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Epidémie v dejinách Krupiny II. 
Dnes slovo cholera nevyvoláva také zdesenie, ako to bolo v 19. storočí. V tom čase kosila táto choroba tisíce obyvateľov Slovenska, 
podobne ako mor. Choleru spôsobuje mikrób – baktéria Vibrio cholerae, ktorý bol objavený až v roku 1883 Robertom Kochom. Samotná 
choroba sa prejavuje zvracaním, vodnatými hnačkami, veľkou stratou telesných tekutín a bolestivými kŕčmi svalov. Zdrojom nákazy je 
chorý človek a prenáša sa znečistenou vodou, potravou a rukami. Pôvod cholery je pravdepodobne v Indii, pričom sa veľmi silno šírila 
znečistenými vodami rieky Gangy (vkladanie mŕtvol do rieky apod.). Na Slovensku sú známe najmä cholerové epidémie z 1. polovice 19. 
storočia, z rokov 1831 – 1832 je tiež známe tzv. roľnícke povstanie obyvateľov na Zemplíne, ktorí sa báli, že ich páni chcú otráviť chló-
rovaným vápnom, ktoré dávali do studní lekári a touto úlohou poverení svetskí aj cirkevní predstavitelia (kňazi, učitelia), pričom niektorí 
na to doplatili aj vlastným životom. Strach obyvateľov z otravy sa premietol do nenávisti proti tým, ktorí ich chceli zachrániť. Iracionálny 
strach a nevedomosť sa ozbrojili a ničili ďalšie nevinné životy. Cholera sa prekvapivo objavuje i dnes (USA, Rusko, Rumunsko).  
Aj týfusové epidémie vznikali najmä kvôli znečistenej vode. Spôsobuje ich mikroorganizmus – baktérie rickettsie (Rickettsia prowazekii) 
a prenášajú ich blchy, vši a roztoče. Choroba môže ostať aktívna i po smrti hostiteľa (človeka). Chorý človek má vysokú teplotu, triašku, 
zimnicu, klesajúci krvný tlak, strnulosť, citlivosť na svetlo, vyrážky, bolesti svalov – až encefalitídu, ktorá môže spôsobiť ohluchnutie. 
Choroba súvisí s podvýživou, slabou hygienou. Dnes sa lieči antibiotikami. Očkovanie proti chorobe bolo zavedené až od roku 1943 počas 
II. svetovej vojny. Na chorobu umieralo množstvo zajatcov a väzňov v koncentračných táboroch a úmrtnosť sa vyšplhala až na 50%!
Krupinské mestské studne boli veľmi vhodné pre takéto epidémie – stačila jedna mŕtva ryba, zdochnuté hlodavce a choroby (cholera 
i týfus) sa začali veľmi rýchlo šíriť. Baktérie týfusu boli nebezpečné – ľudia boli neprestajnými hnačkami dehydrovaní a umreli na 
nedostatok vody.  
Krupinský kronikár Mgr. Vladimír Júda vo svojom článku Keď sa v Krupine umieralo na choleru... (1991) podrobne informoval o tejto 
chorobe v našom meste. 

Podľa jeho zistení boli v Krupine známe 
aj cholerové epidémie z 30-tych a 40-tych 
rokoch 19. storočia. V Honte v rokoch 
1835-36 umrelo 154 obyvateľov (zo 186 
nakazených). Prvý záznam na choleru 
v Krupine je z 28. septembra 1836, kedy 
umrela Dorota Taubnerová (záznam v cir-
kevnej matrike). Pričom v 4 epidémiách 
umrelo celkom v Krupine 183 obyvateľov 
(najviac v poslednej 4-tej v roku 1873). 
Posledný záznam o smrti Krupinčana – 
Adama Srnku na choleru je z 23. augusta 
1874. Tretia epidémia sa na naše územie 
dostala s cárskym ruským vojskom počas 
revolúcie v rokoch 1848-49. Ďalšie epidé-
mie sú evidované v rokoch 1855, 1860, 
1867 (v Krupine sa začala r. 1866), 1886 
a 1892-93. Priemerná úmrtnosť na cho-
leru v historickom Uhorsku bola až 58%. 

Dnes sa proti cholere môže použiť aj očkovanie, ktoré je účinné iba ½ roka, 
pričom sa používajú aj tetracyklínové antibiotiká.              
                                                                                         PhDr. Miroslav Lukáč 

Dobová fotografia na časť dnešného parku, kde boli v 17. – 19. storočí pocho-
vávaní ľudia, ktorí umreli na rôzne epidémie. 
Matričný záznam o pochovaní prvej obeti cholery – Doroty Taubnerovej, ktorá 
pochádzala zo Štiavnice (28. september 1836). 
Matričný záznam o pochovaní poslednej obete cholery v Krupine – Adam Srn-
ka, ktorý pochádza zo Zvolena a býval v Krupine (23. august 1874). 

Cholera a škvrnitý týfus  

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Rickettsia_prowazekii&action=edit&redlink=1
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Poslanci BBSK podporili okres Krupina aj v roku 2021
Poslanci BBSK vyčlenili finančné prostriedky podporujúce rôzne kultúrne a športové aktivity v okrese 
Krupina aj v roku 2021. V rámci podporených projektov bolo v okrese Krupina prerozdelených 30 850 € 
a to na akcie realizujúce sa vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu 
všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti v zmysle VZN BBSK č.25/2014. 
Vďaka podpore Banskobystrického samosprávneho kraja môžu športové kluby- TJ ŠK Krupina, MFK 
Strojár Krupina, OZ Atletický klub Krupina pôsobiace v meste, realizovať nákup športového vybavenia 
v hodnote od 1000 € do 1500 € pre svojich členov. 
K ďalším podporeným projektom v rámci mesta Krupina patrili aj žiadosti JDS, Mestská organizácia 
Krupina a SVETLO Krupina, n.o, ktoré sú zamerané na podporu seniorov v našom meste. 
Mesto Krupina získalo dotáciu na realizáciu nápisu #KRUPINA, ktorý prispeje k vytvoreniu pocitu spo-
lupatričnosti a príslušnosti miestnych obyvateľov k svojmu mestu a zároveň bude ďalšou turistickou 
atraktivitou pre návštevníkov.
Vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu, ktorú zapríčinila celosvetová pandémia boli pozastavené dotácie 
pridelené na kultúrne a hromadné podujatia.  Preto mnohé podporené projekty neboli zrealizované. Veríme, že budúci rok sa situácia 
zlepší a budeme sa môcť stretnúť pri rôznych príjemných kultúrnych a spoločenských podujatiach.
V mene všetkých úspešných žiadateľov sa chceme poďakovať Banskobystrickému samosprávnemu kraju za finančnú podporu a menovite 
poslancom Ing. Radoslavovi Vazanovi a Mgr. Marošovi Skopalovi, ktorí svojou podporou pomáhajú okresu Krupina. 
                                                                                                                                                                                                Mgr. Katarína Jankovičová
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Rekonštrukcia garáže pre hasičské vozidlo DHZ Krupina
Mesto Krupina sa zapojilo do výzvy Prezídia Hasičského 
a záchranného zboru Slovenskej republiky na predklada-
nie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu 
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky na podporu zvýšenia ochrany pred 
požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a mo-
dernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutia budov 
na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc. Záme-
rom predloženého projektu bola rekonštrukcia objektu 
požiarnej zbrojnice. Dobrovoľný hasičský zbor Krupina 
v minulom období sídlil na troch rôznych miestach v mes-
te. Mestské zastupiteľstvo svojím uznesením č. 192/2017 
rozhodlo o využití budov vo vlastníctve Mesta na účely 
zriadenia požiarnej zbrojnice. V riešenom objekte sa na-
chádzajú dve samostatne stojace budovy, ktoré v minu-
losti slúžili na podnikateľské účely a ako garáže. 
Projekt predložený na Ministerstvo vnútra SR riešil kom-

plexnú rekonštrukciu dvojgaráže v objekte Hasičskej zbrojnice DHZ Krupina, ktorá bude slúžiť ako 
temperovaná garáž pre požiarne auto Iveco Daily a protipovodňový vozík. Stavebné práce obsiah-
nuté v projekte zahŕňajú rekonštrukciu elektroinštalácií, inštaláciu infražiaričov, výmenu okenných 
výplní, zateplenie budovy a stropu, osadenie sekčnej brány s elektrickým pohonom, vysprávky vnú-
torných omietok a podlahy, oplechovanie atiky a osadenie dažďových zvodov. 
Finančná dotácia z Ministerstva vnútra bola pridelená vo výške 29 900,00 €. Na projekte sa svojím 
spolufinancovaním podieľalo aj  Mesto Krupina. Získanými finančnými prostriedkami Mesto podpori-
lo Dobrovoľný hasičský zbor Krupina prostredníctvom rekonštrukcie časti priestorov.

„Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“ 

ĎAKUJEME!
Mgr. Katarína Jankovičová

Na Novom cintoríne sa zrekonštruoval areál. Výmena asfal-
tových plôch sa realizovala na 940 m2. Stavebné práce sa 
týkajú odstránenia asfaltového povrchu, následnej stabilizácií 
podložia, osadenie 260 bm nových obrubníkov, odvodnenia, 
vybudovania dažďovej kanalizácie a vybudovania nového po-
vrchu komunikácií a chodníkov. 
Stavba sa začala realizovať dňa 17.5.2021 a dátum odovzda-
nia stavby bol 15.7.2021. Stavbu realizovala stavebná firma 
HEX-STAV, s.r.o., ktorá sa stala víťazom verejnej súťaže. Práce 
sa delili na dve etapy, aby sa nebránilo vykonávaniu obradov. 
Na rekonštrukciu boli použité Mestské finančné prostriedky a 
vysúťažená suma na prvý stavebný objekt bola 2443,77 € a 

Rekonštrukcia Nového cintorína

na druhý stavebný ob-
jekt- spevnené plochy 
bola vysúťažená suma 49 
087,42 €. Cena spolu s 
DPH na základe skutočnej 
realizácie diela– Oprava 
komunikácií Nového cin-
torína je 57 728,46 €.
Mesto Krupina plánuje 
Nový cintorín rozširovať 
aj o nové hrobové mies-
ta. 

   Ing. Radoslav Vazan, 
              primátor mesta
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V priebehu roka 2021 bude Mesto Krupina realizovať investičné i neinvestičné aktivity v rôznych oblastiach, ktoré sú 
financované z externých zdrojov:

Oblasť životného prostredia
Koncom mesiaca jún bolo Mestu Krupina doručené Rozhodnu-
tie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku pre realizáciu projektu s názvom Zhodnocovanie bio-
logicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Krupina 
s celkovými  oprávnenými výdavkami 702.606,16 €. Hlavnou 
aktivitou projektu je vybudovanie kompostárne v areáli bývalej 
skládky komunálneho odpadu v lokalite Biely Kameň a jej súčas-
ťou je aj nákup manipulačnej techniky. Kompostáreň rieši šetr-
né zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu aeróbnym 
spôsobom kompostovaním na voľných plochách. Výsledkom je 
kompost – organické hnojivo s vysokým obsahom trvalého hu-
musu a živín pre výživu rastlín. 
Cieľom kompostovania je premena organického odpadu pomo-
cou prirodzeného rozkladu na produkt – kompost, ktorý môže 
byť použitý pri pestovaní rastlín ako humusové hnojivo. Prive-
zený biologicky rozložiteľný odpad z mesta Krupina bude pri 
vstupe odvážený na mostovej váhe a zaevidovaný, následne 
bude po roztriedení podľa druhu zhromažďovaný v kompostárni 
v zásobníkoch materiálu. V ďalšom procese prebehne spracovanie zhromaždeného odpadu - štiepkovanie, miešanie a úprava pre do-
siahnutie optimálnych vlastností vstupnej suroviny pre kompostovanie. Takto spracovaný (zhomogenizovaný) bude umiestnený do hroblí 
na kompostovaciu plochu, kde prebehne samotné  kompostovanie  a  súvisiaca  manipulácia  -  sledovanie priebehu  kompostovania, 
následné úpravy – prekopávanie a zvlhčovanie. Jeden kompostovací cyklus trvá približne 6 mesiacov a po jeho ukončení prebehne spra-
covanie kompostu preosiatím, zistením kvality a konečnou úpravou. Takto pripravený kompost bude využiteľný pri údržbe verejných 
priestranstiev, ktorú zabezpečuje Mesto Krupina a rovnako aj pre potreby občanov mesta. Predpokladáme, že aktivity projektu sa vzhľa-
dom na nevyhnutné administratívne procesy (príprava zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, realizácia verejného 
obstarávania, kontrola jeho priebehu na ministerstve, spracovanie dodatku k zmluve po ukončení obstarávania a pod.) budú realizovať 
v priebehu roka 2022.
Rozvoj športu
Po zdĺhavom procese verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác pre realizáciu projektu Rekonštrukcia atletickej dráhy 
a atletických sektorov na futbalovom štadióne je všetko pripravené na podpis zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom. V priebehu mesiaca 
august by mali začať stavebné práce, ktorých výsledkom bude zrekonštruovaná atletická dráha dĺžky 400 m v zostave 4 dráhy na ovále 
a 6 dráh na šprintérskej rovinke s umelými polyuretanovými povrchmi. Súčasťou investičnej akcie je vytvorenie atletických sektorov 
pre skok do diaľky, trojskok, skok do výšky, hod oštepom, vrh guľou a hod diskom. Financovanie je zabezpečené formou dotácie zo 
Slovenského atletického zväzu vo výške 200.000 € a úverových zdrojov Mesta Krupina.
Potešiteľnou správou pre naše mesto, ale hlavne pre naše základné a stredné školy je, že sme boli úspešní aj so žiadosťou v rámci výzvy 
Fondu na podporu športu. Predložená žiadosť s názvom „Rekonštrukcia atletických zariadení v areáli základných škôl v Krupine“ bola 
podporená sumou 321 567,50 €, ktorá predstavuje 50% celkových nákladov na investičnú akciu. Jej dofinancovanie je zabezpečené 
z rozpočtu Mesta Krupina a rozpočtu BBSK zhodne po 25%, teda po 161 000 €. Rekonštrukcia sa týka poslednej neobnovenej časti 
rozsiahleho školského areálu. Výsledkom rekonštrukcie bude obnova atletickej dráhy, atletických sektorov a dobudovanie ihriska na 
loptové hry. Teším sa a verím, že táto investícia bude znamenať veľký prínos a zlepšenie podmienok na športovanie pre naše základné 
a stredné školy a hlavne pre výchovu nových športových talentov v našom meste. Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na 
príprave projektu.
Kultúra a rozvoj cestovného ruchu

