
Počas Dní mesta Krupina sa v piatok 31. mája uskutočnilo Slávnostné mestské zastupiteľstvo v Krupine, na ktorom boli 
ocenené osobnosti mesta Krupina. V úvode vo svojom príhovore primátor mesta  pripomenul význam histórie i to, že 
práve v roku 2019 si pripomíname 100. výročie prvého slovenského ochotníckeho divadla v Krupine, ako aj definitívneho 
ukotvenia Slovenska v rámci Československej republiky a aj 20. výročie povodne, ktorá zasiahla mesto Krupina v roku 
2009. Hlavným programom však bolo ocenenie osobností, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Krupine alebo primátor mes-
ta prepožičali oprávnené ocenenia.
  Ako prvá bola ocenená RNDr. Eva Tomanová, CSc. V prezentovanom životopise sa hostia 
i prítomní obyvatelia mesta dozvedeli o jej životných osudoch. Doktorka Eva Tomanová sa na-
rodila v roku 1944 v Bratislave v rodine krupinského stredoškolského učiteľa PhDr. Ladislava 
Masaryka a Kamily rod. Gyarmathyovej. V Krupine žila v rokoch 1944 – 1948 a 1950 – 1968. 
V roku 1968 absolvovala JSŠ v Krupine a roku 1981 Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenské-
ho v Bratislave. Postupne pracovala na Strednej všeobecno-vzdelávacej škole v Krupine, neskôr 
na SVŠ Jura Hronca v Bratislave a napokon na Výskumnom ústave pedagogickom Slovenskej 
akadémie vied v Bratislave. 
Zaoberala sa teóriou a praxou vyučovania fyziky na gymnáziách, základných a stredných odbor-
ných školách. Neskôr sa podieľala na koncepčných otázkach tvorby pedagogických dokumen-
tov – učebných plánov, osnov, vzdelávacích štandardov, učebníc a metodických materiálov pre 
gymnáziá, pričom sa venovala ich projektovaniu a experimentálnemu overovaniu v praxi. Bola 
koordinátorkou, hlavnou autorkou, autorkou či spoluautorkou väčšiny prác venovaných spome-
nutej problematike. Z tejto oblasti pravidelne publikovala a prednášala v takmer 40-tich štúdiách 
a článkoch, uverejnených v odborných časopisoch, a zborníkoch z celoštátnych konferencií. Je 
autorkou množstva metodických a didaktických materiálov a učebnicovej literatúry (napríklad 
Fyzika, experimentálny učebný text pre 2. ročník gymnázia z roku 1980, najnovšia publikácia 
Zbierka úloh z fyziky pre gymnáziá z roku 2004). Práve z učebníc, na ktorých sa ako spoluautorka 
podieľala, sa učili fyziku študenti gymnázií na celom Slovensku. Patrí vôbec k prvým ženám na 
území Slovenska,  ktoré sa začali zaoberať didaktikou vzdelávania v oblasti fyziky. Vzhľadom k 
vyššie uvedenému bola pani doktorke Eve Tomanovej udelená Cena primátora mesta Krupina ako 
Krupinčanke, ktorá dosiahla významné úspechy v oblasti výskumu a praxe a v didaktike vyučo-
vania fyziky s celonárodným významom, ako aj pri príležitosti jej uplynulých 75. narodenín. S ohľadom na to, že sa z osobných dôvodov 
pani doktorka nemohla aktu ocenenia zúčastniť, bude jej ocenenie udelené osobitným spôsobom. 
  Ďalšie ocenenie si z rúk primátora mesta Ing. Radoslava Vazana prevzal MUDr. Július Baláž. Dr. Baláž sa narodil v roku 1954 v obci 
Nevoľné neďaleko Žiaru nad Hronom. Od roku 1973 študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave všeobecné lekár-
stvo. V roku 1979 nastúpil na interné oddelenie Nemocnice s polikliniou v Krupine, 
ktorá sa stala jeho celoživotným pracoviskom. V prvých rokoch vykonal potrebné 
atestácie 1. a 2. stupňa a stále zdokonaľoval svoje praktické i teoretické znalosti. 
V ťažkom období transformácie malých nemocníc - kedy hrozil zánik i tej krupin-
skej - ju dokázal stabilizovať. V rokoch 1999 – 2002 získal podporu na dokončenie 
dvorového pavilóna nemocnice vo výške 5,6 miliónov korún, v ktorom neskôr 
sídlila adminstratívna časť, oddelenie intenzívnej starostlivosti a gynekologické 
oddelenie a celkom sa mu vďaka jeho aktivitám a kontaktom podarilo získať 26,5 
milióna slovenských korún. Vďaka vynikajúcim osobným kontaktom zabezpečil 
sponzorské dotácie od banskobystrického diecézneho biskupa Rudolfa Baláža, ako 
aj od krupinskej firmy COOP Jednota Krupina, s.d. s podporou jej predsedu pána 
Júliusa Kvasa. Získané dotácie boli okamžite využité na sanáciu akútnych problé-
mov – napríklad kúpu anestezilogického prístroja, alebo na opravy gastrofibrosko-
pu či kolonoskopu a sanitiek. Aj po nastúpení do plnej lekárskej služby ďalej pra-
coval na sebazdokonaľovaní. Doktor Baláž sa špecializuje na oblasť diagnostiky 
žalúdka a hrubého čreva. Od roku 2002 pracoval aj na pozícii primára interného 
oddelenia. Vďaka jeho osobnej zaangažovanosti a obetavosti, pomohol stabili-
zovať interné oddelenie a istý čas aj oddelenie pre dlhodobo chorých. Interné 
oddelenie po odchode lekárok by bez jeho služieb ostalo bez riadneho interného 
lekára a hrozil jeho zánik. Veď v čase najintenzívnejšej služby pracoval priemerne 
každý deň aj viac ako 10 hodín. V súčasnosti je na dôchodku, no pre krupinských 
pacientov chce pracovať naďalej.  Vzhľadom k vyššie uvedenému Mestské za-
stupiteľstvo v Krupine udelilo MUDr. Júliusovi Balážovi Cenu mesta Krupina za 
významný prínos na poli riadenia zdravotníckeho zariadenia a za neúnavnú sta-
rostlivosť o pacientov v meste Krupina.   

