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V stredu 28. augusta 2019 o 14.00 hodine Mesto Krupina 
v spolupráci s Okresným úradom v Krupine, Základnou or-
ganizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v 
Krupine a Úniou vojnových veteránov Slovenskej republiky 
usporiadali spomienku na 75. výročie Slovenského národné-
ho povstania. 
Najprv primátor mesta a hostia položili vence k tabuli vojen-
ských obetí II. sv. vojny z Krupiny, potom k tabuli pplk. Vik-
tora A. Karasiova – Stepanova vo vnútri budovy a napokon 
k pamätníku kpt. Georgesa de Lannurien – veliteľa francúz-
skeho oddielu partizánov, ktorých sídlo bolo v Balassovom 
dome na Svätotrojičnom námestí v Krupine. Pri pamätní-
koch sa poklonili predstavitelia mesta – primátor Ing. Ra-
doslav Vazan, ďalej okresu – prednosta OÚ Krupina Ing. 
Peter Fidluš, ďalej hostia – prvý tajomník Veľvyslanectva 
Ruskej federácie v Slovenskej republike Anatolij Tomnikov, 
Maria Vershinina, tretia tajomníčka VRF v SR, podplukovník 
Alexander Zadorožnij, zástupca pridelenca obrany VRF v SR, 
ďalej predseda oblastného výboru SZPF vo Zvolene PhDr. 
Miroslav Náhlik, prednosta Okresného úradu v Krupine Ing. 
Peter Filuš, predseda ZO SZPB v Krupine JUDr. Ján Mojžiš, 
zástupca vojnových veteránov - podplukovník v zálohe Ing. 
Mgr. Branislav Krajč. 
Úctu tým, ktorí obetovali svoj život, alebo bojovali za lepšiu 
budúcnosť pre iných prejavili aj členovia SZPB, ako aj oby-
vatelia mesta a okolia. Po zaznení hýmn Ruskej federácie a 
Slovenskej republiky sa prítomným postupne prihovorili pri-
mátor mesta Ing. Radoslav Vazan a Anatolij Tomnikov z VRF 
v SR.
Podujatie vyvrcholilo vo večerných hodinách stretnutím ro-
dín  na Vartovke pri vatre SNP a kultúrnom programe. 
                                                                    PhDr. Miroslav Lukáč

MESTO KRUPINA

Primátor mesta Ing. Radoslav VAZAN

pozýva obyvateľov mesta Krupina

na VATRU
pri príležitosti osláv 75. výročia

Slovenského národného povstania 

v stredu 28. augusta 2019

od 19.00 hod na VARTOVKE

OBČERSTVENIE JE ZABEZPEČENÉ !

VÝROČIE SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA

Spomienka na 75. výročie SNP
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Mesto Krupina v roku 2018 
vďaka dotácie z Minister-
stva vnútra SR a vlastných 
finančných zdrojov vybudo-
valo v meste päť inteligent-
ných priechodov pre chod-
cov s použitím káblových 
LED gombíkov v režime 
blikania pri detekcii chodca. 
V súčasnosti sú práve prie-
chody pre chodcov najčas-
tejším dejiskom dopravných 
nehôd a preto je nevyhnu-
tosťou neustále prichádzať 
s opatreniami, ktoré účinne 
ochránia chodcov. A práve 
jedným z nich je aj realizácia osvetlenia uvedených inteli-
gentných priechodov, konkrétne troch nových svetelných 
bodov na ulici M.R.Štefánika. Cieľom osvetlenia priechodu 
je včas upozorniť vodiča na aktuálne nebezpečenstvo stre-
tu s chodcom a zároveň psychologicky pôsobiť na vodičovu 
pozornosť. Správnym osvetlením priechodov pre chodcov 
sa eliminujú úrazy, alebo smrtiace nehody chodcov. V rámci 
tejto investície boli zároveň vymenené pôvodné svietidlá za 
nové LED svietidlá na troch existujúcich osvetleniach prie-
chodov pre chodcov a doplnené 2 nové svetelné body na 
Starom cintoríne. Stavebné práce zrealizovala spoločnosť 
Vladimír Gregáň - Revízie a montáž EZ, Krupina.

Dobudovanie verejného 
osvetlenia v Krupine

Nové okná a dvere 
v nájomnom bytovom dome
Na základe požiadavky správcu nájomných mestských byto-
vých domov /Mestského bytového podniku, s.r.o./ a oddele-
nia správy majetku mesta bola do rozpočtu roku 2019 vyčle-
nená a zrealizovaná investičná akcia, ktorou úspešný uchá-
dzač v rámci verejného obstarávania, spoločnosť OKIENKO-
VO s.r.o., zabezpečil požadovanú výmenu otvorových výplní 
bytového domu MR 78/79. Konkrétne vybúral pôvodné staré 
drevené okná s jednoduchým zasklením, vrátane parape-
tov a zrealizoval dodávku a montáž nových plastových okien 
a balkónových dverí s vonkajšími a vnútornými parapetmi, 
ako aj vyspravenie omietok ostení a nadpraží po demolácii. 
Po rekonštrukcii strechy na Bytovom dome 78/79, je výmena 
otvorových výplní ďalším krokom v realizácii opatrení v zni-
žovaní tepelných strát. 
Oknami a dverami uniká najviac tepla, preto sú potenciál-
nym zdrojom najväčších úspor. 

V urnovom háji 
na Novom cintoríne sme 

začali s výmenou povrchov
V mesiaci september 2019 sa zrealizovala v rámci plánova-
ných investičných akcií v rozpočte Mesta Krupina už v poradí 
druhá, a to rekonštrukcia plochy 1. sekcie urnového hája na 
Novom cintoríne. Potreba realizácie tejto investície vyplynula 
zo zlého technického stavu spevnenej plochy. Stará, značne 
poškodená plocha z liateho asfaltu bola odstránená a nahra-
dená novou dlažbou zn.Semmerlock. Stavebné práce zre-
alizovala spoločnosť Ľubomír Dado, Krupina. Keďže takýto 
nepriaznivý stav povrchov spevnených plôch na cintoríne je 
na viacerých miestach, budú každoročne prioritne navrhnuté 
ich rekonštrukcie do rozpočtu mesta.
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Mesto Krupina po ukončení I.etapy obnovy a rekonštrukcie 
miestnych komunikácií v meste /ulíc Kmeťova, Bernolákova, 
Bočkayho námestie, Sládkovičova a Partizánska/ podpísalo 
1.7.2019 čiastkovú zmluvu so zhotoviteľom Metrostav Asfalt 
a.s. Zvolen, ktorou pokračuje v II. etape- v rekonštrukcii uli-
ce J.C.Hronského, a to celkovou obnovou povrchov komuni-
kácie. Pôvodný kryt miestnej komunikácie, čadičové kocky 
boli vybraté a nahradené asfaltovým povrchom a chodníky 
sa obnovili zámkovou dlažbou. 

Mesto Krupina každoročne vo svojom rozpočte vyčleňuje 
finančné prostriedky na rozširovanie kapacít parkovacích 
miest na území mesta, hlavne v lokalitách, ktoré sú priesto-
rovo limitované s hustou zástavbou, veľkou koncentráciou 
ľudí a pribúdajúcim počtom vozidiel. V roku 2019 takouto 
investíciou bola výstavba spevnenej plochy na Majerskom 
rade 42/43, kde pribudlo 12 parkovacích miest. Spevnená 
plocha je vybudovaná zo zámkovej betónovej dlažby, vrá-
tane  betónových obrubníkov, s vyznačenými parkovacími 
čiarami a s novovybudovaným svetelným bodom. Stavebné 
práce zrealizovala spoločnosť Ľubomír Dado, Krupina a ve-
rejné osvetlenie plochy zrealizovala spoločnosť Vladimír Gre-
gáň- Revízie a montáž EZ, Krupina. A keďže v 21. storočí sa 
obzvlášť často skloňuje slovo recyklácia, rozhodli sme sa pre 
skrášlenie a oživenie priestoru pri spevnenej ploche  vysadiť 
trvalky do farebne upravených starých pneumatík.   