Žiadosti, ktoré boli začiatkom tohto roku predložené na ochranu a ob-
novu kultúrnych pamiatok v našom meste, boli schválené Minister-
stvom kultúry Slovenskej republiky.  Žiadosť s názvom Oprava objektu 
Hrobky rodiny Plachých bola podporená sumou 9.700 € a finančné 
prostriedky budú smerovať na obnovu fasády a archívny výskum. Žia-
dosť s názvom Obnova Múzea A. Sládkoviča bola podporená sumou 
14.000 €, ktorá je viazaná na archeologický – historický výskum fasád. 
Po úspešne zrealizovanom projekte oplotenia Geschwindovej záhrady 
pri Múzeu A. Sládkoviča budeme vďaka dotácii Banskobystrického sa-
mosprávneho kraja vo výške 8.500 € 
pokračovať v revitalizácii celého priestoru. V zmysle spracovaného 
návrhu bude záhrada doplnená o ďalšiu výsadbu, záhradný mobiliár 
a pamätnú tabuľu tak, aby sa stala dôstojnou pripomienkou na vý-
znamného šľachtiteľa ruží – Rudolfa Geschwinda. 
Aj tento rok budeme pokračovať v rozširovaní knižničného fondu o 
pôvodnú slovenskú tvorbu, svetové detektívky či severské kriminálky. 
V oblasti náučnej literatúry sa zameriame na významné výročia naro-
denia alebo úmrtia slovenských osobností ako aj výročie korunovácie 
Márie Terézie v Bratislave. S finančnou podporou Fondu na podporu 

umenia vo výške 1600 € zakúpi Mestská knižnica beletriu i náučnú literatúru pre deti a dospelých s cieľom uspokojiť záujem súčasných 
čitateľov a v neposlednom rade aj zaujať a pritiahnuť nových členov do Mestskej knižnice. 
                                                                                                                                                                        Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta

Rozvojové aktivity financované z externých zdrojov
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Dňa 13.5.2021 začalo  Mesto Krupina realizovať  sta-
vebné práce na odstraňovaní  havarijného stavu  v are-
ály kúpaliska Tepličky, ktorý vznikol počas jesenných 
novembrových  daždivých dní, kedy  došlo k prepadu 
hornín na prekrytej časti potoka.  Na základe toho 
bola  urýchlene vypracovaná projektová dokumentá-
cia, v ktorej projektant navrhol optimálne riešenie od-
stránenia havarijného stavu na potoku Kňazov Jarok. 
Tieto práce pozostávali z výkopových prác, odstránenia 
pôvodnej stropnej konštrukcie prekrytej časti potoka, 
následnej betonáže stropu a práce boli ukončené úpra-
vou terénu 9.7.2021.
Náklady pri tomto havarijnom stave, boli vo výške 
69.614,81eur s DPH. 
Práce realizovala krupinská firma Ľubomír Dado.

Oprava havarijného stavu prekrytej časti potoka 
Kňazov Jarok Krupina

Dňa 3.6.2021 začali práce 
na rekonštrukcii kuchynky 
v Klube dôchodcov. Tieto 
práce sú pokračovaním 
celkovej rekonštrukcie 
tohto objektu. Práce po-
zostávali z   obitia omie-
tok, spevnenia prasklín 
v stenách Kari sieťovi-
nou, vyspravením sanač-
nou omietkou, montážou 
keramickej podlahy, za-
teplením stropu, novým 
SDK podhľadom, rekon-
štrukciou elektroinštalácie 
a montážou nových svie-
tidiel.  Práce boli ukonče-
né dňa 28.6.2021 výmaľ-
bou priestoru. Celková 
cena rekonštrukcie bola 
8.524.74 s DPH. 
Práce realizovala firma 
Ľubomír Dado. 

Klub dôchodcov – oprava kuchyne

 Ing. Jaroslava Uramová
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Mesto Krupina vo svojom 
rozpočte na rok 2020 a 2021 
vyčlenilo finančné prostried-
ky na vybudovanie altánu pre 
klientov sociálneho zariadenia 
SVETLO Krupina, n.o., ako aj 
na vybudovanie rampy pre 
imobilných, ktorá zabezpečí 
bezbariérový vstup do nemoc-
ničnej záhrady.
 Práce na výstavbe 
Altánu v nemocničnej záhra-
de boli zahájené 13.4.2021 
a ukončené 20.5.2021. Pozo-
stávali z výkopu pôvodných 
podkladných vrstiev, násled-
ne sa položili nové podkladné 
vrstvy a nová zámková dlažba 
a zabetónovali sa základové 
pätky pre následnú montáž 
dreveného altánu. Práce boli 
realizované firmou Dadostav 
s.r.o., Krupina. Celková cena 
investičnej akcie bola vo výške 
11 377,66 Eur. 
Nový drevený altán poskytuje klientom sociálneho zariadenia možnosť tráviť viac času na čerstvom vzduchu mimo zariadenia. Vďaka 
altánu sa vytvorili nové podmienky pre klientov a ich príbuzných, ktorí sa tak majú kde stretávať počas pekných jarných, letných  či 

jesenných dní. Vo veľkej mie-
re to prispeje aj k lepšej psy-
chickej pohode tých seniorov, 
ktorí sú odkázaní na invalidný 
vozík, a preto majú obme-
dzené možnosti tráviť viac 
času mimo zariadenia. Mesto 
Krupina preto zabezpečilo aj 
komfortnejší a bezbariérový 
vstup do nemocničnej záhra-
dy, a to vybudovaním rampy 
pre imobilných.
Práce  na výstavbe novej 
rampy boli zahájené ešte 
v minulom roku firmou GRD 
s.r.o., Krupina a realizácia 
bola ukončená v apríli tohto 
roku. 
Investícia do novej rampy pre 
imobilných predstavovala výš-
ku 13 185,60 Eur.
Rampa nielen zjednoduší prí-

stup do nemocničnej záhrady klientom sociálneho zariadenia a zdravotne postihnutým pacientom nemocnice, ale aj uľahčí prácu perso-
nálu, ktorí zabezpečujú presun imobilných klientov.                                                        
                                                                                                                                                            Ing. Žaneta Maliniaková

V záhrade krupinskej Nemocnice pribudli v tomto roku 
dve drobné stavby 

Neviem, či to adresujem správne, preto prosím, prepošlite tento môj email kompetentným.
 
„Chcel by som sa touto cestou poďakovať mestu Krupina, že sprístupnila svoju výhliadkovú vežu Vartovku po 
asfaltovej ceste s výborným značením z hlavnej cesty 66, a to všetko bez všelijakých nezmyselných rámp, záka-
zov, otváracích hodín, vstupného či iných hlúpych obmedzení, čim povýšila osoh bežných ľudí nad svoj vlastný.
ĎAKUJEM!

Škoda, ze takých ako vy nie je na Slovensku viac. Ostatné mesta a obce by sa od vás mali učiť.“
                                                                                                                                                             S pozdravom Mahna.

Poďakovanie, ktoré poteší... (postreh náhodného návštevníka mesta)
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V priebehu mája až júna boli v areáli múzea realizované čiastkové opravy kanalizácie v dvorovej 
časti objektu múzea, ktoré po cca 40 rokoch neodvádzali povrchové a splaškové vody a prete-
kali do suterénu – do pivníc. Rovnako sa podarilo zrekonštruovať sociálne zariadenia a osadiť 
13 nových drevených dubových schodov do pivnice. Pred realizáciou výkopov sa uskutočnil 
predstihový archeologický výskum, ktorý nadviazal na predchádzajúce výskumy spoločnosťou 
Midland Adventure, s.r.o. Banská Bystrica (Mgr. JUDr. Martin Kvietok) v súlade s rozhodnutiami 
Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici s cieľom odkryť predpokladané kultúrne vrs-
tvy a zdokumentovať nájdené archeologické nálezy. Cieľom všetkých vyššie uvedených investícií 
je zlepšenie stavebno-technického stavu múzea, vrátane zlepšenia prístupu do podzemia, ktoré 
by malo byť súčasťou expozície.  Cieľom je tiež poskytnúť turistom a návštevníkom nášho sta-

Čiastočná oprava a výskum
 v areáli Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine

robylého mesta nové atraktívne 
priestory. Stavebné práce realizo-
vala firma Ľubomír Dado z Krupi-
ny a investícia z rozpočtu mesta 
si vyžiadala finančné zdroje vo 
výške 10 740,66 EUR s DPH za 
stavebné práce a 1 196,60 EUR 
s DPH za archeologický výskum.  
  PhDr. M. Lukáč, Ing. J. Uramová
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V mesiaci jún bola dokončená rekonštrukcia časti ďalšej národnej 
kultúrnej pamiatky hradobného múru zo 16. – 17. storočia, ktorý 
zdobí naše mesto niekoľko storočí. Sanovala sa najmä koruna a časť 
muriva, ktorá bola silne rozrušená, pričom sa očisťoval lomový ka-
meň od malty, realizovalo sa zakladanie a škárovanie vypadnutých 
spojív krupinského kameňa – tufu, z ktorého boli vybudované hrad-
by. Sanácia slúži najmä na zachovanie národnej kultúrnej pamiatky 
a zachovanie bezpečnosti pre obyvateľov, ktorým múr tvorí prirodze-
nú súčasť záhrady. Oprava bola zrealizovaná firmou Ľubomír Dado 
Krupina v súlade s podmienkami Krajského pamiatkového úradu 
v Banskej Bystrici. Investícia z rozpočtu mesta si vyžiadala finančnú 
čiastku vo výške 4 653,92 EUR s DPH. 
                                                 PhDr. M. Lukáč, Ing. J. Uramová 

Sanácia hradobného múru 
na Kuzmányho ulici

Každý Krupinčan, ktorý sa čo len trochu orientuje v športových 
dejinách mesta pozná jeho najvýznamnejšie osobnosti. 
Predovšetkým Vladimíra Mika, viacnásobného majstra Európy 
v stolnom tenise. Nielen o Vladimírovi Mikovi, krupinskom 
rodákovi, ale aj nestorovi krupinského stolného tenisu Viliamovi 
Sýkorovi staršom sa čitatelia môžu dozvedieť v novej publikácii 
Stolnotenisová mapa Slovenska od autorského kolektívu pod 
vedením Marty Brúderovej. Knihu vydal Slovenský stolnotenisový 
zväz v Bratislave s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky pri príležitosti 95. výročia 
organizovaného stolného tenisu v Československu. Publikácia je 
rozdelená do niekoľkých častí. Najprv sú úvody predsedu SSTZ 
Zdenka Kríža a zostavovateľky Marty Brúderovej. Nasleduje prvá 
kapitola nazvaná metamorfózy slovenskej stolnotenisovej histórie, 
kde sa prehľadne po desaťročiach od 20-tych rokov až do súčasnosti 
píše o najdôležitejších historických udalostiach stolného tenisu 
u nás. Tretia kapitola obsahuje zoznam klubov rozdelený podľa 
krajov a okresov, štvrtá kapitola nasleduje po súbore aktuálnych 
fotografií, pričom dopĺňa texty o ďalšie o Františkovi Tokárovi a jeho 
úspechoch doma i vo svete. Okrem iného uverejňuje i členov Siene 
slávy SSZ, ďalej publikuje známky a odznaky so stolnotenisovou 
tematikou a i. Nasleduje zoznam použitej literatúry a zoznam 
autorov a skratiek. Jadro celej knihy tvorí druhá kapitola s názvom 
kluby, piliere SSTZ, teda akási encyklopédia jednotlivých mestských 
a miestnych stolnotenisových klubov. Jednotlivé heslá majú zvolenú 
štruktúru. Názov lokality, vývoj názvov klubu, počiatky stolného 
tenisu, informácie o zakladajúcich členoch, stručná história a aj 
súčasné podmienky práce klubu. Ďalej obsahuje najvýznamnejšie 
úspechy, dôležitých hráčov a trénerov klubu (v Krupine najmä Viliam 
Sýkora st.) v jeho histórii a zvlášť upozorňuje na najvýznamnejších 

Krupinský stolný tenis 
na mape Slovenska

 - nová publikácia o športe

hráčov, ktorí tu pôsobili alebo vyšli z klubovej šatne (Vladimír Miko, 
Ján Čermák) a ligu, v ktorej klub v súčasnosti hrá. V hesle na 
s. 81 sa dozvieme i to, že stolný tenis hrával aj neskorší herec 
a krupinský rodák Viliam Polónyi a ďalšie zaujímavé informácie. 
Heslo dopĺňajú dve fotografie – reprezentanti klubu Tatran Krupina 
v sezóne 1958/59 a fotografia rodiny Sýkorovcov – garantov 
stolnotenisovej činnosti v Krupine počas jej dlhej histórie. Podklady, 
na základe ktorých bolo spracované heslo, pre redakciu pripravili 
dr. Miroslav Lukáč, historik Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine 
a Viliam Sýkora mladší, syn Viliama Sýkoru staršieho a dlhoročný 
hráč krupinského klubu. Publikácia je nepredajná, preto bude 
k dispozícii pravdepodobne iba v knižniciach alebo v jednotlivých 
stolnotenisových kluboch Slovenska.                  PhDr. M. Lukáč
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V piatok 7. mája 2021 sme si pripomenuli 76. výročie 
konca najväčšej vojny v dejinách ľudstva. Pietny 
akt kladenia vencov sa uskutočnil v Parku Andreja 
Sládkoviča o 13.00 hodine pri Pamätníku obetiam I. a 
II. svetovej vojny. Po zaznení hýmn Ruskej federácie 
a Slovenskej republiky zástupca mesta, ďalej ruskej 
ambasády, ako aj zástupcovia Únie vojnových 
veteránov a SZPB položili k pamätníku vence a 
zapálili symbolické svetlá, vyjadrujúce spomienku 
na obete vojny. Prítomným sa prihovorili primátor 
mesta Ing. Radoslav Vazan a zástupca vojenského 
pridelenca obrany Veľvyslanectva Ruskej federácie 
na Slovensku Alexander Zadorozhny. Zástupca Únie 
vojnových veteránov pri príležitosti 76. výročia 
ukončenia 2. sv. vojny podplukovník v zálohe 
Ing. Mgr. Branislav Krajč odovzdal nadporučíkovi 
Romanovi Vištiakovi z Krupiny bronzovú medailu za 
službu mieru slobode a demokracii, a to za účasti 
ďalšieho člena Únie podpráporčíka Juraja Macka z 
Banskej Štiavnice a predsedu ZO SZPB v Krupine 
JUDr. Jána Mojžiša. Následne si zástupcovia mesta, 
veľvyslanectva a organizácií uctili obete z radov 
Červenej armády pri pamätníku na Svätotrojičnom 
námestí.                                            PhDr. M. Lukáč

