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Dňa 3. marca v deň 75. výročia oslobodenia mesta Krupina, sa uskutočnil spomienkový a pietny akt spojený s odhalením novej pamätnej 
tabule rumunskej armáde na budove MsÚ. V tento deň sa zástupcovia mesta Krupina, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa 
Rumunskej republiky na Slovensku pani Doamna Steluta Arhire, ďalej pridelenec obrany Ruskej federácie v SR Jurij Penkov, zástupca 
pridelenca obrany Alexej Klimov, prednosta Okresného úradu vo Zvolene Ing. Samir Moumani, prednosta Okresného úradu v Krupine Ing. 
Peter Filuš, predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Krupine JUDr. Ján Mojžiš a pplk. v zálohe 
a zástupca vojnových veteránov Ing. Branislav Krajč, ale aj obyvatelia Krupiny, riaditelia, žiaci a študenti krupinských škôl vo vytrvalom 
daždi poklonili obetiam 57 padlých hrdinov z radov príslušníkov rumunskej kráľovskej armády.
Primátor mesta spolu s pani veľvyslankyňou slávnostne odhalili pamätnú tabuľu. Vo svojom príhovore veľvyslankyňa Arhire poďakovala 
predstaviteľom mesta a obyvateľom Krupiny, že uchovávajú spomienku na padlých hrdinov aj v podobe pamätníkov a pietnych symbolov. 
Na počesť všetkých hrdinov zazneli hymny Rumunskej republiky, Ruskej federácie i Slovenskej republiky a aj na budove mestského úradu 
zaviali vlajky troch štátov – Slovenska, Rumunska a Ruska. Venconosiči zároveň uložili k pamätníkom vence od vencovenovateľov, ktorí 
sa poklonili pri pamätných tabuliach (i pri novej) a pri pamätníku Červenej armády. Práve pod jej velením rumunskí dôstojníci a vojaci 
bojovali na Slovensku a v dňoch 3. – 5. marca 1945 57 z nich padli v boji o slobodu obyvateľov mesta Krupina.
V tom čase boli pochovaní na starom cintoríne, na ktorom vznikol ešte v prvých mesiacoch po oslobodení kamenný kríž od miestneho 
kamenárskeho majstra Jána Lendvorského, a to s menami všetkých padlých rumunských vojakov i dôstojníkov. Spolu s pamätníkom v 
Lučenci patrí medzi prvé pamätníky a vojnové hroby inštalované na počesť padlých rumunských vojakov na území bývalého Československa. 
Neskôr boli takmer všetci rumunskí (rovnako ako sovietski vojaci) exhumovaní a premiestnení na vojenský cintorín do Zvolena. Kríž ostal, 
zem vydala mŕtvych hrdinov... 
Pri tomto pamätníku umiestnenom na starom cintoríne sa 
boli okrem oficiálneho programu pokloniť pani veľvyslankyňa 
Arhire spolu so zástupcami ruskej ambasády, štátnej správy 
a SZPB.
Vďaka rozhodnutiu poslancov MsZ a primátora mesta je 
od roku 2020 na budove MsÚ nad 2 pamätnými tabuľami 
vzťahujúcimi sa na obdobie II. svetovej vojny aj nová 
pamätná tabuľa s týmto nápisom:

PAMIATKE 57 PADLÝCH HRDINOV
RUMUNSKEJ ARMÁDY

SPOLUOSLOBODITEĽOV MESTA
3.-5. MARCA 1945

VENUJE MESTO KRUPINA 3. III. 2020
Text pamätnej tabule navrhol historik Múzea Andreja 
Sládkoviča v Krupine a z čiernej žuly so zlatým písmom 
ju vyhotovil miestny kamenársky majster Karol Roganský.                                                                                                                                        
                                      PhDr. Miroslav Lukáč, historik múzea

Spomienka a odhalenie novej pamätnej tabule

Ing. Radoslav Vazan 
s veľvyslankyňou 

Rumunskej republiky na Slovensku 
J.E. Doamna Steluta Arhire
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Niektorým ľuďom hrozí väčšie riziko nákazy, ako poukazujú prvotné informácie z krajín,
kde sa prudko rozšíril COVID-19, a to: 
 
 
 

o    ochorenie srdca,
o    cukrovku,
o    pľúcnu chorobu,
o    chronické ochorenia so znížením imunity.

Poproste svoje okolie, aby vás dostatočne zásobili na obdobie aktuálne vyhlásené vládou alebo
krízovým štábom.
Dodržujte bezpečnostné opatrenie týkajúce sa dostatočného odstupu od iných ľudí aspoň 2 metre.
Keď chodíte na verejnosť, noste na tvári rúško a držte sa ďalej od chorých, obmedzte úzky kontakt
a umývajte si často ruky.
Davom sa vyhýbajte čo najviac. 
Vyvarujte sa cestovaniu vo verejnej doprave.
Od prepuknutia choroby COVID-19 vo vašom okolí zostaňte doma čo najviac, aby ste znížili riziko
nákazy. Vychádzajte iba v nutných prípadoch, ako je napríklad nákup potravín.

COVID-19
Osoby s vyšším rizikom ochorenia

Ak ste kvôli svojmu veku, alebo kvôli vážnemu dlhodobému
zdravotnému problému vystavený väčšiemu riziku plynúcemu 
z potenciálne vážnejšieho priebehu ochorenia COVID-19, je
mimoriadne dôležité, aby ste podnikli nasledovné kroky 
na zníženie rizika nákazy:

Kto je vo väčšom riziku?

www.korona.gov.sk

 Starší ľudia vo veku 60 rokov a viac.
 Ľudia, ktorí majú vážne chronické ochorenie, ako napríklad:

Pripravte sa na COVID-19

Podniknite kroky na zníženie rizika nákazy

1

Zostaňte doma: Ľudia, ktorí majú mierne ochorenie COVID-19, majú byť počas
choroby izolovaní doma. Mali by ste zamedziť činnosti mimo svojho domu,            
 s výnimkou nevyhnutnej lekárskej starostlivosti.
Vyhýbajte sa verejným priestranstvám: Nechoďte do práce, školy alebo na verejné
priestranstvá.
Vyhýbajte sa mestskej hromadnej doprave: Vyhnite sa používaniu verejnej
dopravy, spoločných jázd autom alebo taxíkom.

1.

2.

3.

COVID-19
Čo robiť, ak ste chorý

Kroky, ktoré pomôžu zabrániť šíreniu 
COVID-19, ak ste chorý

Zavolajte svojmu všeobecnému lekárovi
Ak si myslíte, že ste boli vystavený ochoreniu COVID-19 a objavila sa
horúčka a príznaky ako je kašeľ alebo ťažkosti s dýchaním, kontaktujte
telefonicky svojho všeobecného lekára.

www.korona.gov.sk 1

Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
Ak máte ochorenie COVID-19 alebo máte podozrenie, že ste nakazený vírusom, ktorý
spôsobuje COVID-19, postupujte podľa krokov uvedených nižšie, aby ste zabránili šíreniu
choroby na ľudí vo vašej domácnosti a vo vašom okolí.

Zostaňte doma, s výnimkou lekárskej starostlivosti

Skôr než osobne navštívite svojho lekára, zavolajte mu
Zavolajte vopred: Ak máte dohodnuté stretnutie u lekára, zavolajte poskytovateľovi
zdravotnej starostlivosti a povedzte mu, že máte alebo môžete mať COVID-19. To
pomôže poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti podniknúť kroky na zabránenie
šírenia nákazy alebo vystavenia riziku nákazy iných ľudí.

Čo robiť, ak ochoriete

Zostaňte doma a kontaktujte svojho lekára.
Kontaktujte svojho lekára a informujte ho o svojich príznakoch. Povedzte mu, že máte alebo môžete
mať COVID-19. Táto informácia mu pomôže sa o Vás postarať a taktiež zabráni infikovaniu alebo
vystaveniu nákazy iných ľudí.
Ak nie ste dostatočne chorí na hospitalizáciu, môžete sa uzdraviť doma. 
Rozoznajte, kedy treba vyhľadať naliehavú pomoc v núdzi.
Ak máte niektorý z vyššie uvedených varovných signálov, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Prípravné plánovanie komunity (žijúcom na sídlisku, v spoločných priestoroch či v okolí) na COVID-19
by malo zahŕňať starších ľudí (60 rokov a viac), ľudí so zdravotným postihnutím a organizácie, ktoré
ich podporujú, aby sa zabezpečilo zohľadnenie ich potrieb.