Na Majerskom rade 
pribudli nové 

parkovacie miesta

Mesto Krupina ako zriaďovateľ základných škôl a škol-
ských zariadení v rozpočtovom roku 2019 vyčlenilo vý-
znamné finančné prostriedky aj do zveľadenia školských 
areálov. Na základe požiadavky manažmentu obidvoch 
základných škôl, poslanci Mestského zastupiteľstva v Kru-
pine koncom júla schválili zmluvu na vykonanie staveb-
ných prác, predmetom ktorej bola celková rekonštrukcia 
oplotenia areálu ZŠ J.C.Hronského a ZŠ E.M.Šoltésovej,-
výroba a montáž nových brán a rekonštrukcia vstupnej 
spevnenej plochy ZŠ J.C.Hronského. Vzhľad kovových 
konštrukcií, nefunkčných brán a ohradového betóno-
vého múrika negatívne narúšal celkový dojem z areálu 
škôl a neplnil funkciu z hľadiska bezpečnosti a ochrany 
im zvereného majetku. Stavebné práce zrealizovala po-
čas obdobia letných prázdnin spoločnosť Ľubomír Dado, 
Krupina. 
                                                     Ing. Jaroslava Uramová

Rekonštrukcia ulice 
J.C. Hronského

Modernizácia areálov 
školských zariadení 

v meste Krupina
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Mesto Krupina v spolupráci so Základnou organizáciou SZPB v Krupine v osade Šváb pri príležitosti 75. výročia príchodu 
Partizánskeho zväzku Alexandra Nevského do Krupiny usporiadali v piatok 27. septembra ďalšiu spomienku na SNP 
s názvom Odbojárska vatra. Oficiálna časť začala pri pamätníku venovanom členom partizánskeho zväzku - slovenským 
vojakom, ktorí padli počas SNP v Krupine a na Švábe. Na samom počiatku vojaci – čestná stráž – príslušníci Ozbrojených síl 
Slovenskej republiky položili vence a predstavitelia mesta, okresu, Veľvyslanectva Ruskej federácie, SZPB, ako aj ďalší hostia 
a návštevníci sa poklonili pred pamätníkom – obetiam z obdobia SNP. Následne príslušníčky čestnej stráže zapálili vatru. 
Po hymnách Ruskej federácie a Slovenskej republiky sa prítomným krátko prihovoril primátor Radoslav Vazan, následne 
prvý tajomník Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku Anatolij Tomnikov, ktorý vyzdvihol význam spoločného boja 
za slobodu a ocenil podobné vnímanie dejín II. svetovej vojny. Hrozbe fašizmu a potrebe pripomínať obdobie II. svetovej 
vojny sa venoval v krátkom príhovore Ing. Pavol Sečkár, PhD. predseda Ústrednej rady SZPB v Bratislave. Napokon sa 
žiakom a študentom prihovoril PhDr. Miroslav Náhlik predseda oblastného výboru SZPB vo Zvolene, ktorý pripomenul, 
že  „...to boli Vaši starí a prastarí rodičia...“, ktorí neváhali riskovať vlastné životy preto, aby sme sa my mali lepšie, aby 
sme žili v mieri. Potom si hostia a prítomní prezreli niektoré miesta spojené s pôsobením partizánov na Švábe (Gregáňov 
a Ďuricov dom - Jakušovci či Jaloviarov dom) a niektorí prešli dvojhodinovú túru Odbojárskym chodníkom na Skalu (711 m 

Odbojárska vatra na Švábe

n.m.), ktorú viedol predseda KST Krupina dr. Jozef Capuliak. 
Počas súťaží mesto v spolupráci s Mestskými lesmi, s.r.o. 
Krupina pripravilo občerstvenie a dobrú atmosféru. Celé 
podujatie napokon spestrili a oživili hudobníci a speváci 
z radov krupinských dôchodcov seniori Vartovka a speváci 
– dôchodcovia z Pliešoviec. Súťaž piatich základných 
a stredných škôl (ZŠ JCH, ZŠ EMŠ, ZŠsMŠ Bzovík, ďalej GAS 
a SOŠOaS z Krupiny), prebehla do 13.00 hodiny. Členovia 
súťažných družstiev si preverili vedomosti kvízom o II. sv. 
vojne a SNP, ktorý spracoval historik krupinského múzea 
M. Lukáč, následne absolvovali test a praktické zručnosti 
v prvej pomoci (stanovište zabezpečovala Ing. Bohumila 
Balková zo SOŠOaS), ďalej streľbu na terč zo vzduchoviek 
(Mgr. Ján Rerich zo ZŠ EMŠ) a nakoniec hádzali granátom 
do vymedzeného priestoru (Mgr. Michal Kilik zo ZŠ JCH). 
Napokon na nádvorí pri chate M. Lukáč vyhodnotil súťažnú 
časť dňa. Víťazi a účastníci prijali diplomy z rúk primátora 
mesta a predsedu ZO SZPB v Krupine dr. Jána Mojžiša. Ako 
prví sa umiestnili študenti GAS Krupina (s počtom bodov 
27), na druhom mieste žiaci ZŠ JCH Krupina (25,5 boda), 
na treťom mieste študenti SOŠOaS (23 bodov) a diplomy 
za účasť získali žiaci ZŠ EMŠ (19 bodov) a žiaci ZŠsMŠ 
Bzovík (17 bodov) atď. Žiaci tejto školy prišli do Krupiny 
a z mesta aj na Šváb (7,8 km), čo patrične ocenili rečníci 
už pri pamätníku i pri vyhodnotení. Všetkým zúčastneným 
(žiakom, študentom i učiteľom), iniciátorom i organizátorom 
patrí poďakovanie. Aj takto je možné sa vrátiť do histórie 
a pripomenúť si obdobie, ktoré osudovo zasiahlo väčšinu 
obyvateľov Slovenska. 
Na tejto akcii sa zúčastnilo približne 180 ľudí, vrátane Krupinčanov i členov SZPB zo Zvolena, Detvy či Pliešoviec. Veríme, 
že sa toto živé podujatie stretne s rovnakým záujmom aj na budúci rok.                                        PhDr. Miroslav Lukáč
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Ekonomické oddelenie -
Oddelenie správy daní 
a poplatkov informuje 

občanov
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 ško-
ly). Po predložení uvedeného potvrdenia je možné požiadať 
o zníženie poplatku v zmysle platného VZN Mesta Krupina č. 
4/2018 aj v priebehu celého kalendárneho roka.
Daň za psa 
V priebehu roka, ak vznikne/zanikne daňová povinnosť 
k dani za psa, je potrebné podať daňové priznanie. Tlači-
vá a všetky potrebné informácie Vám poskytneme na Mest-
skom úrade č. dverí 4 a 5.
Majitelia psov chovaných v bytovom dome, si môžu vyzdvih-
núť sáčky na psie exkrementy na Mestskom úrade, dvere 
č. 5.
Daň z nehnuteľností
V zmysle  § 99a zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miest-
nych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady je 
daňovník povinný podať daňové priznanie k dani z nehnu-
teľností do 31. 1. 2020, len ak nastali zmeny skutočnos-
tí rozhodujúcich na vyrubenie dane. Za zmeny skutočností 
rozhodujúcich na vyrubenie dane sa považuje kúpa nehnu-
teľností, zmena kultúry pozemku, vydanie stavebného povo-
lenia, vydanie kolaudačného rozhodnutia, nadobudnutie ne-
hnuteľností na základe darovacej zmluvy, na základe ohláse-
nia drobnej stavby ak  sa stavba zrealizovala  alebo daňovník 
uzatvoril nájomnú zmluvu na viac ako 5 rokov a nájomná 
zmluva  je zapísaná v katastri nehnuteľností. 
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne 
nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný 
podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 30 
dní od vzniku daňovej povinnosti. 
Daňovník, ktorý  predal  alebo daroval nehnuteľnos-
ti, má povinnosť podať daňové priznanie na zánik 
daňovej povinnosti.  
Ku daňovému priznaniu je potrebné doložiť fotokópie dokla-
dov: rozhodnutie o povolení vkladu do katastra, kópiu de-
dičského rozhodnutia, kópiu listu vlastníctva (LV je možné 
vytlačiť cez www.katasterportal.sk), kópiu stavebného po-
volenia, kópiu kolaudačného rozhodnutia, kópiu nájomnej 
zmluvy... 
Ak daňovník podá daňové priznanie po lehote určenej zá-
konom, bude mu uložená pokuta v zmysle zákona NR SR č. 
563/2009 Z.z. o správe daní v znení neskorších predpisov 
(daňový poriadok).
Daňové  priznanie  k dani  z nehnuteľnosti  a  k  dani 
za psa sa podáva na MsÚ Krupina č.d. 4 a 5, t.č. 
5550314, 5550387, 5550389, kde sú dostupné tla-
čivá.                            
                                                               