76. výročie ukončenia II. svetovej vojny 

Slovenská herečka, členka činohry Krajového divadla (dnes Divadlo Andreja Bagara) v Nitre 
zomrela pred niekoľkými mesiacmi 19. apríla 2021 v Šali. Narodila sa v Bratislave 14. júna 1937, 
ale detstvo prežila v Krupine. Poznala lazníkov najmä na Novej hore, skadiaľ pochádzala jej 
mama Mária rod. Jasovská, kde istý čas spolu bývali. Neskôr sa i so sestrou Alžbetou presťahovali 
do mesta na poschodie bývalého Ružinákovho domu. Absolvovala niekoľko ročníkov (1947 – 
1950) základnej školy v Krupine a ako sama spomína bola jedna z prvých krupinských pionierok. 
Spomínala tiež na pani učiteľky Forgáčovú, Bízikovú a učiteľa Repaského. Triedy absolvovala vo 
veľkej budove meštianskej školy (dnes budova gymnázia a strednej školy). Po tajne podanej 
prihláške na umeleckú školu odišla zo slovenského gymnázia v Šahách a v rokoch 1952 – 1954 
študovala odborný divadelný kurz štátneho konzervatória v Bratislave. V roku 1958 absolvovala 
Divadelnú fakultu Vysokej školy múzických umení. Prvýkrát vystúpila na dosky ako profesionálna 
herečka v Krajovom divadle v Nitre v roku 1958 a od roku 1973 bola v slobodnom povolaní. V Nit-
re odohrala viac ako 1400 predstavení v takmer 50 rôznych postavách. Účinkovala napríklad v di-
vadelných hrách Demokrati (1959), Polnočná omša (1959), Krvavá svadba (1961) alebo Škriepky 
v Chiozze (1965). Okrem hereckého talentu, ktorý uplatnila v divadle i vo filme, recitovala, spie-
vala šansóny a pripravovala scenáre 
(večerníčky, rozprávky). Diváci ju mohli 
vidieť najmä vo filmovej tvorbe 70. a 
80. rokov 20. storočia vo filmoch Keby 
som mal pušku (1971), Bičianka z do-
liny (1981), Návrat Jána Petru (1984), 
v ktorých stvárnila rázne až komicky 

pôsobiace dedinské ženy. Po prvýkrát sa ocitla na striebornom plátne vo filme 
Bilá oblaka v roku 1962 (Biele oblaky, réžia Ladislav Helge, scenár krupinský 
rodák Juraj Špitzer). V roku 2010 sa objavila vo filme českého režiséra Jana 
Švankmajera Přežít svůj život. V poslednom období sa objavila i na televíznej 
obrazovke v epizódnych postavách v seriáloch Ochrancovia (2014) a Tajné ži-
voty (2015). Scenárista a režisér Fedor Bartko o jej živote a tvorbe v roku 2002 
nakrútil dokumentárny film Háčkovaný svet. Pri príležitosti životného jubilea za 
svoju celoživotnú prácu dostala Emília Došeková ocenenie Kvet Tálie (2017) na 
20. ročníku medzinárodného divadelného Festivalu Aničky Jurkovičovej v No-
vom Meste nad Váhom. Emília Došeková v roku 1992 navštívila Krupinu počas 
Dní národnej kultúry Hontu a Novohradu. V rozhovore, ktorý do Hontianskych novín pripravila redaktorka Elena Šalková, Milka Došeková 
zdôraznila spomienky na krupinské lazy, na lazníckych ľudí, ich charaktery ,,...z ktorých dnes už mnohí nie sú medzi nami – nech im je 
zem ľahká – ale spomienky ostali. Takých, onakých, ale krásnych, múdrych, vtipných, svojráznych. Každý z nich bol osobnosťou, ktorým 
ani čas neubral na ich pôvodnosti a originalite“. Spomína tiež na krstného otca Jasovského a báčiho Bátoryho: „To som sa voľačo napo-
čúvala od nich o Piave, o strašidlách, o gazdovstve a naučila nemálo ľudových pesničiek“. Skúsenosti s takýmito charaktermi jej neskôr 
pomohli vžiť sa do úloh, ktoré jej pridelili režiséri. Dedinské ženy, pracovité, usilovné, láskavé a múdre. Ako spomína „Lebo čo som ja dala 
úlohe, ktorú som hrala, to mi ona vrátila svojou ušľachtilou človečinou. Tak sme sa navzájom obohacovali.“ V telefonickom rozhovore 
v roku 2008 skutočne s veľkou láskou spomínala na detstvo prežité uprostred krupinských lazov. Nezabudla mi tiež spomenúť epizódu 
o krupinských somároch, ktorá sa spája s mestom Krupina. Známi i rodina ju volali Mimi. Charakterová herečka, interpretka šansónu, 
ľudsky pôvabná Emília Došeková a cítením i Krupinčanka odišla na večnosť.                                                                PhDr. M. Lukáč

Zomrela herečka a Krupinčanka Emília Došeková (1937 – 2021) 

Fotografie z archívu Divadla Andreja Bagara v Nitre uverejnené na FB stránke divadla 
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„Sme škola, ktorá pripravuje žiakov pre 21.storočie.“ Dnes sme na pôde našich stredných škôl privítali vzácnu návštevu. Vysokoškol-
ského profesora, vedca a predovšetkým absolventa nášho gymnázia p. Vladimíra Šuchu. Prof. RNDr. Vladimir Šucha DrSc., je rodák 
zo Zvolena, ale stredoškolské štúdium absolvoval na Gymnáziu v Krupine. V roku 1985 absolvoval PF UK v Bratislave. Pôsobil v SAV, 
bol najmladším držiteľom titulov  DrSc.-Doktor 
vied, a profesor na Slovensku. Prednáša na Uni-
verzite Komenského, zaoberal sa mineralógiou, 
nanomateriálmi a dopadmi ťažby na životné 
prostredie. Od roku 2006 pracuje pre Európsku 
komisiu v Bruseli. Je generálnym riaditeľom Spo-
ločného výskumného centra Európskej komisie. 
Ako študent vysokej školy sa podie-
ľal na záchrane Čiernohorskej železni-
ce v Čiernom Balogu a banských vod-
ných ekosystémov okolo Banskej Štiavnice. 
Pán profesor poskytol našim žiakom, vo svojej 
prednáške, mnoho zaujímavých poznatkov na 
budúcnosť ľudstva. Vysvetlil vplyv umelej inte-
ligencie na ľudí, spoločenské dianie. Dal pod-
net na zamyslenie, prečo je dôležité vzdelanie. 
Ďakujeme Vám pán profesor, že ste bol ochotný 
zo svojho vzácneho času, niečo venovať aj štu-
dentom stredných škôl v Krupine. 
Veríme, že tak ako ste sľúbil, nás navštívite s ďal-
šou zaujímavou témou, ktorá prispeje naším žia-
kom k vytváraniu si vlastných názorov.

Jubilejný 10. ročník výstavy sa  tento rok konal v Seliciach. Na dňoch poľa sa vystavujú poľnohospodárske stroje, traktory, kombajny, 
postrekovače, brány, pluhy, rozmietače a pod. Návštevnosť tohto podujatia je veľmi vysoká, hlavne farmári a poľnohospodári, ktorých 
zaujímajú stroje a pestovanie poľnohospodárskych plodín. 
Výstava je spojená s predajom semien na sadenie a odborných kníh o poľnohospodárstve. Najviac nás zaujali traktory, ktorých tu bolo 
naozaj dosť, od malých po veľké, od starých po moderné, od najmenšieho výkonu po najväčší výkon. Traktory a kombajny tvorili základ 
výstavy. 
Najväčšiu pozornosť si získal Dron a auto ovládané na diaľku, ktoré dokážu postrekovať a identifikovať choroby na rast-
linách. Zaujala nás hlavne nová technika, moderné technológie a nové spôsoby využívané pri pestovaní poľnohospodár-
skych plodín. Každého z nás výstava oslovila a boli sme radi, že nám škola umožnila zúčastniť sa tohto zaujímavého podujatia.                                                                                                                                       
                                                                                                                                                 Daniela Szabová, David Petráš, I.P

Jubilejný 10. ročník výstavy “ Celoslovenské dni poľa“

Človek a Industry 4.0. 
Alebo umelá inteligencia a jej vplyv na človeka
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V dňoch 27. mája   a 28. mája 2021 si 
absolventi  Strednej  odbornej    školy 
obchodu  a  služieb  a  Gymnázia  
Andreja  Sládkoviča,  slávnostne 
prevzali  maturitné    vysvedčenie. 
Absolventské  vysvedčenia  si  prevzali 
z  rúk  svojich    triednych  učiteliek  
Ing.  Moniky  Ungvarskej,  Ing.  Evy 
Fekiačovej,   PaedDr. Anny Fedešovej, 
v priestoroch školy. K úspešnej maturite 
im slávnostný program so  zápisom do 
kroniky mesta  a malý  darček  pripravili  
členovia  komisie  „Človek  –  človeku“, 
pri Mestskom  zastupiteľstve   Krupina.  
Odovzdávania  sa  zúčastnili  primátor 
mesta Krupina   a poslanec BBSK  Ing. 
Radoslav Vazan, p. Milan Bohuš hlavný 
inštruktor  duálneho    vzdelávania  pre  
firmu  Continentál  Zvolen  Automotive 
Systems  Slovakia  s.r.o.,  riaditeľka 
stredných škôl Mgr. Anna Borbuliaková, 
ktorá  zároveň  knižným  darom 
odmenila  najúspešnejších  absolventov 
z  obidvoch  škôl  a  zaželala  svojim  
žiakom veľa šťastia  v ďalšej etape  ich  
života.                     Mgr. Anna Borbuliaková

Odovzdávanie maturitných vysvedčení

Na Strednej odbornej škole obchodu a služieb 
v Krupine sme koncom školského roka 
vyhodnotili Covid maratón v chôdzi, do ktorého 
sa zapojili žiaci a pedagogickí zamestnanci, počas 
dištančného vzdelávania už od októbra 2020 
do 10. mája 2021. K tejto zdraviu prospešnej 
činnosti, ktorou chôdza bezpochyby je, všetkých 
motivoval učiteľ telesnej výchovy Mgr. Marek 
Janek. Vymyslel medzitriednu súťaž v dĺžke 
prejdených km, ako aj súťaž jednotlivých žiakov 
v počte prejdených km. Pomocou aplikácie si 
zaznamenávali vo svojich smartfónoch prejdené 
kilometre, potom screen - foto poslali učiteľovi 
telesnej výchovy.  Vyhodnotili sa jednotlivé 
triedy, ako aj najlepší žiaci. Spoločne sa všetkým 
podarilo prejsť 24 634 km kilometrov. Z toho 
žiaci spolu prešli 17562 km, najlepšia Daniela 
Szabová z I.P prešla 1767,9 km, Vanesa 
Hudecová I.P 568,5 km a Mária Spodniaková 
556,4 km. Riaditeľka školy im odovzdala ceny od  
sponzorov a zaželala veľa letných prázdninových 
km. Akciu podporili Firma  VIAKORP, s.r.o. Zvolen, 
Mesto Krupina, COOP Jednota Krupina, Tlačiareň 
Nikara Krupina a olympijský víťaz v chôdzi pán. 
Matej Tóth. 
Všetkým sponzorom veľmi pekne ďakujeme 
v mene ocenených žiakov. 
                                                                         

                              Mgr. Anna Borbuliaková, 
                                             riaditeľka školy

Vyhodnotenie COVID MARATÓNU na SOŠOaS Krupina 
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COOP Jednota Krupina, v spolupráci s Materskou školou, Malinovského 
874, Krupina, dňa 17.6.2021 oficiálne spustila pilotný projekt zameraný 
na zálohovanie PET fliaš a plechoviek pod názvom ROZHÝBME ŠKÔLKU. 
Už samotný názov projektu vyjadruje prirodzenú súčasť každodenného 
života detí, ktorou je predovšetkým pohyb.  Zdokonaľuje ho po stránke 
fyziologickej, motorickej, koordinačnej, kognitívnej, emocionálnej, 
psychologickej a sociálnej, čím prispieva k upevňovaniu zdravia, k zvyšovaniu 
telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Modernizáciou a obohacovaním 
športových prvkov v predškolskom prostredí podnecujeme a podporujeme 
u detí prirodzenú zvedavosť a záujem o doposiaľ nepoznané. Podporením 
projektu, vložením PET fľaše, či plechovky do zberného automatu, 
prispejete sumou 5 centov, na zakúpenie telovýchovného náčinia pre deti 
v Materskej škole, Malinovského 874, Krupina a Elokovaného pracoviska I. 
Krasku 60, Krupina.
Jednorazové nápojové obaly môžete odovzdať do recyklomatu 
v supermarkete COOP Jednota Krupina, na ulici ČSA 19 v Krupine (Obchodný 
dom). Projekt prebieha do konca roka 2021. Od 1. januára 2022 bude 
na Slovensku fungovať zálohovací výkup PET fliaš a plechoviek v zmysle 
schválenej legislatívy. Všetky obaly musia byť vkladané nepokrčené, etikety 
sa odliepať nemusia, pretože spracovateľská technológia si s nimi poradí. 
Do prvého recyklomatu v Krupine slávnostne vhodili jednorazové nápojové 
obaly pani riaditeľka Materskej školy, Malinovského 874, Krupina - Mgr. 
Dana Cibuľová, predseda predstavenstva COOP Jednota Krupina - Ing. 
Jozef Vahančík a primátor mesta Krupina - Ing. Radoslav Vazan. 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapoja a podporia tento pilotný projekt, čím 
súčasne pomôžu aj nášmu životnému prostrediu. 