Zariadenia dlhodobej starostlivosti by mali obmedziť kontakt s verejnosťou a dodržiavať hygienické
pokyny, aby zabránili zavedeniu a rozšíreniu COVID-19. 

o    Mnoho z týchto jednotlivcov žije v komunite a mnohí z nich sú závislí od služieb a podpory
poskytovanej v ich domovoch alebo v komunite, aby si udržali svoje zdravie a nezávislosť.

Pomôžte svojmu príbuznému, ktorý patrí do rizikovej skupiny a v prípade potreby mu vyberte lieky
z lekárne.
Zásobte sa potravinami,  ktoré sa nekazia rýchlo, aby ste ich mali doma po ruke a tak minimalizovali
návštevy obchodov. Potraviny zabezpečte na krízové obdobie, ktoré je aktuálne vyhlásené vládou
alebo krízovým štábom.

Čo môžu urobiť ostatní, aby podporili
najohrozenejších ľudí

Podpora okolia pre starších ľudí

Podpora od rodiny a opatrovateľa

www.korona.gov.sk

COVID-19: Pomoc sebe a druhým

10.

Ak je to možné, zostaňte 
v samostatnej miestnosti a
mimo dosahu ostatných ľudí 
vo vašej domácnosti. Mali by 
ste tiež používať samostatnú
kúpeľňu a WC, ak je k dispozícii. 

10 odporúčaní pri COVID-19

Umývajte si ruky mydlom a
teplou vodou najmenej 20
sekúnd viackrát za deň alebo
použite  dezinfekčný
prostriedok na ruky s obsahom
najmenej 60% alkoholu.

8.

9.

Máte podozrenie alebo potvrdený koronavírus?
Zostaňte doma, nechoďte 
do práce, školy ani na verejné
priestranstvá. V prípade potreby
nákupu alebo inej požiadajte ľudí
vo vašom okolí, aby išli za vás.
Ak musíte ísť von, vyhnite sa
používaniu akéhokoľvek druhu
verejnej dopravy alebo taxíkov.
Vždy použite rúško na tvár.

Starostlivo sledujte svoj
zdravotný stav a príznaky.
Príznaky nájdete na webe
www.korona.gov.sk
Ak sa vaše príznaky zhoršia,
okamžite kontaktujte svojho
lekára.

Oddýchnite si a pite dostatok
tekutín.

Ak ste objednaní k lekárovi,
telefonicky ho informujte, 
že máte alebo môžete mať
COVID-19. Pokiaľ telefón
nezdvihne, pošlite sms. 
K lekárovi nechoďte.

V prípade mimoriadnych
zdravotných udalostí volajte
na číslo 155 a informujte
dispečing, že máte alebo
môžete mať COVID-19.

Zakryte si ústa rúškom alebo
odevom, keď kýchate alebo
kašlete. Nepoužívajte samotné
ruky, pretože sa dotýkajú
mnohých povrchov.

Vyhnite sa zdieľaniu osobných
vecí s inými ľuďmi vo vašej
domácnosti, ako sú riad,
uteráky a posteľná bielizeň.

Vyčistite všetky povrchy, ktorých
sa často dotýkate, ako napríklad
stoly a kľučky. Používajte
domáce dezinfekčné prostriedky
na dané povrchy. 

1.

www.korona.gov.sk

2.

3.
4.

5.

6.

7.

155

INFORMÁCIE COVID-19
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Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 30. marca 
po dlhšej diskusii a podrobnom zvážení výhod aj nevýhod 
tohto kroku schválilo zmluvu o dielo so zhotoviteľom. 
Zároveň mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo prijatie úveru 
od najvýhodnejšej ponuky - Slovenskej sporiteľne vo 
výške 216 000,- EUR na finančné zabezpečenie výstavby. 
Vybudovaním prístavby vznikne nová trieda s kapacitou do 
25 detí a s potrebným sociálnym zázemím. 
Mesto Krupina sa aj týmto krokom snaží zabezpečiť ďalšie 
miesta pre deti na základe oprávnených požiadaviek 
a potrieb zo strany rodičov detí starších ako 3 roky, ktoré 
vznikali už počas školského roka 2018/2019.                   

Mesto Krupina rozširuje kapacitu materskej školy

Zároveň samospráva mesta reaguje aj na 
nárast počtu narodených detí v našom meste 
a zvýšený záujem o výstavbu rodinných 
domov a bytov, osobitne práve v lokalite 
„Za katastrom“ (Nad Novou ulicou), ktorá 
bezprostredne susedí s našimi elokovanými 
triedami materskej školy na ulici Ivana 
Krasku. Termín ukončenia prác je stanovený 
do 10. augusta 2020.

          Ing. Radoslav VAZAN, primátor mesta 

V pondelok 6. apríla 2020 začala stavebná firma Ľubomír Dado, ktorá bola úspešná vo výberovom konaní 
realizovať práce na budovaní prístavby a statickom zabezpečení elokovaných tried Materskej  školy na ulici 
Ivana Krasku.
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V tomto roku je naplánovaná 
posledná etapa rekonštrukcie 
a to na sídlisku Majerský 
rad. Práce, ktoré realizuje 
spoločnosť Globál Bojnice, 
s.r.o. sa začali na konci marca. 
Pôvodné staré rozvody tepla, 
ktoré mali straty na rozvodoch 
sú nahradzované modernými 
predizolovanými Pipeco rúrami, 
ktoré majú výborné tepelno-
izolačné vlastnosti a šetria 
peniaze v konečnom dôsledku 
nielen firme, ale aj odberateľom 
tepla a domácnostiam. 
Priestor medzi bytovými 
domami, kde rekonštrukcia 
prebieha plánujeme po jej 
skončení využiť na nové 
parkovacie miesta, ktorých 
je na sídlisku Majerský rad 
nedostatok a po ktorých je 
veľký dopyt. 
       Ing. Radoslav VAZAN,                                                                                                                                           
                                        primátor mesta

STEFE THS ukončuje výmenu rozvodov tepla v Krupine
Spoločnosť STEFE THS, a.s. postupne každý rok obnovovala sieť rozvodov tepla v našom meste.
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V obradných priestoroch Mesta Krupina sa dňa 21. 2. 2020 uskutočnilo vyhlásenie výsledkov v poradí už 5. ročníka ankety Krupinský 
športovec roka. Krupinský športovec roka je ocenenie udeľované najlepšiemu športovcovi a športovému kolektívu v meste Krupina za 
dosiahnuté mimoriadne športové výsledky v sledovanom roku, alebo aj v predchádzajúcom období.                                                               
Z rúk viceprimátorky Mgr. Anny Bobruliakovej si prevzali ocenenie za rok 2019 športovci a športové kolektívy, ktoré dosiahli významné 
športové úspechy na domácej pôde i v zahraničí a dôstojne tak reprezentovali Mesta Krupina.
Ocenení Krupinaký športovec roka:
Peter Ďurica, atletika - majster Slovenska v behu na 1500m v kategórii U23
Lukáš Ungvarský, cyklistika - 2. miesto na pretekoch Cena Krupiny, a celkové 3. miesto v Slovenskom pohári 2019 a iné
Mgr. Viktória Hollá, volejbal - za dosiahnuté športové výsledky, aktívnu reprezentáciu a trénerskú činnosť
Martin Balog, paracyklistika - 1. miesto v hromadnom preteku Európsky pohár v Maďarsku a iné
Dobrovoľný hasičský zbor - družstvo žien - za päťnásobné víťazstvo v celkovom hodnotení Tekovsko-hontianskej hasičskej ligy za 
posledných 5 rokov, víťazstvo Slovenskej Extraligy v požiarnom útoku v roku 2015 a iné
Dobrovoľný hasičský zbor - družstvo mužov - 3. miesto v súťaži Slovenský super pohár v požiarnom útoku 2019, ktoré družstvo zís-
kalo v konkurencii 50 najlepších slovenských ligových družstiev a iné
7. Radoslav Jambrich  - beh, cyklistka, triatlon - za dosiahnuté športové výsledky v maratónskom beh, triatlone a cyklistike v roku 
2019 a v predchádzajúcom období.
Prajeme športovcom  veľa zdravia a športového šťastia, nech sa im darí dosiahnuť, čo si predsavzali. 
                                                                                                                                   Gabriela Očovská, foto Miroslav Lukáč

Udelenie ocenenia Krupinský športovec roka 2019

M
ÄSO ÚDENINY

MÄSO - ÚDENINY STRAČINA  
PONÚKA VÝROBKY PRE CELIAKTIKOV !

