znamenali  nové  časy po 
vzniku  Československa  (1918).  V  tento  deň  otvorili  na  poschodí 
múzea aj ďalšiu - predajnú výstavu obrazov od Krupinčana - Martin 
Krajč  –  umenie  techniky  a  technika  v  umení.  Autora  predstavil 
historik múzea Dr. Lukáč a jeho dielo Mgr. Jana Melichová. O svojej 
tvorbe niektoré  detaily  prezradil  aj  samotný  autor. Diela  rôznych 
techník a štýlov zaujali väčšinu prítomných hostí a už v deň otvo-
renia  výstavy  Martin  Krajč  predal  prvé  obrazy.  Obe  výstavy  boli 
voľne prístupné aj v nasledujúci deň. Výstavy bude možné vidieť 
až do konca augusta (obrazy) a do konca októbra (Za cisára pána 
alebo  za  Masaryka).  Po  skončení  vernisáže  hostia  a  návštevní-
ci  pokračovali  v  pripravenom  programe  na  Amfiteátri.  Niektorí 
hostia  zaujatí  rozhovormi ostali  v historických priestoroch múzea 
a  v  Geschwindovej  záhrade  až  do  neskorých  večerných  hodín.                                                                                                                                           
                                                                 PhDr. Miiroslav Lukáč

Naši novonarodení Krupinčania : 23 detí

Manželstvo uzavrelo 23 párov:

Opustilo nás 29 spoluobčanov:

Demografický vývoj 
obyvateľstva v meste Krupina 
od 1. apríla do 30. júna 2018

Mia Melišeková
Casia Bohovic
Anna Kristína Pivarčeková 
Sofia Obrtancová
Dominika Krnáčiková
Mia Mazúchová
Simona Podmanická
Sebastián Filip
Hana Turáková
Karolína Hudecová
Tatiana Rievaj
Nina Petrencová

Ján Jonáš a Lucia r. Valentínyová
František Thonhauser a Ivana r. Parillová
Milan Bobák a Barbora r. Minárová
Marek Bobiš a Paulína r. Ondríková
Peter Babušík a Ivana r. Kvasová
Ľuboš Povalač a Katarína r. Matloňová
Aleš Melaga a Júlia r. Hriňová
Miroslav Šufliarsky a Mária r. Tomašovicová
Kristián Nandráži a Jana r. Kružliaková
Pavel Vician a Barbora r. Balková
Miroslav Tomašovič a Denisa r. Dendišová
Zdenko Bartoš a Klaudia r. Balážová
Ľubomír Jurný a Petra r. Melichová
Vladimír Lelek a Katarína r. Jamrišková
Marek Packa a Zuzana r. Rapková
Ján Szelle  a Miroslava r. Gondová
Juraj Lauko a Michaela r. Mailenderová
Ľuboš Sýkora a Zuzana r. Cesnaková
Jozef Tóth a Lenka r. Loudová
Peter Lupták a Zuzana r. Kuzmová
Michal Deviatka a Radka r. Grófová
Róbert Kyseľ a Marina r. Isajeva
Pavol Vince a Jana r. Hesounová

Grendár Ján, 54-r.
Gregáň Jozef, 92-r.
Ďurica Stanislav, 64-r.
Fojtík Jaroslav, 53-r.
Hanusková Mária, 82-r.
Parillová Mária, 68-r.
Surovcová Anna, 70-r.
Hollá Magdaléna, 59-r.
Puchovan Ján, 52-r.
Vištiaková Mária, 84-r.
Slávik Vladimír, 84-r.
Kohút Jozef, 64-r.
Blahútová Dušana, Mgr., 38-r.
Hrašková Zlatica, 56-r.
Mojžiš Pavel, 69-r.
Jančiarová Mária, 83-r.
Kuzma Peter, 71-r.
Dunko Jozef, 42-r.
Cibuľová Mária, 87-r.
Kupcová Anna, 91-r.
Mokošová Vilemína, 82-r.
Hakel Dušan, 51-r.
Strelcová Mária, 74-r.

Kristína Petrencová
Ján Jonáš
Hugo Vahančík
Michal Bartoš
Ján Lupták
Sofia Mojžišová
Jana Svitková
Hana Ližbetinová
Oliver Ištvánov
Šimon Ľupták
Samuel Dunko

Vozárová Paulína, 82-r.
Melichová Gertrúda, 87-r.
Krnáčik Stanislav, 27-r.
Helcová Magdalena, 87-r.
Kosorínová Mária, 84-r.
Sivák Miroslav, 43-r.

Ing. Adriana Žabková
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29. 5. 2018  - utorok sa stretol 
literárny  klub  na  svojom  19. 
podujatí.
Literárna beseda bola dlhodobo 
plánovaná a podmienená uve-
dením románu „Príď v májovú
nedeľu„ na knižný trh. 
Chceli  sme  zachovať  symbo-
liku  názvu  ,  aby  sme  sa  stretli 
v máji.
A stalo sa. V sobášnej sieni MsÚ 
v Krupine nám p. Mária Víboš-
ťoková pripravila príjemné pro-
stredie. 
Pán primátor, ako správny hos-
titeľ,  milo  privítal  pani  spiso-
vateľku  Ivetu  Zaťovičovú  a  jej 
mamičku  -  hlavnú  predstavi-
teľku  románu  „Príď  v  májovú 
nedeľu“.
Pani  Iveta už u nás na besede 
bola, ale je to regionálny autor 
a dej tohto románu sa odohráva 
v našom okolí, preto sme sa na 
toto stretnutie veľmi tešili.
V  auguste  1944  matka  Mária 
opúšťa  svoje  deti  a  odchá-
dza  do  Bratislavy,  aby  pri-
viedla  svojho  muža  k  rodine. 
Netuší,  že  vlak,  ktorým  sa 
vezie,  je  posledný,  lebo  na 
druhý  deň  vypukne  povstanie.  
Takto  sa  začína  pútavý  príbeh 
z  konca  druhej  svetovej  vojny 
a prvých povojnových rokov na 
slovensko-maďarskom pomedzí 
v okolí Krupiny a Šiah. 
Čas  plný  dramatických  uda-
lostí  a  zvratov  spoznávame  z 
pohľadu  mladej  Ilonky,  ktorá 
často  preberá  zodpovednosť 
nielen  za  sestru,  ale  v  neskor-
šom období i za vlastnú rodinu. 
Napriek chudobe a ťažkým pod-
mienkam  Ilonka  zažíva  mnoho 
pekných chvíľ i čaro prvej lásky. 
Autorka  nás  počas  príbehu 
sprevádza  okamihmi  z  prítom-
nosti,  keď  sa  starnúca  žena, 
Ilonka, vracia so svojou dcérou 
na  miesta,  kde  prežila  svoju 
mladosť. Ani po 60-tich rokoch 
príbeh úplne nekončí…
Mnohé členky literárneho klubu 
stihli knižku prečítať. Do knižni-
ce  ju darovala pani  spisovateľ-
ka. Dej románu nám bol blízky, 
prostredie známe, preto sa roz-
prúdila živá beseda. 
A čo nás teší najviac, na stretnu-
tie zavítali okrem členiek literár-
neho klubu aj bežní Krupinčania 
a  mnohé  z  nich  si  túto  knihu 
zakúpili aj s podpisom autorky. 
Dúfam,  že  sa  ešte  veľakrát 
stretneme na podobných podu-
jatiach  a  v  takomto  hojnom 
počte.         
                       Katarína Almášyová