Mgr. Lýdia Vazanová

Čížiček, čížiček...
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Stehlík čížiček je drobný spevavec, ktorý teší svojím spevom. Jeho meno sa 
vyskytuje aj v detskej ľudovej piesni Čížiček, čížiček,vtáčik maličký. 

Čížiček, čížiček...

Úžasným zážitkom pre našich starších škôlkárov 
z MŠ Malinovského a elokovaného pracoviska I.Kras-
ku, bola exkurzia do strojárskeho podniku Way In-
dustries. Zamestnanci podniku deťom predviedli 
skvelé predstavenie šmykom riadených nakladačov 
LOCUST, ako aj diaľkovo ovládaného odmínovacie-
ho systému Božena, ktoré deti s úžasom sledovali 
na veľkej asfaltovej ploche. Po predstavení týchto 
strojov mali deti možnosť si ich z blízka prezrieť, 
posedieť si v nich, ale aj vyskúšať ich ovládanie na 
diaľku. Dozvedeli sa, že mladším bratom naklada-
ča Locust je nakladač UNC 060 a ich široký záber 
využitia zasahuje do odvetví, ako stavebníctvo, či 
poľnohospodárstvo, s využitím rôznych druhov prí-
davných zariadení. Systém Božena je zase navrhnu-
tý pre účely zneškodnenia nevybuchnutej munície a 
kvôli zabezpečeniu maximálnej bezpečnosti sa riadi 
diaľkovo.
Na záver nemohlo chýbať ani spoločné fotenie 
s pozadím tejto super techniky.
     Veľké poďakovanie patrí managmentu a za-
mestnancom Way Industries za poskytnutie pitného 
režimu v horúcom počasí, ale hlavne za sprostred-
kovanie úžasného zážitku, s ktorým naši škôlkári 
odchádzali do materskej školy, ako aj za darčeky 
pre deti a pedagogických zamestnancov.
Ešte raz srdečne ďakujeme.                                                                                                                        
                                                   Henrieta Hrmová

Škôlkári 
na exkurzii

Čížiček, čížiček...
A práve aj jej tóny sa niesli pre potešenie  v piatok 25.06.2021 priestormi Materskej školy na Malinovského ulici v Krupine. Stretli sa  
tu deti materských škôl z okresu Krupina na nesúťažnej  prehliadke detí v speve ľudových piesní :  „Čížiček, čížičekʺ. V spolupráci s 
riaditeľkou materskej školy Mgr. Danou Cibuľovou ju zorganizovalo Podpolianske osvetové stredisko so sídlom vo Zvolene.
Známe aj menej známe  ľudové piesne v podaní malých speváčikov, ktorí sa na túto vzácnu chvíľu vyobliekali do krojov, nám dávajú 
záruku že folklór nevymizne z našich životov. Toto stretnutie určite pomohlo rozvíjať  vzťah detí k tradičnej ľudovej kultúre, k ľudovej 
piesni. Podporovať malých, nádejných folkloristov k prezentácii a ďalšej aktívnej činnosti. Víťazmi boli všetci, ktorí si našli čas na toto 
milé posedenie.
Veríme, že pandemická situácia dovolí, aby sa opäť stretli  na budúci rok, spoločne si zaspievali ľudové piesne a strávili príjemné chvíle 
v kruhu ľudí, ktorí nezabúdajú na svoje korene.                                                                                                      Ľubica Šemodová
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Náučný chodník s týmto názvom bol otvorený dňa 1. júna 2021. Súčasťou jeho otvorenia bolo aj odhalenie lavičky 
Andreja Sládkoviča, ktorá je súčasťou projektu Zaľúbená Štiavnica II. Projekt vznikol v spolupráci s Oblastnou orga-
nizáciou cestovného ruchu (OOCR) v Banskej  Bystrici, Krajskej organizácie cestovného ruchu – Rozvojovej agentúry 
Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a Mesta Krupina. Lavičku Andreja Sládkoviča, ktorá sa nachádza na 
Svätotrojičnom námestí slávnostne odhalili primátor mesta Krupina Radoslav Vazan a zástupca predsedu BBSK Ondrej 
Lunter, ďalej Igor Brossmann z Banky lásky v Banskej Štiavnici a predseda OOCR v Banskej Bystrici Jiří Pěč.

Otvorenie náučného chodníka 
Po stopách v rodisku Andreja Sládkoviča 

Lavička Andreja Sládkoviča je začiatočným 
bodom na náučnom chodníku Po stopách v 
rodisku Andreja Sládkoviča, ktorý záujemcov 
o spoznávanie mesta a prírody prevedenie 
miestami, ktoré súvisia so životom sláv-
neho rodáka v našom meste. Pri lavičke je 
umiestnená informačná tabuľa, ktorá pre-
hľadne zorientuje všetkých návštevníkov o 
16 zastaveniach pri historických pamiatkach 
v rámci malého okruhu v meste (2,5 km), 
na ktorý nadväzuje prírodná prechádzka od 
Štrampľochu – Tureckých studní až po stráž-
nu vežu Vartovka (6 km). V meste Krupina sa 
návštevníci môžu zastaviť pri evanjelickom 
kostole, kde bol Sládkovič krstený, pri mieste 
bývalej evanjelickej školy, ktorú navštevoval, 
ďalej pri klietke hanby, pri mestskom dome, 

svätotrojičnom stĺpe, bývalej meštianskej škole, 
rodnom dome Andreja Sládkoviča, piaristickom 
gymnáziu, budove Múzea Andreja Sládkoviča 
v Krupine, Geschwindovej záhrade, pri hradbách, 
lavičke v Parku A. Sládkoviča, pri jeho pamätní-
ku, ďalej pri rímskokatolíckom kostole a dostanú 
sa až na Malý rínok. Stadiaľ cesta pokračuje na 
Štrampľoch, Barnove sady, Remízku, Papuľku, 
Močidlo, Mokraď na Rovni a cieľovú zastávku na 
Vartovke. Súčasťou prechádzky Po stopách An-
dreja Sládkoviča sú tabuľky s krátkym textom 
umiestnené na jednotlivých zastaveniach, kde 
načítaním QR kódu získame rozšírené informácie 
o danej pamiatke. Ďalší QR kód podá informácie 
v rámci aplikácie Kde to som?
Za aplikáciami stojí úspešná krupinská firma r65 
studio, s.r.o. – Ing. Milan Ďuroch. 

Aplikácia ponúka ďalšie zau-
jímavé informácie,  dokonca 
v niekoľkých svetových jazy-
koch, ktoré vás prevedú od 
pamiatky k pamiatke. Jed-
notlivé body prechádzky si 
môžete pozrieť aj na webovej 
stránke mesta Krupina.  
Autorom textov pre aplikáciu 
i na informačných tabuľkách 
pri jednotlivých pamiatkach, 
ako aj na webe v rámci apli-
kácie je historik Múzea Andre-
ja Sládkoviča v Krupine PhDr. 
Miroslav Lukáč. Na projekte 
spolupracovali Mgr. Zdenka 
Sýkorová a Ján Alakša z od-
delenia kultúry, cestovného 
ruchu a športu Mestského 
úradu v Krupine. 

                      Mgr. Z. Sýkorová, 
                             PhDr. M. Lukáč
Fotografie: Ing. Milan Ďuroch
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Mesto Krupina v spolupráci s občianskym združením Podzemie  
Krupiny a Špeciálnou základnou školou v Krupine dňa 1. júla vo 
štvrtok otvorilo podzemné priestory pod budovami múzea, školy, 
domu s tabuľkou Josefa Novotného a ešte jednu pivnicu na Sládko-
vičovej ulici. Otvorenia sa ujal primátor mesta Ing. Radoslav Vazan, 
ktorý pripomenul snahy o otvorenie týchto priestorov a finančný 
vklad mesta do 3D zamerania pivníc, úpravu kanalizácie vo dvore 
múzea (zatekanie do pivníc), opravu toaliet a objednávku banské-
ho výskumu a statického posúdenia a návrhov sanácie pivníc, ktoré 
sa realizuje v tomto čase. Historik Múzea Andreja Sládkoviča PhDr. 
Miroslav Lukáč pripomenul históriu i to, kto sa v minulosti podieľal 
na otvorení pivníc – pracovníci múzea ešte pred 10 rokmi v rámci 
noci múzeí a galérií (Bc. Hilária Michalková a neskôr aj Mgr. Janka 
Melichová) a dlhodobé snahy kedysi predsedu kultúrnej komisie 
a poslanca MsZ v Krupine Mgr. Mariána Pramuku a predsedu Hon-
tianskeho združenia turizmu so sídlom v Krupine Ing. Dušana Mo-
zolu. Poslankyňa MsZ v Krupine a predsedníčka občianskeho zdru-
ženia Ing. Stanislava Pavlendová prisľúbila, že aj zo svojej pozície 
bude napomáhať rozvoju múzea a jeho podzemných chodieb. 
Podobne sa vyjadril aj člen a zakladateľ občianskeho združenia 
Krupinské podzemie a krupinský rodák Ľubomír Šmakal. 

V prvú júlovú sobotu sa uskutočnil predaj 0-eurovej bankovky 
s motívom Vartovky, ktorá je druhým v poradí vydaných eurosuve-
nírov mesta Krupina. Prvý bol pri príležitosti 200. výročia narodenia 
Andreja Sládkoviča emitovaný v roku 2020. Po úspešnom predaji 
prvej bankovky, sa obyvatelia Slovenska, ale aj cudzinci – napríklad 
z Českej republiky postavili do radu pred budovou múzea a nevá-
hali kupovať bankovky až do 16.00 hodiny. Vzhľadom na aktuálnu 
covid-situáciu a veľké množstvo emisí v roku 2021 prišlo do Krupi-
ny menej záujemcov ako v roku 2020.

Otvorenie pivníc
 pod Krupinou 

Predaj eurosuveníru 
0-eurovej bankovky Vartovka 

Všetky vyššie uvedené snahy vyústili do ďalších krokov, ktorých 
výsledkom by malo byť dlhodobé a bezpečné sprístupnenie pivníc 
pod múzeom a možno i ďalšími objektmi v meste, ktoré sú atrak-
tívne samotným tvarom a rozsahom. 

V budúcnosti sú naplánované výskumy, zameranie a najmä úpra-
vy týchto priestorov i s využitím muzeálnych expozícií, čo si však 
vyžiada ďalšie investície a dlhodobý záujem, ktorý nemôže opome-
núť rekonštrukciu objektu múzea nad zemou, aby podzemie bolo 
súčasťou národnej kultúrnej pamiatky – komplexu, ktorý si zaslúži 
záujem, starosť a investície. 

                                                                                              PhDr. M. Lukáč 

Treba však zdôrazniť, že Vartovku na eurosuveníre posielajú pra-
covníci múzea a informačnej kancelárie na Slovensko i do zahrani-
čia aj na základe mailovej objednávky. Aj teraz si ktokoľvek môže 
objednať eurosuvenír na kontaktoch: muzeum@krupina.sk, alebo 
ic@krupina.sk alebo si ich zakúpiť osobne v priestoroch Múzea An-
dreja Sládkoviča v Krupine na Sládkovičovej ulici a Informačného 
centra mesta Krupina na Svätotrojičnom námestí. Bankovka – bež-
ná edícia a ďalší variant s prítlačou anniversary 2020 sa stáva zbe-
rateľským artiklom i pre bežných turistov, ktorí v letnej turistickej 
sezóne navštívia mesto Krupina.                                  PhDr. M. Lukáč

Do práce na bicykli (DPNB) je národná kampaň, ktorej hlavným 
cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej 
dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvá-
rali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, mo-
tivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné 
podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli 
a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alterna-
tívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.
Do 8. ročníka kampane sa tento rok  zapojilo aj Mesto Krupina. 
Po oslovení firiem pôsobiacich v meste  sa do súťaže prihlásilo 
10 tímov. Tri tímy vytvorila spoločnosť Brother Industries Slova-
kia s.r.o., po jednom tíme Logistické centrum stred, a.s., Wittur 
s.r.o., Mestské lesy, s.r.o., Mesto Krupina, Ateliér, s.r.o., ZŠ E. M. 
Šoltésovej a Banskobystrická regionálna správa ciest. Spolu sa sú-
ťaže zúčastnilo 25 zamestnancov týchto firiem, ktorí tvorili dvoj až 
štvorčlenné tímy a v mesiaci jún prichádzali do práce a z práce na 
bicykli alebo aj pešo.
Naše mesto sa umiestnilo na 68. mieste zo všetkých 91 samospráv, 
ktoré sa registrovali tento rok do kampane. Na úvod je to celkom 
pekný úspech. 
Konečné výsledky Mesta Krupina ako samosprávy: 10 tímov, v kto-
rých bolo spolu 25 zamestnancov odbicyklovalo 645,10 km, ušet-
rilo 198,32 CO2 (kg)  a priemer km na jedného účastníka bol 25,8 
km.
Na záver si dovoľujeme vysloviť pochvalu a poďakovanie tímu 
Krivé nohy, ktorí bol registrovaný pod Banskobystrickou správou 
ciest, kde člen tímu Marián, získal v rámci tímov v meste  prven-
stvo a odbicykloval počas 34-och jázd do práce a z práce spolu 
161,33 km a tým ušetril 40,33 CO2(kg). 
Veríme, že chuť pomôcť životnému prostrediu a urobiť niečo aj 
pre svoje zdravie, bude účastníkov kampane držať aj naďalej a do 
ďalšieho ročníka sa zapojíme ešte vo väčšom počte. 
                                                              Mgr. Zdenka Sýkorová

Do práce na bicykli – 8. ročník národnej kampane

mailto:muzeum@krupina.sk
mailto:ic@krupina.sk
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Chcete vedieť čo sa deje
 v našom meste? 

Mobilná aplikácia Krupina 
je tu zadarmo 

do vášho telefónu!