V súčasnej dobe má žiaľ čoraz viac ľudí zdravotné problémy so zažívaním, 
diagnóz  ochorení  žalúdka,  či  iných  orgánov  tráviaceho  ústrojenstva  je 
mnoho.  V  poslednej  dobe  je  stále  viac  v  povedomí  celiakia,  čo  znamená, 
že človek trpí črevnými ťažkosťami. Ochorenie sa prejavuje v tenkom čreve 
tým, že dochádza k poškodzovaniu sliznice tenkého čreva, sú vyhladzované 
mikroklky  potrebné  na  správne  fungovanie  a  vstrebávanie  živín  do 
organizmu, čím dochádza k zápalu čreva. Celiatici musia preto dodržiavať 
prísnu diétu a  tú nesmú porušovať ani cez najkrajšie sviatky roka, akými 
sú Vianočné, či Veľkonočné sviatky. Lepok sa nachádza najmä v obilninách. 
Podľa slovenskej legislatívy je výrobca povinný výrobok označiť jeho presným 
zložením. Špecifické v tomto sortimente sú mäsové výrobky, pričom ideálne 
pre spotrebiteľa je ak celá mäsiareň ponúka bezlepkový sortiment. Vtedy sa 
celiatik rozhoduje už len podľa toho, na čo má momentálne z ponúkaného 

sortimentu  chuť.  Takouto  predajňou  v  našom  meste  je  domáci  slovenský  výrobca  a  jeho  predajňa  mäsových 
výrobkov MÄSO-ÚDENINY STRAČINA  na Námestí SNP v Krupine. Všetky výrobky v nej sú bezlepkové a pri každom 
výrobku je zároveň uvedená výživová hodnota, zloženie výrobku a jeho cena. Výrobky sú vyrábané podľa prísnych 
noriem, programov HCCP a podliehajú skúšobníctvu...DOBRÚ CHUŤ!
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 Mestská polícia 
v Krupine informuje...

Naši novonarodení Krupinčania : 27 detí

Manželstvo uzavreli 3 páry:

Opustilo nás 32 spoluobčanov:

Demografický vývoj obyvateľstva 
v meste Krupina od 1. decembra 2019 

do 29. februára 2020

     Ing. Adriana Žabková

     Celkovo bolo v roku 2019 riešených 
383 priestupkov, kde 230 bolo vybavených 
dohováraním, 150 priestupkov bolo 
vyriešených v blokovom konaní a tri 
priestupky proti majetku riešených 
spisovým materiálom proti neznámemu 
priestupcovi a po skončení spisových 
materiálov si Mesto Krupina uplatňovalo 
spôsobenú škodu cestou poistky. 
Priestupky v doprave predstavovali 
počet 137 /hlavne porušenie zákazu zastavenia a státia, státie 
na chodníkoch a verejnej zeleni atď./, proti verejnému poriadku 
v počte 3, Iné priestupky proti poriadku v správe v počte 9 /5 
x majitelia psov, 4 x za nedodržanie otváracích hodín prevádzok/ 
a jeden priestupok proti majetku. V jednom prípade išlo o riešenie 
Iného správneho deliktu a to vo veci zistenia požitia alkoholických 
nápojov osobou mladšou 18 rokov, teda mladistvou.
 
     V roku 2019 bolo celkovo odchytených 15 psov. Bolo 
skontrolovaných celkovo 220 osôb vo veciach podozrenia spáchania 
priestupkov alebo prípadne pri páchaných iných protispoločenských 
činnostiach.
      V mesiacoch január, február, marec 2019 Mestská polícia 
v Krupine riešila celkovo 120 priestupkov a porušení Všeobecne 
záväzných nariadení mesta Krupina. Z daného počtu policajti 
vybavili 98 priestupkov dohováraním, 29 priestupkov uložením 
pokuty v blokovom konaní. 28 priestupkov uložených v blokovom 
konaní súviselo s porušením predpisov v doprave a v 1 prípade išlo 
o priestupok proti verejnému poriadku – rušenie nočného kľudu.  
     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, dopravných nehôd, ktoré sú dokumentované 
a riešené štátnou políciou. 
     V uvedenom období odchytila 3 psov, ktoré boli vrátené 
majiteľom. Fyzicky bolo skontrolovaných 36 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 kultúrnych 
podujatí /Vítanie Nového roku, predvolebný míting ĽSNS, pietny 
akt kladenia vencov pri príležitosti Oslobodenia mesta Krupiny/.
    Mestská polícia v Krupine spolupracuje so štátnymi a verejnými 
inštitúciami ako aj ďalšími pri vykonávaných opatreniach prijatých 
Krízovým štábom Vlády SR, Úradom verejného zdravotníctva 
SR, krízového štábu Mesta Krupiny. Ide o zabezpečenie kontroly 
dodržiavania prijatých opatrení, doručenie verejných vyhlášok 
ako aj výstupov krízových štábov. Na požiadanie Slovenskej pošty 
zabezpečovanie verejného poriadku pri vyplácaní sociálnych dávok 
občanom mesta. Touto cestou chcem požiadať každého občana, 
firmy, podnikateľské subjekty o dodržiavanie prijatých opatrení 
súvisiacich s vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenskej 
republiky ako aj na území Mesta Krupiny ohľadom pandémie 
ochorenia COVID-19.

    Policajti MsP v Krupine vykonávajú počas prebiehajúceho 
školského 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

Ďuricová Mária, 76-ročná
Tóthová Magdaléna, 81-ročná
Pondelová Mária, 60-ročná
Hrmová Emília, 84-ročná
Oláh František, 61-ročný
Brhlíková Helena, 84-ročná
Petrovičová Mária, 95-ročná
Strelec Jozef, 94-ročný
Žilka Leonard, 72-ročný
Štrbka Milan, Mgr., 69-ročný
Milčíková Ludmila, 91-ročná
Hollý Viktor, 59-ročný
Buchanová Emília, 80-ročná
Repík Peter, 64-ročný
Bartík Pavel, 78-ročný
Lendvay Dušan, 43-ročný
Filušová Mária, 75-ročná
Šimková Emília, 87-ročná
Balko Jozef, 78-ročný
Fidluš Michal, 64-ročný
Bašta Dušan, 69-ročný
Havašová Vlasta, 72-ročná
Skopalová Vlasta, 87-ročná
Grniak Milan, 87-ročný
Rusnáková Mária, 86-ročná
Cibula Peter, 82-ročný
Ďuricová Oľga, 89-ročná
Tretinová Jana, 41-ročná
Dadová Ľudmila, 63-ročná
Ľuptáková Anna, 93-ročná
Machovičová Anna, 76-ročná
Slúková Ľubica, 61-ročná

Matúš Matušov
Marek Letrík
Peter Beník
Dominik Nemček
Katarína Habarová
Zdenka Hermanová
Zoja Packová
Daniel Oravec
Tereza Kráľovičová
Richard Paľov
Sára Kováčová
Patrik Tužinský
Vincent Matis
Adam Bôžik