Ocenenia pre osobnosti mesta Krupina
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  Cenu mesta Krupina si ďalej prevzal Mgr. Ján Hambacher. Mgr. Hambacher sa narodil v roku 1946 v obci Medovarce a už od roku 
1948 sa s rodičmi a sestrou presťahovali do Krupiny, v ktorej žije už 70 rokov. V Krupine v roku 1963 absolvoval SVŠ (gymnázium) a v ro-
koch 1963 – 1967 Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici. Jeho prvé učiteľské kroky viedli na Základnú školu do Litavy. Po absolvovaní 
Základnej vojenskej služby v Prahe začal učiť na II. Základnej škole v Krupine – ako učiteľ a neskôr v rokoch 1990 – 1996 aj ako riaditeľ. 
Po roku 1989 sa začal intenzívnejšie angažovať vo verejnom dianí a vstúpil do regionálnej politiky a stal sa poslancom Mestského zastupi-
teľstva v Krupine. Práve v tom čase sa angažoval za obnovenie okresu Krupina, ktorý vznikol v roku 1996. Miestni politici pre presadenie 
tohto cieľa využili možnosti priamych kontaktov s predstaviteľmi zákonodarnej a výkonnej moci na Slovensku. Vďaka týmto aktivitám je 
okres Krupina na mape administratívneho zriadenia Slovenska i v celoštátnych štatisti-
kách. V tom istom roku odchádza ako vedúci Odboru školstva Okresného úradu v Kru-
pine. O dva roky neskôr uspel vo voľbách a stal sa primátorom mesta Krupina. Už po 
niekoľkých mesiacoch v kresle primátora musel čeliť jednej z najväčších povodní, ktorá 
zastihla mesto Krupina. V roku 1999 prívalový dážď a voda ničili majetok obyvateľov 
mesta a zobrali jeden ľudský život. So škodami, ktoré sa vyšplhali na takmer 200 milió-
nov vtedajších korún, sa dokázal vysporiadať, pravda s aktívnou pomocou s poslanca-
mi mestského zastupiteľstva a najmä s podporou niektorých poslancov Národnej rady 
a hlavne vtedajšieho podpredsedu Vlády Slovenskej republiky Ľubomíra Fogaša. Počas 
pôsobenia primátora Hambachera sa do Krupiny podarilo získať niekoľko zahraničných 
investorov – Lind Mobler Slovakia (základný kameň položený v r. 1999), Roffelsen, Brod-
her Industries Slovakia a iné. Rozvíjal korektné vzťahy s miestnymi podnikmi – najmä 
Way Industry a Coop Jednota Krupina, s.d. Napriek tomu, že v tom čase boli zdroje 
z európskych fondov takmer nedostupné, podarilo sa realizovať niekoľko pozoruhod-
ných investícií, a to najmä v súvislosti s obnovou mesta po povodni v roku 1999. Aj po 
skončení funkčného obdobia pracoval ako poslanec MsZ, spolu teda 28 rokov pracoval 
vo verejnej službe a vplýval na verejný život mesta a jeho obyvateľov.  
Okrem verejných funkcií, sa aktivizoval rekreačne i súťažne aj ako aktívny člen Šacho-
vého oddielu TJ Krupina, miloval tenis, cyklistiku a drukoval krupinským futbalistom 
a stolným tenisom. V 70-tych rokoch svojím hereckým umením obveseľoval milovníkov 
divadla. Vzhľadom k vyššie uvedenému Mestské zastupiteľstvo v Krupine rozhodlo ude-
liť Mgr. Jánovi Hambacherovi Cenu mesta Krupina za rozvoj mesta Krupina a jeho škol-
stva, ako aj za prínos na poli divadelného a športového umenia a vznik okresu Krupina. 
  Nasledovalo ocenenie Pavla Borguľu – in memoriam, ktoré zaňho prevzala jeho dcéra. Pán Borbuľa sa narodil vo Zvolenskej Slatine. 
V rokoch 1954-1958 študoval na Pedagogickej škole pre vyučovanie žiakov národných škôl v Krupine. Po absolvovaní základnej vojenskej 
služby v roku 1959 nastúpil na svoje prvé pôsobisko na národnú (základnú) školu v Žibritove. Po jednom roku vedenia školy nastúpil na I. 
Základnú deväťročnú školu v Krupine, kde pôsobil takmer desať rokov. Neskôr prešiel ako učiteľ do Mestského domu pionierov a mládeže 
a súčasne vyučoval telesnú výchovu na Učňovskom stredisku Stredoslovenských mliekarní v Krupine. Neskôr odišiel za učiteľa a riaditeľa 
Osobitnej školy pri Základnej škole v Hontianskych Nemciach, kde pôsobil aj po odchode 
do dôchodku – do roku 2002. Zomrel v Krupine dňa 17. októbra 2007.  Už od svojich 
prvých rokov sa zúčastňoval športových súťaží v behu, všestrannej zdatnosti. Hokej 
hrával nielen za rodnú obec, ale aj ako študent pedagogickej školy v Krupine. Tam tiež 
účinkoval v tanečnom súbore Sládkovič. Všetky deti viedol nielen v rámci vyučovacieho 
procesu, ale aj mimo neho, k aktívnemu využitiu voľného času. Organizoval hokejový 
oddiel žiakov základnej školy v Krupine, pravidelne každý rok pripravoval ľadovú plochu 
medzi základnými školami a zúčastňoval sa okresných, regionálnych, dokonca i medziná-
rodných pretekov so žiakmi škôl, v ktorých pôsobil. Sám pôsobil ako reprezentant krupin-
ského futbalového mužstva „Á-čka“ a po zranení pôsobil v krupinskom B-mužstve. Hrával 
až na doraz a keď mu to zdravotné dôvody neumožnili, trénoval mužstvo v Krupine a na 
blízkom Bzovíku. Okrem futbalu sa venoval aj lyžovaniu a stolnému tenisu. Spolu s riadi-
teľom mestského domu osvety Stanislavom Siebenštichom začali v roku 1979 beh - ako 
spomienku na oslobodenie mesta, neskôr známy ako Beh oslobodenia mesta Krupina, 
ktorý sa uskutočnil v Parku A. Sládkoviča. Zdokonaľovaniu telesnej zdatnosti, výchove 
mládeže a jej usmerňovaniu venoval väčšinu svojho profesionálneho času – v rámci 
i mimo rámec vyučovacieho procesu. Častokrát prichádzal domov v nočných hodinách 
a srdce odovzdával výchove dorastu, a to viac ako štyri desaťročia. Sám ako športovec 
na rôznych súťažiach i mimo nich získal viacero regionálnych i celonárodných ocenení. 
S ohľadom na vyššie uvedené sa Mestské zastupiteľstvo v Krupine rozhodlo udeliť pá-
novi Pavlovi Borguľovi Cenu mesta Krupina in memoriam za významný prínos v rozvoji 
športovo-pedagogického procesu krupinských škôl a za významné a neúnavné aktivity 
na športovom a kultúrnom poli v meste Krupina.  
  Na pódium neskôr vystúpil prof. RNDr. Peter Andráš, CSc., ktorý vo svojom prího-
vore zdôraznil význam tohto ocenenia, ktoré je preňho väčším, ako akékoľvek iné ocenenia, čo vyjadruje jeho hlboký vzťah k rodnému 
kraju. Profesor Andráš sa narodil v roku 1953 v obci Hokovce a následne sa s rodičmi presťahoval do Krupiny. V meste Krupina, ktoré 
sa mu stalo druhým rodiskom, absolvoval základné vzdelanie a v rokoch 1968 – 1971 SVŠ (gymnázium). Po absolsovaní Prírodovedec-
kej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave nasledoval študijný pobyt na Geologickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave 
a ašpirantúra, kde získal v roku 1985 titul kandidát vied. Je žiakom zakladateľa československej (teda i slovenskej) geochémie akademika 
prof. Bohuslava Cambela a univerzitného profesora Ericha Schrolla z Viedenskej univerzity. Jeho hlavným pracovným zameraním sa stala 
geológia a geochémia. Od roku 1983 bol samostatným vedeckým pracovníkom Geologického ústavu SAV v Bratislave, neskôr vedúci la-
boratórií, členom vedeckej rady ústavu a členom kolégia riaditeľa. Neskôr začal pôsobiť aj ako externý prednášateľ na Univerzite Mateja 
Bela v Banskej Bystrici. V roku 2001 bol vedúcim odboru, neskôr vedúcim laboratórií Geologického ústavu SAV. V rokoch 2003 – 2006 bol 
vedúcim pobočky Geologického ústavu SAV v Banskej Bystrici a členom kolégia riaditeľa ústavu. Od roku 2006 prednášal ako hosťujúci 
docent na Katedre ekológie a environmentálnej výchovy Fakulty prírodných vied UMB. V roku 2008 habilitoval na Technickej univerzite vo 
Zvolene. Od roku 2009 pôsobil ako vedúci Inštitútu biológie a geológie – spoločného pracoviska SAV a UMB a ako hosťujúci profesor na 
North University v Baia Mare v Rumunsku. V roku 2010 sa inauguroval na Vysokej škole banskej – Technickej univerzite v Ostrave v Českej 
republike. Diplom profesora prevzal z rúk prezidenta Českej republiky na Karlovej univerzite v Prahe v roku 2011. Absolvoval niekoľko 
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zahraničných pobytov na vedeckých a univerzitných pracoviskách vo Veľkej Británii a v Portugalsku - Univerzita v Cambridge, Univerzita 
Exeter, Univerzita Coimbra  a Univerzita Lisabon. Spolupracoval a spolupracuje so špičkovými vedeckými a pedagogickými pracovníkmi 
v oblasti geochémie, rudných mineralizácií z Rakúska, Maďarska, Českej republiky, Rumunska, Poľska, Portugalska, Francúzska, USA, 
Veľkej Británie a pod. Z tejto oblasti publikoval ako autor alebo spoluautor množstvo vedeckých štúdií, ale aj popularizačných článkov, 
ktorými geológiu a vedu o prírode priblížil laickému čitateľovi. Okrem prírodných vied je jeho skutočnou záľubou história a špeciálne ge-
nealógia viacerých starých uhorských rodov i rodov, ktorých je potomkom (Andráš, 
Kubíny, Meško). Je autorom viacerých rukopisov, medzi inými aj diela venovaného 
oslobodzovacím bojom v Honte – Dráma v Poiplí. Okrem iného svoj umelecký talent 
pretvára do kresieb a malieb, pričom vytvoril aj niekoľko plastík či sôch. Je znalcom 
života a diela Michelangela Buonarottiho, po stopách ktorého prešiel celé Talian-
sko. Je neúnavným obdivovateľom krás histórie Krupiny a podporovateľom a šírite-
ľom dobrého mena Gymnázia Andreja Sládkoviča, o ktorom vie toľko ako málokto. 
Profesor Andráš je členom viacerých vedeckých spoločností (Slovenská geologická 
spoločnosť, Slovenská asociácia geochemikov, Society of Economic geologists, Inc.) 
a okrem iného bol v roku 1996 zaradený do Internation Directory of Distiguished 
Leadership v New Yorku v USA, a to za výsledky v oblasti geochémie rudných mine-
rálov. Je autorom 11 vedeckých monografií, ďalej stoviek vedeckých štúdií a článkov 
a riešiteľom viacerých grantov a člen riešiteľského tímu centier excelentnosti. Spo-
lupracuje s viac ako desiatkou domácich, európskych i mimoeurópskych vedeckých 
organizácií.  
  Vzhľadom k vyššie uvedenému Mestské zastupiteľstvo v Krupine rozhodlo udeliť 
prof. Petrovi Andrášovi Cenu mesta Krupina ako Krupinčanovi za významný prínos 
v oblasti výskumu geochémie rudných minerálov s medzinárodným významom a za 
šírenie dobrého mena a histórie mesta Krupina, ako aj pri príležitosti jeho 65. výročia 
narodenia. 
  Posledným oceneným bol Stanislav Siebenštich. V príhovore spomenul svoje 
začiatky v meste Krupina a prácu ako herca i režiséra v rodisku i v meste Krupi-
na. Stanislav Siebenštich sa narodil v roku v obci Žitavce pri Nitre v rodine Jozefa 
a Alžbety Siebenštichovcov. Strednú jedenásťročnú školu absolvoval vo Vrábľoch v 
rokoch 1957 až 1959. Potom prešiel na Pedagogický inštitút v Nitre, na ktorom študoval v rokoch 1959 – 1963. Kvôli zdravotným problé-
mom prestal športovať, a preto nemohol ukončiť štúdium. Už v mladosti hrával na trubku – tzv. krídlovku a začínal v prvých divadelných 
hrách v Žitavciach, ale aj počas stredoškolských štúdií v Nitre. Začal učiť vo svojej rodnej obci a v roku 1965 sa presťahoval do Krupiny. 
Tu pôsobil ako učiteľ a vychovávateľ na Poľnohospodárskom učilišti v Krupine. Popri zamestnaní absolvoval štúdium na Pedagogickej 
fakulte v Banskej Bystrici v rokoch 1970 – 1971, predmety TV a Branná výchova a Občianska výchova (tzv. nadstavba). Istý čas pôsobil 
aj ako učiteľ telesnej výchovy na Učňovskom stretidsku praktického vyučovania Stredoslovenských mliekární (tzv. mliekárenskej škole) 
v Krupine. Od roku 1978 pôsobil ako riaditeľ Mestského domu osvety v Krupine a od roku 1990 Mestského kultúrneho strediska a neskôr 
ako vedúci oddelenia referátu kultúry MsÚ v Krupine (1993 –1996), a znovu ako riaditeľ MsKS kde pôsobil až do 1. apríla 1996. Začiatkom 
90-tych rokov (1993) ako riaditeľ zabezpečil zriadenie jednej z prvých mestských káblových televízií na Slovensku. Po krátkej prestávke 
sa v roku 1997 stal okresným metodikom pre divadlo pri Okresnom osvetovom (podpolianskom) stredisku vo Zvolene, a to až do 31. 
decembra 1999 kedy odišiel na predčasný dôchodok. Na svojom poslednom pracovisku aktívne pôsobil pri založení Združenie divadelných 
ochotníkov Detva, Krupina, Zvolen, ktoré podporovalo a metodicky usmerňovalo ochotníkov regiónu Zvolen. Cez osvetu začali podporo-
vať staré, účinkujúce a novo začínajúce súbory. Napriek tomu, že nepôsobil pracovne stále v Krupine, ako divadelník telom i dušou na 
divadlo a na réžiu v Krupine nezanevrel. Divadlo bolo jeho osudom i vášňou. Už ako štvrták základnej školy hral pastiera v prvej diva-
delnej hre, a potom aj ako študent hrával vo svojom rodisku i v Nitre. Sám si urobil masku z hliny a cylindrom hral na maškarnom bále, 
alebo ako černokňažník či ako vtedy populárny Jean Maré v úlohe hrbáča. V Nitre 
nacvičovali malé javiskové formy priamo na Pedagogickom inštitúte alebo vystu-
poval v komparze v Nitrianskom krajovom divadle. Tieto prvé herecké pokusy ho 
inšpirovali prihlásiť sa na herectvo na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, 
no napokon tam nenastúpil. Po príchode do Krupiny sa zapojil do práce ochotníc-
keho divadla pri Mestskom dome osvety, najmä k práci režisérov Matúša Ľuptáka 
a Pavla Slováčika, ku ktorým sa pripojil ako tretí retisér. Jeho prvá samostatná 
réžia bola Moliérova hra Oklamaný manžel. Ďalšiu hru Žobrácke dobrodružstvo re-
žíroval spolu s Pavlom Slováčikom. Sám zažiaril v divadelnej hre Luigiho srdce od 
Ivana Bukovčana v roku 1985 pod režijnou taktovkou Jána Roháča. Úspešné tituly 
ako Kubo, Ženský zákon, Inkognito, Sedliacka lásky, S brokovnicou na manžela, 
Žobrácke dobrodružstvo, Lavička a tiež Traja v bytovej jednotke (alebo tiež Hra 
je hra), Prebuď sa Katarína, Komisárka či Kľúče na nedeľu spolu s hercami tešili 
rôzne generácie divákov v Krupine i mimo jej hraníc. Spolu so svojimi kolegami 
a hercami aktívne pracuje na povznesení divadelného umenia v Krupine viac ako 
štyri desaťročia. Okrem toho ako riaditeľ Mestského domu osvety organizoval 
spolu s Danielom Svitáčom popoludnia vážnej hudby (aj vďaka aktivitám Klubu 
priateľov vážnej hudby). Podieľal sa na vydávaní Hontianskych novín s regionál-
nym dosahom. Stál pri zrode Krupinskej heligónky i Cechových hier krupinských. 
Takmer vždy šíril dobré meno DOS Braxatoris i samotného mesta Krupina. Je jed-
ným zo zakladajúcich členov šachového oddielu v Krupine a patrí tiež medzi býva-
lých aktívnych futbalistov v meste Krupina. Spolu s manželkou Emmou má dvoch 
synov. Je nositeľom viacerých ocenení a čestných uznaní za prácu v divadelnom 
hnutí. V roku 2006 mu bola udelená Plaketa mesta Krupina za zvlášť významné 
zásluhy pre mesto a jeho obyvateľov. Z ohľadom na vyššie uvedené rozhodlo 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine udeliť Čestné občianstva mesta Krupina pánovi 
Stanislavovi Siebenštichovi za významný prínos pri rozvoji kultúry v meste, ako aj za neúnavné aktivity o duchovné povznesenie obyvate-
ľov prostredníctvom divadelného umenia a pri príležitosti 100. výročia  slovenského ochotníckeho divadla v Krupine. Ocenením Stanislava 
Siebenšticha sa slávnostný program zastupiteľstva skončil.                                                                                        PhDr. Miroslav Lukáč
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Mesto Krupina patrí medzi jedno z najstarších kráľovských miest 
na Slovensku, vďaka čomu sa tu koncentrujú pamiatkové hodnoty. 
Medzi ne patrí aj budova mestského úradu, ktorá  je Národnou 
kultúrnou pamiatkou / vedenou pod číslom  ÚZPPF č. 2879/1/ 
a jej záchrana má význam nielen z architektonicko-historického 
hľadiska, ale aj zo stavebno-technického a estetického hľadiska. 
A keďže jednou z priorít Mesta Krupina je nielen výstavba 
nových objektov, budov resp. zariadení, ale aj obnova starších 
nehnuteľnosti v jej vlastníctve, Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
v rozpočtovom roku 2018 schválilo realizáciu obnovy krovu 
a obnovu fasády tejto historickej budovy. Po reálnom zhodnotení 
skutkového stavu tejto budovy, a to značného opotrebovania 
jednotlivých konštrukcií strešného krovu, ktorý bol v mnohým 
miestach napadnutý červotočom a niektoré prvky boli spráchnivené 
a neplnili nosnú funkciu, pristúpilo sa v prvom rade k obnove krovu. 
Krov, ako aj strešná krytina boli až v havarijnom stave a nutne 
potrebovali opravu , včetne výmeny krytiny. Počas realizácie diela 
zhotoviteľom - odkrytia, demontážach, úpravách existujúcich 
stavebných konštrukcií bolo zistené poškodenie celého krovu na 
90%, ktoré nebolo možné nahradiť jednotlivými fragmentami, 
ale iba výmenou celého krovu a zastrešenia krytinou bobrovkou. 
Takmer súbežne a s rovnakou dôslednosťou sa pokračovalo aj 
pri obnove fasády. Boli odstránené pôvodné maľby, odstránené 
zvetrané omietky, opravené rímsy, šambrány a stĺpy. Naniesli sa 
nové omietky a doplnilo oplechovanie. Išlo prevažne o štukatérske 
práce, ktoré bolo potrebné realizovať odborným umelecko - 
remeselným spôsobom a pod dohľadom Krajského pamiatkového 
úradu v Banskej Bystrici. Záverom bol náš Mestský úrad v Krupine, 
dominanta mesta, označený nápismi a príslušnými symbolmi. 
Poďakovanie patrí stavebným spoločnostiam, ktoré realizovali 
práce, a to spoločnosti Ľubomír Dado , Krupina / obnova krovu/, 
KOŠÚT Plus, s.r.o., Hriňová /obnova fasády/ a spoločnosti ATELIÉR 
s.r.o. Krupina / nápisy a symboly/.               Ing. Jaroslava Uramová