                                                              Správa daní a poplatkov

V tomto roku po dvojročnom úsilí mesto Krupina vydalo 
druhé, doplnené a opravené vydanie publikácie, ktorá vyšla 
v roku 2005 prvýkrát v slovenčine a pôvodne pred viac ako 
100 rokmi v maďarčine. Autorom knihy KRUPINSKÝ KRAJIN-
SKÝ SNEM V NOVEMBRI – DECEMBRI ROKU 1605 je krupin-
ský i slovenský historik Michal Matunák, rímskokatolícky kňaz 
a turkológ, autor množstva kníh i článokov o meste Krupina, 
najmä z čias protitureckých bojov a stavovských povstaní. 
Publikácia s úvodom historika Múzea Andreja Sládkoviča 
Miroslava Lukáča vychádza znova ako prvý zväzok (a druhé 
vydanie) v edícii Monumenta historica civitatis Carponen-
sis (Historické pamiatky mesta Krupina). Okrem nemecké-
ho resumé, samotného textu sú v publikácii aj fotografie 
dokumentujúce pohnuté časy protihabsburských povstaní, 
zasadanie krupinského snemu a iné. Vo vyššie uvedenej 
edícii sú vydávané knihy, ktoré by mali v prekladoch alebo 
prepisoch publikovať už staršie, z rôznych dôvodov (maďar-
ský, latinský, nemecký text, boli vydané v malom počte atp.) 
nedostupné práce. V tejto edícii mesto plánuje vydávať aj 
ďalšie knihy – od Ondreja Braxatorisa (Letopisowé krupin-
ští z r. 1810) alebo ďalšie Matunákove knihy, ktorých vydal 
niekoľko. Knihu Krupinský krajinský snem si môžu záujem-
covia kúpiť v priestoroch Informačného centra mesta Krupi-
na alebo v Múzeu Andreja Sládkoviča v Krupine. 
                                                     PhDr. Miroslav Lukáč

Nová publikácia 
o Krupine
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Krupina je naše študentské mestečko, v ktorom sme prežili pár rokov svojej mladosti. Všetky spolužiačky sa na ňu veľmi tešili, veď sme 
organizovali naše okrúhle pomaturitné stretnutie. Pozisťovali sme všetky možné  spojenia autobusmi, vlakmi, taxíkmi, lebo sme sa zbie-
hali takmer zo všetkých kútov Slovenska – z východu, západu, severu, juhu i stredu. Spolužiačky z Košíc, Prešova, Martina, Bratislavy 
a ďalších vzdialených miest plne využili svoj dôvtip, aby na stretnutie dorazili presne na určenú hodinu. Podarilo sa. 
Tak nás 11. júna 2019 Krupina po rokoch privítala krásnym slnečným počasím, ale i novým imidžom – novou fasádou budovy školy, v kto-
rej sme študovali a aj  našich dvoch internátov. Bolo to pre nás milé prekvapenie. Nezostarli, ale omladli. Veď aj my  /bývalé študentky/ 
sme sa o to isté aspoň pokúšali. Potešiteľné je, že nezostarla naša duša – naša psychika. Zachovala si svoju mladícku iskru, ktorú udržujú 
a oživujú aj tieto naše  priateľské pomaturitné stretnutia. Určite k tomu prispel aj fakt, že sme roky pracovali s mládežou a tá sa dôsledne 
starala o to, aby sme s ňou držali krok a boli v „obraze“. Z toho je už jasné, že naša škola bola vtedy PEDAGOGICKÁ ŠKOLA,  ktorá bola 
neskoršie preložená do Banskej Bystrice. Teraz sú v budove iné školy a jednou z nich je aj gymnázium. Vďaka ochote  a ústretovosti 
súčasnej pani riaditeľky Mgr. Borbuliakovej – sme mohli zasadnúť do lavíc jednej z tried. Bol to pre nás silný zážitok. Znova prejsť po 
tej istej chodbe, na ktorej sme pred vyučovaním robievali ranné rozcvičky so spevom, ktoré nás správne naladili  i vylepšili „kondičku“.
Trieda pôsobila veľmi pohodovo, príjemne, útulne. Bola priestranná, svetlá, s novým nábytkom /aspoň tak pôsobil/. 
Veľmi rady by sme si v nej boli posedeli a pospomínali i dlhšie, ale hodinové ručičky nás súrili pokračovať v pripravenom programe.
Čakala nás obradná sieň na mestskom úrade a program, ktorý pre nás pripravil primátor mesta Krupiny pán Ing. Radoslav Vazan a jeho 
realizačný tím. Vzhľadom na to, že takéto stretnutia poriadajú mnohí bývalí absolventi škôl, dalo sa predpokladať, že pre pracovníkov 

mestského úradu je to už rutinná záležitosť – opak bol pravdou. Celý priestor sály bola aranžovaný s vkusom a citom. Na stole pútala 
pozornosť veľká keramická váza s efektnou kyticou červených ruží. Príjemné zvuky hudby nás slávnostne naladili a už sme sa započúvali 
do veršov básní, ktoré zneli z úst dvoch mladých ľudí. My sme si predstavili v svojej mladosti seba.
Nasledoval príhovor pána primátora. Jeho úprimný prejav prispel k tomu, že sme pocítili, že sme tu vítané, že sa nám prejavuje úcta. To 
spôsobilo, že sa vytvorila priateľská akoby rodinná atmosféra. Verše básní uzavreli túto časť programu.
Krásne červené ruže, ktoré doteraz pôsobili ako dekorácia – odovzdal pán primátor každej účastníčke nášho stretnutia. Vytvoril sa dojem 
akoby rozkvitla celá sála. Pevné svieže ruže potešili každú z nás. 
Ďakujeme... a na záver nechýbal ani slávnostný prípitok a tradičné ŽIVIO! 
Po slávnostnej časti sa sformovala skupinka okolo pána primátora, lebo dve naše spolužiačky sa mu priznali, že ich rodné mesto je 
Krupina. Ostatné sa pridali a zapojili do debaty. Sledovať túto skupinku v priateľskej družnej debate bol ozajstný zážitok.  Úžasný kon-
trast v tomto našom uponáhľanom svete. Vidieť nefalšovanú – úprimnú oázu pokoja a mieru naozaj nie je každodenný zážitok. Tento 
významný deň nám budú pripomínať CD i DVD, ktoré sme od mestského úradu dostali.
V závere musím zdôrazniť, že žiadna rutina z povinnosti sa nekonala, ale naopak – srdečnosť, úprimnosť, úcta k človeku boli charakte-
ristickou črtou tejto slávnosti.
Ďakujeme primátorovi mesta pánovi Radoslavovi Vazanovi a jeho tímu za nádherný zážitok.
Úprimne želáme mestu Krupina, aby aj ďalej prosperovalo, krásnelo a pod dobrým vedením i ľudia v ňom.
Krupinský rodák – náš známy básnik Andrej Sládkovič svojimi veršami v básni Marína vyslovil pravdivé i poučné slová:
„ Hodina každá pás v čelo ryje, ale kto láske a kráse žije, ten večne zostane mladý.“
                                                                                                                          Bývalé absolventky Pedagogickej školy v Krupine

Pocta KRUPINE
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Naši novonarodení Krupinčania : 25 detí

Manželstvo uzavrelo 19 párov:

Opustilo nás 14 spoluobčanov:

Demografický vývoj 
obyvateľstva v meste Krupina 
od 1. júla do 30. septembra 2019

Ing. Adriana Žabková

 Mestská polícia 
v Krupine informuje...

