
Spomienka 
na 76. výročie SNP

76. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania 
(29. august 1944) si dňa 28. augusta 2020 o 11.00 hodine 
pripomenuli primátor mesta Krupina Ing. Radoslav Vazan, 
ďalej pridelenec obrany pri Veľvyslanectve Ruskej federácie 
na Slovensku plk. Jurij Penkov, Zástupca Veliteľstva vzduš-
ných síl Slovenskej republiky plk. Ing. Adolf Uličný, primátor 
mesta Dudince PaedDr. Dušan Strieborný, ďalej zástupca 
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov MO Krupi-
na JUDr. Ján Mojžiš a zástupca Únie vojnových veteránov 
Ing. Mgr. Branislav Krajč, ako aj členovia SZPB a obyvatelia 
mesta Krupina.
Po zaznení hýmn Ruskej federácie a Slovenskej republiky 
zástupcovia mesta, ambasády a SZPB položili vence k pa-
mätným tabuliam obetí II. sv. vojny, veliteľa Partizánskeho 
zväzku A. Nevský pplk. Karasieva Stepanova, veliteľa fran-
cúzskeho oddielu I. československej partizánskej brigády 
M. R. Štefánika kpt. Georgesa de Lannurien na Svätotro-
jičnom námestí, ako aj k pamätníku slovenským členom 
Partizánskeho zväzku Alexander Nevský, ktorí zahynuli po 
nápore nemeckých jednotiek 18. októbra 1944 na Švábe. 
Na námestí zazneli verše pripomínajúce vojnové udalos-
ti a príhovory hostí – primátora mesta a zástupcu ruskej 
ambasády. Oba prejavy zdôraznili úctu k hrdinom, ktorí 
padli za slobodu v boji proti fašizmu a nádej, že budúc-
nosť bude patriť spravodlivosti, historickej pravde a mieru. 
Vo večerných hodinách od 19.00 hodiny program pokra-
čoval slávnostným zapálením partizánskej vatry za účas-
ti primátora mesta, zástupcu ruskej ambasády, SZPB a 
ako čestný hosť sa akcie zúčastnil aj poslanec Európske-
ho parlamentu Robert Hajšel, ktorý spolu s predstaviteľom 
ruskej ambasády plk. Penkovom zapálil vatru venovanú 
Slovenskému národnému povstaniu, čo ocenili predovšet-
kým najmladší účastníci podujatia a všetci Krupinčania.  
                                                  PhDr. Miroslav Lukáč
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Mesto Krupina
žiada občanov o rešpektovanie nasledovných zásad 

v dôsledku zhoršenej epidemiologickej situácie:
pri vstupe do budovy Mestského úradu ako aj 

do jednotlivých kancelárií
- použite ochranné rúško 
-  vo vestibule Mestského úradu si dezinfikujte                                                                                                                                     
  ruky

foto: Ing. Radoslav Vazan - primátor mesta, plk. Jurij Penkov - 
pridelenec obrany pri Veľvyslanectve Ruskej federácie na Sloven-
sku, Ing. Mgr. Branislav Krajč - zástupca Únie vojnových veterá-
nov, plk. Ing. Adolf Uličný - zástupca Veliteľstva vzdušných síl 
Slovenskej republiky, PaedDr. Dušan Strieborný - primátor mesta 
Dudince JUDr. Ján Mojžiš - SZPB
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Vybudovanie automatického závlahové systému na 
Mestskom futbalovom štadióne

Mesto Krupina sa snaží aktívne podporovať športové aktivity a podujatia organizované 
v meste. V rámci svojich finančných možností sa dlhodobo venuje aj podpore a rozvoju 
športovísk vo svojej správe. Jedným z takýchto areálov je aj mestský futbalový štadión, 
ktorý je využívaný nielen futbalovým klubom, ale aj inými športovými a záujmovými 
klubmi pôsobiacimi v meste.
Futbal ako jeden z mnohých športov má v meste Krupina dlhú tradíciu. V rámci 
mestského futbalového klubu pôsobia družstvá rôznych vekových kategórii od detí, cez 
mládež až po dospelých. Všetky družstvá sa aktívne zúčastňujú ligových súťaží ako aj 
rôznych turnajov.
Aby mali športovci z mestského futbalového klubu ako aj iných športových 
a záujmových klubov vytvorené vhodné podmienky nielen na tréningové procesy, ale 
aj na rôzne oblastné súťaže, Mesto hľadá vhodné zdroje na podporu týchto klubov 
aj prostredníctvom investovania do športovej infraštruktúry. Jedným z príkladov je 
aj realizácia automatického závlahového systému na Mestskom futbalovom štadióne 
v Krupine.
V roku 2019 Mesto Krupina reagovalo na výzvu Slovenského futbalového zväzu na podporu výstavby, rekonštrukcie a 
dobudovania futbalovej infraštruktúry a podalo žiadosť o dotáciu na vybudovanie automatického závlahové systému na 
futbalovom štadióne MFK Strojár Krupina. Mesto Krupina sa v rámci výzvy stalo úspešným žiadateľom a bola mu na túto 
rekonštrukciu pridelená dotácia vo výške 10 000 €. Dôvodom zapojenia sa do výzvy bola možnosť zmeniť pôvodný závlahový 
systém, ktorý fungoval na báze 4 postrekovačov do ktorých bola privádzaná voda podzemným vedením z priľahlého vodného 
toku. Postrekovače museli byť v určitých intervaloch presúvané a manuálne ovládané, aby došlo k závlahe celej plochy 
futbalového ihriska, čo spôsobovalo aj časovú náročnosť samotného zavlažovania a nevyhnutnú prítomnosť kompetentnej 
osoby. Automatické zavlažovanie je zabezpečené výsuvnými postrekovačmi, pričom ihrisko je rozdelené na 12 závlahových 
sekcií s 24 postrekovačmi ako predpisuje norma UEFA. Závlahový systém je možné spúšťať aj na diaľku čo umožňuje 
pripraviť hraciu plochu kedykoľvek bez nutnosti prítomnosti kompetentnej osoby v areáli ihriska. K ovládacej jednotke 
závlahového systému je pripojené čidlo atmosferických zrážok, ktoré pri dostatku zrážok celý systém odpojí a k opätovnému 
spusteniu dôjde automaticky po odparení zrážok.
Po zrealizovaní projektového zámeru očakávame zlepšenie stavu hracej plochy futbalového štadióna a zabezpečenie 
reprezentatívnych priestorov slúžiacich pre klubových hráčov, hosťujúcich hráčov a rozhodcov, ako aj zlepšenie podmienok 
na prípravu tréningového procesu jednotlivých mládežníckych družstiev. Automatizácia systému závlahy na mestskom 
štadióne ušetrí čas a energie a prispeje k zjednodušeniu, zefektívneniu a skvalitneniu údržby a starostlivosti o hraciu plochu 
na mestskom štadióne.
Realizácia projektu prispeje k vytvoreniu lepších podmienok pre športové aktivity organizované Mestom ako aj športovými 
a záujmovými klubmi mesta.                                                                                                        Mgr. Katarína Jankovičová

Okrem známej 0-eurovej bankovky venovanej 
200. výročiu narodenia A. Sládkoviča, mesto Kru-
pina ponúka na predaj ďalšie memorálie, ktoré 
sa vzťahujú k tejto osobnosti. 
Pamätnú striebornú euromincu v nominálnej hod-
note 10,- EUR v kvalite proof (29,- €) a bežnej 
kvalite (24,- €) (autor návrhu rytec a medailér 
Karol Ličko). Emitentom je Národná banka Slo-
venska, pričom obe mince boli razené v Mincovni 
Kremnica. 
Ďalej ponúka pamätný list (7,- €) k 200. výročiu 
narodenia básnika, ktorý spája odtlačky pamätnej 
mince a známky. 
Známku (1,20 €) k rovnakému výročiu (autor 
ryterc Mgr.art. Jozef Česla) vrátane FDC obálky 
(2,50) s ilustráciou Maríny a pamätnou pečiatkou 
emitovala Slovenská pošta, a.s. prostredníctvom 
POFISu. 
Spomínané memorálie si aj ako vhodný darček zá-
ujemcovia môžu zakúpiť v Múzeu Andreja Sládko-
viča v Krupine a 0 E eurosuvenír (bankovky) aj v 

Memorálie k Andrejovi Braxatorisovi Sládkovičovi 
v ponuke mesta 

Informačnom centre mesta 
Krupina.

        PhDr. Miroslav Lukáč 



InfolistyInfolisty 3INFORMÁCIE

Komunálny odpad
Obyvatelia Krupiny, ktorí sa viac ako 90 dní nezdržiavajú na území mesta – napr. pracujú v zahraničí, chodia na 
týždňovky, študenti študujú v inom meste a tam aj bývajú, majú počas celého roka možnosť požiadať o zníženie 
poplatku za komunálny odpad. K žiadosti doložia potvrdenie  - napr.  zo školy, z internátu, zo zamestnania.