„Príď 
v májovú nedeľu“ 

SOBOTY V MÚZEU - Ach víno, víno 
V múzeu to žije aj počas víkendov. Tohtoročné víkendové podujatia mú-
zeum  zahájilo  ochutnávkou  vína  rodinného  vinárstva  Strelec.  Podujatie 
začalo privítaním a výkladom ku končiacej sa výstave Vinič a víno - his-
tória a súčasnosť, ktorú si mohli návštevníci v múzeu pozrieť na podujatí 
poslednýkrát.  Ochutnávka  krupinských  vín  bola  poňatá  ako  slávnostné 
ukončenie spomínanej výstavy. V krupinskom vinohradníctve a vinárstve 
zohráva rodina Strelcová dôležitú úlohu. S vinohradníctvom sú spätí už 
niekoľko desaťročí. Bližšie informácie o vinohradoch a vínach Rodinného 
vinárstva Strelec podal samotný vinár. Po jeho pútavom rozprávaní, z kto-
rého bolo cítiť radosť z jeho práce, predniesol Bc. David Baculík s pohá-
rom vína v ruke báseň o víne a už nič nebránilo v degustácii. Do múzea 
okrem Krupinčanov zavítali aj  ľudia zo širokého okolia  (Zvolen, Banská 
Bystrica, ale aj Šamorín).  
Návštevníci mohli ochutnať osem vzoriek vín medzi ktorými boli známe odrody napr. Rulandské biele, 
Rizling vlašský,  Jeruzalem, ale aj  cuvée Hont. Najviac  žiadaným sa  stalo víno  z  typicky krupinskej 
odrody viniča, víno neodmysliteľne späté s Krupinou - Krupinská strieborčina (ezerjó). Návštevníci sa 
mohli presvedčiť o kyslejšej, ale ľahkej chuti vína, ktoré bolo kedysi známe po celej zemi aj na kráľov-
ských stoloch. Ako bonus bolo v ponuke aj slamové víno Rulandské šedé, ocenené zlatou medailou na 
podujatí Dni vína Nemčiňany 2015, na ktoré je vinár právom hrdý. 
Múzeum zahalené do hmly 
V sobotné, májové popoludnie sme sa v múzeu zišli 
na podujatí Noc múzeí a galérií. V roku 2018  si pri-
pomíname výročie ukončenia I. sv. vojny a preto sa 
aj tohtoročná noc v múzeu niesla vo vojenskom du-
chu. Návštevníci mohli prvýkrát vidieť výstavu ma-
pujúcu obdobie  I.  sv. vojny s dôrazom na Krupinu 
a jej okolie, Za cisára pána alebo za Masaryka. Brány 
múzea sa otvorili o 17.30 h. Pre návštevníkov bola 
počas Noci múzeí  a galérií  sprístupnená aj pivnica 
pod múzeom. Tá  sa premenila na akúsi  cestu de-
jinami počnúc Rakúsko – Uhorskom a končiac po-
vojnovo vzniknutým novým Československým štátom. Fotografie a pozdravy z vojny, pohľadnice boli 
použité aj pri večernom premietaní priamo na múre nášho múzea. Nechýbali tvorivé dielne, na ktorých 
deti spájali historické vojenské uniformy a písali svoje pozdravy na vojnové pohľadnice. Na ľudí ča-
kalo aj pohostenie. Jednoduché zemiaky a chlieb s masťou sú jedlá, ktoré majú u návštevníkov vždy 
úspech a podujatie si bez nich nevedia predstaviť. Okrem toho sme pripravili ochutnávku jedál, ktoré 
odporúčala variť ŽIVENA  -  zábavno-poučný časopis v  ťažkých vojnových  rokoch. Vybrali  sme štyri 
recepty, Lacnú makovú tortu, Zemiakové palacinky, Škvarený chlebový jablčník a Nákyp zo zemiakov 
a paradajok. Napriek tomu, že recepty sa používali pred vyše sto rokmi, jedlá  nestratili na atraktívnosti 
a míňali sa veľkou rýchlosťou. Počas dňa, okrem zamestnancov odd. kultúry, sa o program staralo už 
z minulých ročníkov známe Múzeum na kolesách. Deti si mohli zastrieľať, hádzať granáty, hľadať míny 
a prezrieť si ukážku poľnej nemocnice aj s odborným výkladom o jej fungovaní. Počasie bolo ukážkové 
a návštevnosť úctyhodná. Počas dňa sa v múzeu vystriedalo viac ako 120 návštevníkov.  
Piknik, nepiknik 
V rámci Dní mesta Krupina a zároveň ako súčasť Víkendu otvo-
rených parkov a záhrad sa mal v sobotu 2. júna konať Piknik v 
Geschwindovej záhrade v areáli múzea. Nápad mal medzi ľuď-
mi dobrý ohlas, ale samotné podujatie sa nemohlo uskutočniť 
v  celom  rozsahu. Celodenný dážď a búrka  zaúradovali,  ale aj 
napriek počasiu sa  návštevníkmi múzeum hemžilo po celý deň. 
Prišli návštevníci nielen z Krupiny, ale aj Banskej Bystrice či ešte 
vzdialenejšej  Bratislavy.  Zrealizovala  sa  prednáška  o  pestova-
teľovi  ruží  R. Geschwindovi  a  pomedzi  kvapky  sa mohli  ľudia 
aspoň poprechádzať po ružami zakvitnutej záhrade. V klenutom 
priechode múzea sa uskutočnilo divadelné predstavenie pre deti 
o neposlušnej Martinke, v ktorom sa isto viacero detí našlo. Di-
vadlo Dúha pripravuje pre deti divadlá s poučením a aj neposluš-
ná Martinka mala deti naučiť ako si majú otvárať srdiečka a byť 
dobrými a poslušnými deťmi, ktoré si vážia rodičov. Súčasťou programu bolo obľúbené maľovanie na 
tvár, ale aj fotenie sa v historických foto paneloch a tvorivé dielne. Deti sa učili vyrábať papierové ruže. 
Celý deň bola sprístupnená expozícia, pivnica, ale aj dve výstavy, ktoré aktuálne v múzeu prebiehajú. 
Za cisára pána a za Masaryka a výstava amatérskeho maliara z Krupiny Martina Krajča.
Predajná výstava obrazov  
Martin Krajč - umenie techniky a technika v umení. Predajná výstava obrazov amatérskeho maliara z 
Krupiny. Venuje sa málo známej technike airbrush. Technikou strieka portréty, ale aj časti prílb, ha-
sičskej techniky a motoriek. V jeho tvorbe môžeme nájsť krajinomaľbu, architektúru, portréty, ale aj 
abstrakciu. Obrazy často premaľúva a farby necháva stekať kým docieli požadovaný efekt. Obrazy sú 
ako ohňostroj farieb, najmä portréty maľované nielen štetcami ale aj špachtľami majú v sebe dávku 
originality a vitality. Jeho práce našli majiteľov doma i v zahraničí. Vo výstave sú aj štyri obrazy jeho 
detí, ktoré autor vedie k láske k umeniu.                                                         Mgr. Jana Melichová
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Spevácky zbor Cantus Carponensis pri Rímskokatolíckom 
kostole v Krupine sa v dňoch 1.-2.júna 2018 zúčastnil 46. 
Medzinárodného festivalu speváckych zborov ,,Svátky pís-
ní“ v Olomouci. Ide o prestížny európsky festival. 
Tohto  roku  sa  súťažne  predstavilo  37  zborov  z  ôsmich  krajín. 
Okrem Európy aj z Ázie (Južná Kórea, Turecko). Zbory hodnotila 
medzinárodná porota (GBR, KOR, HRV, AUS, MYS, SVK, CZE).V mi-
moriadne silnej konkurencii náš zbor od zlatého pásma delil jediný 
bod. Získal strieborné pásmo s najvyšším hodnotením. Festival bol 
súčasťoui osláv Svátky města Olomouc.
Zbor okrem súťaže vystúpil v rámci prenášania ostatkov sv. Paulíny, 
patrónky mesta, do Chrámu sv. Mórica. 
Bola to veľkolepá akcia v dobových kostýmoch, talároch, za účasti 
najvyšších predstaviteľov mesta, univerzít a vysokých škôl a pred-
staviteľov družobných európskych mies. Spievať na tomto podujatí 
bola  pre  zbor  nielen  česť,  ale  aj  zážitok.  Rovnako  ako  počúvať 
improvizáciu skvelého organistu Karla Martínka na 5 manuálovom  
organe, najväčšom v Čechách.
Ďakujem speváckemu zboru, že nielen skvelo prezentoval seba, ale 
svojou účasťou na festivale zviditeľnil aj naše mesto. Vďaka patrí 
aj nášmu dopravcovi SAD Krupina.               Mgr. Anna Ližbetínová

„ Svátky písní “ v Olomouci

,,Sakrálna hudba je jedným z najhlbších a najosobnejších 
dotykov spojenia sa človeka s Bohom.“

V dňoch 11. a 12. mája 2018 sa spevácky zbor Cantus Carponensis 
pri Rímskokatolíckom kostole v Krupine zúčastnil 24. medzinárod-
ného  festivalu  sakrálnej  zborovej  tvorby v Námestove na počesť 
biskupa  Jána  Vojtaššáka.  Z  pôvodne  celoslovenského  festivalu 
chrámových zborov sa rokmi vyprofiloval na medzinárodný, otvoril 
sa pre všetky zbory a stal sa jedným z najvýznamnejších festivalov 
na Slovensku. Jedinou podmienkou festivalu bola produkcia sakrál-
nej hudby.
Na tohoročnom festivale sa predstavili tri spevácke zbory z Litvy, dva 
z Poľska, jeden z Ukrajiny. Slovensko reprezentoval spevácky zbor 
OMNIA zo Žiliny a Cantus Carponensis z Krupiny. Predsedom od-
bornej poroty bol prof. Stanislaw Krawczynski z Poľska. Hodnotila 
sa hlasová kultúra zboru, náročnosť, intonačná čistota, dramatur-
gia, štýlovosť a celkové prevedenie skladieb. Na základe získaných 
bodov  sa  spevácke  zbory  zaraďujú  do  bronzového,  strieborného 
a zlatého pásma. O tohoročnej vysokej kvalite zborov svedčí sku-
točnosť, že ani jeden zbor nebol zaradený do bronzového pásma. 