 V mesiacoch júl, august, september 2019 Mestská polí-
cia v Krupine riešila celkovo 110 priestupkov a porušení 
Všeobecne záväzných nariadení mesta Krupina. Z dané-
ho počtu policajti vybavili 67 priestupkov dohováraním, 
43 priestupkov uložením pokuty v blokovom konaní. 40 
priestupkov uložených v blokovom konaní súviselo s poruše-
ním predpisov v doprave. 2 priestupky „Iné priestupky proti 
poriadku v správe /pre porušenie Zákona č. 208/2002 Z. z., 
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov/ a 1 
priestupok proti verejnému poriadku.  
   Mestská polícia v Krupine spolupracovala s orgánmi činný-
mi v trestnom konaní a v odôvodnených prípadoch poskytla 
aj kamerové záznamy pre vykonané šetrenie vo veci spácha-
ných trestných činov, dopravných nehôd, ktoré sú dokumen-
tované a riešené štátnou políciou. 
  V uvedenom období odchytila jedného psa, ktorý bol vrá-
tený majiteľovi. Fyzicky bolo skontrolovaných 54 osôb zo 
strany mestských policajtov, hlavne v súvislosti s podozre-
ním páchania priestupkov, porušení Všeobecne záväzných 
nariadení mesta Krupiny ako aj osôb, ktoré obťažovali spo-
luobčanov prosbou o poskytnutie finančných prostriedkov. 
  Policajti MsP v Krupine riešili aj ďalšie služobné úlohy súvi-
siace s dodržiavaním platných zákonov, či už v oblasti dopra-
vy, verejného poriadku, zabezpečovala úlohy súvisiace pri 
organizovaní kultúrnych podujatí ako oslavy SNP, FUN RUN 
beh pre radosť a pod. 
  Policajti MsP v Krupine vykonávajú počas prebiehajúceho 
školského roku aj dohľad v cestnej premávke pri priecho-
doch pre chodcov v blízkosti našich školských zariadení. 
  Dávam do povedomia, že Mestská polícia v Krupine nevy-
konáva 24 – hodinovú službu a preto v prípade priameho 
ohrozenia na živote, zdraví a majetku volajte telefónne číslo 
112, prípadne 158. Telefónne číslo Mestskej polície v Krupine 
je 0918 388 800. 
                                      Martin Gabera, náčelník MsP Krupina

Mária Vozárová
Tomáš Popovič
Timea Popovičová
Maxim Volný
Matias Maliniak
Lukáš Kyseľ
Stela Mikulová
Michael Piatrov
Alžbeta Jambrichová
Zdenko Gašparík
Viktória Augustínová
Mia Hejtmaníková
Paulína Tóthová

Martin Jambrich a Oľga r. Macošková
Dušan Binder a Veronika r. Hrašková
Miroslav Poročák a Denisa r. Machovičová
Michal Lutter a Diana r. Hajdúchová
Zdenko Sedliak a Ivana r. Holá
Tomáš Stanko a Natália r. Jančiarová
Ondrej Uram a Adriana r. Majerčíková
Peter Zátroch a Erika r. Havašová
Stanislav Funket a Kristína r. Oravkinová
Matúš Matušov a Kristína r. Kováčová
Martin Sopko a Petra r. Zaťkovová
Patrik Vojcek a Katarína r. Baculíková
Erik Brodnianský a Barbara r. Linderová
Matej Turan a Mária r. Klinčoková
Štefan Dekrét a Zuzana r. Hriňová
Tomáš Melaga a Dominika r. Machovičová
Ján Strhársky a Lenka r. Dadová
Eduard Popovič a Naďa r. Poročáková
Marek Kotruch a Monika r. Strelcová

Ján Jaso, 79-ročný
Vladimír Štollmann, 93-ročný
Ivan Výboch, 51-ročný
Cyril Gregáň, 29-ročný
Ján Kmetík, 94-ročný
Mária Buzáková, 85-ročná
Edita Špirutová, 76-ročná
Elena Števťaťová, 52-ročná
Oľga Bačinská, 65-ročná
Vladimír Hacek MUDr., 49-ročný
Anna Jančovová, 84-ročná
Pavel Slúka, 80-ročný
Vladimír Špánik, 77-ročný
Drahoslav Hollý, 55-ročný

Karolína Cibuľová
Martin Herko
Michal Lauko
Agáta Slámková 
Dávid Krčmárik 
Emma Koľová 
Melánia Lapínová 
Viktor Fertšek
Oliver Vasiľ
Ondrej Gregáň
Vivien Pakšiová
Ondrej Gajdoš
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Poľovné psy patria neodmysliteľne k poľovníctvu už od nepamäti. Kto mal niekedy poľovného psa, vychovával ho a venoval 
sa mu od šteňaťa, dá mi za pravdu, že je to krásna, no zároveň ťažká cesta, kým sa vám podarí vychovať z neho 
„poľovného parťáka“, na ktorého sa môžete spoľahnúť pri každej jednej návšteve revíru, či už pri dohľadávkach,  spoločných 
poľovačkách alebo len tak pri individuálnych potulkách lesom. Samozrejme k tomu neodmysliteľne patrí to, aby ste so 
svojím štvornohým „kamošom“ absolvovali aspoň jednu skúšku z poľovnej upotrebiteľnosti. Samotné skúšky sú tvorené 
viacerými disciplínami, začínajúc poslušnosťou a končiac ukážkou poľovných zručností psov. Možno to vyznieva jednoducho, 
no každá skúška dokonale preverí schopnosti nie len psa ale aj jeho majiteľa. Takže úspešne zvládnuť  takéto skúšky nie je 
vôbec  jednoduché.  Práve preto sme sa spoločne s Matejom Kučerom rozhodli, že usporiadame v našom PZ výcvikový deň, 
na ktorom si budú môcť hlavne mladí a neskúsení vodiči vyskúšať spolu so svojimi psami jednotlivé disciplíny duričských 
skúšok. Prípravy na tento deň začali výberom vhodnej lokality, kde by sme mohli pripraviť dráhy, po ktorých budú ťahané 
umelé stopy. Keďže sa v našom PZ v ostatných rokoch nič podobné neorganizovalo, mali sme aj my dvaja len teoretické 
vedomosti o tom, kde by sa našla lokalita, do ktorej by sme zmestili minimálne desať stopových dráh. Nakoniec sme po 
vyše týždňovom prečesávaní celého revíru našli to čo sme potrebovali. Lokalita Beňove Včely – Doliny sa stala na ďalšie 

dva týždne naším domovom. No nakoniec sme 6.7.2019 ráno o 3:30 
s radosťou kráčali ešte tmavým lesom, na opaskoch sa nám hompáľali 
farbiarske dreváky spolu s diviačími raticami a trošku unavene ale 
plný očakávania sme smerovali k prvým stopovým dráham. Zhruba 
po tri a pol hodine sme pozerajúc sa na vychádzajúce slnko spokojne 
sedeli na kraji lesa. Dymiaca cigareta, ktorú spokojne bafkal Maťko 
a teplé slnečné lúče boli jasným signálom, že sme pripravení. Zhruba 
o hodinku sme už vítali pri našej chate v Suchom potoku prvého 
účastníka Jána Kuzmu so sučkou tatranského duriča Ketty.  Keďže 
všetci prišli na čas mohli sme o 9:00 zahájiť náš prvý výcvikový deň. 
Po úvodnom príhovore nášho hospodára Ing. Petera Mittera st., 
sme spolu s Maťom predstavili  účastníkom aj všetkým prítomným 
harmonogram dňa a následne sme už kráčali spoločne k prvej umelej 