Daň za psa
V priebehu roka, ak vznikne (predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov) alebo zanikne daňová povin-
nosť k dani za psa (napr. úhyn psa, jeho predaj), je potrebné podať daňové priznanie. Tlačivá a všetky potrebné 
informácie Vám poskytneme na Mestskom úrade č. dverí 4 a 5.

Majitelia psov chovaných v bytovom dome, si môžu vyzdvihnúť sáčky na psie exkrementy 
na Mestskom úrade, dvere č. 4.

Daň z nehnuteľností
Do 31. 01. 2021 sa podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Táto zákonná povinnosť vzniká 
všetkým, ktorí v priebehu roka 2020:
- nadobudli v katastri Krupina nehnuteľnosť (napr. rodinný dom, chata, garáž, pozemok, byt...) kúpou 
alebo darom, 
- uzatvorili nájomnú zmluvu na pozemky na viac ako 5 rokov a táto nájomná zmluva je zapísaná v 
katastri nehnuteľností, 
- predali nehnuteľnosť alebo ich darovali,
- majú vydané právoplatné stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie
- ohlásili drobnú stavbu a tá sa v roku 2020 aj zrealizovala.

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. 

Ku daňovému priznaniu  je potrebné doložiť fotokópie dokladov: rozhodnutie o povolení vkladu do katastra, kópiu 
dedičského rozhodnutia, kópiu listu vlastníctva  (LV je možné vytlačiť cez www.katasterportal.sk), kópiu stavebného 
povolenia, kópiu kolaudačného rozhodnutia, kópiu nájomnej zmluvy...
 
V mesiacoch september a október správca dane posiela výzvy na zaplatenie nedoplatku vzniknutého 
na dani z nehnuteľností, dani za psa a poplatku za komunálne odpady. Výzva na úhradu nedoplatku sa 
posiela daňovníkom, ktorí nedodržali termín splátky miestnych daní, ktorý bol do 31. augusta.
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 tlačivá.

Správa daní a poplatkov

Informácie z ekonomického oddelenia
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Mesto Krupina každoročne monitoruje stavebno-technický 
stav nehnuteľností vo svojom vlastníctve. Na rok 2020 
pripravilo návrh realizácie opravy časti strechy Nemocnice 
Krupina v prístavbe ARO, ktorá je postavená na ul. 29. 
augusta vo dvore areálu a cez spojovaciu chodbu sa prepája 
na hlavnú budovu. Oprava časti manzardovej strechy 
pozostávala zo zrušenia murovaného vikiera, demontáže 
jestvujúcich skladieb v riešenej časti strechy a následné 
doplnenie strešnej konštrukcie novými strešnými vrstvami 
v pokračovaní roviny jestvujúcej manzardovej strechy. Ďalej 
boli osadené nové strešné okná a zrealizované nové dažďové 
odvodnenie strechy. Stavebné práce zrealizovala spoločnosť 
Ľubomír Dado, Krupina

Na Mesto Krupina, ako zriaďovateľa škôl a školských 
zariadení na území mesta bola na sklonku školského roka 
2019/2020 adresovaná požiadavka štatutárnych zástupcov 
oboch základnych škôl v Krupine, predmetom ktorej bolo 
vyriešenie havarijného stavu existujúcich spevnených 
asfaltových plôch v areáli týchto zariadení.

Vybudovanie novej spevnenej 
plochy

Mesto Krupina aj v roku 2020 vyčlenilo vo svojom rozpočte 
finančné prostriedky na rozširovanie kapacít parkovacích 
miest na sídlisku Majerský rad, konkrétne pri bytovom dome  
58-59, ktoré prispejú k úprave parkovania v danej lokalite. 
Spevnená plocha je vybudovaná v priestore, kde bola 
najprv zrealizovaná výmena rozvodov tepla spoločnosťou 
STEFFE THS a.s. a následne sa pokračovalo s  vytvorením 
podkladových vrstiev a kladením betónovej zámkovej dlažby, 
vrátane  betónových obrubníkov. Súčasťou tejto investičnej 
akcie je aj novovybudovaný svetelný bod. Stavebné práce 
zrealizovala spoločnosť Ľubomír Dado, Krupina a verejné 
osvetlenie plochy zrealizovala spoločnosť Vladimír Gregáň- 
Revízie a montáž EZ, Krupina. 

Rekonštrukcia asfaltových 
plôch v školskom areáli

 Oddelenie výstavby, ŽP a RR predložilo návrh riešenia 
poslancom na zasadnutie MsZ a po schválení prefinancovania 
tohto návrhu Mesto Krupina počas letných prázdnin 
zabezpečilo rekonštrukciu poškodených povrchov asfaltových 
plôch a zabezpečenie nefunkčného odtoku dažďových vôd. 

V rámci stavby bolo potrebné odfrézovanie poškodeného 
pôvodného asfaltového krytu na vnútroareálových 
komunikáciách, vyrovnanie podkladných vrstiev, osadenie 
nových a oprava poškodených obrubníkov. Pre zabezpečenie 
odtoku dažďových vôd boli osadené betónové odvodňovacie 
žľaby, zaústené do kanalizačnej vpuste, ktorá bola výškovo 
upravená. Po vykonaní týchto prípravných prác bol na celej 
riešenej spevnenej ploche vyhotovený nový asfaltový povrch. 
Dielo zrealizovala spoločnosť RENOVIA s.r.o., Lieskovec.

Oprava časti strechy 
Nemocnice Krupina 

v prístavbe ARO

Na základe požiadavky Mestského bytového podniku, 
s.r.o. a oddelenia správy majetku mesta bola v rozpoč-
te roku 2020 naplánovaná a začiatkom jari zrealizovaná 
investičná akcia, ktorou úspešný uchádzač v rámci ve-
rejného obstarávania, spoločnosť PLAST-TREND s.r.o. zo 
Zvolena  zabezpečil požadovanú výmenu okien a dverí 

Výmena okien a dverí 
v budove mestskej tržnice
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Jeseň je neodlučiteľne spojená s padaním lístia a koncom 
sezónnych prác v záhrade, pri ktorých vzniká väčšie množstvo 
biologicky rozložiteľného odpadu (BRO), resp. bioodpadu. 
Ak Vám vzniklo v záhrade o niečo viac BRO, môžete využiť 
jeho jesenný sezónny zber, ktorý je zavedený najmä za 
účelom zníženia množstva BRO ukladaného na skládke 
odpadov. 
Takisto ako prevencia vzniku nelegálnych skládok na periférii 
mesta, za plotmi záhrad, na brehu vodných tokov a podobne.
 
Mesto Krupina oznamuje občanom, že jesenný 

zber a odvoz bioodpadu spred RD 
sa bude zabezpečovať v dňoch:

od 5. októbra - do 23. októbra 2020
Žiadame preto občanov, aby  biologicky odpad triedili na 
zložku konáre zo stromov a kríkov a na ostatný zelený odpad 
/tráva, lístie, odpad zo záhrad – vňate/. Takto vyseparovaný 
odpad vyložte pred svoje nehnuteľnosti v ranných hodinách 
na miesta, ktoré budú dostupné pre mechanizmus, aj pre 
pracovníkov. Zároveň žiadame občanov, aby konáre narezali 
na malé kusy a ostatný zelený odpad vkladali podľa možností 
do vriec. 
Obyvatelia, ktorí počas tohto zberu a odvozu nestihli 
vyložiť biologický odpad na prístupné miesto, 
môžu využiť služby Zberného dvora, Krupinica 
427, Krupina, ktorý prevádzkuje spoločnosť Marius 

Pedersen a.s. počas prevádzkových dní 
/pondelok – sobota/.

Do objemného odpadu nepatria iné zložky 
komunálnych odpadov  a ani  nebezpečný 

odpad. V prípade, že občania vyložia odpad, 
ktorý nie je predmetom zberu,

 nebude tento odobratý.

Oznamujeme občanom – obyvateľom Krupiny,

 že dňa : 17. X. 2020 /SOBOTA/
 

bude vykonávaný zber objemného odpadu na 
území mesta Krupina.

Objemným odpadom 
sa rozumie zložka komunálneho odpadu, ktorá 
svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá 

používaným nádobám a kontajnerom v 
systéme zberu. Patrí sem starý nábytok, 

koberce, vane, umývadlá, dvere, radiátory a 
podobne. 

 
Odpad určený k vývozu žiadame občanov 

vyložiť najskôr deň vopred po 18.00 hodine a 
najneskôr v stanovený deň do 7.00 hodiny pred 
svoje rodinné domy na chodníky, nie na cestu, 

resp. pri bytových domoch k stanovištiam 
zberných nádob. 