Obnova krovu a fasády na Mestskom úrade v Krupine je ukončená

Na rozpočtový rok 2019 bola naplánovaná aj rekonštrukcia statických porúch Domu smútku na Novom cintoríne v Krupine. Mesto Krupina, 
oddelenie výstavby, ŽP a RR na základe vlastných zistení, ako aj podnetu oddelenia správy majetku mesta a obyvateľov mesta v októbri 
2018 zadalo z dôvodu havarijného stavebno-technického stavu tohto objektu vypracovať odborne spôsobilej osobe projektovú dokumen-
táciu, súčasťou ktorej bol aj statický posudok. Cieľom bolo posúdiť a navrhnúť spôsob odstránenia vzniknutých statických porúch na 
objekte. Zo strany cintorína / zadný pohľad/ , ale aj na bočnej ľavej a pravej strane obvodového múra  boli na fasáde značné praskliny. 
Príčinou tohto stavu bolo sadanie základu pod nosným murivom, ako aj prepadnutá exteriérová dlažba. Počas realizácie stavby sa zistilo, 
že nielen voda zo spevnených plôch okolo objektu sa dostávala do základovej škáry, ale zistilo sa aj poškodenie splaškovej a dažďovej 
kanalizácie, ktoré prispievalo roky  k sadaniu objektu. Rekonštrukčné práce realizovala spoločnosť VERONY OaS s.r.o., Krupina. 
                                                                                                                                                                                               Ing. Jaroslava Uramová

Rekonštrukcia statických porúch domu smútku na Novom cintoríne
po rekonštrukcii

pred rekonštrukciou
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Hospodárenie mesta sa riadilo podľa 
schváleného rozpočtu na rok 2018, ktorý  
bol mestským zastupiteľstvom schvá-
lený dňa 13. 12. 2017 uznesením č. 
304/2017-MsZ.
K 31. 12. 2018 mesto hospodárilo s vý-
sledkom rozpočtového hospodárenia - 
prebytok  vo výške 137 603,87 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. 
Na  finančných operáciách bol  
k 31.12.2018 prebytok vo výške 357 847, 
27 EUR.
Celkový rozdiel medzi príjmami 
a výdavkami vrátane finančných 
operácií bol kladný, vo výške 495 
450,93 EUR. 
Po vylúčení zostatku nevyčerpaných pro-
striedkov poskytnutých v roku 2018 je 
výsledkom hospodárenia prebytok vo 
výške 406 396,57 EUR, ktorý bol schvá-
lený  mestským zastupiteľstvom vo výške 
375 383,57 EUR na tvorbu Rezervné-
ho fondu a vo výške 31 013,00 EUR na 
tvorbu  Fondu opráv.         
   
Na opravy  a údržbu ciest mesto vynaložilo finančné prostriedky spolu vo výške 115 807,05 EUR z toho najvýznamnejšie boli oprava 
vjazdu na  z cesty 1/66 na Vĺčok vo výške 4 912,78 EUR, asfaltovanie vo výške  17 979,33 EUR, zemné práce 6 311,36 EUR, štrkové cesty 
vo výške 3 193,26 EUR a ostatné vysprávky vo výške 13 958,26 EUR.
Na zimnú údržbu ciest boli použité finančné prostriedky vo výške  60 193,57 EUR.
Údržba vodných zdrojov predstavovala  čiastku vo výške 14 979,70 EUR, verejného osvetlenia 24 015,68 EUR a dopravného značenia  
3 759,01 EUR.
Do budov a nebytových priestorov mesto investovalo finančné prostriedky vo výške 24 907,85 EUR z toho sanácia porúch  na BD MR 78 
– 79 22 840,75 EUR, na  zdravotníctvo 259,90 EUR.
Mesto pokračovalo  v zabezpečovaní prác na  havarijnom stave krovu na budove MsÚ a  Dome služieb spolu vo výške  19 540,81 EUR. 
V Dome služieb to boli výmena podlahových krytín vo výške 10 373,77 EUR, schodiskové zábradlie v pasáži vo výške 4 128,00 EUR, opra-
va okapového chodníka 1 177,22 EUR, sokel 1 587,61 EUR a zhotovenie ozdobnej brány dvojkrídlovej 1 182,00 EUR.
Ďalej mesto vynaložilo finančné prostriedky na tieto opravy v Kine kultúra,  vo výške 7 924,25 EUR, jedná sa o opravu čelnej strany ja-
viska, okien a dverí vo výške 4 852,25 EUR a oceľového schodiska, zábradlia vo výške 3 072,00 EUR.
Oprava Hrobky Plachých sa realizovala vo výške 19 008,00 EUR.
Mesto rozdelilo dotácie právnickým a fyzickým osobám vo výške 17 750,00 EUR na činnosť športových klubov a súborov.
Školské zariadenia, ktorých je mesto zriaďovateľom prostredníctvom svojich rozpočtových organizácií  sú financované zo štátneho roz-
počtu, jedná sa o ZŠ 1 541 198,60 EUR a originálne kompetencie sú financované z vlastných zdrojov jedná sa o Domček CVČ, ZUŠ, 
Materská škôlka a školské kluby a jedálne pri ZŠ spolu vo výške 1 715 926,00 EUR. Súkromné detské centrum vo výške 94 305,00 EUR.

K najvýznamnejším investičným akciám patrí rekonštrukcia Tenisových kurtov, ktorá v roku 2018 predstavovala sumu 44 586,39 EUR, spolu 
mesto investovalo za roky 2017 a 2018 do ich rekonštrukcie finančné prostriedky vo výške 86 894,86 EUR.
Vo výške 266 555,14 EUR sa realizovala rekonštrukcia budovy Domu služieb, vo výške 141 798,44 EUR rekonštrukcia havarijného stavu 
krovu na budove MsÚ, rekonštrukcia  fasády na budove MsÚ 117 869,92 EUR.
Vybudovanie schodiskovej plošiny v Dome služieb vo výške 18 012,00 EUR, klimatizácia v zasadacej miestnosti  vo výške 3 682,32 EUR.
Rekonštrukcia cesty Vĺčok sa realizovala vo výške 40 568,82 EUR.
Verejné osvetlenie vo výške 7 937,49 EUR v cintoríne, pri Pošte vo výške 3 897,53 EUR a na ul Pribinovej vo výške 3 838,32 EUR.
V cintoríne sa vybudoval chodník vo výške 21 310,15 EUR a klimatizácia v Novom Dome smútku vo výške 3 905,26 EUR.
Vo výške 188 728,80 EUR boli vynaložené finančné prostriedky na úseku projektového manažéra.
Jedná sa o tieto akcie:
Výmena sedačiek v Kinosále  vo výške 64 213,54 EUR, v tom demontáž a montáž kino sedačiek vo výške 43 243,20 EUR ,  tu-
busové kamery  vo výške 2 026,97 EUR a  technická úprava hľadiska vo výške 18 943,37 EUR. Rekonštrukcia fontány  v Parku A. 
Sládkoviča  vo výške 30 684,49 EUR, Obnova múzea, sanácia vlhkosti vo výške 17 739,00 EUR.
Oprava krytiny na futbalovej tribúne vo výške 46 300,57 EUR. Revitalizácia medziblokových priestorov 3 600,00 EUR a  inteligentné 
prechody pre chodcov vo výške 26 191,20 EUR.
Spoločnosť INTERAUDIT Zvolen, spol. s.r.o.  vykonala audit  Mesta Krupina k 31. 12. 2018, ktorej vyjadrenie je nasle-
dovné:     
Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz  finančnej situácie Mesta 
Krupina k 31. decembru 2018 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky  za rok končiaci  k uvedenému dátumu, v súlade so zákonom 
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Mesto Krupina konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.
                                                                                                                                                                         Ing. Marta Murínová

Záverečný účet mesta a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
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Ešte v roku 2018 sa Mesto Krupina zapojilo do 
vyhlásenej výzvy Implementačnej agentúry Mi-
nisterstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. OP 
ĽZ DOP 2018/4.2.1/01. Na základe podaného 
projektu, ktorý bol schválený, začala opatrova-
teľská služba v Krupine fungovať od 01.04.2019 
aj vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu 
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 
Operačného programu Ľudské zdroje. 
Projekt je realizovaný v rámci katastra mesta 
Krupina a personálne je momentálne zastrešený 
4 opatrovateľkami, ktoré pomáhajú 17 opatro-
vaným seniorom. Každá opatrovateľka je kvali-
fikovaná a má absolvovaný opatrovateľský kurz 
v rozsahu minimálne 220 hodín.
Projekt Podpora opatrovateľskej služby v meste 
Krupina je zameraný na poskytovanie opatrova-
teľskej služby seniorom. Špecifikom uvedenej 
služby je skutočnosť, že je vykonávaná v domá-
com prostredí klienta. V záujme zachovania dôs-
tojnosti, slobody, autonómie a udržania základnej 