Neustále hľadáme možnosti, ako Vás čo najefektívnejšie 
informovať o dianí v našom meste. Snažíme sa, aby sa k 
Vám informácie dostali čo najrýchlejšie a aby ste vopred 
mali prehľad o tom, čo chystáme, plánujeme či realizuje-
me. 
Keďže nechceme, aby Vám niečo podstatné uniklo, rozhod-
li sme sa, že spustíme mobilnú aplikáciu prostredníctvom 
ktorej budete mať aktuality na jednom mieste a stále po 
ruke - kdekoľvek budete.

Ako stiahnuť appku ?

Stačí ak máte k dispozícií mobilný telefón s operačným systémom 
Android alebo Apple a aplikáciu si môžete zdarma stiahnuť. V 
Google Play ako i AppStore ju nájdete pod názvom KRUPINA. 

Formou bleskových správ tak budete informovaní notifikáciami 
napríklad o výpadkoch prúdu, plynu či vody alebo o plánovaných 
podujatiach.

Inštalácia aplikácie je veľmi rýchla (aplikácia má iba 2 MB) a jedno-
duchá, nevyžaduje žiadne prihlasovanie alebo registráciu. 
Pri vyhľadávaní aplikácie v Google Play alebo AppStore stačí zadať 
kľúčové slovo KRUPINA. 
Snahou autorov bolo vytvoriť ľahko ovládateľnú a prehľadnú apli-
káciu pre všetky vekové kategórie.

Hlavné funkcie aplikácie:
Automatické okamžité upozornenie na novú sprá-
vu priamo na Vaše mobilné zariadenie formou  
PUSH správy s vlastnou ikonkou (Krupina) v lište notifikácií
Správy sa nezamiešajú medzí iné notifikácie a správy v rámci iných 
aplikácií
Kontakty na samosprávu a iné subjekty v meste Krupina
Odpočet dní do predmetného dňa 
Identifikácia neprečítaných správ
Pokiaľ nie ste on-line, notifikácie o nových správach sa nestratia a 
budú doručené hneď‘ ako sa Váš telefón pripojí na WiFi alebo mo-
bilné dáta. Notifikácie a správy majú minimálnu veľkosť.

Pripomíname, že aplikácia nezhromažďuje žiadne osobné údaje 
(okrem modulu Susedský Bazár pokiaľ‘ ich sami nezadáte).
                                                                                 Adrián Špánik

       Mesto Krupina odporúča záujemcom o výstavbu rodinných 
domov a ostatných stavieb, prv než pristúpia k uzavretiu 
kúpnych zmlúv na pozemok pre účel jeho zastavania rodinným 
domom resp. ostatnými stavbami, preveriť si podmienky 
stanovené pre príslušnú lokalitu v meste Krupina a podrobne 
sa oboznámiť s územnoplánovacou dokumentáciou pre dané 
územie.
      
 Mesto Krupina upozorňuje na skutočnosť, že územie 
označené v územnom pláne ako územie určené pre IBV / 
individuálna bytová výstavba / neznamená, že daná lokalita 
disponuje vybudovanými inžinierskymi sieťami.
Z uvedeného dôvodu je v záujme budúcich stavebníkov zistiť 
situáciu ohľadne inžinierskych sietí a možností ich budovania. 
      
 Mesto Krupina oznamuje, že v prípade výstavby rodinného 
domu, prístupovú komunikáciu, ako aj ďalšie nevyhnutné 
inžinierske siete, bude Mesto Krupina budovať v nových 
lokalitách len za podmienky spolufinancovania vlastníkov už 
postavených rodinných domov, stavebníkov resp. budúcich 
stavebníkov a vlastníkov pozemkov určených na zastavanie, 
pričom spoluúčasť bude predstavovať nemalé finančné 
zdroje, ktoré je potrebné pripočítať k cene pozemku. 
      
 Mesto Krupina upozorňuje, že konkrétne podmienky 
budú stavebníkovi podané v územnoplánovacej 
informácii a v záväznom stanovisku k výstavbe 
rodinného domu resp.  ostatným stavbám.
Podrobné informácie o lokalite, podmienkach 
budovania inžinierskych sietí Vám budú poskytnuté 
aj vedúcimi zamestnancami príslušných oddelení 
MsÚ v Krupine : 

- odd. výstavby, životného prostredia a RR – Ing. 
Jaroslava Uramová, tel. kontakt:0917 149 878
- odd. správy majetku – Ing. Žaneta Maliniaková, tel. 
kontakt: 0907 100 275

Informácia Mesta Krupina 
pre občanov, 

ktorí majú  záujem o výstavbu 
v katastri k.ú. Krupina

Oddelenie výstavby, ŽP a RR
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Matričný úrad v Krupine 
ďakuje obyvateľom mesta Krupina

Ing. Adriana Žabková

Manželstvo uzavreli 14 párov:

Opustilo nás 38 spoluobčanov:

Demografický vývoj obyvateľstva 
v meste Krupina marec-jún 2021 

(vyhotovené k 9. 7. 2021)
Naši novonarodení Krupinčania : 24 detí

 Mestská polícia 
v Krupine informuje...

 V období od 1.4.2021 do 30.6.2021 
Mestská polícia v Krupine celko-
vo riešila 95 priestupkov, kde 56 
bolo vybavených dohováraním, 39 
priestupkov bolo vyriešených v blo-
kovom konaní. 34 priestupkov ulo-
žených v blokovom konaní súviselo 
s porušením predpisov v doprave, v 
3 prípadoch  išlo o priestupky Iné 
priestupky v správe, v jednom prí-
pade o priestupok proti verejnému poriadku a tiež v jed-
nom prípade o priestupok proti majetku. 
    
Mestská polícia v Krupine spolupracovala s orgánmi činnými v 
trestnom konaní a v odôvodnených prípadoch poskytla aj kame-
rové záznamy pre vykonané šetrenie vo veci spáchaných trest-
ných činov, priestupkov, dopravných nehôd, ktoré sú dokumen-
tované a riešené štátnou políciou. 
 
V uvedenom období bolo skontrolovaných 104 osôb, hlavne v sú-
vislosti s podozrením páchania priestupkov, porušení Všeobecne 
záväzných nariadení mesta Krupiny ako aj osôb, ktoré obťažovali 
spoluobčanov prosbou o poskytnutie finančných prostriedkov. 
     
Bolo vykonaných 24 dychových skúšok. Počas výkonu služby 
Mestská polícia v Krupine zabezpečila odstránenie jedného vraku 
osobného motorového vozidla z ul. Osloboditeľov, v dvoch prípa-
doch išlo o vrátenie nájdených vecí a to mobilného telefónu a pe-
ňaženky z osobnými dokladmi a tiež v jednom prípade vykonala 
asistenciu RZP /rýchlej zdravotnej pomoci/. 
Zabezpečovala tiež dohľad cestnej premávky v ranných hodinách 
pred začiatkom vyučovania na našich školách v meste Krupina a 
plnila i ďalšie úlohy. 
     
Mestská polícia v Krupine spolupracovala so štátnymi a verejný-
mi inštitúciami pri vykonávaných opatreniach prijatých Krízovým 
štábom Vlády SR, Úradom verejného zdravotníctva SR, krízového 
štábu Mesta Krupiny. Táto spolupráca naďalej prebieha. Ide hlav-
ne o zabezpečenie kontroly dodržiavania prijatých opatrení. Tou-
to cestou chcem požiadať každého občana, firmy, podnikateľské 
subjekty o dodržiavanie opatrení v súvislosti pandémie ochorenia 
COVID-19.
     
V poslednom období sa množia prípady, kedy si občania vyberú 
cestou bankomatu finančnú hotovosť a zabudnú ju v bankomate 
a keď sa vrátia ich finančná hotovosť sa tam už nenachádza. 
V ojedinelých prípadoch sa občania k peniazom dostanú avšak 
vo väčšine prípadov už nie. Preto odporúčam každému občanovi, 
aby pri výbere finančnej hotovosti bol obozretný a tak predišiel 
osobnej negatívnej skúsenosti so stratou vlastných peňazí, ktoré 
použije iná osoba. 
Táto osoba sa dopúšťa protiprávneho konania a je za takýto 
skutok zodpovedná aj keď v niektorých prípadoch sa páchateľ 
nepodarí zistiť a poškodený sa už k svojim peniazom nedostane 
žiadnym spôsobom. 
     
Dávam do povedomia, že Mestská polícia v Krupine nevy-
konáva 24 – hodinovú službu a preto v prípade priameho 
ohrozenia na živote, zdraví a majetku volajte telefónne 
číslo 112, prípadne 158. 

Telefónne číslo Mestskej polície v Krupine je 0918 388 
800.

                                         Martin Gabera, náčelník MsP Krupina

Michal Ďurajka
Violet Klára Korčoková
Tamar Loncová
Natália Kempová
Sofia Kádašiová
Alžbeta Kučerová
Tomáš Strigáč
Matúš Selecký
Damián Gašpar
Jakub Alakša
Tobias Mýto
Ján Oravec

Viktória Miklóšová
Leo Konder
Adam Vališ
Marína Gregáňová
Marek Šemoda
Teo Mitter
Ján Sekereš
Ema Kocmanová
Emily Bačíková
Oliver Vozár
Veronika Lihocká
Leona Ondráčková

Ivan Slámka a Lívia r. Hriňová
Branislav Polák a Romana r. Dang Van
Ľuboš Považanec a Ivana r. Ďuricová
Jozef Peška a Dominika r. Kohútová
Ivan Svetlošák a Lenka r. Pupavová
Ing. Marek Lipták a Ing. Ivana r. Šprlová
Juraj Gonda a Veronika r. Macurová
Andrej Gonda a Romana r. Pachingerová
Pavel Fulajtár a Mária r. Tuhárska
Jaroslav Brodniansky a Lenka r. Štefaničeková
Róbert Kuzma a Diana r. Polievková
Andrej Červeňák a Nikola r. Sýkorová
Marián Výboh a Michaela r. Budáčová
František Kohút a Mária r. Bartíková

Mária Ďuricová, 73 r.
Ilona Obrtancová, 93 r.
Ján Podmanický, 65 r.
Anna Slobodová, 80 r.
Jozef Hraško, 64 r.
Anna Baculíková, 83 r.
Jozef Krnáčik, 83 r.
Pavel Jombík, 71 r.
Irena Bellová, 68 r.
Zuzana Greňová, 93 r.
Oľga Buzalková, 81 r.
Milan Varga, 81 r.
Ján Vyletel, 71 r.
Štefan Bella, 74 r.
Peter Francisty, 50 r.
Štefan Roziak, 58 r.
Anna Stachová, 67 r.
Jozef Kružlic, 84 r.
Miroslav Rybárik, 48 r.

Zuzana Babiaková , 64 r.
Ľubica Strelcová, 61 r.
Ján Pleva, 84 r.
Pavol Zošiak, 64 r.
Pavel Králik, 69 r.
Aurélia Kleniarová, 90. r.
Ján Zlievský, 71 r.
Jozef Tkáčik, 69 r.
Peter Pleva, 83 r.
Anna Demianová, 73 r.
Jozef Filip, 58 r.
Valeria Krajčiová, 82 r.
Jozef Dendiš, 35 r.
Stanislav Výboch, 39 r.
Emília Boháčová, 91r.
Mária Rumanová, 93 r.
Marta Halajová, 86 r.
Mária Filipová, 86 r.
Mária Kikinderová, 83 r.

Zber údajov pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 
bol v Slovenskej republike definitívne ukončený 13. júna 2021.
Prvé elektronické sčítanie obyvateľov na Slovensku prebiehalo od 
15. februára 2021 do 31. marca 2021. Vzhľadom na  zlú pande-
mickú situáciu COVID-19, asistované sčítanie  obyvateľov bolo 
presunuté  a vykonané v období od 3. mája do 13 júna. 
Ďakujeme všetkým obyvateľom mesta, ktorí si splnili povinnosť 
a do sčítania sa zapojili. Vďaka nim sa v Krupine sčítalo celkom 
7329 obyvateľov, čo predstavuje 95.9 % predpokladaného počtu 
obyvateľov nášho mesta.
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Účasť poslancov
na zasadnutiach MsZ a komisiách
Prinášame Vám prehľad o účasti poslancov na zasadnu-
tiach mestského zastupiteľstva a komisiách v roku 2019 
a 2020.

Klub Spoločne pre lepšiu Krupinu po 2,5 ročnom pôsobení bude 
fungovať v 4-členom zložení, Ing. Jaroslavovi Bellákovi a Jozefovi 
Krilekovi  chceme poďakovať za pôsobenie v klubu a zaželať im 
veľa správnych rozhodnutí v ďalšej práci poslancov MsZ.  Klub 
bude fungovať v zložení:
Mgr. Martin Selecký, Ing. Jozef Lutter, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová

Klub Spoločne pre lepšiu Krupinu 

Keďže Krupinská televízia už svoju redakčnú radu má, členovia 
nášho klubu navrhli na Komisii pre školstvo, mládež, kultúru, šport 
a verejný poriadok zriadiť aj redakčnú radu Infolistov. 
Jej úlohou je pomáhať pri príprave a tvorbe jednotlivých čísel, 
spropagovať Infolisty medzi verejnosťou, skvalitniť a neustále 
inovovať Infolisty....
Redakčná rada bude pracovať v zložení: 
Ing. Radoslav Vazan – primátor mesta
Mgr. Martin Selecký – poslanec MsZ
Mgr. Oľga Búryová – poslankyňa MsZ
Ján Alakša – vedúci oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu
PhDr. Miroslav Lukáč – historik mesta
Mgr. Zdenka Sýkorová – oddelenie kultúry, cestovného ruchu a 
športu

Redakčná rada Infolistov

Mgr. Martin Selecký

Vážení občania, MsZ mesta Krupina, bola zriadená redakčná rada pre 
Krupinskú televíziu.  Bude slúžiť, ako orgán na zvýšenie informovanosti 
občanov. 
Buďte aktívni a neváhajte využiť kontakty na členov redakčnej 
rady so svojimi poznatkami. 
Členovia redakčnej rady pre KTV:  
Predseda - Mgr. Marián Hecl, heclmarian1@gmail.com, 0908 373 205
Tajomník - Alžbeta Tomašovicová, betuska024@gmail.com, 0944 933 146
Ing. Vladimír Lukáč, ateliertv@katv.sk, 0903 548 393
Mgr. Michal Strelec, michalstrelec11@gmail.com, 0905 113 355
Marián Repiský, repisky.m@icloud.com, 0903 374 191 
Ján Alakša, kultura@krupina.sk, 0905 536 852        Redakčná rada pre KTV

Redakčná rada pre Krupinskú televíziu

Mgr. Martin Selecký

Neúčasť poslancov z pracovných a rodinných dôvodov 
na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva a komisiách, 
bola vždy riadne ospravedlnená.