Elena Hakelová
Benjamín Pálka
Adam Bohuš
Samuel Polievka
Boris Brodnianský
Tadeáš Alakša
Viktor Valica
Samuel Kováč
Niko Lipták
Viktória  Vargovská
Samuel Lihocký
Liam Sanchez Cuevas
Michal Máliš

Stanislav Húroš a Darina  r. Hoangová
Peter Machovič a Eva r. Kolibíková
David Fekiač a Mária r. Maďarová
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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.
Zmena pre právnické osoby a podnikateľov
Zmenili sa podmienky pre vyrubovanie poplatku za komunálny odpad pre právnické osoby a podnikateľov. 
Mesto Krupina Všeobecne záväzným nariadením č. 8/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady zaviedlo množstvový zber pre uvedených poplatníkov. Zmena spočíva v tom, že v roku 2020 sa im 
nebude vyrubovať poplatok za komunálny odpad v závislosti od počtu zamestnancov, ale podľa toho, akú 
zbernú nádobu používajú na zber odpadu a frekvenciu vývozu. 
Odpad bude merateľný v litroch, výška poplatku sa určí podľa vzorca: 
objem nádoby x sadzba za liter (0,025 EUR) x počet vývozov.
Lehota na nahlásenie údajov potrebných na vyrubenie poplatku za komunálny odpad bola do konca januára 2020. 
Nakoľko nie všetci podnikatelia nahlásili svoje zberné nádoby, vyzývame ich, aby tak urobili čo najskôr. Tlačivá 
sú dostupné na internetovej stránke mesta: www.krupina.sk , Občan – tlačivá a žiadosti. Mesto upozorňuje, že 
od marca 2020 sa vyvážajú len nádoby, ktoré sú nahlásené. 
Vzhľadom na súčasnú situáciu pandémie koronavírusom, žiadame obyvateľov nášho Mesta, aby uprednostnili 
platenie dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálny cez internetbanking a komunikovali so 
zamestnancami prevažne prostredníctvom mailov či telefonicky. Za pochopenie Vám ďakujeme.

Informácie z Ekonomického oddelenia -
Oddelenie správy daní a poplatkov informuje

Fond na podporu umenia, na základe žiadostí o finančnú podporu v rámci výzvy 8/2019 rozhodol, že finančne 
podporí Mestskú knižnicu v Krupine a to sumou 1500,00 € na nákup knižného fondu pre všetky vekové 
kategórie. Fond na podporu umenia je nezávislá verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých 
aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Fond svojou činnosťou nahrádza podstatnú časť dotačného systému 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Vďaka získanej podpore a spolufinancovaniu zo strany Mesta Krupina 
sa zatraktívni a skvalitní knižný fond a zakúpia sa knihy rôznej  kategórie (náučná literatúra, beletria, literatúra 
pre deti a mládež). Veríme, že realizácia tohto projektu bude prínosom pre všetkých používateľov knižnice 
a zároveň priláka do knižnice aj nových čitateľov zo širokého okolia. 

Za poskytnutie dotácie vyjadrujeme poďakovanie Fondu na podporu umenia.
                                                                                                                         Mgr. Katarína Benediková

V meste Krupina budú aj v roku 2020 pomáhať terénny sociálny pracovník a terénny pracovník ľuďom, ktorí sa 
ocitli v nepriaznivej životnej situácii a potrebujú odbornú pomoc. 
Mesto Krupina uzavrelo vo februári tohto roku zmluvu s IA MPSVR SR (Implementačná agentúra Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR), ktorá je prijímateľom NFP v národnom projekte Podpora a zvyšovanie 
kvality terénnej sociálnej práce financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, čo pre mesto znamená získanie finančnej 
dotácie na výkon terénnej sociálnej práce. Terénny sociálny pracovník a terénny pracovník budú v meste Krupina 
pôsobiť do konca roku 2022 a to predovšetkým v prirodzenom prostredí cieľovej skupiny, a zameriavať sa budú 
na podporu aktivít, ktoré smerujú k zmierneniu dôsledkov sociálneho vylúčenia a chudoby. V prípade potreby ich 
môžete nájsť v priestoroch Mestského úradu v Krupine č. dverí 10. 
Telefónny kontakt: 045/5550384, 0918 370 442.                                                                                  Mgr. Katarína Benediková

                                Finančná podpora pre Mestskú knižnicu v Krupine

   Národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej                                                                                                                                        
         práce (NP TSP II) 

http://www.krupina.sk
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Na Slovensku si takmer všetci, ktorí chodili do školy spájajú poéziu s niekoľkými menami, najčastejšie je to meno Andrej Sládkovič. Kru-
pinčania však vedia, že jeho rodiskom je starobylá Krupina. Sládkovič sa skutočne narodil v meste pod Vartovkou, v malom učupenom 
domčeku za mestským domom, dnes Sládkovičova ulica č. 44. Dve malé okienka, jedna väčšia izba... V tomto dome vychoval Ondrej 
Braxatoris, miestny učiteľ a evanjelický a.v. kantor s Teréziou rod. Bartolomeidesovou 14 detí a s druhou manželkou Alžbetou rod. 
Kellnerovou ďalšie 3. Hoci 6 umrelo v útlom veku, ôsme dieťa v poradí - to bol malý Andrejko, budúci slávny básnik a evanjelický a.v. 
kňaz. Krupina zrodila malého Andreja Braxatorisa dňa 30. marca 1820. Braxatorisovci dali Slovensku a Slovákom aj ďalšieho štúrovského 
básnika Karola (nar. v r. 1806) a ešte aj rytca a geodeta Daniela Braxatorisa (nar. 1817) – obaja sa narodili v Krupine.
V Krupine Andrej absolvoval ľudovú školu, stadiaľto odišiel ako desaťročný do Perovčian (dnes Peröcsény v Maďarsku neďaleko Šiah), 
aby sa naučil maďarčinu a jej základy si upevnil 
na krupinskom katolíckom piaristickom gymná-
ziu. To absolvovali aj jeho starší bratia – iba dve 
desiatky metrov od rodného domu. Krupina dala 
Sládkovičovi rodinu i historický rámec. Otec On-
drej Braxatoris vydal prvú knihu v jazyku, ktorý 
bol zrozumiteľný aj tým, ktorí neovládali latin-
činu. Vyšla v roku 1810 pod názvom Letopiso-
vé krupinští ako vôbec jedna z najstarších kníh 
v ľudu zrozumiteľnom jazyku (češtine) o meste 
na území Slovenska. V nej zdôrazňuje slovenský 
pôvod názvu Krupiny a zástoj Slovákov v mes-
te, ktoré získalo privilégiá pre nemeckých hostí. 
Andrej Sládkovič v Krupine po prvýkrát počul slo-
venské piesne, slovenskú reč. Tu sa naučil čítať 
a písať a v rodisku získal náboženský cit. Tu ho 
krstili 1. apríla 1820 a tu počúval slová z Biblie 
– doma (ako bolo zvykom u evanjelikov v nede-
ľu pri obede) a aj na bohoslužbách v miestnom 
tolerančnom chráme. V Krupine poznal nádhernú 
prírodu a historické pamiatky (protiturecké boje, 
Vartovka - najstaršia rozhľadňa a protiturecká 
veža na Slovensku). Hoci Sládkovič opustil Kru-
pinu ako dieťa a študoval už mimo rodiska, rád 
sa sem vracal – navštíviť sestru, švagra – súro-
dencov, veď rodisko je iba jedno jediné na celom 
šírom svete.
Andrej Sládkovič sa preslávil najmä svojím bás-
nickým dielom. Je autorom najdlhšej ľúbostnej 
básne Marína, ktorou zvečnil nenanplnenú lás-
ku k mladej štiavnickej deve Márii Pišlovej. Po 
jej vydaní (r. 1846) inšpirovala ďalších a ďalších 
básnikov či len začínajúcich autorov. Generácie 
mladých ľudí ju stále čítali a nachádzali tam svo-
je krásy i svoje žiale. Nemožno sa preto čudovať, 
že je aj jednou z najprekladanejších slovenských 
básní. Vôbec prví si tento poklad preložili Maďa-
ri – vyšiel v roku 1888 v Banskej Bystrici z pera 
Jozefa Podhradského, neskôr vyšli ešte ďalšie 2. 
Preložená bola aj do francúzskeho, rumunského, 
chorvátskeho, poľského, holandského, čiastočne 
do ukrajinského jazyka a pokus bol preložiť ju 
aj do jazyka urdu, ktorým sa hovorí v Pakistane, 
no napokon sa preklad neuskutočnil. Údajne bola 
preložená aj do arabského jazyka, čo je samo o sebe takmer neuveriteľné. Sládkovič napísal i ďalšie vynikajúce diela – Detvana, ktorého 
prvé verše vznikli už v Rybároch a dokončený bol v Hrochoti, ďalej Svätomartiniáda, napísaná na počesť memorandového zhromaždenia 
v Turč. Sv. Martine (1861) a Gróf Mikuláš Šubič Zrínsky na Sihoti (1866), odvolávajúca sa na slávnu protitureckú minulosť slovanských 
národov v rámci Uhorska. Mnohé jeho básne zľudoveli a zhudobneli (Dcérka a mať – V slzách matička sedela) a zazneli aj na jeho vlast-
nom pohrebe. Sládkovič prežil väčšinu času ako ev. a. v. farár v Hrochoti so svojou manželkou Antóniou Júliou Sekovičovou sa im tu 
narodilo 5 detí a ďalšie 4 v Radvani nad Hronom, kam sa v roku 1856 presťahovali. Tam aj Sládkovič zomrel, v kruhu svojej rodiny 20. 
apríla 1872. Sládkoviča si po jeho smrti uctili všetci, ktorí sa s ním stretli, nielen Slováci, Česi, ale aj Maďari a Nemci – s každým dokázal 
ľudsky komunikovať a väčšina ľudí si ho vážila.
Nemožno sa preto čudovať, že ešte počas existencie monarchie rodinu Braxatorisovcov aj v Krupine vyzdvihol historik Matunák tak, že 
jednu uličku v meste navrhol pomenovať Braxatorisovská a iba chvíľu po vzniku Československa získala stará krupinská ulica pomeno-
vanie Sládkovičova. Sládkovič sa tešil priazni najmä medzi učiteľmi. Po vzniku Pedagogickej školy pre vzdelávanie učiteľov národných 
škôl študenti tejto školy v rokoch 1953 – 1958 pracovali v novovytvorenom folklórnom súbore Sládkovič. Ten v činnosti pokračoval už po 
presťahovaní v Banskej Bystrici. Len čo miestni vzdelaní nadšenci a krupinský kronikár Emil Nemec pripravili podklady k vzniku múzea – 
nik nepochyboval, po kom má byť pomenované. V roku 1965 vzniklo Mestské múzeum Andreja Sládkoviča, ktoré prezentuje život a dielo i 
históriu jeho rodného kraja dodnes. Jeho zamestnanci robili i robia pravidelné špecializované výklady k životu a dielu Andreja Sládkoviča. S 
najväčším citom boli realizované v podaní predchádzajúcej správkyne múzea Bc. Hilárie Michalkovej. Výklady dodnes počúvajú žiaci a štu-