Opatrovateľská služba v Krupine

sebaobsluhy človeka je určite 
veľmi dobré, keď na pomoc 
odkázaná osoba má mož-
nosť, pokiaľ sa to dá, zostať 
vo svojom domácom prostre-
dí.
Hlavnou aktivitou projektu je 
poskytovanie sociálnej služ-
by (opatrovateľskej služby) s 
prihliadnutím na individuálne 
potreby prijímateľa sociálnej 
služby, aktivizovanie prijíma-

teľa sociálnej služby podľa jeho schopností a mož-
ností. To znamená že opatrovateľ/ka v domácnosti 
klienta napomáha klientovi pri bežných sebaobsluž-
ných činnostiach s prihliadnutím na fyzický a dušev-
ný stav klienta.
Opatrovateľka prichádza ku klientovi do jeho domá-
ceho prostredia na určitý dohodnutý čas, aby mu po-
mohla s úkonmi sebaobsluhy, či kontaktom so soci-
álnym prostredím, na ktoré on sám už nestačí. V prí-
pade ak potrebujete opatrovateľskú službu, musíte 
mať rozhodnutie o posúdení odkázanosti na sociálnu 
službu, ktoré vybavíte na MsÚ v Krupine – oddelenie 
Spoločnej obecnej úradovne u Mgr. Márii Šulcovej 
alebo na oddelení sociálnych služieb u Mgr. Denisy 
Tomašovičovej. Vydaniu rozhodnutia o odkázanosti 
na sociálnu službu predchádza sociálna a zdravotná 
posudková činnosť, preto je vhodné riešiť tieto zále-
žitosti včas resp. v predstihu. 
                                            Mgr. Denisa Tomašovičová
                                             oddelenie sociálnych vecí
                                                  Mestský úrad Krupina, 
                                      č. dverí 10, t.č. : 0902 643 707

 Svetový Deň mlieka aj v materskej škole
Mlieko. Pozná ho snáď úpl-
ne každý. Je to pre ľudský 
organizmus veľmi významná 
tekutina, ktorá je našim hlav-
ným zdrojom prísunu vápnika. 
A vápnik je veľmi dôležitý pre 
celkový stav organizmu,  zdra-
vie človeka a najmä rast detí. 
Preto je veľmi dôležité pripo-
menúť si jeho význam a upo-
zorniť na jeho dôležitosť. Sve-
tový Deň mlieka, ktorý tento 
rok pripadol na 21.máj, sme 
si pripomenuli aj v materskej 
škole na ulici Malinovského 
a na elokovanom pracovisku 
na ulici Ivana Krasku a vy-
zdvihli tak jeho zdravotné prí-
nosy pre rastúce deti. 
Náš mliečny deň v materskej 
škole sa niesol vo veselej, ná-
paditej a zdravej atmosfére. 
Deti už od rána netrpezlivo ča-

kali a tešili sa na množstvo zaujímavých mliečnych aktivít, ktoré pre ne pani učiteľky pripravili. V školskej jedálni v tento deň mohli deti 
ochutnať rôzne mliečne, syrové či tvarohové nátierky. Zasúťažili si tiež v pití mlieka cez slamku. Veľkú pozornosť si vyslúžili najmä ,,jo-
gurtové hádanky“, kde si prišli na svoje zvedavé detské jazýčky pri ochutnávke obľúbených jogurtov a uhádnutí tej správnej chuti. Všetci 
ale iste vieme, že keď sa dobre nasýtime, lepšie sa nám rozmýšľa. Ani v dnešný mliečny deň tomu nebolo inak. Deti hravo zvládli ďalšie 
zábavné úlohy vyžadujúce vnímavosť, pamäť a koncentráciu v podobe skladania obrázkov a kreslenia domácich zvierat, ktorým vďačíme 
za všetky mliečne dobroty. Aby si deti dobre pamätali kde a ako majú mliečne potraviny hľadať, zahrali sa na ,,mliečny bar“. Tu bolo ich 
úlohou do nákupného košíka správne vybrať mliečne výrobky a tiež rozdeliť potraviny na zdravé a nezdravé. Svoje pohybové zručnosti 
predviedli naši malí šikovníci v hádzaní a triafaní loptičiek na cieľ. Hravo zvládli aj prekážkovú dráhu na chodúľoch, či triafanie kolkov, 
teda plastových mliečnych fliaš loptou. Fantázii a kreativite sa medze nekládli pri stavaní tej najoriginálnejšej stavby z mliečnych obalov.
Po dnešnej premene našej materskej školy na akúsi ,,mliečnu krajinu“ plnú chutných mliečnych prekvapení bolo pre nás najväčšou od-
menou vidieť rozžiarené detské očká, plné energie, šťastia a predovšetkým zdravia. Mlieko je základ. Mlieko znamená život. A to doslo-
va! Mlieko a mliečne výrobky by mali byť každodennou súčasťou jedálneho lístka dieťaťa. Je však dôležité nie len poskytovať ich denne 
rastúcim deťom ako základ výživy, ale taktiež ich upovedomenie o výživových hodnotách mlieka a dôležitosti pre naše zdravie. A najmä 
pre zdravie a aktívne napredovanie vo vývoji našich detí!                                                                                       Zdenka Dendišová
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Naši novonarodení Krupinčania : 19 detí

Manželstvo uzavrelo 16 párov:

Opustilo nás 16 spoluobčanov:

Demografický vývoj 
obyvateľstva v meste Krupina 
od 31. marca do 30. júna 2019

Ing. Adriana Žabková

 Mestská polícia 
v Krupine informuje...

V mesiacoch apríl, máj, jún 2019 Mestská polícia v Krupine riešila 
celkovo 110 priestupkov a porušení Všeobecne záväzných nariade-
ní mesta Krupina. Z daného počtu policajti vybavili 65 priestupkov 
dohováraním, 44 priestupkov uložením pokuty v blokovom kona-
ní a jeden priestupok dokumentovala spisovým materiálom ako 
priestupok proti majetku, kde doteraz neznámy páchateľ poškodil 
sklenenú výplň na budove kina. 44 priestupkov uložených v bloko-
vom konaní súviselo s porušením predpisov v doprave. 5 priestup-
kov „Iné priestupky v správe“, kde v jednom prípade išlo o majiteľa 
psa, ktorý nezabezpečil svojho psa vo voľnom pohybe, čím porušil 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Krupiny, ktorým sa upravu-
jú niektoré podmienky držania psov, v troch prípadoch porušenie 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Krupiny o pravidlách času 
predaja v obchodoch a času prevádzky služieb a v jednom prípade 
porušenie Všeobecne záväzné nariadenie mesta Krupiny o úprave 
podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápo-
jov v zariadeniach spoločného stravovania, obchodnopredajných 
a iných verejne prístupných miestach na území mesta Krupiny.  
Mestská polícia v Krupine spolupracovala s orgánmi činnými v trest-
nom konaní a v odôvodnených prípadoch poskytla aj kamerové 
záznamy pre vykonané šetrenie vo veci spáchaných trestných či-
nov, dopravných nehôd, ktoré sú dokumentované a riešené štátnou 
políciou. 
     V uvedenom období odchytila troch psov, ktoré boli vrátené ma-
jiteľom v dvoch prípadoch. Fyzicky bolo skontrolovaných 59 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. 
Policajti MsP v Krupine riešili aj ďalšie služobné úlohy súvisiace 
s dodržiavaním platných zákonov, či už v oblasti dopravy, verejného 
poriadku, zabezpečovala úlohy súvisiace pri organizovaní kultúr-
nych podujatí ako Slovenský pohár v cyklistike, oslavy ukončenia 
II. Svetovej vojny, Dni mesta Krupiny, Mierový beh bežcov a pod. 
Náčelník MsP v Krupine vykonal v dňoch 11.4.2019 a 30.5.2019 
prednášku na Základnej škole E. M. Šoltésovej pre piatakov vo 
veci projektu „Správaj sa normálne“ /témy drogy, alkohol, doprav-
ná výchova a pod./. Dňa 28.6.2019 vykonal prednášku pre deti 
Materskej školy, elokované pracovisko na ul. I. Krasku v Krupine, 
kde deťom priblížil prácu Mestskej polície v Krupine a ozrejmil zák-
lady dopravnej výchovy. 
Dňa 16.4.2019 mestskí policajti v spolupráci s policajtmi Krajského 
riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici a Obvodného oddelenia PZ 
v Krupine vykonali akciu zo zameraním na dohľad pri prechodoch 
pre chodcov s dôrazom na zvýšenie bezpečnosti chodcov. 
Dňa 22.6.2019 v nočných hodinách hliadka Mestskej polície 
v Krupine chytila priamo v priestoroch rodinného domu osobu do 
ktorého vnikol neoprávnene a spáchal svojím konaním trestný čin 
Porušovanie domovej slobody a odovzdalo ho orgánom činným 
v trestnom konaní na ďalšie konanie. 
Policajti MsP v Krupine vykonávajú počas prebiehajúceho školské-
ho roku aj dohľad v cestnej premávke pri priechodoch pre chodcov 
v blízkosti našich školských zariadení. Dávam do povedomia, že 
Mestská polícia v Krupine nevykonáva 24 – hodinovú službu a preto 
v prípade priameho ohrozenia na živote, zdraví a majetku volajte 
telefónne číslo 112, prípadne 158. Telefónne číslo Mestskej polície 
v Krupine je 0918 388 800.   Martin Gabera, náčelník MsP Krupina

Martin Horváth
Tamara Rojíková
Linda Ďurochová
Samuel Kohoušek
Samuel Vítek
Melany Gelienová
Agáta Bukovčanová
Emília Kučerová
Marek Králik
Emily Sekerková
Martin Spodniak
Filip Paulíny
Sofia Fógelová 
Ján Krnáčik
Ema Krištályová
Dávid Dobis
Šimon Povalač
Jakub Kováčik
Jakub Juríček

Milan Moravčík a Katarína r. Ančinová
Dezider Hakel a Veronika r. Plešková
Ján Žiak a Iveta r. Kamenská
Matúš Kohút a Mária r. Cibuľová
Juraj Darida a Jana r. Vaškorová
Oliver Lonc a Andrea r. Korbeľová
Mário Strigáč a Zuzana r. Kormanová
Tomáš Pribula a Dana r. Bartíková
Patrik Habara a Michaela r. Suchá
Pavel Vilhan a Andrea r. Piatrovová
Slavomír Kozinský a Marianna r. Fojtíková
Michal Zimány a Miriama r. Leštachová
René Suja a Adriana r. Dendišová 
Martin Dendiš a Miroslava r. Strelcová
Radoslav Ďurovkin a Jana r. Gregáňová
Martin Golis a Oľga r. Filipová

Šimko Marek, 49-ročný
Tanečka Ľubomír, 70-ročný
Murín Ján, 56-ročný
Zuzana Húdeková, 90-ročná
Štefániková Juliana, 91-ročná
Dodoková Magdaléna, 67-ročná
Mozoľa Ján, 83-ročný
Dráčiková Oľga, 77-ročná
Greňo Milan, 64-ročný
Jombík Pavel, 84-ročný
Daridová Anna, 66-ročná
Kohútová Mária, 77-ročná
Štíbora Ján, 58-ročný
Barančok Ján, 83-ročný
Remiar Ján, 68-ročný
Kľačková Anna, 84-ročná