XXIV. Medzinárodný festival 
sakrálnej tvorby v Námestove

Speváckemu zboru Cantus Carponensis bolo udelené zlaté pásmo, 
ktoré  si  ceníme  hlavne  preto,  lebo  sme  ho  získali  v  konkurencii 
s  veľkými  30-40  člennými  zbormi,  ktorých  členovia  sú  študenti 
hudobného gymnázia, hudobných akadémií, univerzitných zborov. 
Prednosťou nášho zboru okrem technickej stránky spevu je skutoč-
nosť, že členovia zboru vedia, o čom spievajú.... 
Okrem súťaže  sa všetky zbory predstavili aj na záverečnom  ga-
lakoncerte. Náš spevácky zbor mal česť v piatok večer  obohatiť 
liturgiu svätej omše na úvod festivalu.
Účasť na medzinárodných festivaloch je finančne náročná,  preto 
ďakujeme  za  finančnú pomoc Mestu Krupina,  nášmu dopravcovi 
SAD Krupina, spevákom za skvelý výkon a ich rodinám za to, že ak-
ceptovali veľa hodín ich tvrdej prípravy.        Mgr. Anna Ližbetínová
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Dňa  12. 6.  sa na našej škole uskutočnili  4 besedy  s bývalou žiač-
kou  a dnes úspešnou maturantkou  Kristínou Benedikovou v trie-
dach 5.B, 6.B, 8.B  a v 9.A spolu s 9.B.
Kristínka  5  rokov  študovala  na  anglickom  bilingválnom  gymná-
ziu v Sučanoch, počas štúdia absolvovala  ročný pobyt v Amerike 
v štáte Colorado. Ako žiačka ZŠ J.C. Hronského Krupina úspešne  
reprezentovala  našu  školu  na  olympiádach  z  anglického  jazyka, 
úspechom bolo tretie miesto na kraji v deviatom ročníku, víťazstvo 
na okresnej olympiáde v  siedmom aj deviatom ročníku, v  súťaži 
z  robotiky First Lego League reprezentácia školy na medzinárod-
nom fóre v poľskom Gdansku po víťazstve v slovenskej Lego Lea-
gue, v deviatom ročníku účasť na celoslovenskom kole olympiády 
v ruskom jazyku, účasť na krajskom kole dejepisnej olympiády.  
Ako sama žiakom odporučila, už od základnej školy  treba chodiť 
na súťaže, mať ambície, bojovať o popredné umiestnenia v akej-
koľvek oblasti,  veľa  sa učiť.   Väčšiu  časť besedy venovala  svoj-
mu štúdiu na súkromnej strednej škole v Colorade. Bola to pre ňu 
skúška vedomostí, niekedy aj skúška odvahy, odlúčenia od rodiny 
a samostatnosti. Našla si tam nových priateľov, jej spolužiaci boli 
z rôznych krajín sveta. Na výber a teda na prijímací pohovor sa hlá-
silo 100 slovenských študentov, vybrali iba tri dievčatá a dali ich na 
rôzne miesta v Amerike. Štúdium nebolo pre ňu ťažké, gymnázium 
na Slovensku bolo podľa nej náročnejšie – všetky skúšky zvládla 
v Colorade na známku A, teda na 1. Učitelia neboli prísni, ale mali 
prirodzenú autoritu. Domáce úlohy boli zadané každý deň a z kaž-
dého  predmetu,  Kristínka musela  napísať  veľa  esejí,  podobných 
našim slohovým prácam. Vždy bol určený posledný možný termín, 
tzv. deadline na odovzdanie úlohy, ak  to bolo o polnoci a niekto 
poslal mailom úlohu pár minút po polnoci, mal v  škole problém, 
alebo  nesplnený  bod.  Počas  pobytu  navštívila  Grand  Canyon,  aj 
pobrežie Pacifiku. V škole sa venovala aj výrobe šperkov, keramike, 
fotografovaniu, štúdiu geológie, histórie. Po návrate z USA úspešne 
zmaturovala, teraz je prijatá na štúdium medzinárodných vzťahov 
a španielčiny na univerzitu v škótskom meste  Aberdeen. Vybrala si 
ju aj preto, že štúdium je zadarmo, finančne ho hradí škótska vlá-
da nielen pre Škótov, ale rovnako pre študentov z Európskej únie.  
Okrem  tejto  školy  ju  prijali  aj  na  univerzitu  vo Walese,  v meste  
Swansea  a na univerzitu King´s College v Londýne, kde jej ponúkli  
vysoké školné a štúdium histórie, takže radšej dala prednosť Škót-
sku a vysnívanej oblasti medzinárodných vzťahov.

Besedy s bývalou žiačkou školy  
Kristínou Benedikovou

V dňoch 11. a 12. mája 2018 žiak IX. B Mathias Jouvenat reprezen-
toval školu na 28. ročníku Celoštátneho kola Olympiády vo francúz-
skom jazyku v Bratislave.
Vo štvrtok večer bola pre účastníkov pripravená prehliadka historic-
kého centra Bratislavy, samozrejme, vo francúzskom jazyku. 
Samotná súťaž sa konala v piatok doobeda. Mathias súťažil v ka-
tegórii frankofónnych žiakov, tá má náročnejšie zadania, ako súťaž 
pre slovenských žiakov, ktorí nemajú rodičov z frankofónnej krajiny, 
alebo nežili vo frankofónnej krajine.
Prvou časťou súťaže bolo odpovedanie na písomné otázky na zák-
lade posluchu, ďalej gramatika, používanie jazyka v dialógoch, pí-
somný prejav na určenú tému: Opíš svojho kamaráta alebo Prečo 
rád športujem a dialóg s porotou na tému Objednaj si v reštaurácii 
narodeninovú párty. 
V súťaži Mathias získal celkovo  92,5 bodov, umiestnil sa na vynika-
júcom druhom mieste, za víťazom zaostal o 3,5 bodov.
Po ukončení súťaže sa konalo slávnostné vyhodnotenie, kde účast-
níci sledovali zaujímavú prezentáciu o kultúrnej histórii Belgicka a 
vypočuli si francúzske šansóny v podaní mladých spevákov a hu-
dobníkov.

Celoštátne kolo 
Olympiády vo francúzskom jazyku 

v Bratislave

Spolu s Kristínkou prišla na besedy aj jej mladšia sestra Katka Be-
nediková,  ktorá  študovala  na  anglickom  bilingválnom  gymnáziu 
v Banskej Bystrici. Našu školu opustila vo ôsmom ročníku. V Ban-
skej  Bystrici  úspešne  zmaturovala  a  bude  sa  od  budúceho  roka 
venovať štúdiu cestovného ruchu a regionálneho rozvoja na Masa-
rykovej univerzite v Brne. Skromne pozorovala svoju o rok staršiu 
sestru v úzadí a myslím, že je pre ňu životným vzorom.
Obidve sestry navštívili zborovňu, spomínali na roky prežité v našej 

škole a veľmi pekne sa poďakovali za to, aké základy u nás získa-
li. Vedomosti z našej školy rozdávali počas stredoškolského štúdia 
svojim spolužiakom, učili ich, vysvetľovali im  to, čo mnohí z nich 
na svojej základnej škole zanedbali, alebo nepochopili.
Obe sestry našich žiakov povzbudili do ďalšieho štúdia  a určite boli  
inšpiráciou  pre  tých,  ktorí  sa  poctivo  venujú  anglickému  jazyku. 
Dôležité je nielen  to, čo sa naučíme v škole, ale aj domáca príprava  
a ctižiadostivosť, životný cieľ, odvaha  nebáť sa  novej výzvy.

V mesiaci apríl sa uskutočnil zápis do I. ročníka základných škôl na pl-
nenie povinnej školskej dochádzky pre nový školský rok 2018/2019.
Zápis dopadol úspešne na obidvoch školách.V ZŠ E. M. Šoltésovej 
prišlo k zápisu 56 detí a v ZŠ J. C. Hronského 41 detí.  V mesiaci máj 
sa uskutočnil zápis aj v MŠ Malinovského s elokovaným pracoviskom  
na ul. I. Krasku. 
Zápis sa uskutočnil dňa 3. 5. 2018 osobitne na MŠ Malinovského, 
kde  bolo  zapísaných  66  detí  a  na  elokovanom  pracovisku  na  I. 
Krasku bolo zapísaných 17 detí.   Celkovo bude navštevovať ma-
terskú školu 240 detí.                                        Ing. Adriana Žabková

Zápis detí do základných škôl 
a materskej školy
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V piatok 18.5.2018 naša škola hostila návštevu z Japonska.  Pri-
pravili sme si pre nich krátky kultúrny program, ktorý pozostával 
z príhovoru pána riaditeľa, v ktorom predstavil školu a z vystúpení 
našich  žiakov. Najprv  sa  im  predstavila  ľudová  hudba  a  speváč-
ky z DFS Vartášik, potom zatancovali spoločenské tance súrodenci 
Križanovci. Na oplátku si 17-členná skupina ľudí   v zrelom veku, 
zložená  prevažne  z  bývalých  učiteľov    alebo  rodičov  študentov 
Hokubu  školy,    pripravila  pre  našich  žiakov  zaujímavý  program.  
V japonských kostýmoch zabubnovali svoje rytmy, pričom ostatní 
držali veľké ryby z vejúcej látky, ktoré na konci programu darovali 
škole.  Ukázali ako zručne narábať s drevenou japonskou hračkou.  
Na záver formálnej časti zástupca delegácie oficiálne požiadal pána 
riaditeľa  o  spoluprácu  so  školou Hokubu  v Nagane,  čo  je  nižšia 
stredná škola, teda deti od 12 do 15 rokov. Táto škola  bola vybra-
ná ako podporná škola pre Slovensko počas Olympijských hier v 
Nagane v roku 1998. Nakoľko spolupráca so Slovákmi za 20 rokov 
vyhasla, cieľom tejto návštevy bolo obnoviť kontakty na Slovensku 
a je nám cťou a potešením, že si vybrali práve našu školu, za čo 
patrí veľké poďakovanie pani Kuniko Vician.
Program pokračoval krátkou prehliadkou budovy a návštevou špor-
tovej haly. Nasledoval obed v školskej jedálni, kde sa našim vzác-
nym hosťom podával segedínsky guľáš, ktorý im veľmi chutil.
Na záver dostali všetci hostia na pamiatku upomienkové predmety 
o Základnej škole E. M. Šoltésovej a pokračovali vo svojej ceste po 
Slovensku, konkrétne do Popradu.                 Mgr. Monika Slaninová

Návšteva z Japonska

V dňoch od 4. do 8 júna sa uskutočnil plavecký výcvik žiakov 6. 
ročníka v penzióne Michaela vo Vyhniach. Plaveckého výcviku sa 
zúčastnilo  31  žiakov,  ktorí  boli  rozdelení  do  4  skupín  a  počas  5 
dní sa  zdokonaľovali v plaveckých spôsoboch kraul, prsia a znak. 
V piatok bolo vyvrcholenie plaveckého v podobe súťaže, kde boli 
4 kategórie a to plavecký spôsob kraul dievčatá, plavecký spôsob 
prsia – dievčatá, plavecký spôsob kraul – chlapci a plavecký spôsob 
prsia – chlapci. Počasie počas celého výcviku bolo  ideálne, nikto 
neochorel, nikto sa nezranil, všetci sa naučili aspoň jeden plavecký 
spôsob a domov sa vracali s kopou zážitkov.      
                                                                 Mgr. Martin Selecký

Plavecký výcvik – 6. ročník

Barborka Pálková - ZLATÝ SLÁVIK 
SLOVENSKA 2018

Posledný štvrtok v  tomto školskom roku bol pre žiačku ZŠ E. M. 
Šoltésovej Barborku Pálkovú veľkým dňom. Po víťazných priečkach 
v  školskom, okresnom a krajskom kole  sa napokon  stala  jednou 
z  finalistov  národného  kola  28.  ročníka  celoštátnej  súťaže  detí 
a mládeže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne nesúcej názov 
„Slávik Slovenska 2018“. To sa pod záštitou garanta Petra Dvor-
ského  konalo  28.  júna  2018  v  Bratislave  v  budove  Slovenského 
rozhlasu. 