stope. Túto stopu aj s odborným výkladom vypracoval hlavný rozhodca Peťo Filip so svojou sučkou. Pre mnohých to bolo 
po prvý krát, čo mohli naživo vidieť prácu s farbiarskym remeňom a prácu psa „profesionála“  ako neúnavne smeruje za 
svojím cieľom.  Keď sme sa úspešne všetci dostali až na koniec stopy, sučka už neúnavne hlásila diviaka, ktorý stál na 
konci stopy. Ak sa v duchu pýtate ako je možné že tam stál nejaký diviak, tak vám to hneď objasním. Ešte pri samotných 
prípravách výcvikového dňa skrsol Maťovi v hlave nápad, ako by sme psom oživili tento deň. Zaujať ich mal okrem živých 
diviakov v oplôtku aj náš vypchatý diviak. Tak sme sa teda vo štvrtok pred výcvikovým dňom zišli u mňa doma a popri 
krájaní mäsa na guľáš sme začali znovu oživovať nášho figuratívneho diviaka. Toto majstrovské dielo sme dokončili zhruba 
o druhej ráno. Či sa nám to podarilo môžete posúdiť nižšie v našej obrázkovej galérii. Ale vráťme sa späť k výcvikovému 
dňu. Po ukážkovom vypracovaní stopy Peťom Filipom si prešiel každý vodič sám so svojím psíkom stopu, ktorú si vyžreboval 
na začiatku, samozrejme nasledovaný Peťom Filipom, ktorý bol každému nápomocný pri postupnom vypracovávaní stôp 
a následne na konci stopy spolu s Jánom Horniakom každého ohodnotili a odovzdali zálomky po úspešnej dohľadávke. Po 
úspešnom dokončení aj poslednej stopy sme sa pobrali na chatu, kde nás už čakal výborný guľáš. Ešte predtým ako sme sa 
všetci pustili do jedenia sme si prešli disciplíny, vodenie na remeni, správanie sa na stanovišti, správanie pri zastrelenej zveri 
a odloženie. Zhruba hodinová guľášová pauza potom vliala nové sily nám, všetkým zúčastneným a hlavne psíkom a tak 
sme sa mohli všetci spolu pobrať do neďalekého diviačieho oplôtku na Dobrej Nive. Tam sa všetky psíky do sýtosti vyšantili 
pri dvoch diviakoch, dokonca niektoré musel náš „oplôtkový“ sprievodca Ľubo Krúdy chytať do psieho podberáka, lebo sa 
im nechcelo dobrovoľne opustiť oplôtok . Po zhruba dvoch hodinách sme všetci zamierili späť na chatu, kde sme už mohli 
odovzdať každému vodičovi a psíkom účastnícky diplom a slávnostne ukončiť náš výcvikový deň. Keďže ukončenie trvalo 
až do neskorých večerných hodín, až na druhý 
deň sme s miernou bolesťou hlavy prišli 
poupratovať chatu a s novou víziou a silou do 
organizovania ďalších kynologických akcii hrdo 
zakričať Kynológii zdar!!!
PS: Veľká vďaka patrí rozhodcom Peťovi 
Filipovi a Jánovi Horniakovi za ich odborný 
výklad a rady, PZ Päť Vrchov za bezodplatný 
prenájom diviačieho oplôtka, Radovi Vrbovi 
a Jožkovi Ližbetinovi za ich konzultácie 
a rady ohľadom organizácie, OPK Krupina, 
OPK Zvolen, PZ KUKUČKA  a všetkým našim 
kamarátom, ktorí nám pomáhali pri organizácii.
                                                     Ing. Peter Mitter ml.

Výcvikový deň duričov
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Prázdniny sa skončili 
a ožila aj knižnica

Po dlhých prázdninách žiaci 4. B triedy ZŠ J.C. Hronského 
v Krupine s pani učiteľkou Mgr. Annou Stankovičovou zavítali 
do priestorov knižnice. Minulý školský rok pravidelne v rámci 
čítania navštevovali knižnicu a založili si aj čitateľský denník. 
Malí čitatelia si vyberali knižky podľa vlastného uváženia. 
Každí z nich čítal niečo iné, bolo ťažšie sa o knihe poroz-
právať. Tento rok, bolo 80. výročie vypuknutia 2. svetovej 
vojny, pani knihovníčka navrhla deťom, aby skúsili prečítať 
knižku „Tajomstvo príborníka“ a ďalšie pokračovanie „ Noční 
špióni“. 

Spisovateľka a detská psychologička Kathy Kacer, ktorej ro-
dičia pochádzajú z Československa, sa už dlhé roky zaoberá 
tvorbou knižiek pre deti s témou holokaustu. Vo svojej tvor-
be poctivo dodržiava pevné etické hranice. Jej knihy sú teda 
vhodné aj pre najmenších čitateľov. Kniha prináša príbeh 
autorkinej vlastnej mamy v dvoch častiach. 
Z Tajomstva príborníka sa dozvieme, ako sa Gabikin pokojný 
život plný lásky a istoty na rodinnom hospodárstve radikálne 
zmení po obsadení krajiny nacistami. Židovská komunita aj 
v ich malom prostredí postupne prežíva veľké zmeny. Tri-
násťročná Gabika s mamou sa rozhodnú neutiecť preč a 
čeliť osudu, no nakoniec sa mladé židovské dievča musí pri 
domovej prehliadke ukryť, aby prežilo. Skrýšu nájde v prí-
borníku, ktorý dodnes, ako jediný kus z pôvodnej domoviny 
autorkinej mamy tróni v jej obývačke v Toronte.
Príbeh Gabiky a jej mamy má pokračovanie s názvom Noční 
špióni. Po tomto hroznom zážitku, keď sa Gabike podarí v 
poslednej chvíli uniknúť odvlečeniu do tábora, sa rozhodnú 
opustiť svoj domov a vyčkať koniec vojny v horách. Pomoc-
nú ruku im ponúknu ľudia, ktorí si aj v tých ťažkých časoch 
zachovali ľudskosť. Ani tam to však nie je bez rizika, viac-
krát im hrozí nebezpečenstvo. Podarí sa im prežiť vojnu bez 
odhalenia?
Žiaci v rámci hodín čítania túto malú knižočku čítajú a uvi-
díme akú stopu v nich zanechá. Kniha je krásna a určite 
si ju budú dlho pamätať, lebo je to niečo čo doteraz ani 
nepoznali.
Pani učiteľka Mgr. Adriana Krejčiová nezabudla na knižni-
cu ani teraz a so svojimi zverencami, žiačikmi 2.B triedy ZŠ 
J.C.Hronského 2. 10. 2019 zavítala do Mestskej knižnice.

Žiaci v čítanie trénovali aj cez prázdniny a teraz naštartovali 
svoje vedomosti a prišli si do knižnice vybrať nové knižky.
V knižnici sa rozprúdila veľká debata, každé dieťa sa roz-
hovorilo, čo cez prázdniny čítalo a čo by chcelo teraz čítať. 
Netrvali len na rozprávkach, veľa žiakov siahlo po náučnej 
literatúre, najmä o zvieratkách. Ja len dúfam, že táto ra-
dosť ich neopustí ani neskoršom veku, veď „kniha je najlep-
ší priateľ človeka“! Pravidelnými návštevami knižnice žiaci 
získajú lepší prehľad o literatúre, lepšiu orientáciu v knižnici 
a čítaním sa naučia lepšie vyjadrovať a štylizovať na hodi-
ne slohu. To čo im knižnica dáva v mladosti, v neskoršom 
veku len zúročia a bude sa im ľahšie študovať a rozvíjať 
svoje vedomosti. Na ich návštevu sa vždy tešíme a netrpez-
livo ich čakáme, lebo knižnica bez čitateľov neznamená nič.                                                                                                                                             
                                                                Katarína Almášyová