InfolistyInfolistyINFORMÁCIE8 INFORMÁCIE

Depozitár múzea – realizovaný projekt na ochranu 
zbierkových fondov

V Múzeu Andreja Sládkoviča sa v jarných a letných mesiacoch roku 
2019 uskutočnili práce spojené s opravou a dostavbou dreveného de-
pozitára na zbierkové predmety, ktoré uchováva a ochraňuje mesto 
Krupina – Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine. Medzi inými sú vo 
dvorovej časti múzea zastrešené aj originálne články trojičného stĺpa 
od Dionýza Ignáca Stanettiho z roku 1752. 
Pracovníci Mestského podniku Služieb v Krupine zabezpečili odborné 
odstránenie pôvodnej strešnej krytiny, výmenu poškodeného latko-
vania, inštalovali izolačnú fóliu a novú plechovú profilovanú krytinu. 
Zároveň zabezpečili výkop a zabetónovanie nových drevených pilierov 
a vybudovanie strešnej drevenej konštrukcie, ako aj výmenu poško-
dených drevených častí pôvodnej konštrukcie, čím sa podarilo obnoviť 
a zároveň rozšíriť drevený depozitár. Okrem iného pracovníci firmy 
v celej pohľadovej časti vymenili drevené latkovanie s novými kovo-
vými prvkami. Výmenu dverí dodávateľsky urobil miestny stolársky 
majster Jozef Lômsky. 
Rekonštrukcia a rozšírenie dreveného depozitára vo dvore múzea sa 
podarilo uskutočniť vďaka tomu, že projekt z verejných fondov pod-
poril Fond na podporu umenia, ktorý poskytol sumu vo výške 5 000,- 
EUR, pričom sumu približne 1500,- EUR financovalo mesto Krupina zo 
svojho rozpočtu.                                            PhDr. Miroslav Lukáč

V piatok 30. mája sa po skončení slávnostného mestského zastupiteľstva hostia a pozvaní návštevníci presunuli do priestorov Múzea An-
dreja Sládkoviča v Krupine. Tu sa prítomným prihovoril primátor mesta Ing. Radoslav Vazan, ako aj autor výstavy 100 rokov slovenského 
ochotníckeho divadla v Krupine (1919-2019) dr. Miroslav Lukáč. Výtvarne výstavu spracovala Mgr. Jana Melichová. Vernisážou zároveň 
hudobne sprevádzali žiaci ZUŠ Krupina Marek a Martin Filipovci a Lukáš Krnáčik, ktorý hral na kontrabase. Rakúsko-uhorská hudba nás 
preniesla storočiami k prvým divadelným hrám, ktoré sa realizovali v Krupine (latinská hra s biblickým motívom Sisaras, vojvoda kráľa 
Iabina) z roku 1691 inscenovaná študentmi evanjelického gymnázia, ale aj k ďalším antickým hrám, ktoré uviedli študenti katolíckeho 
piaristického gymnázia v 18. storočí. Divadelnú hru Strýdža spod hája od Ferka Urbánka krupinskí ochotníci po prvýkrát v slovenskom ja-
zyku zahrali vo dvorane mestského hotela (dnes Hotel Slovan) 16. februára 1919 a po nej až dodnes nasledovalo viac ako 150 divadelných 
kusov. V príhovore historik múzea pripomenul, že ochotnícke divadlo v Krupine malo úroveň, ktorá zaujala aj celoslovenské publikum, 
veď z radov krupinských ochotníkov vyrástol známy divadelný aj filmový herec Viliam Polónyi a aj členovia súčasného Divadelného ochot-
níckeho súboru Braxatoris Stanislav Siebenštich  a Milan Béreš si zahrali v profesionálnom filmovom spracovaní románu Františka Kožíka 
Najväčší z pierotov v réžii Ivana Balaďu v roku 1990 atď. Výstava približuje viac ako tri storočia archiváliami, fotografiami i trojrozmernými 
predmetmi zdokumentovanú históriu klasickej i modernej drámy krupinských ochotníkov bez rozdielu náboženstva, politického či sociál-
neho statusu v bohatých dejinám starobylého mesta Krupina. Výstavu je možné vidieť každý týždeň utorok až piatok od 9.00 do 16.00, 
prípadne po telefonickej dohode aj v iný čas alebo dni.                                                                                         PhDr. Miroslav Lukáč

100 rokov slovenského ochotníckeho divadla v Krupine  
- otvorenie novej výstavy v Múzeu A. Sládkoviča
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Po predchádzajúcich dvoch etapách opráv múzea, v ktorých boli realizované injektáže a postavený pilier na južnej stene Múzea Andreja 
Sládkoviča (2017), ďalej sanácie vlhkosti severnej strany objektu múzea a rekonštrukcia miestnosti depozitára – vlhkosť a nová dlážka 
(2018), nasleduje ďalšia, teda tretia etapa – sanácia vlhkosti na západnej strane múzea, ktorá sa začala začiatkom júna. Cieľom týchto 
prác je obnova časti objektu historického meštianskeho domu. Táto etapa rekonštrukcie zahŕňa odvlhčenie časti západnej strany objektu 
múzea, ktorá vykazovala výrazné poškodenie a prerážanie vlhkosti do múrov a interiérov objektu. Po uskutočnenom archeologickom vý-
skume a vyhodnotením nálezovej situácie, ktorú realizovali pracovníci pod vedením Mgr. JUDr. Martina Kvietka, nasledoval súvislý výkop 
popri múre až na ílový základ (pôvodnú úroveň uličnej časti domu múzea). Pri výkope sa objavil pôvodný zamurovaný vchod do podzemia. 
Po zdokumentovaní situácie boli následne vykonané izolačné práce vrátane položenia odvodňovacej rúry, aplikácie izolačnej gumovej ste-
ny a položenia drenážnej vrstvy (kameň) a úprava zvodov dažďovej vody vrátane výkopu drenážnej jamy, v ktorej boli objavené základy 

Obnova Múzea A. Sládkoviča v Krupine (NKP- dom meštiansky) 
Sládkovičova 20, 930 01 Krupina, číslo ÚZPF:11097/1) – 3. etapa

ešte staršieho, už zaniknutého 
objektu stredovekého domu, 
ktoré zhodnotil archeológ dr. 
Kvietok. V súvislosti s prácami 
na objekte múzea bol navyše 
(mimo projektu) vykonaný aj 
monitoring a prečistenie kana-
lizácie z dvorovej časti domu. 
Táto etapa čiastkovej obnovy 
objektu múzea bola zrealizova-
ná vďaka dotácií poskytnutej 
Ministerstvom kultúry Sloven-
skej republiky vo výške 15 000 
€ a vďaka financiám poskytnu-
tým z rozpočtu mesta Krupina 
vo výške približne 7 795,58 €.                                                                                                                                               
                   PhDr. Miroslav Lukáč 
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13. ročník DNÍ MESTA KRUPINA odštartoval v piatok 31. mája 
REMESLENÍCKY JARMOKOM na Svätotrojičnom námestí. 
V popoludňajších hodinách program pokračoval Slávnostným 
mestským zastupiteľstvom v Kine Kultúra, počas ktorého boli 
ocenené významné osobnosti nášho mesta a to Cenou mesta 
a Cenou primátora. Múzeum A. Sládkoviča vo svojich priesto-
roch slávnostne otvorilo výstavu  k 100-mu výročiu Slovenské-
ho ochotníckeho divadla v Krupine. Súbežne folkloristi z Fol-
klórneho súboru HONT rúcali máje pred budovou Mestského 
úradu.
Večerný program pokračoval už na Amfiteátri Viliama Polónyi-
ho, kde svoj talent a schopnosť imitácie tak skvelého speváka 
akým  Luis  Armstrong  bezpochyby  bol,  predviedol  PETER 
ARMSTRONG ONDRIA. 

Program pokračoval trošku netradične. Nie bežne sa divadlo hráva pod 
hviezdnou oblohou. Veríme, že to pridalo čaru, už i tak veľmi vydarenej 
divadelnej hre LUIGIHO SRDCE, v podaní našich domácich divadelníkov 
z DOS BRAXATORIS. Dovolím si tvrdiť, už ani nie ochotníckych divadelní-
kov, ale priam profesionálov. Zaslúžený potlesk za svoj výkon od divákov 
prítomných na amfiteátri, ale aj od profesionálnych hercov, hostí našich 
Dní mesta, bol krásnou bodkou za všetkými divadelnými predstaveniami, 
ktoré DOS Braxatoris pre nás všetkých na počesť 100-ho výročia predvie-
dol na doskách, ktoré znamenajú svet.
Počasie nám prialo aj v sobotu, druhý deň Dní mesta Krupina. 
1. júna sme pripravili program najprv pre naše detičky. O 12-tej hodine sa 
otvorili brány Múzea A. Sládkoviča, kde bol pripravený Piknik v Geschwin-
dovej záhrade, tvorivé dielne a prednáška o pestovateľovi ruží Rudolfovi Geschwindovi. 
Od 15-tej hodiny sa naštartoval program na amfiteátri. ŠAŠO FIFO A VIERKA so svojim interaktívnym predstavením zabavili našich 
najmenších. Bohatý sobotňajší program pokračoval až do nočných hodín. Na úvod na pódium vyšiel náš skvelý Folklórny súbor HONT, 
ktorých program, bol skutočne 
Galaprogramom. Pre mnohých 
známy, no mnohým neznámy, 
...mladý, talentovaný, ľudo-
vý spevák, svojim spevom 
a láskou k ľudovej piesni str-
hol všetkých divákov. ŠTEFAN 
ŠTEC a Ľudová hudba FAJTA. 
Prišli zaspievať a zahrať rusín-
ske piesne, pre tento kraj ne-
známe.  Hudba a radosť ktorú 
priniesol, nás všetkých spojila. 
Zámerom organizátorov, bolo 
predstaviť rozmanitosť kultú-
ry regiónov nášho Slovenska, 
na amfiteáteri v Krupine. A tak 
prišiel na rad ďalší  program, 
tento krát z Myjavy. Folklórny 
súbor KOPANIČIAR, ktorí si 
rovnako, ako Štefan ŠTEC vy-
slúžili standing ovation a via-
ceré prídavky.  
Program ďalej pokračoval už 
nie v ľudovom, ale retro  štý-
le. V súčasnosti veľmi žiadané 
a počúvateľné skladby Karola 
Duchoňa  zazneli  na amfite-
átri v podaní  kapely LUDO 

 31. máj - 2. jún 2019  patril oslavám 
XIII. ročníka DNÍ MESTA KRUPINA
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KURUC BAND.  Čardáš dvoch sŕdc, Mám ťa rád, V dolinách a mnohé iné uchu 
lahodiace piesne zneli a rozospievali divákov na amfiteátri.
A program gradoval. Na záver prišiel opäť z východu Slovenska skvelý rockový 
spevák LUKÁŠ ADAMEC. Odovzdal nám kopec energie a skutočne nenechal sedieť 
snáď ani jedného diváka a bol  vynikajúcou bodkou za úspešným druhým dňom 
Dní mesta Krupina.
Tretí deň Dní mesta Krupina, nedeľa 2.6.2019, býva  tradičná svojim programom. 
Služby božie boli odslúžené v Rímskokatolíckom kostole Narodenia Panny Márie 
a v Kostole ECAV. Pri firme Wittur opäť veľmi úspešne zorganizoval Cyklistický klub, 
menovite pán Paulíny ďalší pekný a úspešný ročník Detskej cyklistickej jazdy, ktorá 
je medzi našimi deťmi a aj rodičmi veľmi obľúbená. Ďalší priestor poskytla firma 
LIND Mobler, na zorganizovanie Automobilovej jazdy zručnosti, pod záštitou pánov 
motoristov. 
V popoludňajších hodinách  sa na Amfiteátri V. Polónyiho  rozospieval už 41. ročník 
SPIEVANIEK POD VARTOVKOU, ktorý bol i napriek dažďu veľmi pekným závereč-
ným podujatím XIII. ročníka Dní mesta Krupina.

V mene organizátorov, chceme vyjadriť spokojnosť a vďačnosť za účasť VÁS, di-
vákov, na oslavách Dní mesta Krupina. Veľké poďakovanie patrí aj touto cestou 
všetkým sponzorom, ktorí podporili XIII. Ročník Dní mesta Krupina. 