Do objemného odpadu nepatria iné zložky 
komunálnych odpadov  a ani  nebezpečný 

odpad. V prípade, že občania vyložia odpad, 
ktorý nie je predmetom zberu, nebude tento 

odobratý.
 

Ing. Jaroslava Uramová 
oddelenie výstavby, ŽP a RR

Jesenný zber biologicky 
rozložiteľného odpadu 

zo záhrad

v budove mestskej tržnice. Táto investičná akcia pozo-
stávala z výroby plastových okien a dverí, kompletných 
inštalačných prác, demontáže, osadenia okien a dvier, 
ako aj parapetných dosiek, vrátane žaluzií a murárskeho 
začistenia špaliet.

OZNAM  O ZBERE OBJEMNÉHO ODPADU 
NA ÚZEMÍ MESTA KRUPINA 



V období od 1. 4. 2020 do 31. 8. 2020 
celkovo riešila 200 priestupkov, kde 
120 bolo vybavených dohováraním, 
78 priestupkov bolo vyriešených 
v blokovom konaní a dva priestupky 
proti majetku riešených spisovým 
materiálom proti neznámemu 
priestupcovi a po skončení spisových 
materiálov bola spôsobená škoda 
uplatňovaná cestou poisťovní. Ďalších 77 priestupkov 
uložených v blokovom konaní súviselo s porušením 
predpisov v doprave, v jednom prípade  išlo o priestupok 
proti verejnému poriadku.
Mestská polícia v Krupine spolupracovala s orgánmi 
činnými v trestnom konaní a v odôvodnených prípadoch 
poskytla aj kamerové záznamy pre vykonané šetrenie vo 
veci spáchaných trestných činov, priestupkov, dopravných 
nehôd, ktoré sú dokumentované a riešené štátnou políciou. 
     V uvedenom období bolo skontrolovaných 110 osôb, 
hlavne v súvislosti s podozrením páchania priestupkov, 
porušení Všeobecne záväzných nariadení mesta Krupiny 
ako aj osôb, ktoré obťažovali spoluobčanov prosbou 
o poskytnutie finančných prostriedkov. 
     Mestská polícia v Krupine spolupracovala so štátnymi 
a verejnými inštitúciami pri vykonávaných opatreniach 
prijatých Krízovým štábom Vlády SR, Úradom verejného 
zdravotníctva SR, krízového štábu Mesta Krupiny. Táto 
spolupráca naďalej prebieha. Ide hlavne o zabezpečenie 
kontroly dodržiavania prijatých opatrení. Touto cestou 
chcem požiadať každého občana, firmy, podnikateľské 
subjekty o dodržiavanie opatrení v súvislosti pandémie 
ochorenia COVID-19.
     Dávam do povedomia, že Mestská polícia v Krupina 
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
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 Mestská polícia 
v Krupine informuje...

Manželstvo uzavrelo 20 párov:

Opustilo nás 39 spoluobčanov:

     Ing. Adriana Žabková

Marek Výboh a Lucia r. Melišeková
Dominik Hollý a Katarína r. Laurincová
Miroslav Krošlák a Lucia r. Pavlíková
Roman Kudrna a Janka r. Škodová
Jaroslav Randis a Patrícia r. Sľúková
Miloš Selečéni a Zuzana r. Gallová
Jozef Tanečka a Martina r. Ďuricová
Ondrej Ianosteac a Veronika r. Lendvayová
Zoltán Schwarz a Lenka r. Boďová
Dušan Barančok a Anna r. Vodnáková
Jaroslav Praženica a Miroslava r. Mištinová 
Martin Uramkin a Alžbeta r. Fekiačová
Michal Rašner a Denisa r. Miháliková
Martin Grajciar a Silvia r. Búliková
Miroslav Mokrý a Alžbeta r. Meriačová
Andrej Gajdoš a Miriama r. Kyseľová
Erich Knapp a Jana r. Kučerová
Lukáš Ďuriš a Martina r. Jombíková
Matej Ivanko a Mária r. Cibuľová
Vladimír Gregáň a Barbora r. Miškovová

Pastorovič Štefan, 62-ročný
Macko Jozef, 70-ročný
Riska Jozef, 69-ročný
Výbošťoková Mária, 83-ročná
Ližbetin Pavel, 64-ročný
Packová Magdaléna, 77-ročná
Bellová Katarína, 77-ročná
Lupták Štefan, 89-ročný
Janšto Ján, 59-ročný
Frčková Monika, 38-ročná
Výbochová Anastázia, 72-ročná
Nováková Anna, 60-ročná
Zimerman Jozef, 74-ročný
Chovancová Andela, 84-ročná
Sykorová Zlata, 80-ročná
Uhrínová Viera, 64-ročná
Slúková Anna, 83-ročná
Ivaničová Angela, 88-ročná
Trnka Tibor, 79-ročný
Zajac Milan, 66-ročný
Kmeť Ján, 62-ročný
Grnáčová Mária, 66-ročná
Dolinský Štefan, 81-ročný
Labudová Eva, 88-ročná
Mojžišová Jolana, 76-ročná
Moncoľ Emil, 81-ročný
Zošiak Jozef, 53-ročný
Bothárová Gabriela, 85-ročná
Ihracký Rastislav, 38-ročný
Santoris Ján, 68-ročný
Výbochová Cecília, 86-ročná
Tonková Gabriela, 85-ročná
Suchánek Vincent, 90-ročný
Rigler Jozef, 78-ročný
Uhliarová Emília, 53-ročná
Žabková Želmíra, 78-ročná
Mačeková Zuzana, 83-ročná
Baculíková Anna, 89-ročná
Kováč Ernest, 47-ročný

Demografický vývoj obyvateľstva 
v meste Krupina od apríla do augusta 2020 

(vyhotovené k 17. 9. 2020)
Naši novonarodení Krupinčania : 33 detí

Alexander Dolinský
Alexandra Kuzmová
Marshall Ramšík
Jaroslav Dobšovič
Rea Gregáňová
Gréta Šufliarska
Timotej Výboh
Martin Vician
Mia Ďuricová
Emília Ivanová
Timea Kikinderová
Martin Sýkora
Dorotka Hrabovská
Amália Boďová
Daniel Fabian
Matias Marco Meňuš
Matej Hano

Tamara Gregáňová
Soňa Ližbetinová
Melánia Ližbetinová
Natália Hollá
Simon Lukáč
Emma Ujházy
Ján Francisci
Mária Nina Plešková
Zuzana Križanová
Emma Šarinová
Stanislav Rajčok
Nela Stanislava Gvuščová
Gréta Ližbetinová
Samuel Kulich
Ema Sujová
Zoja Bernáthová
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V rámci zvyšovania atraktívnosti nášho mesta pre miestnych obyvateľov, domácich a zahraničných návštevníkov s dôrazom na zachovanie 
kultúrneho dedičstva regiónov požiadalo Mesto Krupina o finančný príspevok v zmysle VZN BBSK č. 38/2019 pre projekt Geschwindova 
záhrada ruží – oplotenie. V areáli krupinského múzea pomenovaného po významnom rodákovi, Andrejovi Braxatorisovi Sládkovičovi, sa 
nachádza záhrada, ktorá je venovaná pamiatke ďalšej významnej osobnosti Mesta Krupina a síce Rudolfovi Geschwindovi, ktorý od roku 
1872 pôsobil v Krupine ako lesmajster.
Okrem svojho povolania sa zaoberal šľachtením a predajom ruží. V celej uhorskej a teda aj slovenskej histórii, nikto nevypestoval viac od-

rôd ruží ako Geschwind. Sám uvádza až 707 odrôd, z 
ktorých sa dodnes zachovalo len okolo 120 a mnohé z 
nich sa dostali do rozárií celého sveta. Asi najznámej-
šia je ruža Gruss an Teplitz (Pozdrav Tepliciam), ktorá 
bola ocenená prívlastkom svetová ruža a v roku 2000 
bola v Montreale zaradená do Svetovej siene slávy 
starých ruží. Rudolf Geschwind umrel v Krupine roku 
1910 a je pochovaný na miestnom cintoríne (zdroj: 
www.krupina.sk).
Na jeho počesť boli v roku 2002 práve v záhrade Mú-
zea Andreja Sládkoviča vysadené ruže darované Ar-
borétom Borová Hora vo Zvolene, ktoré je jedným z 
mála rozárií s ružami Rudolfa Geschwinda. Do Krupiny 
sa tak vrátila aspoň časť z veľkého množstva ruží, 
ktoré tu za svojho života Rudolf Geschwind vypes-
toval. Záhradu využívajú návštevníci Múzea Andreja 
Sládkoviča, kde môžu počas sezóny obdivovať bohato 
kvitnúce ruže a nájsť príjemné schladenie pod mo-
hutným stromom orecha v horúcich dňoch. Konajú sa 
tu rôzne sprievodné podujatia počas spoločenských 
akcií ako napr. Noc múzeí a galérií, Dni mesta Krupina 
a pod..
V posledných rokoch bolo najväčším problémom sa-
motné oplotenie záhrady, ktoré bolo v havarijnom 
stave. Nakoľko je záhrada vyvýšená oproti miestnej 
komunikácii, jej oplotenie je zároveň oporným mú-
rom. Ak by nedošlo k jeho zabezpečeniu a oprave, 
časom by hrozil zosuv pôdy na komunikáciu. Hlavnou 
aktivitou projektu boli teda stavebné práce, ktorých 
výsledkom je opravený múrik v celej jeho dĺžke 44 
m s osadením nových plotových dielcov z kovanej 
konštrukcie. Realizácii stavebných prác predchádzal 

výber dodávateľa v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a v priebehu letných mesiacov došlo k samotnej realizácii diela.
S podporou Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške 8.000,00 EUR sa nám podarilo vytvoriť predpoklad na dobudovanie záhra-
dy do atraktívnejšej podoby pre miestnych obyvateľov ako aj návštevníkov mesta.                                                Ing. Dajana Belláková