Všetkých spevákov vo finálovom kole hudobne sprevádzal Orches-
ter ľudových nástrojov rádia Bratislava pod vedením Miroslava Du-
díka a Petra Parničana.   To bol dôvod, prečo všetci súťažiaci vy-
cestovali do Bratislavy už deň vopred. Každý spevák vo večerných 
hodinách absolvoval dôkladnú skúšku s ľudovým orchestrom. Sa-
motná súťaž odštartovala až 28. júna o 10:00 hod. v koncertnom 
štúdiu Slovenského rozhlasu. Speváci boli podľa veku rozdelení do 
troch kategórií. Barborka Pálková bola v zastúpení najmladšej ve-
kovej kategórie, ktorú tvorili žiaci nultých až tretích ročníkov. Ke-
ďže  do  finále  postúpil  víťaz  z  každého  kraja,  v  každej  kategórii 
medzi  sebou súťažili  ôsmi  speváci. Tí  spievali dve piesne.  Jednu 
s hudobným sprievodom a druhú bez sprievodu. Jedným z pravi-
diel súťaže bol výber jednej z piesní zo spevníka Slávika Slovenska 
2018. Druhá pieseň už pochádzala z regiónu, ktorý každý spevák 
reprezentoval. Spevácke výkony hodnotila 7 členná porota, ktorej 
predsedom  bol  pán  Jozef  Tkáčik  –  predseda  Spolku  hudobného 
folklóru na Slovensku.
Po odznení poslednej piesne v najstaršej kategórii nasledovala dlh-
šia prestávka. Samotné vyhlásenie výsledkov prebehlo až o 16:00 
hod. počas slávnostného galakoncertu víťazov a hostí. V programe 
vystúpil Detský folklórny súbor Čuňovský kŕdeľ, interprétka ľudo-
vých piesní Anna Šatanová a víťazka súťaže Slávik Slovenska 2005 
Lenka Spodniaková. Napínavé vyhlasovanie bronzových, striebor-
ných a zlatých Slávikov malo nakoniec krásny záver, keď si v sprie-
vode veľkého potlesku naša žiačka Barborka Pálková prevzala  to 
najkrajšie ocenenie – ZLATÝ SLÁVIK SLOVENSKA 2018. Cenu  jej 
odovzdala Lenka Spodniaková a Prezident súťaže SS – Peter Šti-
licha. Následne, tentokrát už ako víťazka,  Barborka ešte raz za-
spievala pieseň „Keď som v našej zahraďe“ v sprievode ľudového 
orchestra. 
Nádherné  ocenenie  Barborka  získala  najmä  vďaka  hudobnému 
talentu,  ktorý  zdedila  po  svojich  starých  rodičoch Emílii  Pálkovej 
a Mariánovi Harazínovi.  Istou dávkou sa na úspechu podieľal  jej 
kladný  vzťah  k  folklóru  a  skúsenosti,  ktoré  nadobudla  pri    účin-
kovaní v Detskom folklórnom súbore Vartášik. Na súťaž Barborku 
pripravovala pani učiteľka Mgr. Viktória Jombíková. 
Barborke  Pálkovej  k  nádhernému  úspechu  srdečne  blahoželáme 
a prajeme jej ešte veľa vydarených speváckych vystúpení!
                                                                        Mgr. Viktória Jombíková
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ÁNO.  Krupina  patrí  aj  Andrejovi  Sládkovičovi.  Práve  tomu,  ktorý 
vyspieval sladké túžby po láske  svojej prvej múze.
ÁNO.  Aj  našich  žiakov  sa múzy  dotkli.  Dokázali  to  už  druhý  rok 
osobne v regionálnej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy 
pre žiakov špeciálnych základných škôl a špeciálnych tried. 
Prekonali svoj ostych a vďaka úžasným učiteľkám, ktoré ochotne 
sprevádzali žiakov do našej školy. Naša „špecka“ im otvorila  dvere 
10. apríla.
Slávností poézie a prózy sa zúčastnili žiaci  špeciálnych tried z Hon-
tianskych  Nemiec,  Hontianskych  Moraviec,  Litavy  a  samozrejme 
nechýbali tí naši. 
Porota, ktorej predsedala Mgr. Ľ. Dutkievičová, mala naozaj čo ro-
biť. Kolegyne z menovaných škôl pripravili zverencov dôkladne.
Ďakujeme všetkým, ktorí umožnili žiakom prezentovať svoje schop-
nosti a tešiť sa.

Stolnotenisový turnaj špeciálnych 
tried o putovný pohár 

riaditeľa školy Hontianske Nemce

V  stredu  10. mája mala meni-
ny  Viktória. Je všeobecne zná-
me,  že  toto  meno  v  preklade 
znamená  víťaz,  víťazstvo.   Nie 
náhodou  spomíname  10.  máj 
a  Viktóriu.  My  sme  tento  deň 
venovali  v  našej  škole  venova-
li  pohybu  a  zvíťazili  sme  sami 
nad  sebou.  Kto  sa  aspoň  raz 
nevyhovoril  „dnes  nepôjdem 
cvičiť,  som veľmi unavený. Ne-
vládzem. Ale zajtra....Nabudúce 
isto iste...Aj my sme si v duchu 
vraveli...dnes nie“.  Ale pomoh-
la  zvedavosť,  chuť  prekonať 
prekážky  a  bolo.  Školský  dvor, 
záhrada a telocvičňa boli to pra-
vé  orechové  pre  nás  a  našich 
žiakov,  aby  sme  sa hýbali.  Tak 
teda VIKTÓRIA!

Starý hrad v Banskej Štiavnici sme v piatok 25. mája  nedobyli. Stal sa naším útočiskom v upršanom 
dni,  ktorý  sme  si  vybrali  na  výlet.  Festival  kumštu  a  remesiel  sa  konal  na  tom najlepšom mieste, 
v interiéri hradu. Historickí šermiari boli tak presvedčení, že aj naši žiaci uverili v predvádzanú drsnoť, 
kúzelník  im  otváral  oči  od  údivu.  Kráľovská  čokoláda  otvárala  zase  ústa,  na  nádvorí  rozvoniavala 
pečienka a dráždila nos. Úzke dvere s nápisom väznica lákali. Dnu to bolo horšie  iba predstavy okov 
na krku, rukách a nohách vyvolávali v nás strach. Zo Starého hradu sme sa presunuli  do kamarátskej 
školy, teda do Špeciálnej základnej školy v Banskej Štiavnici.                                Mgr. Andrea Kristeľová

V pondelok 25. júna sme konečne zatvorili učebnice, dvere školy 
za sebou. Ráno sme objednali dobré počasie a vybrali sa do okolia 
Krupiny -  za dobrodružstvom na Líške. Vďaka  našej pani asistentke 
Nemčekovej sme obzerali zvieratká na farme. 

Účelové cvičenie a didaktické hry

Malá  biela  loptička  a  jej 
pravidelný  rytmus,  keď  sa  
odráža  od  raketky  alebo  od 
veľkého stola so sieťkou.  Našim 
žiakom stolný tenis učaroval. 
Základná  škola  v  Hontianskych 
Nemciach  je  tradične  spojená 
so  stolným  tenisom  a  znovu 
to  dokázala  tým  najlepším 
spôsobom.  Zorganizovala  11. 
apríla  stolnotenisový  turnaj 
špeciálnych  tried  o  putovný 
pohár riaditeľa školy.
Umožnila  aj  tohto  roku  našim 
žiakom,  aby  sa  prejavili  na  to 
istom mieste ako stolnotenisový 
akrobat Milan Orlowski. Nadšení 
si  zastali  za  stoly  a  zahrali  si: 
Lukáš Kováč, Kristína Hakelová, 
Mário Hakel. Obsadili 3. miesto.

Svetový deň 
pohybu 

- pohybom ku 
zdraviu

Starý hrad v Banskej Štiavnici

Enviromentálna vychádzka

Dňa 27. 6. sme sa v CVČ Domček v Krupine zúčastnili účelového 
cvičenia a didaktických hier. Vďaka rodičom p. Monišovej a p. Po-
ništovi sme mali možnosť vyskúšať si v praxi prácu záchranárov. 
Zvlášť by sme chceli poďakovať MUDr. Orlickej, ktorá sa s obrov-
skou trpezlivosťou venovala našim žiakom.

Sládkovičova Krupina
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Napriek  zrelému  veku  všetko  stíha.  Dbá  na 
radosť  svojich  žiakov,  lebo  je  múdra.  Dobre 
vie, že iba žiak, ktorý sa nebojí je spokojný. 
Škola si teda upravila svoj vzhľad, na svoj vek 
vyzerá dobre, oslavy pripravila v kine Kultúra. 
Hostí  vítali  krojované dievčence, pohodlne sa 
usadili do sedadiel, zhaslo svetlo...... a začalo sa 
to. Oslavy zahájila speváčka Terézia Králiková 
piesňou  Aleluja.  Po  krátkej  prezentácii, 
v  ktorej  sa  oslávenkyňa  priznala  k minulosti, 
sa  predviedli  žiaci  aj  učitelia  v  plnej  paráde.  
V hudobno – dramatickom pásme, ktoré trvalo 
2  hodiny,  predviedli  všetko,  čo  v  sebe majú. 
Prekvapili seba i hostí.