PRED 200 ROKMI ZRODILA KRUPINA SLÁDKOVIČA... 
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denti z celého Slovenska – od Holíča 
po Halič, od Komárna po Ružombe-
rok. V roku 1957 získal jeho meno aj 
miestny park a v tej súvislosti tam 
odhalili pamätník s monumentálnou 
sochou Sládkoviča od akademické-
ho sochára Fraňa Štefunka. Všetci 
zúčastnení pri odhalení sochy počuli 
verše Maríny i Detvana z úst hercov 
Slovenského národného divadla La-
dislava Chudíka a Viliama Záborské-
ho. Práve pred 25 rokmi (v r. 1995) 
získalo miestne gymnázium čestný 
titul Gymnázium Andreja Sládkovi-
ča v Krupine (ako 2. na Slovensku 
– prvé je od r. 1919 v Banskej Bys-
trici) a ešte pred 8 rokmi tu každo-
ročne prebehla súťaž pre študentov 
stredných škôl a dospelých v pred-
nese poézie a prózy Slovensko mla-
dé, rodisko moje...
Od roku 1983 v Krupine pôsobí Di-
vadelný ochotnícky súbor už pod 
novým menom Braxatoris, ktorý ná-
zvom voľne nadviazal na Divadelný 
krúžok Andreja Braxatorisa -Sládko-
viča z roku 1949. 
Krupinského rodáka nájdeme aj 
na nebeskej oblohe. V juhočeskej 
hvezdárni Kleť dňa 3. októbra 1980 objavili novú pla-
nétku (4781), ktorú pomenovali po slovenskom bás-
nikovi Sládkovič. 
V roku 2020 sa mesto Krupina pripravovalo aj na 
oslavy 200. výročia narodenia krupinského rodáka i 
básnika. Pôvodne sa v deň jeho narodenín 30. mar-
ca v spolupráci s Národnou bankou Slovenska mala 
inaugurovať strieborná zberateľská eurominca v no-
minálnej hodnote 10 €, ktorá je z dielne Kremnickej 
mincovne (autor Karol Ličko) a rovnako aj poštová 
známka so štylizovaným portrétom Andreja Sládkovi-
ča 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) 
či symbolického sadenia lipy v parku, sa v tento deň 
mala odhaliť pre múzeum mestom objednaný obraz 
Andrej Sládkovič a Antónia Júlia Sekovičová od aka-
demickej maliarky Kataríny Vavrovej a v spolupráci so 
ZUŠ plánuje múzeum otvorenie výstavy výtvarných 
prác jej žiakov. Počas dní mesta – v máji sa pláno-
val začiatok predaja pamätnej 0 eurovej bankovky 
s motívom A. Sládkoviča a múzea, ako aj otvorenie 
výstavy venovanej dvestoročnici krupinského rodáka. 
Mesto pri tejto príležitosti vydalo kalendár s fotogra-
fiami rodiska, pôsobiskami i mohylou Andreja Sládko-
viča (autor fotografií Milan Ďuroch a Jozef Lomnický) 
a oddelenie kultúry, múzeum i miestne školy plánujú 
ďalšie podujatia a reálie. Špeciálne v roku 200. výro-
čia narodenia krupinské múzeum v rámci oddelenia 
kultúry MsÚ v Krupine v spolupráci s tlačiarňou Ró-
bert Jurových Nikara v Krupine pripravilo na vydanie 
Sládkovičove najvýznamnejšie a najznámejšie dielo 
Marína, a to s umeleckým dielom Marína na titulke od 
Kataríny Vavrovej. Andrej Sládkovič si to zaslúži. Jeho 
odkaz i práca zanechali trvalú stopu v dušiach mno-
hých generácií. On sám svojím životom i dielom ukázal 
zmysluplný život hodný nasledovania a aj návod dob-
rého života nielen krupinským rodákom, ale každému 
človeku. Aj v tejto dobe plnej komplikácií nám Andrej 
Sládkovič ukazuje, že bojovať o krásu, lásku a dobro 
je to najlepšie čo môže človek urobiť.  
                                                 PhDr. Miroslav Lukáč
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Vážení občania , v čase šírenia ochorenia COVID-19 / koronavírus / buďte ohľaduplní aj k pracovníkom zberovej spoloč-
nosti ! Ako k tomu môžete prispieť? 
nakupujte iba to, čo je nevyhnutne potrebné
neplytvajte potravinami
dbajte v maximálnej miere na osobnú hygienu pri manipulácii s odpadmi  a kontajnermi, prípadne vrecami na triedený zber
dôkladne postláčajte všetko, čo sa postláčať dá
neodkladajte odpady vedľa kontajnerov, aby pracovníci zberových spoločností nemuseli prichádzať do priamemu kontaktu s odpadom 
mimo nádob na triedený zber
Ako majú domácnosti nakladať s použitými rúškami či respirátormi
Použité rúška či respirátory treba dať do plastovej tašky, vreca, .... a pevne uzavrieť
Vrece či tašku treba vyhodiť do nevytriedeného komunálneho odpadu 
Použité rúška či respirátory v žiadnom prípade nepatria do triedeného odpadu
Samozrejme je nutné si umyť ruky a postupovať podľa všetkých hygienických pravidiel