                                                                     Mgr. Zdenka Sýkorová, foto Ing. Milan Ďuroch
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Grant z úradu vlády, chuť žiakov a učiteľov, dobrá nálada a krásne 
3 dni vo Vysokých Tatrách.
 V dňoch 10.6 – 12. 6. 2019 skupinka žiakov našej školy pod vede-
ním svojich pedagógov (Mgr. Janek, Mgr. Ližbetinová, Mgr. Dutkie-
vičová) prežila krásne, slnkom zaliate tri dni vo Vysokých Tatrách.
Po dobrodružnej ceste vlakom sme v odpoludňajších hodinách do-
razili do Štrby. Zhodili sme veci a hneď sme vyrazili na Štrbské 
Pleso, aby sme prešli okolo plesa, vybehli na skokanské mostíky 
a pokochali sa panorámou Štrbského Plesa.
Na druhý deň nás čakala túra z Tatranskej Polianky na Sliezsky 
dom (1670 m.n.m) a tí zdatnejší vybehli aj na „vyššie kopčeky“. Po 
dobrej večeri sme v kempingu rozložili ohník a ako sa na turistike 
patrí, opiekli sme si špekačky.
Posledný deň nám náš vedúci p. Janek doprial ešte prechádzku na 
Jamské pleso.
S krásnymi zážitkami sme sa unavení a spotení vrátili vláčikom do-
mov.
 Ďakujeme za krásne tri dni v našich veľhorách, odkiaľ sme si pri-
niesli nezabudnuteľné zážitky.
                                                                            Mgr. Ľubica Dukievičová

Žiaci SOŠOaS Krupina  spoznávali naše veľhory

Deň Európy (9. mája) je oslavou 
mieru a jednoty v Európe. V tento 
deň sme si pripomenuli výročie pri-
jatia historicky významnej Schuma-
novej deklarácie. Robert Schuman, 
francúzsky minister zahraničných 
vecí, vo svojom prejave prednese-
nom v Paríži v roku 1950 navrhol 
novú podobu politickej spolupráce v 
Európe, ktorá by zabránila vojnám 
medzi európskymi národmi. Jeho 
víziou bolo vytvorenie európskej 
inštitúcie, ktorej úlohou by bolo 
riadenie spoločného trhu s uhlím 
a oceľou. Zmluva, ktorá viedla k 
vytvoreniu takéhoto orgánu, bola 
podpísaná o rok neskôr. Návrh Ro-
berta Schumana sa považuje za 
začiatok budovania spoločenstva 
krajín, ktoré dnes nazývame Európ-
skou úniou.
K výročiu vstupu Slovenskej repub-
liky do Európskej únie bolo venova-
né aj slávnostné podujatie pod ná-
zvom: Deň Európy -  15 rokov doma 
v EÚ, ktoré sa uskutočnilo dňa 9. 
mája 2019 v Účelovom zariadení 
Úradu vlády SR Bôrik. Pilierom programu boli panelové diskusie na dve témy: Pätnásť rokov súčasťou jednotnej Európy a Budúcnosť 
Slovenska v Európskej únii. Diskusie sa zúčastnili aj zástupcovia SOŠOaS Krupina. 
V popoludňajšom programe bolo odovzdávanie cien v Celoslovenskej súťaži Úradu vlády SR Roadshow 2018. Súťaž umožnila šikovným 
tímom stredoškolákov, predstaviť svoje nápady na čerpanie fondov EÚ. 
Ceny súťažiacim odovzdával vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR Ladislav Miko a predstavitelia  Úradu vlády SR.  Súťažný tím zo 
SOŠOaS Krupina si prevzal ceny za  2. miesto. Žiaci súťažili v tíme pod názvom: „SPACE TEAM“ a tvorili ho Pavol Vyletel, Sofia Kaufmano-
vá, Dušan Remiar, Martina Kružliaková. Odborným garantom  bola učiteľka  ekonomických  predmetov Ing. Eva Fekiačová. Projekt  našich 
žiakov získal  od odbornej komisie 160 bodov a v celkovom hodnotení sa umiestnili na 2. mieste. Cieľom projektu je vytvoriť estetické, 
funkčné, oddychové a bezpečné verejné priestranstvo v centrálnej časti obce pre všetky vekové skupiny obyvateľstva. Priestor bude slúžiť 
ako oddychová zóna aj pre turistov, ktorí v hojnej miere navštevujú Bzovícky hrad a okolité prírodne a kultúrne pamiatky (hrad Čabraď, 
Trúbiaci kameň, a pod.). 
Prvé a tretie miesto obsadili  súťažné tímy z Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi.  Všetkým súťažiacim  bolo prezentované, že nimi 
vypracované projekty  boli hodnotiacou komisiou, posudzované ako projekty s vysokou pridanou hodnotou pre spoločnosť a región, kde 
budú realizované. V samotnom ocenení okrem tradičného diplomu každý z našich súťažiacich získal notebook s balíkom Microsoft Office 
2016. Riaditeľka SOŠOaS Mgr. Borbuliaková, prevzala cenu pre školu, čo predstavuje poukážka na nákup tovarov pre školu  v hodnote 
8000 €. Po slávnostnom odovzdávaní cien a krátkej prehliadke nášho hlavného mesta sme sa plný dojmov vybrali na spiatočnú cestu do-
mov za školskými povinnostiami.                                                                                             Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka školy

Súťažiaci zo SOŠOaS Krupina si prebrali ceny za súťaž 
Roadshow 2018 v Bratislave



InfolistyInfolisty 13INFORMÁCIE

 Naša absolventka Svetlana Botlová ,prezentovala na  GENIUS 
OLYMPIAD 2019, OSWEGO, NY, USA. V dňoch 17. – 22. júna 2019. 
Svetlanka reprezentovala našu školu a Slovensko  v kategórii  
SCIENCE. 
 Našej Svetlanke sa darilo a za svoju vedeckú  prácu, kde Svetla-
na, morfologicky a cytologicky analyzovala invázne krídlatky rodu 
Fallopia v Krupinskej planine,  získala  striebornú medailu, čím sa 
zaradila medzi 20% úspešných projektov, ktoré získali striebornú 
medailu. Zlatú medailu dostalo cca 10% najlepších projektov. 
Ako  vnímala svoj pobyt v USA Svetlana :“ Prvý deň sme  prileteli do 
New Yorku a ubytovali  sa v hoteli  Stanford na Manhattane. Potom 
nasledovala prehliadka mesta pri západe slnka a zážitok z  nád-
herného výhľadu na mesto z budovy Empire State Building. Druhý 
deň sme strávili prehliadkou Central Parku, vlakom sme cestovali 
do mesta Oswego na  brehoch Ontárijského jazera, v tomto  meste 
sa konala súťaž. Ubytovali sme sa v priestoroch internátu tamojšej  
univerzity a užívali si život aký majú tamojší študenti. Prvý súťaž-
ný deň sme strávili prípravou posterov na súťaž a spoznávali sme  
univerzitný kampus. Samotné prezentovanie  našich  súťažných 
projektov prebiehalo druhý deň pred porotou. Súťažné postery boli 
umiestnené na ploche ľadovej arény a porota si ich prezerala.

Absolventka  GAS Krupina uspela  na GENIUS OLYMPIAD 
2019, OSWEGO, NY, USA

Mama je slnko so zlatým vlasom, malé slniečko - to zasa ja som.
Preto sa na svete krásne máme, mne svieti mama a ja mame.

Deň matiek v materskej škole

Našou úlohou bolo svoj projekt stručne predstaviť a následne zodpovedať na otázky porotcov, samozrejme v anglickom jazyku. V po-
obedňajších hodinách bol priestor  pre súťažiach kedy prezentovali svoju krajinu.
Všetci súťažiaci boli poobliekaní do pestrých krojov, predstavovali tradície svojej krajiny, typické jedlá , predmety zaujímavosti o svojich 
regiónoch. Aj ja som spolu s mojimi spolu súťažiacimi predstavila naše krásne Slovensko a porozdávala som rôzne materiály aj o našom 
kraji a meste. 
Najväčší zážitok bol určite v nasledujúci deň, keď nás zobrali všetkých na výlet loďou k Niagarským vodopádom. Na lodi Maid of the Mist 
sme podnikli plavbu k vodopádom a v čase osobného voľna sme preskúmali okolie vodopádov.
Ako typické ženy sme nevynechali ani možnosť navštíviť obchodné centrum Galeria mall v meste Buffalo.
Vyhodnotenie súťaže sa konal záverečný ceremoniál olympiády a vyhodnotenie súťaže. Pre nás bolo určite  najväčším ocenením, že SR 
sme zastupovali dvaja súťažiaci a obidvaja sme získali strieborné pásmo, teda strieborné medaily. Toto ocenenie získalo 20% zo všetkých 
zúčastnených.  Naša radosť bola  veľká, ocenili  výsledky  našej  práce, s ktorou sme reprezentovali SR a svoje školy.
Po skončení súťaže sme sa vrátili do New Yorku, posledný deň v USA sme strávili prehliadkou pamätníka  World Trade Centra a vyhliad-
kovou plavbou k Soche slobody. Vo večerných hodinách  sa začal náš let  domov.“
Čo dodať na záver. Snáď len to, že sme všetci hrdí na našu absolventku Svetlanu Botlovú,  ďakujem jej  za  skvelú  prácu a reprezentáciu 
Všetci jej želáme  veľa  takýchto  úspechov a hlavne úspešné štúdium  na UK v Bratislave, kde v nasledujúci školský rok začína študovať 
Bioinformatiku na FMFY. 
Rovnako ďakujem Pead.Dr. Anne Fedešovej, za jej  skvelé učebné metódy,  motivovanie a pomoc , ktorú Svetlanke  počas vypracovania 
projektu poskytla.                                                                                           Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka GAS Krupina
                                zdroj + foto:  Svetlana Botlová, + https://gymsladka.sk/uspesny-postup-svetlany-do-usa/#more-7344

Aj tento rok deti z MŠ Malinovského a I. Krasku 
spomínaný sviatok oslávili spolu so svojimi mamin-
kami 19.júna 2019 na Amfiteátri Viliama Polónyiho 
v Krupine. O čo neskoršie, o to srdečnejšie im naši 
najmenší odovzdali darček v podobe tancov, piesní 
a milého slova. Vyjadrili im vďačnosť za ich každo-
dennú starostlivosť a lásku.
Neodradilo ich ani pár dažďových kvapiek, ktoré ich 
v tomto teple príjemne osviežili.
Tento deň patril Vám, milé mamičky!
Veríme, že ste si ho naplno s nami užili a vychutnali. 
Ďakujeme Vám za Vašu lásku a obetavosť, lebo iba 
mama je človek, ktorý ľúbi bez podmienok a bez 
hraníc.