Plnenie uznesenia č. 67/2021–MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine berie na vedomie vyhodnotenie 
účasti dochádzky poslancov na MsZ, MsR, komisiách a radách 
škôl a školských zariadení, za obdobie rokov 2019 a 2020 
a to 7 hlasmi z 10 prítomných.

2019 2020 SPOLU %

6 5 11
Meno

Mgr. Michal Strelec 6 5 11 100%

Mgr. Marián Hecl 6 5 11 100%

Mgr. Martin Selecký 5 5 10 91%

Ing. Jozef Capuliak, PhD. 5 5 10 91%

Ing. Jozef Lutter 6 3 9 82%

Mgr. Oľga Búryová 4 4 8 73%
Ing. Peter Filuš nebol členom 2 2 40%
MUDr. Marián Korčok 6 8 8 100%
Ing. Peter Mitter 6 0 6 100%
Peter Sedmák 5 1 6 67%
Mgr. Anna Borbuliaková 4 1 5 56%

vzdali sa členstva v komisi
vzdal sa mandátu poslanca
stratil mandát poslanca

Účasť poslancov a členov na Komisii pre školstvo, mládež, 
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Sprístupnenie Krupinských pivníc 
5.6.2021 o 10.00 hod. občianske združenie Podzemie Krupiny 
organizovalo brigádu na vyčistenie a sprístupnenie pivníc na ulici 
Partizánska. Brigáda sa zameriavala na čistenie historickej pivnice
pod City barom, kde sa odpratával nepotrebný materiál vo vre-
ciach a vedrách do pripraveného prívesného vozíka. Dnešné prá-
ce sme spoločne vykonávali s pani Jonášovou. Poďakovanie patrí 
pánovi Ivanovi Skopalovi za vyvezenie materiálu z pivnice. Keďže 
práce sú len na začiatku, budúci týždeň v sobotu o 9.00 hod. sa 
pokračuje v prácach.
Dňa 12.6.2021 od 9.00 hod. Občianske združenie Podzemie Kru-
piny pokračovalo v úprave a vo vyčistení pivnice na ulici Parti-
zánskej, ktoré plánuje OZ 1.7.2021 slávnostne otvoriť a spolu s 
predajom„0 – vej eurobankovky sprístupniť verejnosti. 
Podobne ako minulý týždeň, práce sme spoločne vykonávali s 
pani Jonášovou, pánom Pavlendom a k úspešnému koncu prispel 
malou časťou aj pán Martin Selecký. 
Pevne veríme, že do 1.7.2021 sa všetko podarí pripraviť a pivnicu 
na Partizánskej ulici navštívi čo najviac turistov.
Tešíme sa na Vás.  
                                 Ing. Stanislava Pavlendová - poslankyňa MsZ

Detské ihrisko na Malinovskej ulici
Na ostatnom Mestskom zastupiteľstve 15. júna 2021 poslanci jed-
nomyseľne schválili umiestnenie detského ihriska s pryžmovými 
figúrkami na ulici Malinovského.
Varianty, kde sme pôvodne chceli ihrisko umiestniť, sme z objektív-
nych dôvodov museli vylúčiť:
Majerský rad – prebieha revitalizácia, kde sa vybudujú nové ihriská 
pre detičky
Futbalový štadión – plánovaná výstavba atletickej dráhy
DOMČEK CVČ – v poobedňajších hodinách a cez víkend uzavretý 
pre verejnosť
Na ulici Malinovského absentujú detské ihriská a v blízkej dobe sa 
neplánuje revitalizácia tejto časti mesta, takže umiestnenie ihriska 
na tejto ulici sme usúdili ako najvhodnejšie.
Pevne veríme, že v priebehu mesiaca sa podarí súťaž pripraviť tak, 
aby sa čo najskôr mohli detičky hrať na novom ihrisku. 
                                                                     Mgr. Martin Selecký

Obchodná spoločnosť Mestské lesy, s.r.o. 
spravuje lesné pozemky a lesné porasty vo 
vlastníctve mesta Krupina. Je to z ekono-
mického uhla pohľadu vitálna spoločnosť, 
ktorá sa zodpovedne stará o lesný maje-
tok podľa schváleného Plánu starostlivosti 
o les a plní si povinnosti voči mestu, ktoré 
vyplývajú z nájomnej zmluvy (nájom vo 
výške 100 000 € ročne, starostlivosť o les-
nú cestnú sieť). 
Za rok 2020 spoločnosť vykázala celkové 
výnosy vo výške 1 130 581 €, ktoré sú 
z najväčšej časti tvorené z predaja dreva, 
ktoré je najlepšie zhodnotené počas auk-
cií. Celkový zisk predstavoval za minulý rok 
105 861 €. 
Spoločnosť nemá pohľadávky voči štátu, 
ani dlhy a nedoplatky voči dodávateľom. 
Spoločnosť zabezpečuje potrebné činnosti 
v lese prostredníctvom externých pracov-
níkov v pestovnej, ťažbovej činnosti ako aj 
v odvoze dreva, pričom má 14 vlastných 
zamestnancov
Spoločnosť pre občanov Krupiny ponúka 
predaj palivového dreva (4 m dĺžky, metri-
na, štiepané) ako aj ubytovanie a priestory 
pre spoločenské akcie na chate Šváb. 
               Ing. Jozef Capuliak, PhD, konateľ

Mestské lesy, s.r.o. 

Sme veľmi radi, že sa dlhotrvajúci 
proces, ktorý obsahoval súťaž, kde 
sa prihlásilo 5 firiem, ktoré museli 
splniť prísne kritériá, ktoré stanovil 
Slovenský atletický zväz, podarilo 
úspešne ukončiť. 
Po tom čo boli prvé 2 firmy vylúče-
né zo súťaže a firma Strabag s.r.o. 
splnila všetky kritériá, zamestnanci 
Mesta následne pripravili zmluvu, 
ktorú poslanci 23.6.2021 na MsZ aj 
schválili, čo znamená, že už nič ne-
bráni k úspešnej realizácii projektu. 
Pevne veríme, že atletický areál sa 
podarí do konca roka zrekonštruovať 
a bude slúžiť atletickému klubu a ši-
rokej verejnosti.
                                  Mgr. Martin Selecký

Rekonštrukcia 
atletickej dráhy 

a atletických 
sektorov 

na futbalovom 
štadióne
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Po dlhom období úspešnej spolupráce v rokoch 2018 - 
2021 sa pomaly chýli ku koncu náš Erasmus Plus projekt 
Priatelíme sa s ekológiou, ktorý bol financovaný Európskou 
úniou.

Projekt  Priatelíme sa s ekológiou  =  We are eco- friendly bol  
založený na spolupráci dvoch škôl z rozdielnych regiónov  Európy 
v ekologickej oblasti. Boli to školy:  Základná škola Jozefa Cígera 
Hronského v Krupine a Osnovna škola v Krapinskych Topliciach. 
Vzal  do úvahy rozličné druhy podnebia, vnútrozemskú klímu na 
Slovensku a prímorskú klímu v Chorvátsku. 
Obidve školy poskytujú primárne vzdelávanie, sú to školy miest-
neho významu, situované v historickom meste Krupina ( stredné 
Slovensko, región Hont )  a v kúpeľnom meste  Krapinske Toplice 
( Chorvátsko, región Krapinsko – 
zagorska županija ).  
Osnovna škola v Krapinskych 
Topliciach európske granto-
vé projekty využila po prvý raz. 
Škola Jozefa Cígera Hronského 
už v minulých rokoch pracovala 
v európskom grantovom projekte 
Comenius s partnerskými školami 
v Taliansku (Misterbianco) a vo 
Veľkej Británii (St Albans). 
Skúsenosti z predchádzajúce-
ho projektu nám veľmi pomohli 
v našom Erasmus Plus projekte.
V projekte  sme chceli  prispieť  
ku ochrane životného prostre-
dia v oboch mestách, rozvíjať 
u žiakov pozitívny vzťah ku ži-
votnému prostrediu, zlepšovať 
u žiakov zručnosti v anglickom 
jazyku,  urobiť chemickú analýzu 
vody v oboch mestách, monitoro-
vať dopravnú situáciu v Krupine, 
urobiť  výskum svetelného zne-
čistenia v Krapinských Topliciach,  
porovnať stav zelených oblastí 
v oboch mestách, vysadiť viac 
ako 100 stromov v blízkosti slo-
venského mesta a vysadiť kve-
tiny  a liečivé bylinky v záhrade  
chorvátskej školy, študovať  pro-
ces  globálneho otepľovania a re-
cykláciu odpadu  v oboch mes-
tách a školách, spolupracovať 
ako Európania a zdieľať jazyky: 
anglický, chorvátsky a slovenský.
Medzi  hlavné ciele  projektu sme 
zaradili aj schopnosť  viesť  žiakov ku tímovej práci, zlepšenie pre-
zentačných zručností žiakov a rozvíjanie medzipredmetových vzťa-
hov, prepojenie predmetov z oblastí: angličtina, zemepis, chémia, 
fyzika, biológia, informatika.

Prispeli sme k lepšiemu stavu životného prostredia:
približne 30 chorvátskych žiakov vysadilo kvety a liečivé bylinky 
v ich školskej záhrade a skrášlili tak okolie svojej školy, približne 
50 žiakov slovenskej školy vysadilo 150 stromov v okolí Krupiny 
s pomocou spoločnosti Mestské  lesy Krupina, vyčistili sme obi-
dve mestá na Deň Zeme, zúčastňovali sme sa procesu recyklácie 
v mestách, školách a v rodinách, navrhli sme  a dali vyrobiť  300  
ekologických  tašiek, aby sme znížili používanie plastových tašiek 
v obchodoch, umiestnili sme 3  recyklačné koše do každej  triedy.
Rozvíjali sme u žiakov pozitívny postoj ku životnému pro-
strediu:

Základná škola Jozefa Cígera Hronského v Krupine
Erasmus projekt -  Priatelíme sa s ekológiou

urobili sme fotoknihy Zelené oblasti v našich  mestách, diskutovali 
sme s lesníkmi a ornitológmi v každej škole, navštívili sme národné 
parky Plitvické jazerá a Vysoké Tatry.

Zlepšili sme u žiakov zručnosti  v anglickom jazyku :
hovorili sme anglicky počas projektových mítingov a prostredníc-
tvom Zoomu na virtuálnych mítingoch, pripravili sme výsledky na-
šich výskumov v angličtine, študovali sme dané témy na internete 
v angličtine.

Spolupracovali sme  ako Európania a zdieľali sme  jazyky:
porovnávali sme chorvátsky, slovenský a anglický jazyk  počas    
projektových stretnutí, urobili sme  spoločný  slovník  z terminológie 
životného prostredia v troch  jazykoch predstavili sme dva rozdielne 

regióny na projektových stretnu-
tiach, bývali sme  v rodinách.

Viedli sme  žiakov k tímovej 
práci:
počas výskumu svetleného zne-
čistenia v Krapinských Topliciach
počas monitorovania dopravnej 
situácie v Krupine a výskumu o 
znečistení vzduchu.

Zlepšili sme prezentačné 
zručnosti žiakov :
žiaci prezentovali témy 
v Power Pointe:
Zelené oblasti v našich mestách, 
Vodné oblasti v našich regiónoch, 
Národné parky v našich kraji-
nách, Orchidey v Chorvátsku, 
Chránené zvieratá a lesné zviera-
tá, Recyklácia v našich mestách, 
školách a rodinách, Globálne 
otepľovanie, Klimatické zmeny, 
Zmeny klímy na Slovensku.

Erasmus projekt - Priatelíme 
sa s ekológiou 
obohatil žiakov a učiteľov oboch 
škôl mnohými spôsobmi.
Zlepšili sme životné prostredie 
v Krapinskych Topliciach a v Kru-
pine, našli sme  perfektných part-
nerov a priateľov, bol to projekt 
efektívnej spolupráce, plný vzá-
jomnej inšpirácie, pochopenia 
a ústretovosti.

Naše stretnutia nám dali mnoho spoločných zážitkov a radosti, pre-
tože obidvaja partneri pripravili krásne momenty pre žiakov a uči-
teľov v Chorvátsku a na Slovensku.

Nelúčime sa, radi by sme pokračovali v spoločných Eras-
mus projektoch, alebo v E-twinning projektoch v budúc-
nosti.
Pre tých, ktorí podporovali náš projekt a sympatizovali 
s ním, je do tlače pripravená brožúra o našom projekte pod 
názvom Priatelíme sa s ekológiou v anglickom a sloven-
skom jazyku. 