Mesto Krupina ako každoročne začalo s jarným upratovaním mesta po zimnej sezóne. Prvým krokom v rámci upratovania  mesta je 
vyzametanie ciest, chodníkov, spevnených plôch a všetkých verejných priestranstiev od posypového materiálu strojovým mechanizmom 
a následne ručné dozametanie. Zametanie zabezpečujú pracovníci  Mestského podniku služieb, s.r.o. Krupina od 23.3.2020 v zmysle 
harmonogramu po jednotlivých uliciach. 
Ďalším krokom bude zabezpečenie zberu biologického rozložiteľného odpadu zo záhrad 
/ konárov z orezu  stromov a kríkov, lístia  a vyhrabanej trávy zo záhrad/, ktorý sa uskutoční v dňoch : 

od 30. 3. 2020  -  do 24. 4. 2020
Žiadame preto občanov, ktorí majú o uvedený zber záujem, aby  v týchto termínoch odpad vyložili pred dom na verejné priestranstvo do 
08.00 hod.,  odkiaľ bude odvezený. Konáre treba pripraviť pred nehnuteľnosťami tak, aby bol k nim bezproblémový prístup a aby nezne-
možňovali používanie chodníkov pre chodcov. Lístie a trávu odporúčame vložiť do plastových vriec, čím uľahčíte pracovníkom manipuláciu 
pri naskladňovaní a následnom odvoze. 
UPOZORNENIE : 
Mesto Krupina upozorňuje občanov mesta, aby striktne dodržiavali stanovený termín zberu biologického rozložiteľného 
odpadu zo záhrad. V prípade, že občania vyložia tento odpad  pred svoje nehnuteľnosti po termíne 25.4.2020, dopustia 
sa porušovania neoprávneného zabratia a znečisťovania verejného priestranstva, a budú riešení pracovníkmi Mestskej 
polície blokovou pokutou.
V rámci jarného upratovania Mesto Krupina v spolupráci so zmluvným partnerom zabezpečí aj : 
1/ jarný zber objemného odpadu, a to 18.4.2020 
2/ vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín / odpad kategórie N- nebezpečný /, a to 2. 5. 2020
O uvedených zberoch budú občania včas opätovne oboznámení. Za spoluprácu počas jarného upratovania vopred všetkým ďakujeme.

Mesto Krupina tak ako každoročne zabezpečí prostredníctvom zmluvného partnera zber vytriedených odpadov z domácností s obsahom 
škodlivín (odpad kategórie N- nebezpečný) dňa : 2. 5. 2020 / sobota / 
Zber bude organizovaný nasledovne:
1/ Obyvatelia rodinných domov v meste vyložia vytriedený odpad z domácností s obsahom škodlivín (odpad kategórie N- nebezpečný) 
pred svoju nehnuteľnosť v sobotu do 7:00 hod 
2/ Obyvatelia bytových domov v meste umiestnia vytriedený odpad z domácností s obsahom škodlivín (odpad kategórie N- nebezpečný) 
pri najbližších zberných stanovištiach 1 100 l kontajnerov v sobotu do 7:00 hod.
Čo  patrí do uvedeného odpadu ?

svetelné zdroje a iný odpad obsahujúci ortuť
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky – mrazničky, chladničky
opotrebované motorové oleje
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice
batérie a akumulátory
vyradené elektrické a elektronické zariadenia, televízory, monitory, rádiá, tranzistory, počítače, sporáky, práčky
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok
opotrebované motorové oleje – cca 10 l v bandaske na jednu domácnosť

UPOZORNENIE: 
Do vytriedeného odpadu s obsahom škodlivín nepatria opotrebované pneumatiky a azbest. 
Za pochopenie a spoluprácu vopred ďakujem !
Oddelenie výstavby, ŽP a RR

Dôležité upozornenie pre občanov mesta pri nakladaní 
s komunálnymi odpadmi na území mesta Krupina

Mesto začína  s jarným upratovaním

OZNAM ZBER VYTRIEDENÝCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ 
S OBSAHOM ŠKODLIVÍN ( odpad kategórie N - nebezpečný)

               Oddelenie výstavby, ŽP a RR
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Oznamujeme občanom – obyvateľom Krupiny, že dňa 18.4.2020 / SOBOTA / bude vykonávaný zber objemného odpadu na území 
mesta Krupina.
Objemným odpadom sa rozumie zložka komunálneho odpadu, ktorá svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá použí-
vaným 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. 
                                                                                                                                                                                               Oddelenie výstavby, ŽP a RR                                                                     

OZNAM O ZBERE OBJEMNÉHO ODPADU NA ÚZEMÍ 
MESTA KRUPINA !

Mestské zastupiteľstvo v Krupine v súlade s ustanovením § 18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia č. 33/2020-MsZ v Krupine

v y h l a s u j e
voľbu hlavného kontrolóra Mesta Krupina, 

ktorá sa uskutoční dňa 13.5. 2020 o 15.00 hod.
v zasadačke Mestského úradu v Krupine, 
Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina.

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra doručia  písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej 
„Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“ na adresu Mesto Krupina, Mestský úrad, Svätotrojičné nám. 4/4, 
963 01 Krupina, v termíne do  28.4. 2020 do 12.00 hod., t.j. 14 dní pred konaním voľby hlavného kontrolóra.

Požadované predpoklady a požiadavky sú zverejnené na: https://www.krupina.sk/uradna-tabula

VYHLÁSENIE VOĽBY 
HLAVNÉHO KONTROLÓRA Mesta Krupina

V priebehu mesiac marec rozhodli poslanci Banskobys-
trického samosprávneho kraja o prerozdelení finančných 
prostriedkov v objeme 30.869 € pre žiadateľov o dotácie 
z krupinského okresu. V zmysle VZN BBSK č.25/2014 o 
poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo ur-
čených na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech 
rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospeš-
ných služieb, podnikania a zamestnanosti bolo v našom 
okrese podporených 35 projektov.
Finančné prostriedky budú v meste Krupina smerovať do 
oblasti kultúry, športu a vzdelania. Športové kluby TJ ŠK 
Krupina a MFK Strojár Krupina nakúpia nové športové vy-
bavenie pre svojich členov v celkovej hodnote 2100 €. 
Mladým atlétom, ktorých zastrešuje Atletický klub Kru-
pina pomôže zlepšiť tréningové podmienky dotácia vo 

Poslanci BBSK rozhodli o podpore 
pre okres Krupina 

výške 900 €. Podpora v oblasti kultúry je zameraná na or-
ganizovanie tradičných kultúrnych podujatí ako Dni mesta 
Krupina, Večer slávy a Spievanky pod Vartovkou, ktorých 
realizácia však závisí od vývoja situácie ohľadom šírenia 
pandémie koronavírusu COVID 19. Kultúre a folklóru sa 
venuje aj projekt Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov 
na Slovensku Krupina s názvom Prezentácia folklóru v re-
gióne Kysuce a projekt zariadenia SVETLO, n.o. s názvom 
Dajme kultúre nový šat. Úspešným žiadateľom v rámci 
hodnotenia žiadostí o dotáciu bolo aj občianske združe-
nie Rodičia a priatelia pre SOŠOaS v Krupine s aktivitou 
podporujúcou rozvoj cestovného ruchu v regióne Hont 
prostredníctvom odboru Podnikateľ pre rozvoj vidieka na 
SOŠOaS v Krupine. 
                                               Ing. Radoslav Vazan, primátor 
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Mesto Krupina oznamuje občanom,
že Mestský úrad je pre verejnosť 

od 1. apríla 2020 (streda)
OTVORENÝ NASLEDOVNE:

PONDELOK: 8.00 – 11.00
STREDA: 8.00 – 11.00
PIATOK: 8.00 – 11.00

Občania v dôchodkovom veku, ktorí ešte stále nemajú 
ochranné rúško, môžu si ho prísť prevziať 

na Mestskom úrade počas aktuálnych úradných hodín.