Naša školička 
- sedemdesiatnička

Ďakujeme  sponzorom.  Bez  ich  podpory  
by  oslavy  neprebehli  takýmto  spôsobom. 
Ďakujeme hosťom, ktorí prišli a odmenili našu 
snahu potleskom.           Mgr. Andrea Kristeľová

Začiatkom leta - 30. júna nás opustil človek z druhej generácie historikov, ktorá 
položila základy vedeckého výskumu slovenského jazyka. 
Jazykovedec PhDr. Milan Majtán, DrSc. sa narodil 4. 
mája 1934 vo Vrútkach, no  vyrastal vo Zvolenskej 
Slatine. Po absolvovaní vysokoškolských štúdií v ro-
koch 1961 – 2008 pracoval v Jazykovednom ústave 
Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Venoval 
sa  najmä  výskumu  dejín  slovenčiny  a  vlastných 
mien, spracoval a publikoval niekoľko významných 
knižných monografií. Napríklad: Z lexiky slovenskej 
toponymie (1996), Názvy obcí Slovenskej republiky: 
Vývin v rokoch 1773 – 1997 (2. vydanie z r. 1998), 
Meno pre svoje dieťa (spolu s M. Považajom, 4. vy-
danie 1998), Hydronymia povodia Ipľa (spolu s P. 
Žigom, 1999)... Bol vedúcim autorského kolektívu, 
spoluautorom  a  vedeckým  redaktorom  sedemzväzkového  Historického  slovníka 
slovenského jazyka (1991 – 2008), ktorý je jedným z najvýznamnejších výstupov 
slovenskej jazykovedy v posledných desaťročiach. Okrem toho napísal a publikoval 
viac ako 300 vedeckých štúdií a článkov doma  i v zahraničí. Spolu s manželkou 
dr. Máriou Majtánovou v 60. a 70. rokoch študoval slovenské jazykové pamiatky 
v krupinskom mestskom archíve, ktoré sa stali významnou súčasťou pramennej 
základne spomenutého historického slovníka. Na základe jazykovedných výskumov 
spracoval aj históriu čarodejníckych procesov v Krupine z rokov 1620 – 1744, a 
spolu s manželkou publikovali o nich aj popularizačnú publikáciu Krupinské prísne 
právo (1979). Aj vďaka jeho výskumom sa mesto a jeho kultúrna história dostali 
do povedomia širšej verejnosti. 
Dr. Majtán je aj spoluautorom mono-
grafie o meste Krupina z roku 2006 ako 
autor kapitoly o procesoch s bosorka-
mi. Je autorom aslebo spoluautorom 
ďalších  štúdií  a  článkov  o  Krupine. 
Získal  množstvo  ocenení  a  v  roku 
2012 na návrh kronikára mesta jemu 
a jeho manželke MsZ v Krupine ude-
lilo Cenu mesta Krupina za významný 
prínos vo výskume dejín mesta a na 
poli  jazykovedy,  ktoré  prevzal  z  rúk 
primátora mesta  Ing.  Radoslava  Va-
zana 14. septembra 2012. Jeho práca 
a aj osobné životné postoje, pedagogický a priateľský prístup ostávajú v pamäti 
jeho žiakov i tých, s ktorými sa poznal. Za jeho život i prácu mu patrí čestné miesto 
medzi slovenskými vedcami  i medzi bádateľmi dejín starobylého mesta Krupina.                                                                                                                                         
                                                                                      PhDr. Miroslav Lukáč

Zomrel jazykovedec doktor Milan Majtán

Výstavu s týmto názvom mali možnosť Krupinčania a ostatní návštevníci vidieť v dňoch 
16. apríla až 27. mája 2018 v priestoroch Múzea Andreja Sládkoviča. Postery s návrhmi, 
ako upraviť stavbu tribúny z čias socializmu (z r. 1958) spracovali študenti na základe 
podnetu architekta mesta Ing.arch. Ľubomíra Lendvorského a poslancov Mestského za-
stupiteľstva v Krupine. Tí rozhodli o vypísaní súťaže na architektonické riešenie tribúny 
na Námestí SNP. V druhej polovici roka 2017 sa jej zúčastnili študenti Ústavu dejín a te-
órie architektúry a obnovy pamiatok Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzi-
ty vo Zvolene so zadanou témou obnova tribúny v Krupine. Výsledkom práce študentov 
III. ročníka FA STU bolo 5 projektov - návrhov: Monika Otrubová, Stanislav Řežucha 
(návrh: Krupiratúra - mestská čitáreň), Winona Igarová (rozárium), Eduard Krištof,  Ma-
tej Kuchar (cesta dejinami), Bronislava Kuchárová, Július Roštaš (dejiny v kocke), a to 
pod vedením pedagógov: Ing.arch. Kristíny Kalašovej a Mgr. art. Martina Vargu. O tom 
či sa budú realizovať by mali spolurozhodnúť aj Krupinčania, ktorí si mohli vybrať a hla-
sovať za jednotlivé návrhy. Práve počas výstavy v múzeu si niektorí aj vybrali. Väčšine 
návštevníkov, ktorí sa chceli k návrhom vyjadriť, sa pozdával návrh rozária, na druhom 
mieste bola čitáreň (Krupiratúra) a nakoniec preliezky (Dejiny v kocke), pred ktorými 
boli návrhy 4 návštevníkov, ktorí by chceli tribúnu vidieť v pôvodnom stave. Existujú 
však aj ďalšie návrhy – napríklad vyrobiť model – zmenšené mesto (alebo len jeho malé 
pamiatky) práve na tribúne, skadiaľ by si návštevník či aj samotný Krupinčan mohol 
vybrať pamiatku, lokalitu, ktorú chce v meste navštíviť. Modely študentov budú napo-
kon odovzdané Fakulte a možno sa pristúpi k úvahám o ďalšom postupe či len k ďalším 
štúdiám. Ktorý návrh sa presadí ukáže budúcnosť či záujem samotných Krupinčanov.                                                                                                                                     
                                                                                               PhDr. Miroslav Lukáč

Malý rínok očami študentov
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Študentka  Gymnázia  A.  Sládkoviča, 
Svetlana  Botlová,  sa  po  úspechu  na 
krajskom kole zúčastnila celoštátneho 
kola 52. ročníka Biologickej olympiády, 
ktorá sa konala v dňoch od 18. - 20. 
apríla  2018  v  Bratislave.  Počas  troch 
dní sa súťažiaci študenti zúčastnili na 
slávnostnom  otvorení  celoštátneho 
kola,  prezentácii  svojich  projektov, 
vychádzky   do NPR   Devínska Kobyla 
a  slávnostného  vyhlásenia  výsledkov, 
ktoré sa konalo 20. apríla 2018. Svetla-
na na súťaži obhajovala prácu, v ktorej 
morfologicky a cytologicky analyzovala 
invázne krídlatky  rodu Fallopia v Kru-
pinskej  planine.  Kvalitu  práce  porota 
vysoko  hodnotila,  ocenila  spoluprácu 
so SAV v Bratislave. 

Svelana Botlová víťazka 
na Slovensku

Najväčším ocenením bolo pre Svetlanu ako aj pre celú našu školu 
jej  prvenstvo.  Gratulujeme  víťazke  celoštátneho  kola  biologickej 
olympiády  a  prajeme  úspechy  na medzinárodnom  kole.  Zároveň 
ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy. 
                                                                                  PaedDr. Anna Fedešová

V  stredu  16.  5.  2018  sa  na 
Fakulte  prírodných  vied  UMB 
v Banskej Bystrici uskutočnilo 
krajské  kolo  chemickej  olym-
piády. V kategórii C reprezen-
toval  Gymnázium  A.  Sládko-
viča  náš  študent  1.G  Matúš 
Pántik. V silnej konkurencii 
študentov sa nestratil a umie-
stnil  sa  na  krásnom  8. mies-
te.  Samozrejme  si  zaslúži 
pochvalu,  keďže  bodoval  na 
tejto  priečke  z  21  zúčastne-
ných študentov. Sme na neho 
veľmi  hrdí,  že  vďaka  nemu 
sme po mnohých rokoch mohli 
skúsiť  šťastie na  tejto nároč-
nej súťaži. 
           PaedDr. Anna Fedešová

Opäť po rokoch účasť
na Chemickej olympiáde

Dňa 21.5. - 24.5. 2018 sa študenti 3. ročníka zúčastnili turistického 
výcviku vo Vysokých Tatrách. Ubytovaní sme boli v penzióne Fur-
kotka na Štrbskom plese. Prvý deň po príchode vlakom na Štrbské 
pleso sme sa ubytovali a začali sme prvou túrou na Popradské ple-
so. Uvideli sme krásnu prírodu Vysokých Tatier a urobili sme mnoho 
nezabudnuteľných fotiek. Na druhý deň sme zo Starého Smokovca 
vystúpili na Hrebienok. Odtiaľ sme išli na Rainerovu chatu, neďa-
leko ktorej sme mohli vidieť krásne vodopády. Večer sme sa pre-
chádzali okolo Štrbského plesa a okolo Jazierok lásky. 