Najstarší kamenný kríž v katastri mesta Krupina, ktorý bol koncom 
minulého roka rozobraný a reštaurovaný v ateliéroch akad. sochára 
Jána Filu vo Vlkanovej, sa zaskvel v celej svojej kráse. 
Kameň, kov a železo pretvorené v umelecké dielo a dielo kresťanskej viery 
bude naďalej krášliť túto časť mesta. Vďaka patrí tým, ktorí ho nechali 
postaviť (Samuel Grnáč r. 1848), i tým, ktorí sa oň počas 170 rokov 
starali a v r. 2020 zabezpečili jeho opravu. Poďakovanie patrí aj všetkým 
Krupinčanom, ktorí na túto náročnú opravu prispeli svojimi darmi. I vďaka 
podnetu pani Júlie Dlouhej rod. Alakšovej, krupinskej rodáčky a obyvateľky 
kanadského Vancouvru, sa môžeme tešiť z vydarenej práce, ktorá bola v 
starostlivosti Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine a riadená v spolupráci 
s oddelením výstavby a životného prostredia MsÚ v Krupine. Rekonštrukciu 
poškodeného nápisu, podľa ktorého bol realizovaný i vo finálnej podobe 
na kríži, spracoval historik krupinského múzea dr. Miroslav Lukáč. Na kríž 
sa prostredníctvom sponzorských darov vyzbieralo viac ako 8 248,26 EUR. 
Jeho reštaurovanie (rozobratie, tmelenie, impregnácia, celková povrchová 
úprava, vyčistenie korpusu Krista, vybetónovanie podesty, výroba a inštalácia 
ohrádky i samotného kríža vrátane fotodokumentácie) stálo presne 7 476,- 
EUR. Zvyšné finančné prostriedky vo výške 772,26 EUR budú použité na 
budúcu impregnáciu a prípadné potrebné opravy kríža.

Text a fotografie: PhDr. Miroslav Lukáč

Kamenný kríž 
na Majeroch opravený 

Geschwindova záhrada ruží s novým oplotením
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Spomienka k 200. výročiu narodenia A. Sládkoviča sa z dôvodov covid-opatrení v našom meste 30. marca 2020 uskutočnila 
v obmedzenom režime - položením vencov k jeho pamätníku v Parku Andreja Sládkoviča, no ďalší slávnostne pripravený 
program sa v tento deň neuskutočnil. 

Spomienka na 200. výročie narodenia 
Andreja Sládkoviča

Mesto sa v pôvodnom pláne pripravilo na oslavy, 
pričom v deň jeho narodenín 30. marca v spolupráci 
s Národnou bankou Slovenska mala byť inaugurovaná 
strieborná zberateľská eurominca v nominálnej 
hodnote 10 €, ktorá je z dielne Kremnickej mincovne 
(autor Karol Ličko) a rovnako aj poštová známka 
v spolupráci so Slovenskou poštou, a. s. (autori Karol 
Felix a Jozef Česla). Okrem viacerých kultúrnych 
podujatí – súťaže v prednese poézie Sládkovičova 
Krupina (spolu s Banskou Štiavnicou a jej školami) 
boli naplánované ďalšie akcie. Z nich sa realizovalo 
otvorenie výstavy Po stopách Sládkoviča v spolupráci 
so ZUŠ Krupina, na ktorej boli predstavené práce žiakov 
a absolventov výtvarného odboru umeleckej školy, 
ktoré vznikli pod vedením Mgr. Kataríny Frankovej. 
Podarilo sa zrealizovať emisiu a predaj pamätnej 0 
eurovej bankovky s motívom A. Sládkoviča a múzea, 
ako aj odhalenie lavičky lásky so schránkou pre                

„Básne pre básnika“. Mesto pri tejto príležitosti vydalo 
kalendár s fotografiami rodiska, pôsobiskami i mohylou 
Andreja Sládkoviča (autori fotografií Milan Ďuroch 
a Jozef Lomnický), ktorý získal v celoslovenskej súťaži 
v rámci kategórii mestských kalendárov 1. miesto. 
Okrem toho sa v sobotu 26. septembra uskutočnilo 
podujatie v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 
– Po stopách Sládkoviča. 
Na začiatku školského roka dňa 4. septembra sa 
pôvodné oslavy realizovali v upravenej podobe, 
pričom ich zorganizovalo oddelenie kultúry, športu a 
cestovného ruchu MsÚ v Krupine. Program sa začal v 
Parku Andreja Sládkoviča za účasti žiakov, študentov 
a učiteľov základných a stredných škôl. Pokračoval 
otvorením výstavy prác žiakov výtvarného odboru ZUŠ 
Krupina (výstava Po stopách Sládkoviča) a predstavením 
2 nových obrazov: Marína, Andrej Sládkovič a Antónia 
Júlia Sekovičová od akademickej maliarky Kataríny 
Vavrovej v Múzeu Andreja Sládkoviča. Posledná časť 
programu sa ukončila v ev. a.v. kostole, kde bol Andrej 
Sládkovič pokrstený. Na slávnosti sa zúčastnila aj 

Ing. Radoslav Vazan - primátor mesta, 
Mgr. Anna Borbuliaková - riaditeľka Gymnázia A. Sládkoviča, 

Mgr. Erika Turanová - prednostka OÚ v Krupine
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prapravnučka Karola Braxatorisa – najstaršieho 
brata Andreja Sládkoviča MUDr. Oľga Reháková. 
V parku chrámové zvony ohlásili začiatok spomienky 
a prítomným sa následne prihovoril primátor mesta 
Ing. Radoslav Vazan, ktorý okrem iného spolu s 
viceprimátorkou mesta a riaditeľkou Gymnázia A. 
Sládkoviča Mgr. Annou Borbuliakovou položili k 
pamätníku A. Sládkoviča symbolický veniec z kvetov 
v tvare srdca. Následne i spolu s prednostkou OÚ v 
Krupine Mgr. Erikou Turanovou zasadili lipu Andreja 
Sládkoviča – symbol Slovanov i štúrovcov. V parku 
zazneli Sládkovičove verše v podaní absolventa 
gymnázia Miroslava Ištvána a tvorba žiačky ZŠ JCH 
Barbory Melichovej v interpretácii jej spolužiačky 
Petry Piatrovej. Bývalý študent gymnázia M. 
Inštván presvedčil o kvalitách svojho prednesu 
i interpretovanej básne krupinského rodáka. 
Následne zazneli hymnické piesne v podaní členov 
cirkevného zboru Cantus Carponensis pod vedením 
Mgr. Anny Ližbetinovej. Po asi najstručnejšej vernisáži v dejinách múzea 
program pokračoval v evanjelickom chráme, v ktorom bol Sládkovič pokrstený. 
Na úvod zaznela Fantázia a fúga C mol BWV 537 Johanna Sebastiana Bacha 
od mladého organistu Mateja Svoreňa. Hostia, ale aj študenti si v evanjelickom 
kostole vypočuli vybrané verše z Maríny 
recitované Štefanom Šafárikom, 
členom činohry Divadla Jozefa Gregora 
Tajovského vo Zvolene. 
A po privítaní všetkých hostí Mgr. 
Miroslav Dubek zborový farár 
evanjelického a.v. cirkevného zboru 
v Krupine priblížil svoj osobný vzťah 
k Braxatorisovcom i duchovné korene 
Sládkovičovej tvorby. Následne 
život i dielo Sládkoviča i s výkladom 
niektorých básnikových veršov 
predstavil historik múzea Miroslav 
Lukáč. Záver i kultúrne vyvrcholenie 
patrili speváckemu zboru Cantus 
Carponensis, ktorý precítene 
interpretoval aj pieseň v Slzách matička 
sedela, spracovanú podľa básne 
Dcérka a mať z pera krupinského 
rodáka Andreja Sládkoviča. 