Žiadame občanov, aby platby
 (daň znehnuteľnosti, komunálny odpad) 

PREDNOSTNE uskutočňovali prostredníctvom 
Internet Bankingu.

Pokiaľ nemáte možnosť uskutočniť platby elektronicky, 
môžete zaplatiť v pokladni Mestského úradu 
počas aktuálnych stránkových dní a hodín.

Kontaktné telefónne čísla na riešenie 
nevyhnutných záležitostí:

primátor mesta: 0907 886 866 
sekretariát primátora: 045 555 03 11

matrika: 045 555 03 23
referát krízového riadenia: 0915 805 136

Odkázaní, chorí a starí občania bez možnosti pomoci
 blízkych osôb a rodinných príslušníkov 

a občania v karanténe môžu nahlasovať potrebu 
nákupu nutných potravín a drogistického tovaru 

v čase od 8.00 hod. do 10.00 hod. 
na telefónne čísla Mestského úradu v Krupine:

sekretariát primátora: 045 555 03 11
sekretariát prednostu: 045 555 03 25

oddelenie sociálnych služieb: 0918 370 442
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Mesto Krupina ešte v 
druhej polovici roka 2019 
rozhodlo o vydaní najdlh-
šej ľúbostnej básne sveta 
– Sládkovičovej Maríny, 
ktorá vyšla po prvýkrát v 
Pešti roku 1846. Marínu 
napísal krupinský rodák 
Andrej Sládkovič v 291 
strofách a s neskôr prida-
ným úvodom – venovaním 
svojej neskoršej man-
želke Antónii – má 2910 
veršov. Na obálke publi-
kácie je dielo Marína od 
akademickej maliarky Ka-
taríny Vavrovej, ktorého 
sieťotlačový odtlačok sa 
od začiatku roka 2020 na-
chádza v zbierkach Múzea 
Andreja Sládkoviča v Kru-
pine a vďaka tejto akvizí-
cii a súhlasu autorky, je aj 
na najnovšom vydaní Ma-
ríny. Kniha bola vytlačená 
na špeciálnom papieri; má 
menší formát – je to vrec-
kové či kabelkové vyda-
nie a je vhodná i na cesty. 
So stručným záverom a 
vysvetlivkami historika 
múzea Miroslava Lukáča 
vychádza v rodisku Slád-
koviča po prvýkrát. S rov-
nakým motívom vydáva 
mesto i pohľadnicu a ďal-
šiu pohľadnicu s portré-
tom Andreja Sládkoviča. 
Knihy Marína i pohľadnice 
a ďalšie suveníry vydané 
k 200. výročiu narodenia 
A. Sládkoviča bude mož-
né zakúpiť v Informačnej 
centre mesta Krupina ale-
bo v Múzeu Andreja Slád-
koviča v Krupine iba po vo-
pred dohodnutom postupe 
na týchto e-mailoch alebo 
telefonických kontaktoch: 
ic@krupina.sk, tel.: 0918 
869 100; 0917 761 157, 
muzeum@krupina.sk. 

                       PhDr. Miroslav Lukáč

Mesto Krupina 
vydáva 

najdlhšiu 
ľúbostnú báseň 

na svete... 
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Slávnostná spomienka 200. výročia narodenia Andreja 
Sládkoviča, ktorú pripravovalo mesto Krupina a od-
delenie kultúry na celý deň 30. marca v parku, ďalej 
v kine, v múzeu a aj v evanjelickom kostole s účas-
ťou žiakov, študentov a hostí sa neuskutočnila kvôli 
špecifickej situácii na Slovensku i veľkej časti sveta. 
Okolnosti prinútili mesto zmeniť plány a pripomenúť 
si narodenie nášho velikána i štúrovského básnika iba 
skromne v provizórnych podmienkach. Preto o 10.00 
hodine k pamätníku A. Sládkoviča v parku položil sa-
mostatne jeden veniec za mesto primátor mesta Ing. 
Radoslav Vazan. Neskôr samostatne poobede bol po-
ložený jeden veniec Mgr. Annou Borbuliakovou – vice-
primátorkou, poslankyňou MsZ v Krupine a riaditeľkou 
Gymnázia Andreja Sládkoviča, ktoré nesie jeho meno 
a reprezentuje študentské roky Andreja Sládkoviča, 
ako aj odhodlanosť mladého človeka. Ďalší veniec bol 
položený historikom múzea PhDr. Miroslavom Luká-
čom za pamäťovú a kultúrnu inštitúciu – Múzeum An-
dreja Sládkoviča v Krupine, ktoré rovnako nesie meno 
nášho rodáka. 
Následne v parku primátor odhalil aj lavičku, ako sym-
bol lásky pre mladých zaľúbených, lebo Sládkovič a 
jeho Marína sú symbolmi veľkého zaľúbenia a napo-
kon i jeho skutočná životná láska Antónia Júlia (jeho 
manželka) sú symbolmi skutočnej a naplnenej lásky. 
Samozrejme v čase kedy to bude bezpečné, si môžu 
Krupinčania na túto lavičku sadnúť... Zároveň primá-
tor odhalil schránku – poštu pre Sládkoviča, do ktorej 
môže niekto s chuťou a inšpiráciu niečo pekné napísať 
a vložiť – zaľúbenú báseň či len zopár veršov. Môže 
ich symbolicky nechať pre nášho rodáka a básnika. 
Básne pre básnika... 
V rámci tejto spomienky sa divákom KTV priamo na 
mieste prihovoril primátor mesta a pripomenul vý-
znamného rodáka i dôvod, prečo si mesto práve 30. 

Netradičná spomienka na 200. výročie 
 narodenia Andreja Sládkoviča
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Andrej Sládkovič bol krstený v evanjelickom kostole v Kru-
pine dňa 1. apríla 1820, pričom jeho krstnými rodičmi boli 
zeman Samuel Pirovsky a Zuzana Kornides rod. Smrečáni 
manželka pána zemana Karola Kornidesa. Tu sa zrodil do 
kresťanského spoločenstva a práve v tomto kostole navšte-
voval nedeľné bohoslužby a veľké sviatky. Počúval organo-
vú hudbu svojho otca a na chóre evanjelického kostola sa 
zdokonalil v speve a vnímaní cirkevnej hudby. Skutočnosť 
krstného aktu malého Andreja Braxatorisa (spolu s krstom 
Eleny Maróthy – Šoltésovej) a aj 200. výročie jeho narodenia 
si Ev. a.v. cirkevný zbor v Krupine vďaka rozhodnutiu miest-
neho zborového farára Mgr. Miroslava Dubeka v súčinnosti 
s dozorcom cirkevného zboru Mgr. Michalom Šalagom, PhD. 
pripomenul umiestnením pamätnej tabule s nasledovným 
textom: 

V TOMTO CHRÁME BOLI POKRSTENÍ
ANDREJ BRAXATORIS - SLÁDKOVIČ

DŇA 1. APRÍLA 1820
ELENA MARÓTHY - ŠOLTÉSOVÁ

DŇA 9. JANUÁRA 1855
30. MAREC 2020

Autor tabule, vyrobenej zo žuly so zlatým textom podľa ná-
vrhu textu mestského kronikára Miroslava Lukáča, je miestny 
kamenársky majster Karol Roganský.                                                     
                                                             PhDr. Miroslav Lukáč

marca 2020 pripomína jeho pamiatku. Pripomenul tiež, že 
od prvých rokov svojho života znášal nepriazne osudu a 
vedel ich prekonať a aj to, že jeho ľudské kvality a jeho 
talenty nám zanechali poklady, ktoré sú klenotmi slovenskej 

kultúry dodnes a vyzval všetkých Krupinčanov, aby sme v tejto neľahkej dobe našli v sebe skryté poklady a aby sme sa s tými, ktorí 
sú v najväčšej núdzi, podelili o všetky naše dobrá – najmä o lásku, ktorej je stále ako šafranu! 
                                                                                                                                             text PhDr. Miroslav Lukáč, foto Ing. Milan Ďuroch