Štyri dni strávené v Tatrách

Nasledujúci deň sme cestovali vlakom do Tatranskej Lomnice, kde 
sme navštívili Múzeum TANAPu, Botanickú záhradu a prvé súkrom-
né múzeum zimných športov vo Vysokých Tatrách. Posledný deň 
sme vyčerpaní cestovali domov. Počas týchto dní bolo krásne slneč-
né počasie. Bol to skvelý čas obdivovať krásu prírody Tatier, ktoré 
sú pýchou Slovenska. Bolo  to  zaujímavé, obohacujúce a odniesli 
sme si odtiaľ mnoho zážitkov. Ďakujeme pani profesorke Kvasovej 
a profesorovi  Láslovi,  že  s nami  trávili  čas a  zobrali nás na  také 
krásne miesta.     Dadová Diana, Roseváková Lenka, študentky 3.G

K nezabudnuteľným zážitkom našej školy  býva lúčenie maturantov. 
Každý  rok sa posledný deň pred akademickým týždňom študenti 
štvrtého  ročníka  rozlúčia  so  svojimi  spolužiakmi,  pedagógmi 
a  zamestnancami  školy.  Na  našej  škole  býva 
každoročne  tradíciou,  že  študenti  tretieho  ročníka 
vyzdobia maturantom ich triedu. 
Posledný  deň  tak  nezasadnú  do  bežných  lavíc, 
ale  do  tematicky  vyzdobenej  triedy.  Tento  rok  sa 
úlohy  ujala  3.G  a  dopadlo  to  výborne.  Na  našich 
maturantov  čakala  krásne  vyzdobená  trieda.  Dnes 
(11.  mája  2018)  si  poslednýkrát  zasadli  do  svojej 
triedy ako gymnazisti. Potom sa spevom rozlúčili so 
všetkými  spolužiakmi.  Oficiálna  rozlúčka  sa  konala 
v  telocvični  školy.  Po  príhovore  pani  riaditeľky 
Mgr.  Anny  Borbuliakovej  a  našej  študentky  Pauly 
Pavlendovej  nám  zaspievali  krásne  pesničky,  ktoré 
zložili. Nezabudli na svoju triednu Mgr. Janku Izákovú 

Maturanti sa lúčili
a všetkých vyučujúcich, ktorí ich 4 roky sprevádzali gymnaziálnym 
životom. Následne sa  rozbehli do ulíc nášho mesta, kde spevom 
každému pripomenuli, že sa lúčia so strednou školou. Už ich čaká 
iba maturitná skúška a nová etapa ich života sa môže začať. List 
v  knihe  s  názvom  „Stredoškolské  štúdium“  sa  definitívne  obráti.                                                                                                                                          
                                                             Mgr. Oľga Gajdošíková

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004925354758&fref=gs&dti=172914402789886&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004925354758&fref=gs&dti=172914402789886&hc_location=group


V mesiacoch  apríl, máj,  jún  2018 Mestská  polícia  v  Krupine  riešila  celkovo  32 
priestupkov a porušení Všeobecne záväzných nariadení mesta Krupina. Z daného 
počtu policajti vybavili 17 priestupkov dohováraním 14 priestupkov uložením po-
kuty v blokovom konaní a jeden priestupok dokumentovala spisovým materiálom 
ako priestupok proti majetku, kde doteraz neznámy páchateľ poškodil sklenenú 
výplň vchodových dverí kina. 13 priestupkov uložených v blokovom konaní sú-
viselo s porušením predpisov v doprave a  jeden na úseku Iné priestupky proti 

poriadku v správe. 
Mestská polícia  v Krupine  spolupracovala  s orgánmi  čin-
nými v trestnom konaní a v odôvodnených prípadoch po-
skytla aj kamerové záznamy pre vykonané šetrenie vo veci 
spáchaných trestných činov, dopravných nehôd, ktoré sú 
dokumentované a riešené štátnou políciou. 
V uvedenom období odchytila troch psov, ktoré boli vrá-
tené majiteľom v dvoch prípadoch a v jednom prípade je 
v náhradnej starostlivosti. Fyzicky bolo skontrolovaných 30 

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 finančných prostriedkov. 
Dňa 30. 4. 2018 hliadka MsP zabezpe-
čovala  pokojný  priebeh  Lampiónového 
sprievodu. Dňa 4. 5. 2018 hliadka MsP 
zabezpečovala  verejný  protest  farmá-
rov. 
Dňa 1. 6. 2018 bol zo strany Mestskej 
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 Mestská polícia v Krupine 
informuje...

polície zabezpečovaný verejný poriadok 
a  plnenie  ďalších  úloh  počas  konania 
Dní mesta Krupiny. 
Policajti  naďalej  vykonávali  počas  pre-
biehajúceho  školského  roku  aj  dohľad 
v cestnej premávke pri priechodoch pre 
chodcov v blízkosti našich školských za-
riadení. 
Dňa 10. 4. 2018 náčelník MsP v Krupine 
spolu s členom MsP vykonal prednášku 
v MŠ Krupina - elokované pracovisko I. 
Krasku, kde deťom boli odovzdané re-
flexné vesty ako aj  reflexné pásky pre 
učiteľky MŚ. Táto prednáška bola vyko-
naná dňa 24. 5. 2018 aj v MŠ v Krupine 
na ulici Malinovského, kde obdobne boli 
odovzdané deťom reflexná vesty ako aj 
reflexné pásky pre učiteľky MŠ. 
Na Základnej škole E. M. Šoltésovej vy-
konával  náčelník  MsP  aj  prednáškovú 
činnosť v 5. A a 5. B  triede,  kde uve-
dené sa týkalo projektu Správaj sa nor-
málne  s  rôznymi  témami  ako  je  napr. 
dopravná výchova, drogy, alkohol, šika-
novanie a pod. a v rámci školského roku 
2017/2018 bol aj ukončený.

Dávam do povedomia,  že Mestská  po-
lícia  v  Krupine  nevykonáva  24-hodino-
vú  službu  a  preto  v  prípade  priameho 
ohrozenia  na  živote,  zdraví  a  majet-
ku  volajte  telefónne  číslo  112,  prí-
padne  158.  Telefónne  číslo  Mestskej 
polície  v  Krupine  je  0918  388  800.                                                                                                                                         
                                      Martin Gabera

25. mája 2018 si maturanti Gymnázia A. Sládkoviča 
po namáhavom a vyčerpávajúcom týždni slávnostne 
prevzali maturitné vysvedčenie. Stresujúci maturitný 
týždeň  študenti  ukončili  poslednou  návštevou  svo-
jej  „alma mater“. V  ranných hodinách sa stretli  so 
svojou triednou p. p. Izákovou, ktorá im odovzdala 
koncoročné vysvedčenia. 

Slávnostné odovzdávanie 
maturitných vysvedčení

Následne ich kroky smerovali na Mestský úrad v Kru-
pine, kde im boli slávnostné odovzdané aj maturitné 
vysvedčenia z rúk triednej pani profesorky. Ku gra-
tulácii sa pridala aj zastupujúca pani riaditeľka Mgr. 
Anna Borbuliaková a primátor mesta Ing. Radoslav 
Vazan. 

V závere pani riaditeľka ocenila za vzornú dochádz-
ku  počas  štvorročného  štúdia  študenta  Christiána 
Lendvaya,  Tomáša  Kohúta  za  výborný  prospech 
a reprezentáciu školy a Šimona Dlhopolca za výbor-
ný prospech. 
Všetkým prajeme veľa šťastia v ďalšom štúdiu. 
                                                   Mgr. Oľga Gajdošíková



InfolistyInfolisty18 INFORMÁCIE

Cech predajcov a autoservisov SR, zorganizoval v poradí už 19. ročník súťaž AUTOOPRAVÁR JUNIOR 
2018. Hlavným poslaním súťaže je propagácia autoopravárenského remesla, ako aj a zvyšovanie po-
vedomia verejnosti o dôležitosti odborného vzdelávania.
Celoslovenské finále súťaže Autoopravár Junior sa  konalo,v dňoch  25. - 26. apríla 2018, súťažili víťazi 
z oblastných kôl podľa jednotlivých kategórií. SOŠOaS v Krupine  reprezentoval Adam Baťa, žiak III. 
ročníka učebného odboru autoopravár mechanik. Výsledky súťaže boli slávnostne vyhlásené v areáli 
INCHEBY v Bratislave. Zo silnej  finálovej dvanástky  v kategórii mechanik - elektrikár sa Adam, umie-
stnil na vynikajúcom druhom mieste.
Blahoželám ku krásnemu umiestneniu a ďakujem za reprezentáciu školy. Zároveň Adamovi a pedago-
gickým zamestnancom ďakujem za prípravu na súťaž.            Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka školy

Gymnázium  A.  Sládkoviča  v 
Krupine bolo vybraté ako jedna 
z  pilotných  škôl  BBSK,  kde  sa 
bude v školskom roku 2018/19 
prostredníctvom  metódy  EDU 
SCRUM vyučovať v predmetoch 
informatika,  biológia,  fyzika, 
matematika  –  programovanie 
Android,  genetika,  DNA  a  na-
notechnológie.  Uvedené  témy 
odprednášajú odborníci z praxe.                                                                                        
Záštitu  nad  celým  vzdelávaním 
prevzalo  OZ  HARPÚNA,  ktoré 
tento projekt pilotovalo na ZŠ 
v Žilinskom samosprávnom kraji. 
Veríme,  že  realizácia  projektu 
prispeje  k  skvalitneniu  vzdelá-
vania na našom gymnáziu. Viac 
o  vzdelávaní  nájdete  na  strán-
kach  OZ  Harpúna.  Predseda 
OZ  HARPÚNA  p.  Michal  Hyb-
ský  je  absolvent  GAS  Krupina.                                                                                                                                         
           Mgr. Anna Borbuliaková, 
                           riaditeľka školy

Študenti SOŠOaS na Malte
V  dňoch  15.  apríla  až  5. mája  2018  sa  žiaci  SOŠOaS  v  Krupine 
zúčastnili  odbornej  stáže na Malte. Projekt bol  schválený v  rám-
ci  mobility  Erasmus+  a  vďaka  finančnej  podpore  Európskej 
únie.  Počas troch týždňov žiaci tretieho a štvrtého ročníka odboru 
Obchodná akadémia a štvrtého  ročníka odboru Mechanik strojov 
a zariadení vykonávali odbornú stáž v prijímajúcich organizáciách 
a  v  podnikoch,  kde  si  zlepšovali  a  získavali  odborné  vedomosti, 
zručnosti a popri tom využívali svoje jazykové kompetencie.