                                                            Kolektív učiteľov anglického jazyka
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Na konci školského roka  žiaci Základnej školy Jozefa Cígera Hron-
ského v Krupine  súťažili o titul Anglická hviezda v medzinárodnej 
súťaži English Star.
Bola to vedomostná súťaž, kde v ten istý deň  súťažili žiaci zo Slo-
venska, Čiech a Maďarska v deviatich kategóriách so spolužiakmi 
z toho istého ročníka. Aj napriek tomu, že tento školský rok bol 
veľmi ťažký a veľkú časť roka sme sa učili dištančne, odvážili sme 
sa zapojiť do uvedenej súťaže a dokázať tak, že  učenie  na diaľku 
má význam a nie je menej hodnotné. 
Do súťaže sa zapojilo celkom 71 našich žiakov z prvého a druhé-
ho stupňa.  Robili písomný test, museli ho  vyplniť za 45 minút 
a obsahoval 5 až 6  strán formátu A4.     Všetci účastníci sa na-
ozaj usilovali  a stihli zadanie vypracovať.  V teste boli  úlohy  zo 
slovnej  zásoby, gramatiky, na čítanie s porozumením, na kontrolu 
pravopisu. Žiaci boli veľmi zodpovední a disciplinovaní, mali tiché 
prostredie na sústredenie sa a vypracovanie testu. Výsledky nám 
organizátori oznámia až koncom júla, takže súťažiaci sa   ich do-
zvedia  až v septembri.
Každý účastník získava diplom a kto má úspešnosť nad  80 %,  
k diplomu mu organizátori pridajú aj zlatú medailu.  Nevieme, koľ-
ko medailí  dostaneme, súťaže sme sa zúčastnili po prvý raz. Nie-
ktoré deti mali pred testom aj trému, alebo možno pocit zodpoved-
nosti, veľmi túžili získať zlatú medailu.  Súťažili mnohí jednotkári, 
ale aj žiaci s dvojkou, ktorí si chceli súťaž vyskúšať.
Ďakujeme všetkým rodičom za to, že svojim  deťom umožnili účasť 
v tejto súťaži, pretože žiaci museli uhradiť registračný poplatok 5 
euro. Bola to pre nich prvá oficiálna skúška z anglického jazyka. 
A snažili sa veru všetci, od prváčikov po deviatakov. Veríme, že sa  
súťaže zúčastnia  aj v budúcom školskom roku, ak nám ju orga-
nizátori opäť ponúknu.  Po súťaži mali deti dobrý pocit a radosť. 
Každá  podobná skúsenosť  je  pre nich výzva a príležitosť  ukázať 
svoje vedomosti z anglického jazyka. Kolektív  učiteľov anglického 
jazyka                        

Súťaž  Anglická hviezda

Aj tento školský rok  sa naša škola zúčastnila medzinárodnej 
matematickej súťaži pre žiakov základných a stredných škôl 
KLOKAN. Vyhlasovateľom súťaže je asociácia Kangourousans-
frontiéres so sídlom v Paríži. Organizátorom súťaže v Slovenskej 
republike je Talentída, n. o.

Matematická súťaž KLOKAN

V týždni od 19. – 23. apríla  sa žiaci mohli zapojiť dvojakým spô-
sobom. Súťažiaci na 1. stupni riešili úlohy papierovou formou, 
lebo sa učili prezenčne. Dostali test, v ktorom bolo 18 úloh a mali 
na to čas 45 minút. Pri každej úlohe bolo päť odpovedí, pričom 
štyri z nich boli nesprávne. 

Stačilo, ak vždy našli tú správnu a úspech bol zaručený! Ak sa to 
podarilo, mohli za úlohu získať 3, 4 alebo 5 bodov. Ak vyznačili 
nesprávnu odpoveď, 1 bod stratili. Ak nevyznačili žiadnu odpo-
veď, body nezískali, ale ani nestratili. Súťažiaci na 2. stupni mohli 
riešiť úlohy len on-line z domu, lebo sa učili distančne. Prihlásili 
sa na stránku a pomocou pridelených kódov riešili 24 úloh s ča-
som 60 minút.
Celkový počet žiakov, ktorí sa zapojili do súťaže bolo 33.
Najúspešnejší žiaci:
1.stupeň: Botló Blahoslav – 90%  (4.A), Chovanová Liliana – 84% 
(3.A) Capuliaková Amália – 83% (3.B)

2.stupeň: Brindzová Lilien – 92% (5.B), Krátka Radka – 86% 
(5.B), Kocková Vanesa – 84% (6.B)

Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa aj v tomto náročnom období 
zapojili a chcú sa rozvíjať aj takouto formou a nadobudnúť nové 
skúsenosti.
Na súťaž pripravovali: Mgr. A. Húževková, Mgr. J. Dendišová, Mgr. 
G. Križanová, Mgr. J. Lendvorská, Mgr. I. Dobrotková, Mgr. S. 
Šulková.                                 
                                          Autor článku: Mgr. Ivana Dobrotková

Naši žiaci sa v mesiaci máj zapojili do celoslovenskej súťaže 
Olympijského odznaku všestrannosti 2020/2021 kde konkrétne 
žiaci 6. ročníka súťažili v šiestich disciplínach:

Člnkový beh 5×10 m
Výdrž v zhybe
Ľah-sed 30 s
Skok do diaľky z miesta
Hod medicinbalom vzad
Vytrvalostný člnkový beh

Do súťaže sa zapojilo spolu 152 škôl a 2797 žiakov z celého Slo-
venska a to 1419 dievčat a 1378 chlapcov, pričom 15 najlepších 
chlapcov a dievčat postupuje do celoslovenského finále, ktoré sa 
uskutoční 27. – 28.9.2021 v X-BionicSpere v Šamoríne.
Naši žiaci sa určite nestratili a hneď traja si svojimi výbornými 
výkonmi zabezpečili účasť v celoslovenskom finále:

3. miesto Dominik Weiss 6.A počet bodov 5120
14. miesto Lukáš Bohuš 6.A počet bodov 4590
11. miesto Lenka Kráľová 6.B počet bodov 4610

Všetkým žiakom ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a Do-
minikovi Weissovi, Lukášovi Bohušovi a Lenke Kráľovej držíme 
palce v celoslovenskom kole 27. – 28. septembra 2021 v Šamo-
ríne.

                                                         Autor článku: Mgr. Martin Selecký

Olympijský odznak všestrannosti
 – postup do celoslovenského finále
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Krupinskí tenisti sa po 15 rokoch účinkovania v Hontiansko-Podpolianskej tenisovej lige, 
ktorú posledných 5 rokov aj jednoznačne ovládli, prihlásili do registrovanej 3-tej triedy Stre-
doslovenskej tenisovej ligy, ktorú zastrešuje Slovenský tenisový zväz. 
Očakávania boli skromné, nevedeli sme čo nás v súťaži čaká, či to nebude pre nás veľký 
skok, ktorý bude veľmi ťažké zvládnuť.  Hneď úvodný víkend nám vyšiel na jednotku, keď 
sme najprv zvládli ťažký zápas s družstvom TK Tenis Centrum Bojnice pomerom 4:2 a hneď 
na druhý deň, v nedeľu sme porazili aj súpera z Banskej Bystrice, konkrétne TA Edmund 
Pavlík Banská Bystrica pomerom 5:1. 
O 2 týždne sme bohužiaľ v sobotu na domácej pôde nestačili na veľmi silného súpera z Boj-
níc, konkrétne TA M. Ryšavého Bojnice a prehrali sme pomerom 0:6, ale v nedeľu sme si 
napravili chuť a vyšším pomerom setov sme uspeli v Slovenskej Ľupči, keď sa zápas po 4 
dvojhrách a 2 štvorhrách skončil pomerom 3:3. 
Posledný zápas sme odohrali 27.6. 2021 proti TK MŠK Žiar nad Hronom a zápas sme zvládli 
bez väčších problémov a zvíťazili sme pomerom 6:0, čo nám v konečnej tabuľke stačilo na 
výborné 2. miesto.   

Veľmi pekný úspech tenistov KTK Krupina

       Konečná tabuľka 3. triedy: 
1. TA M. Ryšavého Bojnice   5 5 0 30:0  10b
2. KTK Krupina   5 4 1 18:12    9b
3. ŠK Pepas Slovenská Ľupča  5 3 2 14:16    8b
4. TK Tenis Centrum Bojnice  5 2 3 13:17    7b
5. TK MŠK Žiar nad Hronom  5 1 4 11:19    6b
6. TA Edmund Pavlík Banská Bystrica  5 0 5 04:26    5b

Veľké poďakovanie patrí 4 hráčom, kto-
rí celú súťaž zvládli na jednotku a pevne 
veríme, že sa im bude dariť aj v budúcom 
ročníku. Sú to hráči: Ing. Andrej Slováčik, 
Peter Kövesi, Vladimír Babiak, Mgr. Martin 
Selecký.

Ak budeme všetci zdraví a podarí sa nám družstvo vhodne doplniť, určite budeme chcieť v budúcej sezóne zabojovať o postup do 2. trie-
dy, čo by bol veľký úspech krupinského tenisu.                                                                                  Mgr. Martin Selecký, tajomník KTK Krupina                                                                                                                                     

V dňoch 19. – 21. mája 2021 prebehla virtuálna mobilita v rámci 
projektu Zdraví, silní, šťastní a motivovaní študenti: Šport v digitál-
nom veku, ktorého je naša škola súčasťou cez program Erasmus+ 
KA229 – Strategické partnerstvá pre školské vzdelávanie. Projekt 
začal už v septembri 2020, ale vzhľadom na vývoj celosvetovej 
situácie sa nám ešte nepodarilo zrealizovať žiadnu výmenu.
Obsah a ciele projektu:
Projektové aktivity majú v úmysle upozorniť žiakov na dôležitosť 
športu pre udržanie zdravia, najmä v tomto veku, keď deti trávia 
viac času online, čo vedie k sociálnej izolácii, obezite, ťažkostiam 
so sústredením. Cieľom projektu je prinútiť žiakov, aby videli šport 
ako atraktívnu alternatívu trávenia voľného času, nadväzovali pria-
teľstvá, udržiavali sa vo forme. 
Použiť motiváciu, ako prostriedok na zvýšenie energie a sebaúcty, 

Virtuálna mobilita 
Šport v digitálnom veku

pričom kľúčovým prvkom je zdravý životný štýl. Aktivity v rámci projektu sú zamerané na rozvoj informovanosti študentov o športe, 
jeho výhodách a nevýhodách, o potrebe viesť zdravý životný štýl, zoznámiť študentov s inými kultúrami a mentalitami, posilniť ko-
munikačné schopnosti, umožniť študentom zdieľať svoje nápady.
Virtuálna mobilita bola nová skúsenosť rovnako pre nás ako aj pre našich partnerov, a preto sme boli plní očakávania ako aj obáv. Na 
stretnutie sme využívali aplikáciu ZOOM. Prvý deň sa predstavili 3 partnerské školy vrátane tej našej.  Naši žiaci mohli cez prezentácie 
portugalských a rumunských žiakov spoznať ich krajinu, mesto a školu. Druhý deň sme pokračovali s predstavovaním. Pozreli a vy-
počuli sme sa prezentácie partnerov z Litvy a Turecka. Žiaci z Litvy sa ešte učia distančne, a preto boli pripojení zo svojich domovov. 
Ostatní boli vo svojich školách prezenčne rovnako ako my. Po predstavení sa navzájom nasledovali pohybové aktivity, ktoré si pre nás 
predstavili portugalskí kolegovia. Naši žiaci si pri obrazovkách aj zacvičili a zahrali pohybovú hru podľa vzoru portugalských žiakov, 
ktorí nám aktivity sprostredkovali z ich štadiónu. My sme si pre pripojených účastníkov pripravili video o športoch a činnostiach, kto-
rým sa venujeme počas školského roka. Po pozornom pozretí videa si žiaci zahrali Kahoot kvíz o spomínaných športoch. Víťazom sa 
stala žiačka z Rumunska, ktorá mala všetky odpovede správne. Tretí deň nám už išiel úplne hladko. Predošlé dni sme vychytali všetky 
muchy, vedeli sme už čo a ako, a tak sme si tento deň užili naplno.  Piatok patril pohybovým aktivitám, ktoré si pre nás pripravili 
Rumuni, Turci a Litovci. Dozvedeli sme sa o pohybových aktivitách v Rumunsku, po ktorých naši žiaci viedli rumunských žiakov cez 
prekážky v aktivite so zaviazanými očami. Potom sme sa rozcvičili s kolegami z Turecka, nasledovalo niekoľko tradičných pohybových 
hier (preťahovanie lanom, kto prvý zoberie vreckovku, skok vo vreci, chôdza s vajíčkom na lyžici). Ďalej sme si vypočuli partnerov 
z Litvy, ktorí nám priblížili pohybové aktivity v ich škole a pozvali nás do tanca. Robili sme fitnes, tancovali sme, bavili sme sa a cítili 
sme, že fyzická aktivita a tanec nás spájajú, aj keď sme od seba fyzicky ďaleko.
Na našej škole sa do aktivít zapojili každý deň žiaci z inej triedy (8.B, 7.B a 8.A). Napriek obmedzeniam kvôli karanténnym opatreniam 
to bolo úžasné! Už sa nevieme dočkať, kedy sa stretneme zoči-voči, dúfajme, že to bude v budúcom školskom roku!
Špeciálne poďakovanie za hladký priebeh aktivít patrí nášmu IT kolegovi Lukášovi Lipnickému za technickú podporu a spracovanie 
videí do našich aktivít, Jánovi Rerichovi za ukážky športových aktivít so žiakmi, ako aj angličtinárkam (A. Pregovej, K. Žlnkovej a 
V. Ištvánovovej) za preklady textov k videám a príprave žiakov na naše aktivity. Koordinátorka projektu: Mgr. Monika Slaninová                                                                                                                                        
                                                                                                                                               Autor článku: Mgr. Monika Slaninová
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Je trénerom, kamarátom, poradcom, niekedy aj bútľavou vŕbou. Okrem toho je precíznym futbalovým trénerom. Tréner Dohnálek svoju 
trénerskú prácu zväčnil v mnohých knikách, kde by sme sa dočítali, že je trénerom 45 rokov a odkaučoval neuveriteľných 1210 majstrov-
ských zápasov. Hlavným kormidelníkom MFK Krupina je od 01. 01. 2021.
Pán tréner vaša hráčska kariéra?
Bola zaujímavá „smerovala“ z najmenšieho mesta do najväčšieho.
Kopačky som začal drať ešte ako žiak na trávniku v rodnom Modrom Kameni. Ako mladý chlapec z najmenšieho mesta na Slovensku som 
padol do oka trénerom z Bratislavy. Nasledovalo pozvanie, cesta a štúdium vo veľkomeste. Mal som 15 rokov keď, som dostal ponuku 
študovať a hrať najvyššiu súťaž dorasteneckú I. ligu v Bratislave.
Verte mi nebolo to jednoduché v našom hlavnom meste, ale rád spomínam na svoj prvý dotyk s veľkým futbalom. Bratislava ma očarila, 
spleť ulíc, električky, ľudia no a najmä ligový dorastenecký futbal. V tomto čase som hájil farby bratislavského klubu Vinohrady. Slovanis-
tom či chlapcom z Interu a ČH Bratislava sme poriadne šliapali na päty. Študoval som na elektrotechnickej priemyslovke, kde boli mojimi 
spolužiakmi aj bratia Čapkovičovci, ktorí svojho času patrili medzi stálicu československej reprezentácie. 
Ako prebiehal Váš futbalový život v seniorskom futbale?
Žil a žijem celý svoj život v pokore. Hovorím o šťastí, ktoré sa na mňa usmialo. Oplatilo sa mi v dorasteneckom veku tvrdo pracovať. 
V čase, keď som sa rozhodoval čo ďalej prišla nečakaná ponuka. Tentokrát to bolo v čase môjho nástupu na základnú vojenskú službu. 
Zaujal som trénera banskobystrickej Dukly Ľuboša Škvareninu a zakotvil som v Dukle Banská Bystrica ako futbalista vrcholového športu.
Ako ste zachytili túto zmenu?
Moja vojenčina sa točila okolo futbalu. Namiesto kanád som obúval kopačky a namiesto samopalu som bral do rúk loptu. 
A čo spoluhráči?
V Dukle bola naozaj perfektná príprava aj starostlivosť o hráčov. Stretol som tu plejádu kvalitných a inteligentných futbalistov. Dva roky 
som býval na izbe s legendárnym Mariánom Masným, bývalým československým reprezentantom a majstrom Európy z Belehradu z roku 
1976. Boli sme v Dukle jedna výborná partia, žili sme ako jedna veľká futbalová rodina. Len za môjho pôsobenia sa v Dukle vystriedalo 
takmer 60 výborných futbalistov. Bola to nádhera, zažil som dlhé chvíle pod Urpínom, ktorý zdobil prekrásne mesto Banskú Bystricu.
Aj život v uniforme a v drese Dukly Banská Bystrica skončil – a kde zakotvil Štefan Dohnálek?
Po skončení základnej vojenskej služby, kde som dva roky obliekal pre mňa veľmi vzácny dres Dukly Banská Bystrica smerovali moje 
kroky do susedného Zvolena.