V Múzeu Andreja Sládkoviča je v procese realizácie ďalší 
projekt s podporou Fondu na podporu umenia. Ide o za-
dováženie predmetov kultúrnej a historickej hodnoty, ktoré 
sa stávajú zbierkovými predmetmi múzea. Múzeum Andreja 
Sládkoviča reflektovalo na ponuku získať písomnosti k ži-
votným osudom najvýznamnejšieho šľachtiteľa ruží na Slo-
vensku i vo svetovom meradle - Rudolfa Geschwinda, ktorý 
v meste pôsobil aj ako lesmajster mesta Krupina a práve 
v Krupine vyšľachtil najviac svojich unikátnych ruží. Okrem 
konvolútu rukopisov a fotografií sa s podporou fondu po-
darilo získať tlačené publikácie učiteľa evanjelickej triedy 
miešanej ľudovej školy Samuela Kaunica (a Ondreja Braxa-
torisa) a jednu knihu od Krupinčana Jozefa Strakoviča (spo-
lu v hodnote 3 000,- €). Z banskoštiavnického antikvariátu 
múzeum získalo rytinu Hontianskej župy od Samuela Mikoví-
niho z roku 1742 (pôvodne vytlačená ako súčasť IV. zväzku 
Notítií Mateja Bela) a ďalšie dve z obdobia protitureckých 
bojov z roku 1664. Špeciálnou akvizíciou z rovnakého zdroja 
je Almanach Nitra IV. z roku 1847 (všetky spolu za 1 380,-  
€), v ktorom už v novej štúrovej spisovnej slovenčine pub-
likovali slovenskí romantici, medzi nimi aj krupinský rodák 
básnik Andrej Sládkovič. Posledným získaným predmetom 
je obraz Jozefa Kollára Krupina – Malé námestie z r. 1948-49 
(v hodnote 750,- €) z pozostalosti rodiny Andreja Alakšu, 
predstaviteľa mesta i riaditeľa základnej školy v Krupine. 
Akvizíciu predmetov výnimočnej kultúrnej hodnoty sa poda-
rilo uskutočniť vďaka tomu, že projekt z verejných fondov 
podporil Fond na podporu umenia, ktorý poskytol sumu vo 
výške 4 800,- EUR, pričom sumu 330,- EUR financuje mesto 
Krupina zo svojho rozpočtu.                   PhDr. Miroslav Lukáč

                 Akvizícia predmetov 
                 výnimočnej hodnoty - 

realizovaný projekt s podporou FPU 
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S príchodom nového školského roka čakala na žiakov Základnej školy J. C. Hronského zrekonštruovaná telocvičňa, ktorá ich pri-
vítala novou športovou podlahou. Zmenu žiaci mohli pocítiť už pri prvej hodine telesnej výchovy, pretože stavebnými úpravami 
sa nám podarilo dosiahnuť hneď niekoľko efektov. Rekonštrukcia podkladového povrchu s použitím tlmiacich podložiek má za 
následok čiastočné odpruženie povrchu, čím sa znižuje záťaž na pohybové ústrojenstvo športujúcich žiakov. 
Týmto spôsobom sa dosiahlo aj zníženie prenosu hluku do tried, ktoré sa nachádzajú v priestoroch pod telocvičňou a minimalizovalo 
sa tak neustále narúšanie výchovno - vzdelávacieho procesu v týchto triedach. V neposlednom rade môžem spomenúť aj zníženie 
prašnosti v samotnej telocvični, ktorá bola spôsobená prienikom prachových častíc do ovzdušia z podkladovej vrstvy parkiet pome-
dzi vzniknuté špáry. Okrem samotného cvičebného priestoru sme sa venovali aj náraďovni, kde bola kompletne zrekonštruovaná 
elektroinštalácia, ktorá už bola v nevyhovujúcom stave. Celkovú rekonštrukciu sme realizovali s podporou Ministerstva školstva SR 
vo výške 38.302,53 €  a dofinanco-
vaním zo strany Mesta Krupina vo 
výške 23.082,92 €. 
V súčasnosti môžeme konštatovať, 
že žiaci na Základnej škole J. C. 
Hronského majú k dispozícii mo-
dernú telocvičňu ktorá zodpovedá 
štandardom dnešnej doby. Aby sme 
ju zachovali v takomto stave čo naj-
dlhšie, je potrebné, aby nielen žia-
ci, ale aj široká športová verejnosť 
využívajúca tento priestor na svoje 
voľnočasové aktivity dodržiavala 
prevádzkový poriadok. Vyhneme sa 
tak najmä neúmyselnému poškode-
niu povrchu používaním nevhodnej 
športovej obuvi. 

                        Ing. Radoslav Vazan

Zlepšenie podmienok pre rozvoj telesnej kultúry

Mesto Krupina – Turistický sprievodca

materiálu realizovala krupin-
ská spoločnosť r65 studio 
s.r.o. na základe dodaných 
podkladov od zamestnan-
cov Informačného centra 
a Múzea Andreja Sládkoviča 
v Krupine. 
Turistický sprievodca mestom 
Krupina je pre návštevní-
kov a miestnych obyvateľov 
k dispozícii v Informačnom 
centre, v Múzeu Andreja 
Sládkoviča, v Mestskej kniž-
nici a na Mestskom úrade. 
Dostane sa do rúk aj kúpeľ-
ným hosťom v Dudinciach, 
ktorí radi navštevujú naše 
mesto a tento propagačný 
materiál tak svojim atraktív-
nym dizajnom a zaujímavý-
mi informáciami napomôže 
k rozvoju cestovnému ruchu 
v meste Krupina. 
           Ing. Radoslav Vazan

Mesto Krupina vydalo tento rok propagačný materiál – Turistický sprievodca, ktorý bol realizovaný s finančnou podporou Bansko-
bystrického samosprávneho kraja. 
Na 28 stranách tohto šikovného bulletinu do vrecka nájde turista ale i obyvateľ nášho mesta štandardné turistické informácie. Jed-
ná sa najmä o informácie ohľadom historických pamiatok, o významných osobnostiach a rodákoch Krupiny, o prírodných zaujíma-
vostiach, možnosti ubytovania a stravovania. V propagačnom materiáli nájdete aj informácie o tradičných kultúrnych podujatiach 
a samozrejme aj o možnosti trávenia voľného času v najbližšom okolí nášho mesta. 
Bulletin bol vydaný v slovenskom a ruskom jazyku na základe potrieb 
propagácie mesta zahraničným návštevníkom. 
Grafiku a vydanie tohto moderne spracovaného propagačného
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Dej hry sa odohráva v dvoch obyčajných domácnostiach.

Kukučkovci riešia hroziacu krízu stredného veku 

a zároveň sa snažia zvládať výchovu dospievajúcej 

dcéry Sandry. Oporou im majú byť dlhoroční 

priatelia Šimkovci.

Každý však niečo tají a v snahe vrátiť všetko 

do poriadku siaha až po krajných riešeniach. 

V hre nie je núdza o bizarné situácie, 

bláznivé nedorozumenia 

a komplikované zápletky.

kom
ed

iá
ln

a

DOS OKNO Liptovský Ján

LÁSKA, LÁSKA, ČO LEN S ĽUĎMI ROBÍŠ... 

 27. november, 

KĽÚČE NA NEDEĽU  

Divadelná inscenácia na motívy jednoaktoviek A. P. Čechova /Medeveď, O škodlivosti tabaku/

a Jána Boora /Don Quijote na vohľadoch/.

Komédia o dvoch manželských pároch žijúcich v stereotype. V snahe vymaniť sa z neho 

sa rozhodnú uskutočniť zaujímavú vymenu, spôsobi rôzne trapasy, nedorozumenia 

a chúlostivé situácie. 

vstupné v predpredaji v Informačnom centre Krupina 0918 869 100, online www.kultura.krupina.sk   

20. november, 18.30, 3€

23. október, 
PREBUĎ SA, KATARÍNA

18.30, 3€

Dej hry je veľmi jednoduchý - manželka zo svokrou 

odchádzajú na 3 dni preč a manžel s kamarátmi 

sa chcú počas voľných dní zabaviť. Zorganizujú 

nakrúcanie filmu s mladou atraktívnu ženou Katarínou...

Divadelná komédia Milana Grgiča v dvoch dejstvách.

18.30, 3€

18.30, 3€
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Na Základnej škole Jozefa Cígera Hronského Krupina sme 
v auguste ukončili prvý rok projektu Erasmus Plus, v kto-
rom spolupracujeme s partnermi zo základnej školy Osnovna 
škola Krapinske Toplice v Chorvátsku.