Tieňovanie manažérov v Bratislave
Dňa 20. júna 2018 sa žiaci 3. ročníka odboru obchodná akadémia 
Mária Kohútová, Monika Kocková a Marcel Majerský zúčastnili Job 
Shadowingu v Bratislave. 
Túto príležitosť  im ponúkla JA Slovensko n.o. preto,  lebo v  tom-
to školskom roku získali medzinárodný  certifikát podnikateľských 
zručností  ESP.  Počas  celého  dňa mali možnosť  zúčastniť  sa  Job 
Shadowingu (tieňovania manažérov) v bratislavskej firme AT&T v 
Auparku.   Napriek malému zablúdeniu sa žiaci dostavili do firmy 
načas, kde sa po príchode zaregistrovali. Najprv sa zúčastnili spolu 
so žiakmi iných škôl spoločného mítingu, kde im generálny manažér 
predstavil spoločnosť AT&T. Oboznámil ich s jej históriou, vývojom, 
zameraním  a  štruktúrou.  AT&T  je  telekomunikačná  spoločnosť, 
ktorá sa zaoberá zabezpečovaním prenosov telefónnych hovorov, 
mítingov, spravovaním sietí a pod. Neskôr boli naši žiaci pridelení 
k dvom manažérkam, s ktorými strávili celý deň. Počas tieňovania 
mali žiaci možnosť vidieť spoločnosť, pracovné podmienky, prácu 
jednotlivých zamestnancov a manažérov. Nakoniec im IT manažér 
poukazoval prácu s Excelom, vyhľadávaním IP adries a množstvo 
zaujímavých pomôcok pri práci s počítačom. Bola to veľmi užitočná 
a zaujímavá skúsenosť.

Školský rok 
2018/19 bude 

prelomový 
vo vyučovaní 

Finále AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2018

V  rámci  voľného  času  navštívili  množstvo  kultúrnych  pamiatok 
a  zaujímavostí,  ako  napríklad  Jaskyňu Calypso  na  ostrove Gozo, 
hlavné  mesto  Valleta  a  nádherné  maltské  pláže.  Mobilita  nám 
priniesla nielen praktické zručnosti v daných odboroch, ale hlavne 
zlepšenie  sa  v  anglickom  jazyku,  spoznanie  novej  kultúry,  jedál, 
zvykov a tradícií. 
Na záver sa chceme poďakovať za umožnenie tejto stáže vedeniu 
školy a odporúčame navštíviť krásnu a hlavne turistickú Maltu. 
                                           Veronika Šulajová, absolventka SOŠOaS
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Posledným turnajom najmladších hráčok v  trojkovom volejbale sa 30.  júna ukončila dlhá volejbalová sezóna 2017-2018. Volejbalový 
klub a mesto Krupina reprezantovalo 50 hráčok v nasledovných súťažiach: mladšie žiačky trojkový, štvorkový a šestkový volejbal, staršie 
žiačky -  I.trieda. Príprava na sezónu sa začala 31.07.2017 dvojfázovými tréningami, na ktorú naviazalo šesťdňové sústredenie v Závažnej 
Porube v polovici augusta. Zúčastnilo sa ho 31 hráčok, traja rodičia a štyria tréneri. Sústredenie splnilo všetky očakávania a okrem kon-
dičnej prípravy posilnilo aj vzťahy v kolektíve, čo je pri volejbale nesmierne dôležité. Aj v ďaľšom priebehu prípravy pokračoval dvojfázový 
kondičný cyklus a postupne sa pridávali prípravné turnaje v Hnúšti, 

Volejbalová sezóna 2017 / 2018

Žiline a v Leviciach. Podmienky športovej haly mesta nám v sep-
tembri umožnili  zorganizovať domáce  turnaje mladších  ( 8 druž-
stiev ) a starších žiačok ( 10 družstiev ). Aj súperi z väčších miest 
vyzdvihli kvalitné prostredie a skvelú organizáciu. Od začiatku škol-
ského roku začali svoju činnosť aj najmladšie dievčatá v oddelení 
prípravky.  Po hernej príprave  sa mohli  jednotlivé družstvá pustiť 
do súťažných zápasov. Najmladšie hráčky sa v základnej skupine 
trojkového volejbalu stretli so Zvolenom, Detvou a  Levicami. A - 
družstvu sa podarilo postúpiť do finále oblasti v L.Hrádku, kde sa 
umiestnilo na výbornom 3. mieste. Najmladšie družstvo spomedzi 
všetkých účastníkov zaujalo bojovnosťou, pohybom a radosťou z 
hry. Všetky dievčatá môžu pokračovať v tejto súťaži aj nasledujú-
cu sezónu, čo hovorí nielen o  krátkodobej perspektíve, ale je to 
zároveň prísľub pre úspešný rast ďalšej generácie hráčok. O niečo 
staršie dievčatá súperili v štvorkovom volejbale s družstvami z Le-
víc, Zvolena a Poltára. V 10 – člennej skupine obsadilo krupinské “ 
áčko “ 4. miesto. 
Množstvo hráčok zo spomínaných súťaží nastupovalo aj v oblastnej 
súťaži mladších žiačok. Perspektívnej  zostave sa však nepodarilo 
postúpiť do finálového turnaja a napodobniť  tak úspech  ich naj-
mladších  spoluhráčok.  Individuálny  úspech  však  zaznamenali  Si-
mona Šimková, Rebeka Drottnerová a Ivana Skopalová, ktoré sa 
dostali  do  výberu  reprezentácie  SR  vo  svojej  vekovej  kategórii. 
Staršie žiačky sa po vlaňajšom víťazsve v  II.triede predstavili po 
dvojročnej odmlke opäť v najvyšej súťaži. 
Ako  nováčik  sme  odohrali  niekoľko  zaujímavých  zápasov,  ale  na 
najlepšie družstvá sme herne nestačili. V spoločnosti družstiev z L. 
Hrádku, Žiliny ( 2 družstvá ), B. Bystrice, Žiaru nad Hronom, Brusna 
a Hnúšte sme obsadili 6. miesto. Cieľ udržať I. triedu aj pre budúcu 
sezónu sa  tak podarilo naplniť. Hráčky v priebehu roka herne aj 
psychicky dozrievali a ich výkon ku koncu súťaže gradoval. Vytvoril 
sa dobrý kolektív, ktorý bude základom pre budúcoročnú kadetskú 
kategóriu.  Kapitánka  Anna  Kohútová  bola  hodnotená  trénermi 
súperov  ako  najlepšia  nahrávačka  súťaže.  Sezónu  ukončil  opäť 
domáci turnaj starších žiačok za účasti 9 družstiev, ktorý priniesol 
opätovný pozitívny ohlas od súperov. Do budúcna sa tak uvažuje o zorganizovaní dvojdňového turnaja. Úspechom klubu je aj účasť 
družstiev ZŠ J. C. Hronského na MSR v trojkovom a štvorkovom volejbale, kde základné zostavy tvorili hráčky klubu. V závere sa chceme 
poďakovať mestu Krupina, CVČ Domček Krupina, BBSK a sponzorom za vytvorené podmienky, vďaka ktorým sme mohli bezproblémovo 
absolvovať tento ročník súťaží. Zároveň sa zakúpili nové dresy, teplákové súpravy a tréningový proces bezpochyby zkvalitnia aj nové 
športové pomôcky. Najväčšie očakávania máme od trenažérov na smeč, blok a činnosť nahrávačiek. Vedenie klubu v neposlednom rade 
ďakuje  trénerom, hráčkam a  rodičom za odvedenú pracu v končiacej sa sezóne. Všetkým prajeme príjemný oddych a  tešíme sa na 
stretnutie pri otvorení letnej prípravy pre nasledujúcu sezónu 30. júla 2018.                                                              Mgr. Michal Strelec

1. júna sa oslavuje nielen Deň detí, ale tento rok Medzinárodný olympijský výbor vy-
hlásil tento deň aj za Olympijský deň 2018.  SOŠOaS a Gymnázium A. Sládkoviča sa do 
tejto aktivity zapojili po druhýkrát. Aj tento rok si mohli študenti zmerať svoje fyzické 
schopnosti  v  rôznych  disciplínach,  ktoré  pre  nich  pripravil  p.p. Marek  Janek.  Z  ko-
lektívnych športov si mohli študenti vybrať minifutbal, volejbal, preťahovanie lanom 
a florbal. Z individuálnych disciplín si mohli zasúťažiť v disciplínach ako hod granátom, 
streľbu na terč, silový trojboj a veslovanie. Takmer štyri hodiny športových aktivít dalo 
mnohým študentom zabrať, pretože niektorí sa zúčastnili viacerých disciplín. Najak-
tívnejšou športovkyňou dňa bola Stanka Zelenčíková (študentka 3.G), ktorá si zašpor-
tovala v najväčšom počte disciplín. Obidve školy sa striedali na zlatej a striebornej 
priečke. Výkony v kolektívnych športoch boli vyrovnané. Našim študentkám sa darilo 
vo volejbale a florbale, kde obsadili prvú priečku. V individuálnych športoch boli chlapci 
a dievčatá úspešní vo veslovaní, dievčatá v hode granátom, chlapci v silovom trojboji. 
V závere boli všetci víťazi ocenení pani riaditeľkou Mgr. Annou Borbuliakovou a p. p. 
Mgr. Marekom Janekom medailou a vecnými cenami. Ďakujeme všetkým sponzorom, 
ktorí prispeli vecnými cenami. A aby študenti neodišli domov hladní, v závere na kaž-
dého čakal guláš a sladký koláčik. 
Ďakujeme Študentským radám pri GAS a SOŠOaS, ktorí sa postarali o vecné ceny. Ďa-
kujeme pedagógom za dozor na jednotlivých stanovištiach.       Mgr. Oľga Gajdošíková                                                                 