Andrej Sládkovič na tabuli ev. a.v. kostola

Pôvodná myšlienka a zámer 
založenia pošty vznikol ako 
prejav úcty nášmu rodákovi, 

a to tým, že napíšeme 
odkaz Sládkovičovi 

krátku báseň, verš, 
peknú myšlienku, 

ktorou vyjadríme svoje pocity 
a možno aj vrúcne city.
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V závere roka 2019 sme súťažili na tradičnom Vianočnom behu 
mesta Lučenec. 
Na 20 km trati sa Veronika Ľašová umiestnila na 1. mieste, Julo 
Korčok obsadil 10. miesto a premiéru úspešne zvládol aj náš no-
váčik Tomáš Veróny. Zuzka Králiková v behu na 3 km obsadila 
krásne 3. miesto.
V decembri prebehlo vyhodnotenie premiérového projektu SAZ - 
Slovenský bežecký pohár 2019. Rátal sa celkove súčet bodov 
za dosiahnuté umiestnenie na 15 vybraných podujatiach na Slo-
vensku. Veronika Ľašová sa umiestnila na celkovom 4. mieste a 
Julo Korčok obsadil 9. miesto.
Už tradične sme sa zúčastnili Spajkyho pohára v Banskej Bystri-
ci, kde sme súťažili s našim 6-členným družstvom  (Fürhoffer 
S., Ungvarský M., Lehotský M., Zelmanová A., Vicianová N. 
a Korčoková H.) V 6-tich disciplínach, v konkurencii 25 družstiev 
sme obsadili nádherné 11. miesto. Ďakujeme Slovenskému atletic-
kému zväzu a projektu Detská atletika za krásnu súťaž. 
Súťaž Detské atletické hry po prvýkrát zavítala aj do Krupiny. 
Na organizácii sa podieľal SAZ v spolupráci  so ZŠ E. M. Šoltésovej 
a jej žiakmi. Súťaž je určená pre žiakov 1. stupňa ZŠ, kde spolu 
súťažia miešané družstvá chlapcov a dievčat. Do súťaže sa zapojilo 
celkovo 10 družstiev a my veríme, že o rok sa stretneme opäť a vo 
väčšom počte.
HALOVÁ ATLETICKÁ SEZÓNA 2020
Počas halovej atletickej sezóny sme absolvovali 7 súťaží. Odštarto-
vali sme ju 11. januára v Banskej Bystrici Majstrovstvami SsAZ 
mladších a najmladších žiakov a žiačok. 
Počas halovej sezóny sa nám podarilo získať rekordný počet me-
dailí z M-SsAZ v celkovom počte 7 ks z toho 3 zlaté a 4 strieborné. 
Z M-SR sme si priviezli 1 zlatú a 1 bronzovú medailu. Je to pre nás 
obrovský úspech, že za tak krátky čas fungovania klubu sme sa 
dokázali presadiť a uspieť.
Výsledky HM-SsAZ mladších žiakov:
S. Fürhoffer si v behu na 600 m vybojoval 2. miesto v osob. re-
korde 2:07.86, 60 m – 12. m, diaľka –1 1. m.
A. Zelmanová - 60 m - 39. m., 600 m - 15. m., diaľka - 33. m.
N. Vicianová - 60 m - 15. m., 600 m - 23. m., diaľka - 43. m.
S. Liptay - 60 m -24. m., 600 m - 13. m., diaľka - 27. m.
M. Valach - 60 m - 35. m., 600 m - 26. m., diaľka - 25. m.
M. Lehotský - 600 m - 24. m., diaľka - 32. m., vrh guľou (3kg) - 
10. m.
Na súťaži Olympijské nádeje V4 v Bratislavskej hale Elán 
nás reprezentoval Šimon Troiak, kde v behu na 1500 m si časom 
4:48.99 vyrovnal osobný rekord a obsadil 6. miesto, Samuel Kubo-
vich na rovnakej trati obsadil 11. miesto v čase 4:52.40.
8. februára na HM - SsAZ naši atléti neostali bez povšimnutia 
atletickej verejnosti. Zúročili všetko, čo natrénovali a vybojovali 3 
zlaté medaile, 3 strieborné medaile a množstvo osobných rekordov.
60 m: Samuel Kubovich, 14. miesto, PB 8,65, Adam Korčok, 5. 
miesto, PB 8,15, Šimon Troiak, 15. miesto, PB 8,57.
150m: Milan Kohút, 4. miesto, PB 19,85, Adam Korčok, 7. miesto, 
PB 20,43, Šimon Troiak, 9. miesto, PB 20,61, Michaela Krupová, 20. 
miesto, PB 23,13.
300 m: Milan Kohút, 2. miesto, PB 41,55, Adam Korčok, 5. miesto, 
PB 46,66.
800m: Julo Korčok, 5. miesto, PB 2:18,30, 
1500 m: Julo Korčok, 2. miesto, PB 4:40,17, Samuel Kubovich, 1. 
miesto, PB 4:44,78
2000m: Michaela Krupová, 2. miesto, PB 7:55,72, 3000m: Šimon 
Troiak, 1. miesto, 10:59,42

Skok do diaľky: Milan Kohút, 1. miesto, PB 496 cm
Na HM – SR veteránov v Bratislave si otestoval svoju formu 
a rýchlosť Julo Korčok v behu na 800m (2:16,98) a na 1500 m 
(4:38,37). V behu na 1500 m si vybojoval bronzovú medailu. 
Samuel Kubovich predviedol na HM- SR dorastencov skve-
lé vystúpenie v behu na 3000 m, keď mu len o 42 stotín unikla 
bronzová medaila. Ostatní vekom ešte len starší žiaci to mali ako 
previerku pred nadchádzajúcimi M-SR starších žiakov.
Kubovich Samuel - 3000 m - 4. miesto 10:19.70 (PB) 
Šimon Troiak - 1500 m - 9. miesto 4:48.99 
Uhrík Šimon - 800 m - 16. miesto 2:45.88 (PB)  
Milan Kohút - 800 m - 13. miesto 2:30.95 (PB)
Štafeta chlapci (4x200 m) - 11. miesto
Najhodnotnejší výkon na HM-SR starších žiakov/žiačok dosia-
hol Šimon Troiak, ktorý v behu na 3000 m suverénne zvíťazil 
v novom osobnom rekorde 10:18,23 a svojím výkonom sa zaradil 
na čelo tohtoročných slovenských tabuliek v kategórií starších žia-
kov. 
Výsledky:
Troiak Šimon 3000 m - 1. miesto - 10:18.23 (PB) 
Troiak Šimon 60 pr., 21. miesto (PB)
Kohút Milan - 60 pr. - 19. miesto (PB)   
Kohút Milan - 300 m, 7. miesto - 41.39 (PB)
Kohút Milan - 800m - 7. miesto 2:23.84 (PB)  
Korčok Adam - 300 m, 15. miesto - 46.23 (PB)
Korčok Adam - 60m - 20. miesto - 08.24                
Krúpová Michaela - 2000 m, 7.miesto -8:0101
V cestnom behu na M-SR družstiev a jednotlivcov na 10 km 
v Majcichove si družstvo mužov AK Krupina vybojovalo solídne 10. 
miesto (v zložení Sopko J., Wahlandt P., Šrámek V. a Veróny T.).

Atléti z AK Krupina aktívni aj v závere roka 2019 

Samuel Fürhoffer so striebornou 
medailou z HM – SsAZ v behu na 
600 m

Vianočný beh mesta Lučenec, 
zľava Tomáš Veróny, Veronika 
Ľašová a Július Korčok 

Medailisti z HM – SsAZ, zľava: 
Július Korčok, Michaela Krupová, 

Milan Kohút,Šimon Troiak, 
Samuel Kubovich a Adam Korčok

HM-SR starších žiakov a zlatá medaila pre 
Šimona Troiaka v behu na 3000m, zľava 
Šimon Troiak, Michaela Krupová, Milan Ko-
hút, Július Korčok a Adam Korčok
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