Na záver patrí poďakovanie aj našim sponzorom – 
Mestu Krupina, p.Martinovi Krajčovi a p. Milanovi 
Ďurochovi. 
                                                     Henrieta Hrmová

Druhá májová nedeľa sa každý rok nesie v znamení osláv všetkých mamičiek. Mamičiek, ktoré všetko chápu, odpustia, poľutujú, budú 
stále milovať.

https://www.facebook.com/svetielko.lesne?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARArCWrNFCUb5c8e86ShCHdbGV8qh_XyzHNL7wRZu2VJsFUgAHuy9cScezKVywvSd_Gjqh0oo50ADR59&fref=mentions
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Jeden z 25 krížov na území mesta Krupina a zároveň najstarší kamenný kríž, 
ktorý sa nachádza pod (už len) jednou zachovanou lipou pri bytovom dome na 
Majerskom rade, ktorý podľa nápisu dal v roku 1848  postaviť Samuel Gráč. 
Tento rok sa považuje za akési prebudenie slovenského národa, Slovákov, ktorí 
aj so zbraňou v ruke i písmom (Žiadosti národa slovenského) dokázali obhajovať 
svoje národné záujmy proti maďarizácii. Tento kríž bol na ceste z krupinských 
lazov západne od centra mesta. Chodili popri ňom najmä lazníci z Kňazovej 
hory a doliny, z Horných a Dolných Kopaníc a Hozníka. Dokonca sa tam lúčili so 
svojimi blízkymi, ktorých práve tu prekladali z vozu do truhly v mestskom poh-
rebnom kočiari... Keďže čas sa prejavil aj na tomto kríži a dokonca aj terén je 
zvýšený oproti minulosti, uvažovali sme o jeho záchrane. Preto mesto (primátor 
a poslanci mestského zastupiteľstva) súhlasili s vyhlásením výzvy na príspevky 
k oprave tohto kríža. Predbežne by mali byť vo výške cca 8 000,- EUR. Zásahy 
by sa mali týkať reštaurovania kamennej časti, rozobratia a späť inštalovania, 
ale aj terénnych úprav,  atď.). Treba tiež zdôrazniť, že už niekoľko mesiacov od 
výzvy v máji sa doteraz podarilo vyzbierať 7 938,80 EUR. Pôvodcom myšlienky 
obnoviť kríž a prvou hlavnou darkyňou bola rodená Krupinčanka pani Juliana 
Dlouhá rodená Alakšová (z Majerov), ktorá darovala mestu na jeho opravu pr-
vých 2 500,- EUR ešte v minulom roku. Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kru-
pina, ktorá pôvodne s pomocou fundácie spravovala tento a iné kríže, darovala 
1 000,- EUR, na ktoré sa vyzbierali aj veriaci farnosti. A posledný veľký dar vo 
výške 4 000,- EUR bol od nemenovanej Krupinčanky, ktorý v podstate pokryje 
väčšiu časť potrebnej sumy na reštaurovanie. Ďalšími darcami k 12. júlu boli: 
Ing. Radoslav Vazan, Alexader Simonides, Jozef Dubravský, Rastislav Slamka, 
Anna Lukáčová s rodinou, Ing. Ľubica Cibuľová, Ján Machovič, Martin Lauroško, 
Margita Sýkorová, Friederich Weber, Emília Murínová, Mgr. Vladimír Júda, Viera 
Júdová, Miroslav Ližbetin, Mgr. Michaela Monišová, Lukáš Melich, Ing. Ľubica 
Machovičová, MUDr. Mariana Orlická a Dominik Dendiš. Všetkým týmto darcom 
patrí poďakovanie. 
Všetci, ktorí sa rozhodnú podporiť kríž, môžu tak urobiť prostredníctvom plat-
by v pokladni mesta alebo prostredníctvom bezhotovostného prevodu na účet 
mesta vedený vo VÚB Krupina:  číslo účtu: SK24 0200 0000 0000 2002 0412. 
Je potrebné uviesť variabilný symbol: 372 26 a do poznámky uviesť: meno 
a priezvisko darcu + kríž.                                                            
                                                                                 PhDr. Miroslav Lukáč

Najstarší kamenný kríž 
v meste Krupina sa dočká obnovy

„Budúcnosť patrí tým, ktorí chcú byť lepší ako dnes.  
Patrí teda Vám, dievčatá.“

21. júna 2019 obradné priestory nášho mesta privíta-
li dve úspešné žiačky Základnej školy J. C. Hronského 
a to Michaelu Poljovkovú, žiačku 6. B triedy a Barboru 
Melichovú, žiačku 6. A triedy.
Obe dievčatá dosiahli v uplynulom období vynikajúce 
výsledky v školskej aj mimoškolskej činnosti. 
Michaela Poljovková, žiačka 6. B triedy Základnej školy 
J. C. Hronského v Krupine sa stala víťazkou celosloven-
skej súťaže „Najkrajší list 2019“ a Barborka Melicho-
vá, žiačka 6. A triedy Základnej školy J.C.Hronského 
v Krupine, sa stala laureátkou ocenenia v poézii a próze 
„Detský literárny Zvolen“.
Obe slečny privítal v obradných priestoroch nášho mes-
ta primátor mesta Ing. Radoslav Vazan. Vo svojom prí-
hovore ocenil hlavne to, že hoci sú ešte mladučké, už 
vedia čo je zodpovedný prístup ku školským povinnos-
tiam, k učeniu, vzdelávaniu sa a príprave na svoj budúci 
život. A každý, kto získa veľa vedomostí, má pred se-
bou nesmierne možnosti uplatnenia sa doma i v zahra-
ničí. A každá z nich má v sebe skryté, ešte neobjavené 
veľké schopnosti. Tie sú akoby ukryté v tajnej záhadnej 
rozprávkovej komnate. Treba len nájsť čarovný kľúčik 
od tejto záhadnej komnaty a otvoriť ju. A tým čarov-
ným kľúčikom je škola a vzdelávanie. 
Na záver primátor mesta zaželal do budúcnosti ďalšie 
úspechy a šťastný, radostný život.    Mária Víbošťoková
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Vďaka neúnavnej práci dobrovoľníkov z AK Krupina a v spolupráci so spoločnosťou STEFE THS a VG Elektro sa nám podarilo zre-
pasovať diaľkarský sektor na mestskom štadióne v Krupine, ktorý slúži nielen pre tréningový proces atlétov, ale využíva sa aj na 
školské či okresné atletické súťaže. Ďakujeme všetkým zainteresovaným za pomoc a podporu. 
                                                                                                                                                    Mgr. Veronika Ľašová

Atléti zbierajú úspechy
V jarnej časti sezóny sme sa zúčastnili týchto pretekov: Kysuc-
ká desiatka, Nemčiansky kros, 2. a 3. Oblastné kolo družstiev 
najmladších žiakov Juh, Pomlé Run, Gavurky run, Bzovícka 
desiatka, Žiarsky polmaratón, Beh ulicami mesta Veľký Krtíš, 
Banskobystrický polmaratón, Hornosalibská trojka, Rozbehajme 
Krupinu a Pliešovce v pohybe, či Majstrovstvá Stredoslovenskej 
oblasti jednotlivcov. Podarilo sa nám získať dohromady až 88 
pódiových umiestnení, čo je výsledkom systematickej práce s 
mládežou v AK Krupina. Medzi najhodnotnejšie patria výsledky 
z Majstrovstiev Stredoslovenskej oblasti jednotlivcov v Banskej 
Bystrici na dráhe.

Výsledky: 
60m:
11. miesto - Adam Korčok - 8,82s (PB)
12. miesto - Šimon Troiak - 8,93s
13. miesto - Samuel Kubovich - 8,94s (PB)
19. miesto - Michal Gregáň - 10,91s
300m:
2. miesto - Milan Kohút - 43,37s 
5. miesto - Adam Korčok - 50,32s (PB)
8. miesto - Michal Gregáň - 1:01,23s (PB)
Skok do diaľky:
5. miesto - Milan Kohút - 476cm (PB)
6. miesto - Šimon Troiak - 457cm (PB)
7. miesto - Michal Gregáň - 439cm (PB)
8. miesto - Adam Korčok - 435cm (PB)
800m:
4. miesto - Šimon Troiak - 2:25,92s (PB)
3000m:
3. miesto - Samuel Kubovich - 11:35,46
Zo všetkých týchto úspechov sa tešíme, a uvidíme čo prinesie 
jesenná časť atletickej sezóny. Držte nám palce! 

                                                          Mgr. Veronika Ľašová 

Podpora od BBSK 
pre AK Krupina

Za finančnej podpory Banskobystrického samospráv-
neho kraja, Atletický Klub Krupina zrealizoval nákup 
nastaviteľných atletických prekážok. 
Tie sú nevyhnutné na rozvoj koordinačných a dyna-
mických schopností a samozrejme na nácvik atletic-
kej disciplíny - beh cez prekážky. Atletické prekážky 
sú príjmeným spestrením tréningovej jednotky a sú 
dôležité pre všetky vekové kategórie. Ďakujeme za 
podporu. 

Obnova diaľkarského sektora
 Mgr. Július Korčok
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Oddychové priestranstvá 
deti a rodičov

Mesto Krupina sa ako zriaďovateľ základných škôl zapojilo do výzvy 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o poskytnutie 
finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v 
oblasti telesnej a športovej výchovy. Ako úspešný žiadateľ Mesto 
získalo dotáciu vo výške 38 302,53 €. Vďaka tejto dotácii a spolufi-
nancovaniu z vlastných zdrojov sa počas letných prázdnin realizuje 
výmena športového povrchu a rekonštrukcia elektroinštalácie v ná-
raďovni telocvične Základnej školy J. C. Hronského.
Ešte v roku 2018 boli schválené dve žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok zo štrukturálnych fondov Európskej únie na vybudova-
nie odborných učební na oboch základných školách v meste Kru-
pina v celkovej výške 146.658 €. Po zrealizovaní procesu verejné-
ho obstarávania na nákup vybavenia odborných učební bola celá 
dokumentácia odoslaná Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR ešte v mesiaci marec na povinnú kontrolu priebehu ve-
rejného obstarávania. V súčasnosti očakávame doručenie výsledku 
kontroly a v prípade, že dostaneme pozitívne stanovisko, pristúpi-
me k samotnej realizácii aktivít projektu.        

Podpora folklóru a rozšírenie knižného fondu
V oblasti kultúry sme sa zamerali na podporu folklóru a rozšírenie knižničného fondu. Úspešným projektom je obnova mužských horehron-
ských krojov pre Folklórny súbor Hont, ktorý bol podporený Fondom na podporu umenia vo výške 3.000 €. Kroje z obce Polomka budú 
využité pri prezentácii tanečného, hudobného a spevného folklóru stredoslovenského regiónu Horehronie. Zároveň nové kroje poslúžia aj 
ako prostriedok pri šírení kultúrnych tradícií, pri rozvoji kultúrnej a výchovnej činnosti súboru a pri pestovaní a rozvoji tradičného umenia 
nášho regiónu.
Rozšírenie knižničného fondu sa tento rok bude niesť v duchu výročí, ktoré si v rokoch 2019/2020 pripomíname ako napr. sté výročie 
Slovenského národného divadla, sté výročie podpísania Trianonskej zmluvy, osemdesiate výročie začiatku 2. svetovej vojny či tridsiate 
výročie Nežnej revolúcie. Samotná Krupina si bude pripomínať aj výročia svojich slávnych rodákov – Andreja Sládkoviča a Samuela 
Hruškovica. Vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia vo výške 1500 € zakúpi Mestská knižnica beletriu i náučnú literatúru pre 
deti a dospelých súvisiacu so spomínanými udalosťami slovenských dejín.                                                                    

Tento rok sme pokračovali ďalšou etapou rekonštrukcie národnej 
kultúrnej pamiatky – Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine. Cie-
ľom projektu je odstránenie vlhkosti základov budovy zo západnej 
strany, čím sa vyrieši jeden zo závažných problémov stavebno - 
technického stavu národnej kultúrnej pamiatky, ktorá patrí medzi 
najstaršie meštianske domy stredovekého mesta Krupina. 
Už čoskoro začnú prebiehať stavebné práce aj pri našej ďalšej kul-
túrnej pamiatke. V priebehu leta pri strážnej veži Vartovka vyrastie 
drevený prístrešok, ktorý bude slúžiť nielen miestnym obyvateľom, 
ale aj turistom. Túto investíciu z väčšej časti financuje Mesto Kru-
pina z vlastných zdrojov. Finančná dotácia z Banskobystrického 
samosprávneho kraja vo výške 5.000 € tvorí 40 % z celkových fi-
nančných nákladov na projekt.