OLYMPIJSKÝ DEŇ 2018



V apríli sa už naplno rozbehla atletická sezóna a s odhodlaním ukázať natrénované sme sa pustili do reprezentovania. Za posledné 3 mesiace sme 
absolvovali neuveriteľných 120 štartov a z toho sme sa na pódiu umiestnili krásnych 53-krát. Myslím, že niet pochýb o tom, že kráľovná športu 
- atletika v Krupine opäť vstala z “mŕtvych”. 
Aprílové súťaženie sme odštartovali na Národnom behu Devín - Bratislava, kde Peter Wahlandt obsadil vynikajúce 8. miesto a Ján Sopko 15. 
miesto. Mládež naberala skúsenosti na tartanovej dráhe na 1. kole družstiev SsAZ v Banskej Bystrici. Desať členov AK Krupina sa na pretekoch 
v početnej konkurencii nestratilo a odniesli si nové osobné rekordy a cenné skúsenosti.  
Kompletné výsledky: 60m Dominik Kyseľ - 3.m - 8,62 (PB), Šimon Troiak - 19.m - 9,34 (PB), Šimon Uhrík - 21.m - 9,37 (PB), Michal Gregáň - 49.m 
- 10,82, Sára Bariaková - 9.m - 9,14 (PB), Kamilka Gregáňová - 71.m - 11,39, 150m Milan Kohút - 7.m - 22,50 (PB), Zuzana Králiková - 54.m - 
26,61 (PB), 600m Šimon Troiak - 5.m - 1:55,97 (PB).
Hod kriketovou loptičkou: Sára Bariaková - 20.m - 25,71m (PB), 800m Jakub Kubovich - 11.m - 2:26,98 (PB), Samuel Kubovich - 14.m - 2:41,92 
(PB), 100m Jakub Kubovich - 14,07 (PB), Samuel Kubovich -15,43 (PB). Skok do diaľky: Milan Kohút - 18.m - 347cm, Šimon Uhrík - 21.m - 334cm, 
Michal Gregáň - 24.m - 301cm, Zuzana Králiková - 34.m - 303cm (PB). Vrh guľou: Dominik Kyseľ - 2.m - 10,35m (PB) 
22. apríla nás na Kysuckej desiatke potešilo umiestnenie Veroniky Ľašovej, ktorá dobehla na 2.mieste a Korčok Július obsadil celkové 9. a v kateg. 
nad 40r. 2.miesto.
23. apríla Šrégom nočným Zvolenom sme mali dvojité zastúpenie. Wahlandt P. dobehol na 2.mieste a Sopko J. v kategórii študentov taktiež na 
2. mieste.
1. mája sme zavítali do Hontianskych Nemiec na bežecké podujatie Nemčiansky cross v početnej sile 22 pretekárov. Zvíťazili sme vo všetkých 
detských kategóriách a spolu sme si odniesli 14 medailových umiestnení. Ocenenia rozdával olympionik Jozef Repčík a tí, ktorí mali to šťastie sú: 
Šťastný L., Capuliaková A., Liptay S., Furhoffer S., Šťastná M., Janeková D., Troiak M., Galbo S., Králiková Z., Kohút M., Kyseľ D., Mlynárová E., 
Bariaková S., Kubovich J. a Sopko J. za 3.miesto v hlavnej mužskej kategórii. 
2. mája sa konali M-SR v polmaratóne v Tlmačoch. Medzi ženami si skvele počínala Veronika Ľašová, ktorá obsadila fantastické 2. miesto a medzi 
mužmi sme po prvý krát dokázali zostaviť družstvo (Sopko Ján, Korčok Július, Wahlandt Peter) a vybojovali sme si solídne 4. miesto. 5. mája 
M-SR na 10000 m v Banskej Bystrici Veronika Ľašová obsadila skvelé 6. miesto.
8. mája na 6. ročníku Pomlé Run v Šamoríne si zasúťažila rodina Troiakovcov. V súťaži rodinný štafetový beh - Matúš, Šimon a otec Ianko Troiak 
(150m+300m+300m) vybojovali krásne 2. miesto. V súťaži jednotlivcov si Matúš vybehal na trati dlhej 800 m (1. st ZŠ) 19. miesto a Šimon Troiak 
v kategórii 2. st ZŠ a trati dlhej 1500m obsadil skvelé 12. miesto. 
15. máj priniesol krásny úspech Dominika Kyseľa na krajskom kole súťaže Hľadáme nových olympionikov v behu na 60 m, kde dobehol na 2. 
mieste a postúpil na celoslovenské finále medzi 24 najlepších. Nestratili sa ani ostatní členovia AK Krupina, Sára Bariaková si vybojovala 4. miesto 
na 60 m a 5. miesto v behu na 600 m.
19. máj a Gavurky run 2018, kde sme sa opäť ukázali v skvelom svetle! 28 atlétov reprezentovalo náš klub a bilancia 9. medailových umiestnení 
pre nás znamená ohromný úspech v nabitej konkurencii všetkých detí z okolia. Naša trénerka Veronika Ľašová zabehla traťový rekord a s pre-
hľadom zvíťazila na trati dlhej 10,4 km. Na rovnakej trati v kat. M40 si Korčok Július vybehal 1. miesto. 
Výsledky detí z AK Krupina:
Beh Chrústov: Capuliaková Amália - 1. miesto, Rašnerová Miška - 4. miesto, Korčoková Ela - 11. miesto, Šťastný Lukáš - 2.miesto, Capuliak 
Damián - 3. miesto
ŽIACI 1. st. BEH na 480 m: Uhrík Lukáš - 3. miesto, Troiak Matúš - 4. miesto, Liptay Slavko - 6. miesto, Furhoffer Samuel - 7. miesto, Korčok 
Matej - 10. miesto, Repiský Dávid - 15. miesto, Rašner Miško - 29. miesto, Králiková Zuzka - 1. miesto, Korčoková Hanka - 9. miesto
Janeková Dominika - 10. miesto, Šťastná Miška - 16. miesto.
ŽIACI 2.st. ZŠ - 960m: Jakub Kubovich - 1. miesto, Kubovich Samuel - 4. miesto, Šimon Troiak - 5. miesto, Kohút Milan - 9. miesto, Uhrík Šimon 
- 10. miesto, Gregáň Miško - 13. miesto, Korčok Adam - 14. miesto, Sára Bariaková - 3. miesto. Andrea Kohútová - 4. miesto. 
25. máj sa niesol v duchu súťaže Detská P-T-S, kde v súťaži družstiev detí spomedzi 10 tímov naše 6-členné družstvo v zložení Mlynárová E., 
Lvomská X., Králiková Z., Uhrík L., Troiak M., Furhoffer S. vybojovalo solídne 5. miesto. Súťažilo sa v 6 disciplínach pričom každý musel absolvovať 
všetky disciplíny a ich výkony sa navzájom sčítavali. Zároveň sme v štafete na 4 x 60 m zvíťazili v 2. rozbehu a celkovo sa z 11 štafiet umiestnili 
na síce neobľúbenom, ale stále výbornom 4. mieste!
3. júna sme testovali naše rýchle nohy na pretekoch v Hor-
ných Salibách a naša mládež opäť nesklamala. Získali sme 
7 pódiových umiestnení z 13 pretekárov. Ľašová V. na 3 km 
- 1. m., Korčok J. na 3km - 1. m., Troiak Š. - 2. m., Kohút M. 
- 3. m., Bariaková S. - 2. m., Korčoková H.- 2. m., Kubovich 
S. - 2. m. V rámci doplnkového programu sme absolvovali aj 
beh vzad na 100 m, kde sme obsadili v početnom štartovom 
poli  všetky  prvé  3. miesta  a  sme  radi,  že  sme  zúžitkovali 
všetky naše tréningy na obratnosť a koordináciu. 
 
8. júna sme súťažili v dvoch mestách zároveň. Naši najmlad-
ší  atléti  nás  reprezentovali  v  Banskej  Štiavnici  na  poduja-
tí Malý beh trate mládeže a veľmi úspešne, veď získali až 
4  pódiové  umiestnenia:  Lukáš  Šťastný  -  1. miesto, Dami-
án Capuliak  - 2. miesto, Dominika Janeková - 3. miesto a 
Benedik  Capuliak  -  3. miesto.  Starší  atléti  boli  okúsiť  Ru-
žomberskú bežeckú ligu resp. Ružomberok v pohybe a zo 7 
člennej výpravy (Králiková Z., Ľašová V., Kohút M., Kubovich 
J., Kubovich S., Troiak Š., Korčok J.) sa všetci umiestnili na 
stupienkoch pre víťazov! 
9. júna si Ján Sopko zabehol osobný rekord (1:16:53) na polmaratóne v Banskej Bystrici a obsadil výborné 3. miesto.
17. júna na podujatí Beh ulicami mesta Veľký Krtíš pokračovala Zuzka Králiková na víťaznej vlne a získala tretie víťazstvo v rade!
Pre viac informácií o výsledkoch, dianí v atletickom klube a o našich mladých nádejach sledujte našu fan page na facebooku. Začiatkom septem-
bra sa uskutoční nábor do atletického klubu, kde sú všetci športuchtiví vítaní.                            Mgr. Július Korčok, Mgr. Veronika Ľašová
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Atletický Klub Krupina pokračuje v úspešnom ťažení 
aj v druhom štvrťroku 2018

Foto: Atléti z AK Krupina s olympionikom Jozefom Repčíkom
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