Čo sme urobili 
v projekte Erasmus Plus 

v prvom roku partnerstva

Skončil sa týždeň plný krásnych zážitkov s chorvátskymi 
priateľmi. Bolo to už tretie stretnutie medzi partnerskými 
školami Osnovna škola Krapinske Toplice a Základná škola 
Jozefa Cígera Hronského Krupina v rámci projektu Erasmus 
Plus s názvom We are eco-friendly, v slovenčine Priatelíme 
sa s ekológiou. Naše stretnutia sa začali v októbri 2018 v 
Krupine témou Voda, pokračovali v Chorvátsku v máji 2019 
témou Znečistenie vzduchu a svetlom a tretie stretnutie 
s názvom Les sa konalo opäť v Krupine od 6. októbra do 11. 
októbra 2019.
Chorvátsky tím tvorili traja učitelia: Ivan Vrankić (fyzika 
a chémia), Martina Kunštek Smiljanec (anglický jazyk),  San-
ja Halapir (biológia) a piati žiaci vo veku prevažne 13 rokov: 
Jelena Čavlek, Rania Gerdin, Marta Svažić, Nina Crljen a  
Nino  Besednik, ktorý jediný zastupoval chorvátskych chlap-
cov. Ich partnermi z našej školy boli žiaci: Alžbeta Nevolná, 
Annamária  Packová, Ema Cibulová, Michaela Krupová (všet-
ky z 8. B) a Šimon Troiak (9. C). Komunikačným jazykom 
projektu je angličtina, takže okrem rozširovania poznatkov 
v oblasti ekológie sa žiaci a učitelia zlepšovali aj v konverzá-
cii v anglickom jazyku. 
Naša skupina prevzala svojich chorvátskych kamarátov do 
rodín v nedeľu podvečer. V pondelok sa s nimi stretli 4 trie-
dy na druhom stupni a besedovali o voľnom čase, o meste 
Krapinske Toplice, o Osnovnej škole v ich meste, o rodinách, 
o ich vysnívanej krajine, obľúbených predmetoch v škole, o 
chorvátskych jedlách a sviatkoch. V utorok chorvátski a slo-
venskí žiaci pripravili pre 5 tried našej školy svoje vystúpenia 
v angličtine na témy les, lesné zvieratá, stromy, chránené 
rastliny, Chorvátsko – krajina orchideí, zeleň v Krupine, uká-
zali našim žiakom dve videá z aprílových akcií 2019 sade-
nie kvetov a byliniek v areáli chorvátskej školy a vysádza-
nie 150- tich stromčekov v lese v blízkosti Krupiny a dve 
publikácie: spoločný časopis a knihu Krupina v štyroch roč-
ných obdobiach. V stredu sme absolvovali poldenný výlet. 
Navštívili sme botanickú záhradu Arborétum Borová hora, 
nákupné centrum Európa a zámok vo Zvolene. Vo štvrtok 
sme v škole mali besedy s lesníkmi v piatom a siedmom roč-
níku. Chorvátski žiaci a ich slovenskí kamaráti sa dopolud-
nia venovali tvorbe plagátov v troch jazykoch: chorvátskom, 
slovenskom, anglickom a pripravili prehľad chorvátskych a 
slovenských stromov, lesných zvierat, vtáctva. Šesť zaujíma-
vých plagátov sme vystavili vo vestibule školy. V piatok prišla 
rozlúčka, boli aj slzy a dojatie na oboch stranách.
Popoludňajšie programy pre chorvátskych žiakov boli tiež 
zaujímavé. Slovenskí žiaci ukázali chorvátskym kamarátom 
historickú vežu Vartovka, hrad Bzovík, Banskú Štiavnicu, kde 

Chorvátski žiaci a učitelia 
opäť v Krupine 

Kľúčovými akciami v našej práci boli 2 projektové stretnutia:
- v Krupine na tému VODA  (október 2018) 
- v Krapinských Topliciach na tému ZNEČISTENIE OVZDUŠIA 
SVETLOM (máj 2019).
V téme Voda sme porovnávali kvalitu pitnej vody v oboch 
mestách a v našich školách. Voda v Krupine neobsahuje 
všetky minerály v požadovanom množstve pre naše zdra-
vie, preto je potrebné ju dopĺňať minerálnymi vodami. Naši 
a chorvátski žiaci prezentovali výsledky analýzy vody a celú 
tému v kine Kultúra. Podujatie  sa nám nadmieru vydari-
lo, obdivovali sme práce chorvátskych a slovenských žiakov.  
Až 28 žiakov našej školy sa zapojilo do týchto aktivít, do 
prípravy prezentácií a celkom do programu. Počas stretnu-
tia si mohli pozrieť Štrbské Pleso, prameň Hrona, Liptovskú 
Maru. Slovenskí a chorvátski žiaci mali možnosť vidieť  zdro-
je pitnej vody vo Vajsove a priehradu Bebrava pri Krupine. 
V parku pri škole pani učiteľky zo školského klubu pripravili 
pre menších žiakov veselé pokusy s vodou a rôzne aktivity 
súvisiace s témou voda.
Pred stretnutím na tému Znečistenie ovzdušia obidve školy 
robili výskum. Naša škola monitorovala dopravnú situáciu 
v meste Krupina a chorvátska škola monitorovala  svetel-
né znečistenie v meste Krapinské Toplice, pretože vlastnia 
luxmeter – prístroj na meranie svetelného znečistenia. 
Výsledky našich výskumov sme publikovali v oboch mestách, 
ako aj na projektovom stretnutí v Krapinských Topliciach.  
Dopravná situácia v Krupine na hlavnej ulici je alarmujúca, 
najmä čo sa týka počtu prechádzajúcich kamiónov, ale aj 
osobných áut.
Okrem týchto stretnutí sme vytvorili ekologický dotazník pre 
žiakov a rodičov oboch škôl, odfotili sme zelené oblasti na-
šich miest na jeseň, v zime a na jar a v lete. Výsledkom 
uvedenej aktivity je nádherná kniha Štyri ročné obdobia 
V Krupine, ktorú tvorí 84 fotografií Krupiny a jej zelene. Ako 
hovorí text pri záverečnej fotografii, Krupina je krásna v kaž-
dom ročnom období ... Tiež sme vyrobili veľmi pekné jarné 
a letné číslo ekologického magazínu Eco – friendly, v apríli 
sme vysadili 150 stromčekov v blízkosti Krupiny v spolupráci 

s Mestskými lesmi a bylinky a kvety v školskej záhrade v Kra-
pinských Topliciach, recyklovali sme papier a plasty – v obi-
dvoch školách pribudli nové zberné nádoby modrej a žltej 
farby. Navštívili sme národné parky Vysoké Tatry a Plitvické 
jazerá. Návšteva oboch parkov bola pre zúčastnených žia-
kov a učiteľov výnimočným zážitkom. Chorvátska škola po 
októbrovej akcii 2018 pripravila Erasmus Deň o pobyte na 
Slovensku. Podobne aj my  sme pripravili v júni 2019 propa-
gačnú akciu Erasmus Deň na našej škole pre žiakov 4., 5. a 
6. ročníka o projektovom stretnutí v Krapinských Topliciach.                                                                                                                                      
                                             Kolektív učiteľov anglického jazyka
                                                                  ZŠ J. C. Hronského Krupina                                        
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Dňa 26. septembra 2019 sme oslávili Európsky deň jazykov na Základnej škole Jozefa Cígera Hronského v Krupine veľmi 
zaujímavým spôsobom.  Takmer každá z 19 – tich tried  na škole si pripravila program v anglickom, nemeckom, slovenskom, 
ruskom a francúzskom jazyku, podľa toho, aký jazyk sa jej žiaci učia. 
Menšia časť, alebo polovica  triedy  účinkovala v programe a ostatní žiaci, ktorí neboli priamo zapojení do programu, na-
vštevovali so svojimi triednymi učiteľmi programy ostatných tried na nižšom a vyššom stupni. Mali možnosť vidieť anglické 
divadielka v podaní žiakov druhého, tretieho, štvrtého a šiesteho ročníka,  spievať so spolužiakmi anglické piesne a tancovať 
s nimi, odpovedať na kvízové otázky,  dozvedieť sa zaujímavosti o rôznych krajinách Európy, vyrobiť si vlajky európskych 
krajín a postavičky z anglickej rozprávky, naučiť sa pamiatky v prezentácii o Veľkej Británii, anglické riekanky a udalosti 
z britskej histórie, naučiť sa pozdravy v európskych jazykoch . V nemčine sa naučili zvieratká po nemecky, pozreli si za-
ujímavé prezentácie, zahrali si so žiakmi pantomímu, v slovenčine obdivovali bájky , ktoré nám veľmi pekne zahrali žiaci 
7. A triedy.  V ruskom jazyku si zanietení deviataci pre svojich menších spolužiakov pripravili rozprávku a vo francúzskom 
jazyku si žiaci pozreli pamiatky Paríža, zámky na Loire, ovocie po francúzsky a zatancovali si pri pesničke o krokodíloch.
V triedach sme privítali aj predškolákov z materských škôl v Krupine. Veľmi sa im naše programy páčili a aktívne sa zapájali 
do činností so staršími žiakmi.
Táto akcia bola pripravovaná dva týždne.  Hoci sme nevedeli vopred, či sa nám vydarí, s výsledkom sme boli nadmieru 
spokojní. Žiaci sa pri nácviku veľa naučili, ale rovnako s nimi aj  diváci – ich spolužiaci  boli prajní, vďační, často ich odmenili 
potleskom a úsmevom. Na našej škole sa síce v tento deň neučilo klasicky, ale každý odchádzal spokojný , pretože  veľa 
videl a zažil.                                                                                  Kolektív učiteľov cudzích jazyk, ZŠ J. C. Hronského Krupina                                          