Záverečné poďakovanie patrilo všetkým, 
ktorí sa podieľali na spomienke 
k 200-ročnici krupinského rodáka a jednej 
z najvýznamnejších osobností Slovenska. 

PhDr. Miroslav Lukáč
Foto: r65 studio Ing. Milan Ďuroch

Mgr. Miroslav Dubek, zborový farár 
Štefan Šafárik, člen činohry 

Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene

organista Matej Svoreň

historik PhDr. Miroslav Lukáč Spevácky zbor Cantus Carponensis
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Andrej Sládkovič na slávnostnom podujatí 
pri príležitosti emisie pamätných mincí

Národná banka Slovenska v priestoroch nádvoria Zámku 
Vígľaš dňa 17. septembra zorganizovala slávnostné 
podujatie pri príležitosti emisie 3 strieborných pamätných 
zberateľských euromincí: Chránená krajinná oblasť Poľana 
v nominálnej hodnote 20 eur, ďalej Maximilián Hell – 300. 
výročie narodenie v nominálnej hodnote 10 eur a napokon 
aj Andrej Sládkovič – 200. výročie narodenia v nominálnej 
hodnote 10 eur. Bronzové odliatky averzu i reverzu víťazného 
návrhu mince CHKO Poľana odovzdali guvernér NBS Peter 
Kažimír a obchodný námestník  Mincovne Kremnica Ľuboš 
Kupec zástupkyni Ministerstva životného prostredia SR, 
ďalšie odliatky zástupcovi základnej školy Maximiliána Hella 
zo Štiavnických Baní a napokon odliatky víťazného návrhu 
mince venovanej 200. výročiu narodenia Andreja Sládkoviča 
prevzal poverený za mesto Krupina – historik Múzea Andreja 
Sládkoviča a kronikár mesta Miroslav Lukáč. Autorom 
víťazného návrhu bol akademický sochár Karol Ličko. Odliatok 
averzu i reverzu mince boli prevzaté do zbierok múzea, aby 
sa zachovali pre budúce generácie a pripomínali osobnosť, 
ktorá tvorila kultúru Slovenska. Hostia sa zároveň dozvedeli 
o unikátoch CHKO Poľana, ďalej o živote a tvorbe astronóma, 
katolíckeho kňaza, jezuitu M. Hella i o diele štúrovského 
básnika a evanjelického kňaza A. Sládkoviča. Odovzdávanie 
cien striedali vystúpenia FS Poľana a hudobnej produkcie 
Martina Valihoru a jeho hostí. Okrem iného na podujatí 
zazneli verše z diela Andreja Sládkoviča (Detvan, Marína) 
v precítenom podaní člena činohry Slovenské národného 
divadla v Bratislave Štefana Bučku. Jeho krásny prejav 
spojený s výkladom diela Sládkoviča vypovedá o hlbokom 
poetickom i vedeckom preniknutí do podstaty a súvislostí 
básnikovho diela.                                PhDr. Miroslav Lukáč

Počas letnej sezóny boli opravené už zničené alebo poškodené informačné tabule, 
ktoré v spolupráci s firmou Atelier, s.r.o. Krupina pripravili pracovníci oddelenia 
kultúry MsÚ v Krupine a Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine. Ide predovšetkým 
o informačnú tabuľu na korune hrádze Krupinskej vodnej nádrže na rieke Bebrava 
o Kostole sv. Petra. 
Táto najstaršia sakrálna stavba v Krupine a širokom okolí tu stála už najneskôr 
v polovici 12. storočia. Aj v blízkych mestách Banskej Štiavnici, Zvolene či Banskej 
Bystrici boli doložené iba kostoly mladšie o desiatky rokov! 
Ďalšia opravená tabuľa bola inštalovaná pri Štrampľochu v časti Turecké 

Nové informačné tabule v Bebrave 
a pri Tureckých studniach

studne, ktorá poskytuje 
základné informácie o tomto 
historickom kameňolome 
a možných súvislostiach 
s obdobím tureckých nájazdov 
na Krupinu a Hont. 
Nahradila tak pôvodnú 
vyrobenú z dreva, ktorá vznikla 
v roku 2010 v spolupráci 
s Jankou Haškovou a Mgr. 
Petrom Farárikom z Domčeka 
– CVČ v Krupine.
 
                 PhDr. Miroslav Lukáč
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Pri príležitosti 200. výročia narodenia Andreja Sládkoviča akade-
mická maliarka Katarína Vavrová, žiačka Albína Brunovského pre 
mesto Krupina vyhotovila veľkorozmerný obraz Andrej Sládkovič 
a Antónia Júlia Sekovičová, ktorý bol prvýkrát verejnosti predsta-
vený počas otvorenia výstavy Po stopách Sládkoviča v priesto-
roch múzea dňa 4. septembra 2020. 
Obraz je vyhotovený na japonskom papieri kombinovanou tech-
nikou (kresba, tuš, tempera) a je charakteristický drobnokresbou 
a detailom sústredeným na persóny – Andreja a najmä Antónie 
Júlie. Obraz je nateraz zapožičaný a je možné, že sa ho podarí 
pre zbierky múzea zakúpiť v roku 2021 alebo v rokoch nasledu-
júcich. 

Obrazy Kataríny Vavrovej - Marína, 
Andrej Sládkovič a Antónia Júlia Sekovičová 

Zatiaľ si ho budú môcť návštevníci expozície múzea pozrieť spolu s obrazom Maríny (ktorý je aj na titulnej strane rovnomennej 
knihy) v rámci prehliadky dočasnej výstavy.                                                                                      PhDr. Miroslav Lukáč

0-eurová bankovka Andrej Braxatoris Sládkovič
 znova v predaji

  PhDr. Miroslav Lukáč

0-eurovú bankovku z novej emisie venovanej 
rovnako 200. výročiu narodenia Andreja Braxa-
torisa-Sládkoviča je možné si od druhej polovice 
októbra zakúpiť v Múzeu Andreja Sládkoviča v Kru-
pine a Informačnom centre mesta Krupina. 
Cena bankovky nový dizajn je 3,- EUR. K bankovke 
nový dizajn platí poplatok za návštevu dočasnej 
výstavy múzea vo výške 1,- EUR, respektíve výluč-
ne časti múzea venovanej Andrejovi Sládkovičovi. 
Bankovky budú teda predávané v 2 variantoch: 
1) nový dizajn 
2) nový dizajn s prítlačou Anniversary 2020/vypredané/
Okrem toho je možné si v múzeu zakúpiť ďalšie 
memorálie venované Sládkovičovi: striebornú zbe-
rateľskú mincu v nominálnej hodnote 10,- EUR 
(Kremnická mincovňa), známku i FDC obálku (Slo-
venská pošta – Pofis, s.r.o.), ako aj pamätný list 
mince a známky, ktoré emitovali Národná banka 
Slovenska a Slovenská pošta, a.s.
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Európsky deň jazykov Pasovanie prvákov 
do Školského klubu detí 

Slniečko
„ Milí žiaci! Zajtra – 26. septembra – si pripomíname 
Európsky deň jazykov. Možno tomu neuveríte, ale v Európe 
používame viac ako 200 pôvodných jazykov.“
 
Týmito slovami sa žiakom ZŠ J.C. Hronského prihovorila 
moderátorka Zuzka. Povedala im ešte niekoľko zaujímavostí 
a potom predniesli vybraní žiaci básne vo všetkých jazykoch, 
ktoré sa v našej škole učia. Básne o rodine a priateľstve tak 
zazneli v slovenskom, anglickom, francúzskom, nemeckom 
a ruskom jazyku.

Dňa 30. 9. 2020 na Základnej škole Jozefa Cígera Hronského 
prebiehala slávnostná a zároveň zábavná aktivita s názvom 
Pasovanie prvákov do ŠKD Slniečko. 
Hoci sa každý rok tento významný deň pre nových žiakov 
školského klubu uskutočňuje v telocvični školy za účasti 
všetkých detí z ostatných oddelení, tento rok sa pasovanie 
odohralo „súkromne“ z dôvodu pandemických opatrení. 
Po privítaní a zahájení deti absolvovali pripravené disciplíny 
ako napr. mačka vo vreci, skladanie puzzle v tvare slnka, hod 
na cieľ a stoličkový tanec, pri ktorých sa deti úžasne zabavili. 
Následne ich pani vychovávateľka Mgr. Jana Gecelovská 
pasovala za oficiálnych členov klubu a z rúk pána riaditeľa 
Mgr. Júliusa Gálika si prevzali pamätný list.