Vďaka projektom podporeným zo štátneho rozpočtu by malo zme-
nou prejsť verejné priestranstvo na Špitzerovej ulici. S cieľom 
zlepšovania podmienok pre aktívne trávenie voľného času pre deti 
podalo Mesto Krupina žiadosť o finančné prostriedky v rámci výzvy 
Splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport - Výzva na podporu 
športu 2019. Schválený projektový zámer rieši revitalizáciu detské-
ho ihriska pri bytovom komplexe, na ktorý sme získali finančné 
prostriedky vo výške 8.000 €. Po ukončení všetkých nevyhnutných 
krokov by mali na existujúcom ihrisku pribudnúť nové, bezpeč-
né hracie prvky, ktoré budú rozvíjať pohybové aktivity, zručnosti 
a predstavivosť našich najmenších. Zároveň tak bude vytvorený 
vhodný priestor spoločenského kontaktu a oddychu pre deti ale aj 
ich rodičov. 
Súčasne pre túto lokalitu pripravujeme realizačný projekt na výsadbu zelene v súlade s Národným projektom Podpora biodiverzity prvka-
mi zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska. Prítomnosť zelene má okrem estetickej funkcie aj mnoho ďalších a dôležitejších významov. 
Ide najmä o klimatickú, pôdoochrannú, vodoochrannú a krajinotvornú funkciu ekosystémov. Veríme, že sa nám v prípade úspešnosti 
projektu podarí vytvoriť podmienky, vďaka ktorým budeme vedieť ľahšie prekonávať extrémne vysoké teploty, prudké ochladenia či 
prívalové dažde.                                                                                                                                                            

Výmena športového povrchu a rekonštrukcia elektroinštalácie

Ochrana kultúrnych pamiatok

Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta Krupina
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Medzi priority našej samosprávy okrem aktivít smerujúcich k urýchleniu vý-
stavby obchvatu mesta patria aj aktivity zamerané na zvyšovanie bezpečnosti 
účastníkov cestnej premávky, osobitne chodcov. 
Aj preto sme v tohtoročnom rozpočte vyčlenili ďalšie finančné prostriedky 
a to 10 547,- Eur na vybudovanie bezpečných prechodov pre chodcov a to 
na ulici M. R. Štefánika pri vstupe do Mlynskej ulice, pri Gymnáziu Andreja 
Sládkoviča a pri Domčeku – CVČ a dobudovanie osvetlenia v Starom cintoríne 
o nové 2 svetelné body. Našim cieľom je počas najbližších dvoch rokov dobu-
dovať všetky prechody pre chodcov vedúce cez cestu I/66 na bezpečné pre-
chody s kvalitným osvetlením, reflexnými, výstražnými, či inými bezpečnost-
nými prvkami tak, aby vodiči mohli včas a čo najlepšie spozorovať chodcov, 
ktorí vstúpia na vozovku a aspoň takýmito opatreniami sa snažiť maximálne 
zvýšiť ich bezpečnosť a viditeľnosť. 
                                                 Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta Krupina

ŽSR začnú rekonštrukciu železničných priecestí v našom meste

Nový úsek na ceste I/66 
v prieťahu mestom

Pokračujeme vo zvyšovaní 
bezpečnosti chodcov

Mesto Krupina pravidelne žiada správcu cesty medzinárodného významu  
I/66 SSC – IVSC Banská Bystrica o obnovu úsekov tejto komunikácie, ktorá 
je značne zaťažovaná a poškodzovaná hlavne nákladnou automobilovou do-
pravou. Na cesty I. triedy bolo v zmysle Uznesenia Vlády SR vyčlenených 200 
miliónov EUR a to na ich obnovu a zvýšenie bezpečnosti. 
Do zoznamu týchto ciest a medzi obnovené úseky budú patriť aj prieťah 
mestom Krupina od Nám. SNP (Malého ringu) po križovatku Plavárenská 
v dĺžke 480 metrov a úsek cesty od križovatky s cestou II/ 526 Devičie (Sý-
kora) po obec Hontianske Nemce (Rakovec).  V súčasnosti prebieha podľa in-
formácii zo Slovenskej správy ciest verejné obstarávanie na zhotoviteľa prác 
a samotné práce by mali prebiehať podľa možností v tomto a budúcom roku.   

Na základe iniciatívy a dlhodobejšieho oslovovania Železníc Slovenskej republiky zo strany Mesta Krupina pristupuje táto spoločnosť k po-
stupnej obnove všetkých poškodených a technicky nevyhovujúcich železničných priecestí na území nášho mesta. 
Celkovo sa jedná o rekonštrukciu štyroch priecestí a to na tzv. Bzovskej križovatke od cesty I/66 v smere na obec Bzovík, v Priemyselnej 
zóne Krupina juh pri závodoch WAY Industries - LIND Mobler Slovakia, pri Rezidencii Hont na Priemyselnej ulici a na spojnici ulíc Dionýza 
Štúra - Majerský rad. Prvé dve priecestia by mali prejsť rekonštrukciou v tomto roku a ďalšie dve na ulici Priemyselnej a Dionýza Štúra by 
sa obnovy podľa plánu mali dočkať v roku 2020. Aj touto vyvolanou investíciou zo strany ŽSR chceme prispieť k skvalitneniu dopravnej 
infraštruktúry v našom meste, ktorých neodmysliteľnou súčasťou sú aj železničné priecestia. Zároveň s prácami na týchto priecestiach 
vzniknú aj určité dopravné obmedzenia, o ktorých budú vodiči a dotknuté závody a podnikatelia včas informovaní.
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VILIAMA POLÓNYIHO
AMFITEÁTER
kultúrne leto 2019 www.kultura.krupina.sk

HELILETOGÓNKA

ŠUKA BARTOŠ

10. august 2019, 17.30

BAŠAVEL 3€

THE BACKWARDS
2. august 2019

20.00

10€
jaro 70filip

Amfiteáter

Viliama Polónyiho

Krupina

16. august 2019

19.00

KONCERT

kapela The Rockin' Balls vznikla z úcty k tradičnému a rokmi overenému Rock & Rollu

koncert krupinských hudobníkov k nedožitým sedemdesiatym narodeninám Jara Filipa

www.kultura.krupina.sk

5€

KOLLÁROVCI
1. september 2019

16.00 15€

VILIAMA POLÓNYIHO
AMFITEÁTER
kultúrne leto 2019 www.kultura.krupina.sk

týmto oznamuje občanom a návštevníkom mesta, že dňa 16. júla 2019 bolo zástupcami Mesta Krupina, 
oddelenia výstavby, ŽP a RR odovzdané stavenisko k realizácii stavby : 

 „Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Krupina“, 
tak ako je stanovené v Čiastkovej zmluve o dielo č.2 uzavretej dňa 1. júla 2019.

Na základe tejto skutočnosti upovedomujeme všetky dotknuté fyzické a právnické osoby, najmä obyvateľov 
ulice 29. augusta, ulice J. C. Hronského, ulice Fraňa Kráľa a Záhradnej ulice, že dôjde : 

k úplnej uzávierke časti ulice J. C. Hronského v trase od križovatky s ulicou 29. augusta 
( križovatka pri Parku Andreja Sládkoviča ) po križovatku so Záhradnou ulicou 

a tiež k čiastočnej uzávierke ulice Fraňa Kráľa s obchádzkou cez Hviezdoslavovu ulicu
 a k čiastočnej uzávierke ulice J. C. Hronského s obchádzkou cez Bebravskú ulicu. 

Predpokladaný termín realizácie diela je cca 1 mesiac. Počas tejto doby budú vjazdy k nehnuteľnostiam umiestnené 
z rekonštruovaných častí ulíc riešené ako dočasné, vyhotovené zo štrkodrvy a ich zjazdnosť bude priebežne zabezpe-
čovať zmluvný dodávateľ stavby. V prípade, že bude potrebné úplne zamedziť prístup k jednotlivým nehnuteľnostiam, 
budú ich vlastníci, resp. ich obyvatelia v dostatočnom časovom predstihu o tejto skutočnosti informovaní a následne 

dodávateľ vykoná všetky súvisiace práce v čo najkratšom možnom čase. 
Ďakujeme za tolerantnosť a porozumenie.

Mesto Krupina zastúpené 
Ing. Radoslavom Vazanom, primátorom mesta
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1. september 2019, 16.00 hod.

AMFITEÁTER VILIAMA POLÓNYIHO KRUPINA 

 

Predpredaj vstupeniek www.kultura.krupina.sk,
Informačné centrum Krupina 0918 869 100, Kino Kultúra Krupina 0908 903 837

 

15€ 

 

DETI DO 10 ROKOV VSTUP ZDARMA
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Jednoznačne skvelé a veľmi vyda-
rené podujatie pre deti, mládež, ro-
dičov resp. dospelých. Počasie nám 
bolo priaznivo naklonené, krásne a 
slnečné. Príhovorom podujatie otvo-
ril Július Korčok (predseda klubu AK 
Krupina) a Peter Korčok, prezident 
Slovenského atletického zväzu, kto-
rý je aj 3-násobný účastník olympij-
ských hier (najlepšie umiestnenie 
na OH v Aténach 2004 - 14.miesto).
Moderátori Jozef Pročko a jeho syn 
Michal vytvárali skvelú atmosféru, 

InfolistyInfolisty
INFOLISTY - informačné noviny - občasník Mestského úradu v Krupine. Vydavateľ: Mestský úrad v Krupine, 
Svätotrojičné námestie 4/4, Kontakt: 045/555 0311, krupina@krupina.sk,    Distribúcia: Slovenská pošta, a.s., 
do každej domácnosti obyvateľov mesta Krupina. Tlač: Tlačiareň Nikara - Róbert Jurových, Krupina. 

Rozbehajme Krupinu - 1. ročník

nezabudnuteľné momenty a dokázali rozhýbať nielen detičky, ale 
aj rodičov. Približne 150 športovcov si vyskúšalo bežeckú trať, 
ktorá bola pre všetky vekové kategórie (od tých najmenších až 
po dospelých). Detská atletika (skok znožmo z miesta a presko-
ky cez švihadlo, prekážková dráha tzv. formula, hod vortexom, 
šprinty), skákací hrad, streľba z laserových pušiek - Biatlonmá-
nia, interaktívne ukážky džuda, množstvo zábavy, hry, súťaže, to 
všetko bolo možné 22.júna skúsiť a zažiť na mestskom štadióne 
v Krupine. 
Cieľom bolo vytvoriť príležitosť hlavne pre deti, mládež, ale i 
dospelých, hýbať sa. Chceli sme vytiahnuť deti z pohodlia seda-
čiek, od televízorov, tabletov a ukázať im, že aj takto zábavne a 
aktívne pohybom sa dá stráviť voľný čas. Potvrdilo sa, že deti 
majú radi pohyb len potrebujú príležitosti. Veríme, že sme zasa-
dili strom, ktorý nám vyrastie do krásnej tradície.
Ďakujeme partnerom podujatia, Mestu Krupina a všetkým dobro-
voľníkom, ktorí sa podieľali na organizácii podujatia.
Výsledky:
Predškoláci: 1. Capuliak D., 2. Bačinský E., 3. Hudec J. 
Predškoláčky: 1. Sujová Ľ., 2. Škrabanová E., 3. Skopalová S.
Prípravka chlapci: 1. Liptay S., 2. Levák M., 3. Veróny L.
Prípravka dievčatá: 
1. Janeková D., 2. Zelmanová A., 3. Vicianová N.
Najmladší žiaci: 1. Bátovský Š., 2. Uhrík L., 3. Furhoffer S.
Najmladšie žiačky: 1. Primusová L., 2. Štegenová S.
Mladší žiaci: 1. Uhrík Š., 2. Repiský M., 3. Krajč M.
Mladšie žiačky: 1. Mojžišová M., 2. Králiková Z., 3. Mlynárová E.
Starší žiaci: 1. Cibuľa P., 2. Kubovich S., 3. Kohút M.
Staršie žiačky: 1. Sujová S., 2. Hvodlíková N., 3. Verónyová J.
Dorastenci: 1. Donoval J.
Dorastenky: 1. Nosáľová K.
Ženy do 35r.: 1. Gregáňová N., 2. Ľašová V., 3. Skaviniaková Z.
Muži do 35r.: 1. Ďurica P., 2. Pavličko M., 3. Boháčik K.
Ženy nad 35r.: 1. Ďuricová L., 2. Korčoková M., 3. Štegeno-
vá A., muži nad 35r.: 1. Korčok J., 2. Králik M., 3. Capuliak J.                                                                                                                                               
                                                           Mgr. Ľašová Veronika

... moderátor Jožo Proško a šťastné deti, organizátori, 
rodičia a sponzori podujatia 
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