symbolicky „zamkli“ naše stretnutie Erasmus plus a všetci 
sa na pamiatku podpísali, že mesto spolu navštívili, tiež si 
pozreli kaštieľ v Svätom Antone, priehradu Bebrava pri Kru-
pine, zašli spolu na bowling a na štadión v Krupine. Výbor-
né kamarátske vzťahy upevňovali na spoločných raňajkách 
u Betky a na čaji u Šimona. Nie je prekvapením, že chorvát-
skych žiakov najviac nadchol výhľad z Vartovky a krásna 
Bebrava. Podobne sme sa snažili spestriť program pre uči-
teľov z Chorvátska – v pondelok sme ich pozvali na wellne-
ss popoludnie do Dudiniec, v utorok na návštevu Banskej 
Bystrice. Obdivovali pohľad z hodinovej veže a keď z nej 
zostupovali, hrala im o štvrtej Mozartova Malá nočná hudba. 

Vo štvrtok nám prialo počasie. Asi pätnásť kolegov sa vydalo 
na prechádzku do dubového lesa Gavurky pri Dobrej Nive. 
Nádherné miesto na oddych všetkých nabilo pozitívnou 
energiou. Štvrtkový podvečer sme ukončili na chate Šváb pri 
Krupine ochutnávkou výborného guľáša, ktorý nám navaril 
pán školník a špecialít, ktoré priniesli mnohí kolegovia spolu 
s dobrou náladou.
Poďakovanie patrí pánovi riaditeľovi Mgr. Júliusovi Gálikovi, 
všetkým kolegom angličtinárom na našej škole, ale aj ostat-
ným kolegom, ktorí nám pomáhali a podporili toto stretnutie 
a  slovenským žiakom a ich rodičom za poskytnutie ubytova-
nia, stravy a programu plného zážitkov.

 Ing. Zuzana Šúrová, učiteľka anglického jazyka

Zaujímavý Deň jazykov  na našej škole
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Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. pokračovala aj 
v roku 2019 investíciami do novej kanalizačnej infraštruktú-
ry v našom meste a to výstavbou odľahčovacích komôr a 
úpravou kanalizačného zberača „C“, ktorý sa nachádza na 
križovatke ulíc Plavárenská a Bottova. 
Následne bolo vybudované prepojenie tejto splaškovej ka-
nalizácie rúrovým vedením na hlavnú kanalizáciu na sídlisku 
Majerský rad. 
Celá investícia bola v objeme 616 tis. EUR a financovala ju 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v rámci inves-
tičného plánu na roky 2018 a 2019. V súčasnej dobe už boli 
ukončené úpravy terénu s výsevom trávy a prebiehajú práce 
na úpravách obrubníkov, chodníkov a miestnej komunikácie 
Majerský rad pri rodinných domoch, ktorá by mala byť vyas-
faltovaná najneskôr do 15. 11. 2019. 
Aj touto investíciou sa napomôže k ochrane životného pro-
stredia a to hlavne toku Krupinica, ktorý už nebude zne-
čisťovaný splaškovými vodami zo severnej strany mesta. 
V ďalších rokoch by sme chceli realizovať v spolupráci so 
StVS aj vybudovanie kanalizácie na uliciach Vinohradnícka 
a Bottova. Novovzniknutú asfaltovú komunikáciu popri toku 
rieky Krupinica plánujeme využiť nie pre osobné autá, ale 
ako oddychovú zónu pre deti, mládež a matky s deťmi, kde 
plánujeme osadiť lavičky a vysadiť stromy a kríky.
                                                                   Ing. Radoslav Vazan

Ďalší krok pre čistejšiu 
Krupinicu
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96. ročník MMM v Košiciach hostil v nedeľu 6. októbra 
dovedna rekordných 14,5 tisíc bežcov. 
V hlavných kategóriách mužov aj žien maratónu kraľovali 
favoriti z Kene. Nestratili sa však ani bežci z AK Krupina. 
Veronika Ľašová vo svojom maratónskom debute obsadi-
la vynikajúce celkové 7. miesto a v rámci Majstrovstiev SR 
3. miesto časom 2:56:49. 
Július Korčok dobehol v osobnom rekorde 2:48:34 na 27. 
mieste a v rámci M-SR na 11. mieste. 
V súťaži M-SR družstiev v maratóne sme obsadili veľmi 
solídne 5. miesto v zložení: Július Korčok, Peter Tichý, 
Andrej Červeňák.                                      
                                                            Mgr. Július Korčok

Členovia Atletického Klubu Krupina sa zúčastňujú atletic-
kých súťaží po celom slovensku a samozrejme podporujú 
svojou úspešnou účasťou aj súťaže v regióne. 
Nechýbali sme teda ani na Fun Run Beh pre radosť, ktorý 
sa už tradične konal na Svätotrojičnom námestí v Krupi-
ne. Získlali sme 9 umiestnení v top 3. Miška Rašnerová 
3.miesto, Damián Capuliak 1. miesto, Kamilka Gregáňo-
vá 1. miesto, Dominika Janeková 3. miesto, Lukáš Uhrík 
1. miesto, Šimon Troiak 1.miesto, Samuel Kubovich 2. 
miesto, Šimon Uhrík 3.miesto, Ján Sopko 1.miesto. 
Atletický Klub Krupina sa postupnými krokmi stabilizuje, 
členská základňa sa rozrastá a nás nesmierne teší, že deti 
majú o šport tak veľký záujem. 
V klube sa venujeme deťom od 5 rokov a snažíme sa 
im vytvárať vhodné podmienky, príležitosti a hlavne mať 
radosť z pohybu. 
Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporujú!

Neustále napredujeme

21. 9. 2019 sa Atletický klub Krupina zúčastnili na M-SR v 
atletike starších žiakov v Košiciach. 
Štart na M-SR bol podmienený výberom SAZ podľa do-
siahnutých výkonov v danom roku. 
Atletický Klub Krupina reprezentovali v disciplíne na 
3000m Troiak Šimon - dobehol na 5. mieste v osobnom 
rekorde 10:22.03 a Kubovich Samuel - dobehol na 6. 
mieste, taktiež v osobnom rekorde 10:22.94. 
Dosiahnuté skvelé výkony sú dôsledkom systematickej a 
cieľavedomej práce mladých atlétov k čomu im srdečne 
blahoželáme.                                          Mgr. Július Korčok

Majstrovstvá SR 
v atletike starších žiakov

Medzinárodný maratón 
mieru v Košiciach