Deti čakala sladká a vitamínová odmena v podobe hry Piškóty 
a čokoládka a ovocný šalát, ktorý deťom naozaj veľmi 
chutil. K príjemnej a zábavnej atmosfére prispelo aj školské 
Slniečko, ktoré rozžiarilo očká našich prvákov. Prajeme im, 
aby sa v školskom klube detí Slniečko cítili príjemne a aby 
boli vždy šťastní a usmiati ako v tento deň. 
                                                      Mgr. Jana Gecelovská

Žiaci prvého stupňa sa venovali oslave tohto dňa viac. Prváci 
spoznali pozdravy susedných krajín a zistili, že aj zvieratá 
majú rôznu reč. 
Druháci sa zmenili na obyvateľov európskych štátov a naučili 
sa pár slov v ich jazykoch. Tretiaci a štvrtáci sa venovali 
mape, spoznávali štáty, ich vlajky, zaujímavosti a hlavne reč.
Deň bol plný rozhovorov, smiechu a piesní. 

Po angličtine sa v triedach najčastejšie ozývala ruština, veď 
v našej škole máme už päť šikovných detí z Ukrajiny, ktoré 
sa od nás učia slovenčinu a my sa od nich môžeme naučiť 
hovoriť po rusky.
                                            Mgr. Jana Reháková, ZŠ JCH Krupina
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Rodičom predškolských detí v Krupine sa ešte v minulých školských rokoch bežne stalo, že ich deti neboli prijaté do 
materskej školy. Keďže dopyt po materskej škole bol väčší ako  jej kapacita, nevybavených žiadostí z roka na rok pribúdalo.

Podľa zákona na predprimárne 
vzdelávanie musia byť prednost-
ne prijaté deti, ktoré dovŕšili päť 
rokov a deti, ktoré majú odložený 
začiatok plnenia školskej dochádz-
ky.  Preto  zostali často nevybavené 
žiadosti mladších, najmä dvojroč-
ných detí. V mnohých prípadoch 
to pre rodinu predstavovalo veľké 
komplikácie.
Podobnú situáciu riešia mnohé 
mestá a mestečká na celom Slo-
vensku. Aby sa táto situácia neo-
pakovala, mesto sa rozhodlo tento 
stav riešiť. Pristúpilo k tomu, že 
na elokovanom pracovisku Ivana 
Krasku 60 sa pristaví nové krídlo, 
v ktorom bude umiestnená šatňa, 
trieda, sociálne zariadenie a prá-
čovňa. Túto správu určite s rados-
ťou prijali rodičia, ale aj my, peda-
gogickí zamestnanci. Tieto pekné, 
slnečné priestory sa podarilo vybu-
dovať v rekordne krátkom čase. 

Stavať sa začalo 6. 4. 2020 počas uzavretia ma-
terskej školy, cez  pandémiu  COVID -19. 
Stavebné práce boli ukončené 10. 8. 2020 ko-
laudáciou. Upratovanie a vybavenie nábytkom, 
hračkami i pomôckami sa podarilo vďaka veľ-
kému úsiliu pedagogických a nepedagogických 
pracovníkov z elokovaného pracoviska a riadi-
teľky MŠ Mgr. Dany Cibuľovej ukončiť tak, aby 
sa 2. 9. 2020 v triede mohli hrať prvé deti. Ka-
pacita elokovaného pracoviska Ivana Krasku  60 
sa tak  navýšila o 25 detí.
Ostáva už len dúfať, že na niekoľko nasledu-
júcich rokov je problém s kapacitou materskej 
školy vyriešený a nebudú pribúdať nevybavené 
žiadosti o prijatie. 
                                              kolektív Materskej školy

Materská škola sa rozrástla ...
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Rok 2020, predovšetkým obdobie po 13. marci 2020, bude pre nás všetkých iný,... nezvyčajný,... nezabudnuteľný.... ťažší 
a komplikovanejší v súvislosti s nástupom ochorenia a opatrení COVID 19. 
Napriek tomu, každý z nás potrebuje k životu niečo pekné, pozitívne, niečo, čo mu pomôže zabudnúť na ťažšie chvíle. 
A práve túto úlohu v spoločnosti a aj v našom meste plní umenie a kultúra, ktorá  nám dokáže pohladiť dušu a zmierniť 
negatívne pocity. 
V rámci možností a dodržania nastavených opatrení ohľadom hygieny a obmedzenia šírenia sa vírusu, aj Mesto Krupina a 
zamestnanci Oddelenia kultúry, športu a cestovného ruchu pripravili počas leta niekoľko  kultúrnych podujatí.

Krupinské kultúrne leto 2020 -  Amfiteráter V. Polónyiho

Krupinské kultúrne leto 2020 sme začali podujatím pre najmenších. Do Krupiny prišla v nedeľu 26. júla veselá opička CRA-
ZY  CHICHI, aj so svojimi tancujúcimi kamarátmi. Počasie nám v tento deň veľmi neprialo, tak sme boli nútení presunúť 
program do Kina Kultúra. Napriek tomu, že organizátori prvýkrát organizovali podujatie s povinnosťou používania rúšok, 
malí diváci si s radosťou zatancovali na pódiu spolu s Chichi a rodičia odchádzali spokojní tiež. 
Hneď nasledujúci piatok 31. júla 2020 patril večer úspešnému koncertu dvoch skvelých a výnimočných umelcov, a to PE-
TER BIČ PROJECT a ŠTEFAN ŠTEC s ľudovou hudbou Fajta.  Počasie bolo vynikajúce, čo je prvým predpokladom dobrého 
koncertu, a to návštevníci na  Amfiteátri V. Polónyiho v Krupine potleskom patrične ocenili. 
Ďalší víkend sme sa opäť stretli na amfiteátri. V sobotu 8. augusta sa konala tradičná letná HELILETOGÓNKA, ktorá je veľmi 
obľúbenou predovšetkým pre milovníkov hry na heligónku a tradičnej ľudovej zábavy.
A prišiel ďalší víkend, v poradí už štvrtý s programom na amfiteátri. V sobotu 16. augusta nám počasie až tak neprialo ako 
predchádzajúce víkendy. Ale veselá  kapela ŠČAMBA, ktorá nešetrí dobrou zábavou a veselosťou, napriek nie najlepšiemu 
počasiu rozveselila a rozospievala návštevníkov, ktorých neodradilo pár kvapiek dažďa. Ako sa hovorí, kde je vôľa, tam je 
cesta.  Počas koncertu dážď ustal, až v samom závere zas padlo pár kvapiek, čo však neubralo na dobrej nálade.
Posledný program „Generácie“, sa konal na Amfiteátri V. Polónyiho  v nedeľu 30. augusta, ktorým sme ukončili prázdniny 
a Krupinské kultúrne leto 2020.
Folklórne súbory sa ukázali v plnej paráde. V úvode programu vystúpil a potešil návštevníkov amfiteátra náš krásny a šikov-
ný DFS Vartášik z Krupiny, po nich svoje tanečné a spevácke umenie predviedli vynikajúci súboristi z FS HONT a v závere 
vystúpili hostia z Detvy - FS Podpoľanec, finalista súťaže Zem spieva, ktorých vystúpenie chytilo za srdce každého diváka.
26. septembra sa na Amfiteátri V. Polónyiho konal JESENNÝ REMESELNO-GAZDOVSKÝ JARMOK. Za dodržania všetkých po-
trebných opatrení, postavili svoje stánky v areáli amfiteátra predovšetkým ľudoví remeselníci.  Výrobky z dreva, keramiky, 
skla, bižutéria ale aj produkty z dvora med, cesnak, fazuľa mnohé iné produkty, si nakúpilo  takmer 700 návštevníkov, ktorí 
prišli na jarmok.
Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí si našli čas a predovšetkým mali chuť prísť na pripravené podujatia. 
Veríme, že všetci návštevníci odchádzali spokojní a tak ako je napísané v úvode, kultúra a umenie, ktoré sme vám mohli 
sprostredkovať, vám pohladilo dušu a spríjemnilo letné večery a veríme, že ostanete našimi vernými návštevníkmi našich 
budúcich podujatí.                                                                                                        Oddelenie kultúry, športu a cestovného ruchu 
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Mesto Krupina v spolupráci so spoločnosťou De-
tronics, s ktorou má podpísané memorandum 
o spolupráci chce zatraktívniť viaceré verejné 
priestranstvá v meste nielen pre svojich oby-
vateľov, ale aj návštevníkov a turistov, ktorí do 
Krupiny zavítajú. Aj preto sme sa rozhodli zriadiť 
viaceré nové bezplatné WIFI - FREE zóny. 
Tieto zóny sa nachádzajú na oboch stranách 
Nám. SNP (Malého ringu) – v západnej časti pod 
tribúnou a rovnako vo východnej časti, kde sa na-
chádza autobusové nástupište. 
Bezplatná WIFI - FREE zóna funguje aj v okolí 
strážnej veže Vartovka. 
Do budúcnosti plánujeme pokračovať s jej za-
vádzaním aj na ďalšie navštevované verejne 
prístupné miesta, ako sú napr. Park Andreja Slád-
koviča, Mestský štadión, či iné miesta v intravilá-
ne mesta. 
             Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta

Mesto Krupina rozširuje pokrytie 
bezdrôtovej siete WIFI - FREE
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V Múzeu Andreja Sládkoviča v Krupine 
sa uskutočnil predaj 0-eurovej bankovky

Oddelenie kultúry a ces-
tovného ruchu Mestského 
úradu v Krupine zabez-
pečilo prípravu a predaj 
0-eurovej bankovky k 
200. výročiu narodenia 
Andreja Braxatorisa-Slád-
koviča. 
Predaj sa uskutočnil v so-
botu dňa 27. júna 2020 v 
priestoroch Múzea Andre-
ja Sládkoviča v Krupine. 
Múzeum Andreja Sládko-
viča však záujemcovia a 
náruživí zberatelia oblie-
hali už od pondelka, kedy 
prišiel ako prvý zberateľ 
z Kežmarku. V utorok na-
sledovali ďalší a v stredu 
sa ich pred múzeom sú-
streďovalo už okolo 25. 
Vo štvrtok sa ich počet 
strojnásobil a v piatok pri 
múzeu a v okolí stanova-
lo cca 200 zberateľov. A 
v nasledujúci deň prišli 
do Krupiny ďalší zberate-
lia, ktorí vytvorili živého 
hada takmer až po sochu 
A. Sládkoviča v mestskom 
parku.         
V sobotu ráno sa začal 
predaj a do podbránia 
boli postupne púšťaní 
záujemcovia o kúpu ban-
kovky. Najväčší záujem 
bol o 10,- EUR set, teda 
špeciálne autorské vyda-
nie bankovky s reliéfom 
podpisu autora výtvarné-
ho návrhu Jozefa Česlu 
z Kežmarku, ktoré bolo 
vložené do papierového 
obalu so stručným textom 
o Sládkovičovi. Autorom 
textu je historik múzea M. 
Lukáč, ktorý tiež spolupra-
coval pri príprave podkla-
dov bankovky (fotografia 
múzea). V predaji ostalo 
takmer 170 kusov, pričom 
ďalšie veľmi žiadané boli 
bankovky s prítlačou an-
niversary (tzv. výročné), 



InfolistyInfolisty 17INFORMÁCIE

ktoré sa odlišovali od štandard-
ných špeciálnou slepotlačou vi-
diteľnou oproti svetlu či pod UV 
žiarením a s voľným okom vidi-
teľnými 5 hviezdičkami. 
Tie boli v predaji v počte takmer 
1000 kusov. Do konca predajnej 
doby (do 16.00 hodiny) sa vypre-
dal takmer celý náklad, ktorý bol 
k dispozícii, pričom na dopredaj 
ostalo približne 250 kusov. Vy-
tlačenie a dodanie bankovky pre 
mesto Krupina zabezpečila firma 
Nunofia, s.r.o. Banská Bystrica. 
Vzhľadom k tomu, že sa bankov-
ky v priebehu troch dní vypreda-
li, mesto Krupina rozhodlo o no-
vej dotlači s cieľom pripraviť pre 
záujemcov dlhodobo dostupný 
a krásny suvenír reprezentujúci 

osobnosť Andreja Braxatorisa Sládko-
viča i mesto Krupina. 
Bankovky z novej emisie v poč-
te 5 000 kusov je možné od druhej 
polovice októbra zakúpiť v mú-
zeu a informačnom centre mesta.  
                              PhDr. Miroslav Lukáč

Foto: r65 studio Ing. Milan Ďuroch   
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„Ťažko sa hľadajú tie správne slová. Každý niečo zažil v živote a každý má svoj príbeh a každý pozná 
svoju bolesť. Posledné týždne boli pre mňa a pre môjho syna  najťažšia skúška v živote a jediný spôsob 
ako zvládnuť túto skúšku je pozerať sa dopredu a nepozerať na minulosť, ktorú už nijak nezmeníme.
Tieto ťažké chvíle momenty, ktoré sme prežívali zostanú v nás celý život, ale práve ľudia ako ste VY,  
sa nám celý čas neúnavne snažili pomáhať,  aby to bolo trošku jednoduchšie a aby sme nestratili nádej 
postaviť sa späť na vlastné nohy.
Preto sa chcem všetkým ľuďom, Mestu  Krupina a rodine  Gregáňovej /ktorá nám  poskytla bývanie/ 
zo  srdca veľmi pekne poďakovať za akúkoľvek pomoc,  či sa jednalo o finančnú, materiálnu a duševnú.
Ďakujem,  že  sú  ešte ľudia s veľkým  srdcom.“                                   

POĎAKOVANIE

Svetlana a Peťo

Ústredný krízový štáb na základe výrazne sa zhoršujúcej epidemiologickej situácie na Slovensku navrhol 
nasledovné opatrenia:
Opatrenia majú platiť od štvrtka 15. 10. 2020, s výnimkou opatrenia týkajúceho sa vzdelávania na stredných 
školách, to je v platnosti od 12. 10. 2020.

RÚŠKA
Rúška bude povinné nosiť v intraviláne obce a mesta. Na tvári ich nebudete musieť mať v extraviláne obce či mesta, naprí-
klad v prírode, ak ste členovia spoločnej domácnosti, alebo ak budete od cudzích osôb vzdialení viac ako 5 metrov.
Nosenie rúšok bude povinné aj pre deti na prvom stupni základných škôl. V materských školách je ich nosenie dôrazne od-
porúčané. Výnimku z nosenia rúšok budú mať napríklad aj nepočujúci žiaci a žiaci s mentálnym postihnutím a s poruchou 
autistického spektra.
ŠKOLY
Stredné školy prechádzajú od pondelka (12. 10. 2020) na dištančné vzdelávanie až do odvolania (študenti sa pohybujú v 
najmenej ucelených kolektívoch, týmto rozhodnutím sa minimalizuje ich mobilita – cestovanie za vzdelaním hromadnou 
dopravou a pod.). Základné a materské školy a osemročné gymnáziá budú fungovať v režime ako doteraz (ucelený kolektív, 
školy sa nachádzajú prevažne v mieste ich bydliska a pod.) Školské družiny budú fungovať za prísnych opatrení. Fungovať 
bude aj školské stravovanie podľa nastavených usmernení.
Fungovanie telocviční v školách, skupinových výučieb umeleckých škôl či centier voľného času sa dočasne ruší. Rovnako sa 
ruší organizácia lyžiarskych, plaveckých kurzov, exkurzií či iných výletov a aktivít mimo škôl.
Bližšie podrobnosti zverejní ministerstvo školstva na svojej webovej stránke.
HROMADNÉ PODUJATIA
Zakazujú sa všetky hromadné podujatia, výnimku budú mať sobáše, krsty a pohreby, pričom bude pre nich platiť obmedze-
nie 1 osoba na 15 štvorcových metrov v interiéri; v exteriéri bude nutné dodržiavať dvojmetrové rozostupy, pričom počet 
účastníkov nebude obmedzený.
Výnimka bude rovnako platiť pre zápasy profesionálnych líg (futbal, hokej, volejbal, basketbal, hádzaná – 1.liga), ktoré sa 
však budú musieť konať bez účasti divákov, hráči budú pravidelne testovaní na COVID-19
Ostane zachovaná výnimka zhromaždení zvolaných na základe zákona (mestské a obecné zastupiteľstvá, schôdze parla-
mentu, súdy) za dodržiavania nastavených protiepidemických opatrení.
PREVÁDZKY
Počet zákazníkov v prevádzkach bude obmedzený na 1 osobu na 15 štvorcových metrov
V obchodných centrách sa zvažuje možnosť merania teploty pri vstupe
Prevádzky verejného stravovania (reštaurácie, pohostinstvá, kaviarne a podobne) budú môcť podávať nápoje a jedlo len v 
exteriéri (terasy) alebo ich baliť zákazníkom so sebou
Otváracie hodiny prevádzok verejného stravovania ostávajú obmedzené podľa súčasných pravidiel.

Seniori budú mať vyhradené hodiny pre nákup v potravinách a drogériách od 9:00 do 11:00, nakupovať 
však budú môcť aj mimo tohto času, dôrazne im však ako rizikovej skupine odporúčame, aby využívali tento 
vyhradený čas, pretože najmä v pracovnom týždni v tomto čase nakupuje menej iných skupín obyvateľstva

Uzatvoria sa prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení, kúpalísk, plavární, sáun, akva-
parkov, fitness a wellness centier.

OPATRENIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU SA SPRÍSTNILI

KINO KULTÚRA 
POČAS TRVANIA PANDEMICKÝCH NARIADENÍ COVID 19

N E P R E M I E T A
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Hneď na úvod leta 5. júla sme absolvovali 1. kolo súťaže 
družstiev SsAZ starších žiakov/žiačok v Dubnici nad Váhom. 
V súťaži družstiev st. žiakov sme obsadili vynikajúce 3. 
miesto, na čom mali veľký podiel skvelé výsledky našich 
mladých atlétov, čo nasvedčuje aj počet 7 osobných rekor-
dov. Súťažili sme v oklieštenej len 3 člennej zostave (Ši-
mon Troiak, Adam Korčok, Milan Kohút). V súťaži st. žiačok 
štartovala Karin Ištokovičová, ktorá si vo všetkých svojich 3 
disciplínach utvorila osobné rekordy.

2.kolo súťaže družstiev 13. septembra, taktiež v Dubnici 
nad Váhom, kde sme opäť obsadili 3. miesto a postup na 
M-SR družstiev nám ušiel len o pár bodov (postupovali len 
družstvá na 1. a 2. mieste). Reprezentovali nás (Š. Troiak, 
D. Kyseľ, Š. Uhrík, M. Korčok, A. Korčok, M. Ungvarský, S. 
Furhoffer). V súťaži st. žiačok sa nestratili Krupová M. a Iš-
tokovičová K. a zbierali cenné skúsenosti na ďalšie blížiace 
sa preteky.

Atléti z AK Krupina neustále napredujú a robia nám radosť

Na majstrovstvách SR a majstrovstvách SsAZ sme získali až 8 medailí.
18. júla si na M-SR veteránov na 1500 m trati vybojoval bronzovú medailu Julo Korčok.
2. a 3. miesto na majstrovstvách SR v polmaratóne veteránov 8 augusta v Rajci, vybehali pre náš 
klub v úmornej horúčave a v náročnom kopcovitom teréne Julo Korčok a Vlado Šrámek. Tomáš 
Veróny dobehol vo svojom debute na polmaratónskej trati v absolútnom poradí na 121. mieste 
a Andrej Červenák na maratónskej trati na 166. mieste
  
30. august patril majstrovstvám SsAZ st. žiakov, ktoré boli opäť pre nedostatok vhodných atle-
tických oválov v našom okolí situované v Dubnici nad Váhom. Získali sme 1 zlatú, 2 strieborné a 
3x smolné 4. miesto.
Šimon Troiak 3000m 1. miesto
Kohút Milan skok do diaľky 2. miesto (PB)
Kohút Milan 300m 2. miesto (PB)
Troiak Šimon 300m 4. miesto (PB)
Kohút Milan hod oštepom 600g 4. miesto (PB)
Karin Ištokovičova 800m 4. miesto (PB)
Krupová Michaela 2000m 5. miesto
Troiak Šimon hod oštepom 600g 6. miesto (PB)
Krupová Michaela 300m 7. miesto (PB)
Karin Ištokovičová 150m 30. miesto (PB)

Majtrovstvá SR v polmaratóne 6. 9. 2020 v Bratislave nás repre-
zentovalo družstvo mužov (Šimon Wahlandt, Ján Sopko, Wahlandt 
Peter, Julo Korčok, Vladimír Šrámek) z AK Krupina a umiestnili sme 
sa na vynikajúcom 2. mieste.
Zároveň sme v ten istý deň pretekali aj na M-SR dorastu na Mladej 
Garde v Bratislave, kde sme si parádne zasúťažili so staršími a tí 
nás potiahli ku krásnym osobným rekordom. 
Šimon Troiak 6. miesto 3000m -9:56.09 PB
Kohút Milan 8. miesto oštep 700g - 30.42 PB
Šimon Uhrík 1500 m - 20. miesto 5:20.45 PB
Karin Ištokovičová 1500 m - 14.m 5:52.76 PB
Krúpová Michaela 1500 m - 15.m 6:00.63 PB

Počas 1. dňa M-SR starších žiakov 19. septembra sa najviac darilo 
Šimonovi Troiakovi, ktorý získal v napínavom behu na 3000m strie-
bornú medailu. Na rovnakej trati obsadil v premiére Šimon Uhrík 
v osobnom rekorde 14. miesto. Treba vyzdvihnúť výsledky Milana 
Kohúta, ktorý si po tréningovej absencii dokázal v obidvoch svojich 
disciplínach vytvoriť hodnotné osobné rekordy! V behu na 2000m 
zaostala Michaela Krúpová za svojim osobným maximom len o 2 
sek. a Karin Ištokovičová v premiére na tejto trati obsadila solídne 
18. miesto. 
Na 2. deň sme pokračovali v súťaži majstrovstiev SR a naše atletic-
ké nádeje nás opäť potešili svojimi výkonmi.
Troiak Šimon 3000m 2. miesto, 800m 7. miesto
Kohút Milan oštep 600g 8. miesto PB, 300m 10. miesto. PB, 800m 
12. miesto PB

Krúpová Michaela 2000m 15. miesto
Karin Ištokovičová 2000m 18. miesto PB, 800m 21. miesto
Šimon Uhrík 3000m 14. miesto PB, 800m 18. miesto

   Mgr. Július Korčok
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„Rozbehajme Krupinu“ s rekordnou účasťou

Prvá októbrová nedeľa už tradične 
patrí MMM v Košiciach. Tohtoročný 
97. ročník bol ovplyvnený korona-
vírusovov pandémiou a organizáto-
rom veru nebolo čo závidieť. 
Preteky boli na skrátenom okruhu 
4,2km, ktorý pretekári absolvovali 
10x. 
Atletický klub Krupina reprezento-
vali v tejto kráľovskej disciplíne až 
5-ti členovia nášho klubu a napriek 
náročným poveternostným pod-
mienkam si počínali veľmi dobre.
Najúspešnejšia Veronika Ľašová 
si vybojovala celkové 4. miesto a 
v rámci majstrovstiev SR obhájila 
vlaňajšiu bronzovú priečku. Július 
Korčok obsadil 20. miesto (13. 
M-SR), Vladimír Šrámek 31. miesto 
(15. M-SR), Radoslav Jambrich 66. 
miesto (26. M-SR) a Ján Ungvarský 
140. miesto (40. M-SR). 
Gratulujeme.

                              Mgr. Korčok Július

1. augusta organizoval Atletický Klub Krupina 2. ročník športového podujatia pre rodiny s deťmi, ale aj pre všetkých športo-
vých nadšencov, Rozbehajme Krupinu. Svojou účasťou podujatie podporil aj olympijský víťaz z Rio de Janeiro Matej Tóth a 
neobvykle si aj zapretekal na netradičnej trati štafetového behu na 10x400m spolu so svojou manželkou Lenkou. Množstvo 
atraktívnych súťaží, sprievodný program a účasť vyše 200 pretekárov v rôznych vekových kategóriách vytvorili veľmi prí-
jemnú atmosféru. Sme veľmi radi, že napriek náročným časom, ktoré nás v tomto roku postretli, sme dokázali prichystať 
podujatie na naozaj slušnej úrovni. 
Sprievodný program, atrakcie, vhodne nastavené bežecké kategórie rozžiarili nielen detské tváre. Medzi najstarším pre-
tekárom z Banskej Štiavnice Jurajom Cengelom a najmladšou Hudecovou Natáliou bol nádherný vekový rozdiel 80 rokov.
Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali:

Predškolský vek dievčatá 100m - Kalmáneková Alica
Predškolský vek chlapci 100m - Bukovčan Matúš
Prípravka dievčatá 200m - Korčoková Hana
Prípravka chlapci 200m - Capuliak Damián
Najmladšie žiačky 300m - Konôpková Elizabeth
Najmladší žiaci 300m - Furhoffer Samuel
Mladšie žiačky 300m - Králiková Zuzana
Mladší žiaci 300m - Furhoffer Martin
Staršie žiačky 800m - Podmanická Anna
Starší žiaci 1000m - Troiak Šimon
Dorastenci 1000m - Varga Krištof
Muži 3000m Ďurica Peter
Ženy 2000m Garguláková Alžbeta
Muži nad 35r. Králik Michal
Ženy nad 35r. Skopalová Lucia
Štafeta 10x400m - AK Krupina (Korčok J., Ľašová V.)

Ďakujeme všetkým partnerom, sponzorom a dobrovoľníkom, ktorí podporujú našu činnosť a realizáciu projektov pre deti 
a mládež v Krupine.                                                                                                                      Mgr. Július Korčok

MMM Košice
2020