Tréner Štefan Dohnálek: 
„Do Krupiny som prišiel  postaviť diaľnicu, nie miestnu komunikáciu“

Horný rad zľava : O.Odaloš-trénere, D.Haško, M.Ďurajka, T.Augustín, M.Bajnok, M.Krajč, O.Mokoš, M.Tóth, T.Murín, H.Zaťkov, J.Hudec, 

                               P.Kindernaj, Ľ.Pálka, A.Paľov

Spodný rad zľava : M.Crichel, J.Zlievský, E.Dado, A.Valica, I.Záhorský, M.Valica, R.Vaščák ml., J.Turan, T.Martinka, I.Žirka, J.Petrovský  

Chýbajú : M.Lvomský, E.Stanko, M.Bartík, I.Janota,T .Stanko, R.Poliak, J.Ďurajka

TRADE - LOGISTICS
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Takže môžeme hovoriť „spod Urpína k Pustému hradu“?
Aj tak sa to dá povedať, hájil som farby tamojšej Lokomotívy až dovtedy kým som sa v zápase nezranil. Na čas som sa liečil. Bol som 
v rukách veľkého odborníka MUDr. Alexandra Binovského v Bratislave. Návrat na trávnik síce prišiel, ale som si uvedomil, že to už asi 
nepôjde s vrcholovým futbalom. 
A čo ďalej?
Bolo to ťažké rozhodovanie veď futbal je od môjho detstva aj kus môjho života. Ale s úsmevom si pripomínam, že pre mňa o tom čo ďalej 
rozhodoval dvojitý prestup. Zmenil som klub a tiež stav, keďže som sa oženil a teda začal som žiť v šťastnom manželstve.
Kde smerovali Vaše ďalšie kroky?
Ešte ako hráča – futbalistu domov do Veľkého Krtíša, ktorý je od môjho rodiska Modrého Kameňa čo by kameňom dohodil. S manželkou 
Jankou skvelou ženou sme sa usadili v peknom byte vo Veľkom Krtíši, kde som po siedmych sezónach ale už naozaj ukončil svoju hráčsku 
kariéru. Bolo to ťažké rozhodovanie veď futbal táto geniálna hra celého sveta ma riadne opantala, ale aj toto muselo prísť. Poďakoval 
som sa všetkým mojim dobrým trénerom a samozrejme spoluhráčom a z trávnikov ako hráč som s pokorou odišiel. 
Futbalový boom „trénerské zastávky“
Na trénerskú píšťalku som po prvýkrát zapískal 01. júna 1975 na trávniku veľkokrtíšskeho Baníka ako tréner mládeže. Priznávam, že sa 
mi podarilo poblázniť nadšené deti, ale aj ich rodičov. Bola to krásna úspešná éra.
Prišlo krásne obdobie trénera Dohnáleka?
Áno prišlo. V roku 1978 som po mojom veľkom priateľovi Emilovi Palečkovi prevzal viesť A mužstvo seniorov v Baníku Veľký Krtíš. V tom-
to období prišli veľké moje trénerské úspechy. V hontianskom regióne v tom čase vypukol doslova futbalový ošial. Trikrát po sebe sme 
postúpili až do II. ligy. V tom čase zraky futbalovej verejnosti boli upreté na Veľký Krtíš. Na zápasy prichádzalo viac ako 3000 divákov, 
pamätám, že na hlavnú tribúnu s kapacitou 1000 ľudí bol predpredaj vstupeniek. 
Na čo ešte rád spomínate?
Vo Veľkom Krtíši v prvom rade na mojich skvelých zverencov, na fantastickú divácku kulisu. Nedá mi nespomenúť aj na krásne prípravné 
zápasy ako zápasy so Žilinou, Prešovom, Duklou Banská Bystrica, Bekescabou, Ferencvárosom Budapešť, Spartakom Trnava, AC Nitrou.
Veľké priateľstvá – výnimoční ľudia?
Áno aj to spája táto krásna hra. Veď futbal je aj o priateľstvách. Veľký Krtíš prostredníctvom futbalu navštívili veľké osobnosti svetového 
futbalu: Lev Jašin, Ivo Viktor, Jozef Adamec, Jozef Marko a hráč storočia futbalu na Slovensku Ján Popluhár. Bolo to spojené s pekným 
úspešným účinkovaním nášho mužstva Baníka Veľký Krtíš. Najlepší brankári Lev Jašin a Ivo Viktor prišli do Veľkého Krtíša na pozvanie 
našich funkcionárov, bolo to nezabudnuteľné stretnutie. Ďalší vzácni hostia a tréneri pricestovali na zápasy so svojimi mužstvami čo sme 
vrele privítali na našom štadióne.
Naozaj futbalová – trénerská báseň. Ale čo ďalej?
Moje trénerské zastávky boli rôznorodé, ale naozaj v „pokore“ aj veľmi úspešné a postupové. 
Trénoval som v našom okrese úspešne okrem Baníka Veľký Krtíš ešte: v Želovciach, v Neninciach, v Modrom Kameni a v Dolnej Strehovej. 
Tomuto sa hovorí ako „doma“ ...?
Mojou veľmi zaujímavou zastávkou bol angažmán v meste kde sa žilo futbalom v meste Fiľakovo. Cestu do II. ligy nám zahatalo neu-
veriteľné počínanie „v baráži“ s mužstvom Dolného Kubína za stavu 0 : 0 sme zahodili dva pokutové kopy. Stávajú sa aj ťažšie veci veď 
futbal je len šport. Ťažko to chlapci prežívali, ale život ide ďalej. Na Fiľakovo sa nedá zabudnúť. Obrovská divácka kulisa a eufória vládla 
na každom kroku.
K mládeži tak trošku prekvapujúco?
Keď som chcel pri futbale pomôcť v mojom rodisku v Modrom Kameni a hlavne majiteľovi klubu Witekovi Podniesinskemu prišla ozaj 
nečakaná ponuka trénovať starší ligový dorast Junior Radvaň Banská Bystrica. Môžem povedať, že to bola zaujimavá práca.
Ďalšia neočakávaná ponuka?
Keď zazvonil telefón z LAFC Lučenec, ktorý prejavil záujem o moje služby pri senioroch hrajúcich II. futbalovú ligu s ponukou trénovať 
ako asistent bol som v rozpakoch. Veď len pár dni dozadu som ukončil trénerský angažmán v neďalekej Dolnej Strehovej. Keď som sa 
dozvedel, že budem spolupracovať s Lacom Molnárom tak som bol najprv v rozpakoch no na druhej strane som bol na neho zvedavý. 
Prečo nie, bol to reprezentačný brankár, ktorý chytal aj na slávnej Maracane v zápase Brazília – Slovensko. 
Čím Vás prekvapil?
V prvom rade to bola moja veľká konfrontácia trénerskej práce. Laco trénoval veľa prvoligových mužstiev. No futbal je vrtkavý ani som 
nemal v malíčku, že po roku ho budem na poste ako hlavný tréner LAFC Lučenec striedať. Laco ma označil novinárom ako trénera, ktorý 
LAFC vyvedie z nepríjemného postavenia – stalo sa.
Kedy bude koniec bohatej  dlhoročnej trénerskej kariéry?
Vyzeralo to, že už to mám za sebou. Prišiel ďalší zaujimavý telefonát. Volal mi manažér MFK Krupina Mgr. Maroš Skopal, bývalý výborný 
brankár a aj môj bývalý zverenec. Prikývol som. Volal ma trénovať mládež U15 a nakoniec vidíte som tréner aj seniorov. Vedenie MFK 
Krupina som už poznal skôr. Páni vo vedení pracujú, cítiť ich, určite bez nich by to nešlo. Pán prezident Miloš Dedok je často medzi hráč-
mi, Mgr. Maroš Skopal ako aj vedúci mužstva pán Marián Rabota komunikujú so mnou osobne aj telefonicky. Pri práci seniorov máme za 
sebou 45 tréningových jednotiek, dve majstrovské dohrávky a tri prípravné zápasy. V MFK Krupina je veľa zaujimavých hráčov. Škoda že 
nemôžu vždy všetci trénovať, je to spôsobené prácou a študentskými povinnosťami. Máme aj B mužstvo, ktoré postúpilo do VI. ligy, tu 
sa musíme snažiť o dobrú spoluprácu. Tréner B mužstva a zároveň aj viceprezident MFK Krupina Ondrík Odaloš je zanietený pre prácu 
v B mužstve, pomáha v spoločných tréningoch, tak uvidíme čo nám prinesie nový ročník 2021/2022.   
Čo hovoríte o mládeži MFK Krupina?
Zatiaľ ťažko povedať. Našu dobrú prácu žiakov U11/U15 zastavila nečakaná udalosť COVID-19. Bola to veľká škoda, boli sme výborne 
naštartovaní. Chlapci boli nenormálne sklamaní. Keď sme pri mládeži nedá mi nespomenúť trénera Martina Golisa, ktorý sa venuje muž-
stvu U11. Dobrá práca trénera dorastu Mariána Valicu dáva záruku, že tak ako posunul do A mužstva seniorov hráčov Crichela a Svitku 
posunie do budúcnosti ďalších. 
Pán tréner a čo na záver?
Hádam len toľko, že do Krupiny som prišiel zodpovedne a tvrdo pracovať. Nestavať futbalovú diaľnicu len na papieri ale aj v skutočnosti  
na ihrisku. Máme na to predpoklady, ale len pri poctivej tréningovej morálke všetkých hráčov, t. z. chodiť poctivo na tréningy, tvrdo na 
sebe pracovať. Ja riadim tréningový proces, funkcionári zabezpečujú podmienky, ale na ihrisku hrajú hráči.   
Sme si vedomí toho, že najdôležitejšími pre nás sú naši priaznivci – diváci. Chcem, aby mali dobrý pôžitok z našej hry, aby nás neza-
tracovali, keď nám to aj nepôjde, veď to je vo futbale bežný jav. Aj ja sám pri mojom krátkom pôsobení pri A mužstve seniorov prosím 
o priazeň a hlavne trpezlivosť. 
                                                                                                                 S trénerom sa ropzrávala Lucia Šimková – seketárka klubu
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Futbalové súťaže v súťažnom ročníku 2020/2021 
ovplyvnila pandemická situácia a opatrenia, ktoré 
sa výrazne dotkli nie len fungovania spoločnosti, 
ale aj športu. Mládežnícke družstvá ukončili svoju 
súťažnú činnosť už v jesennej časti v ktorej sa 
nepodarilo aj našim družstvám z dôvodu karan-
ténnych opatrení súperov odohrať všetky zápa-
sy. Rozhodnutím riadiaceho orgánu boli súťaže 
mládežníckych družstiev anulované.  Súťaže do-
spelých dostali zelenú a podarilo sa v jarnej časti 
odohrať zostávajúce zápasy z jesennej časti. Naše A družstvo mužov malo 
v zostávajúcich zápasov ťažkú úlohu a stretli sa s dvomi najlepšími druž-
stvami súťaže, ktorým podľahli. B družstvo dospelých malo pred sebou jed-
noznačnú úlohu a to postup do vyššej súťaže. Úlohu favorita jednoznačne 
potvrdili a tešili sa z postupu do I. triedy. Veľké poďakovanie patrí všetkým 
hráčom, trénerom a členom realizačného tímu za odvedenú prácu počas 
náročnej sezóny, ktorá bola poznačená opatreniami.
Aktuálne sa naše tímy dospelých, dorastu a žiakov pripravujú na nový sú-
ťažný ročník 2021/2022. Veríme,že šport bude mať aj naďalej zelenú a 

Súťaž, ktorú ovplyvnila pandémia...

úspešne odštartujeme 
súťažný ročník, ktorého 
úvodné majstrovské zápa-
sy sú naplánované na prvý 
augustový týždeň.
Ešte predtým A družstvo 
dospelých absolvovalo na 
domácom ihrisku 1. kolo 
Slovenského pohára Slov-
naft cup s Málincom (0:1), 
ktorý pôsobí o súťaž vyš-
šie.  

                        Miloš Dedok 
      prezident MFK Krupina
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25. augusta 2013

  – Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine Mesto Krupina
Krupinské podzemie, o.z. Krupina 

a Špeciálna základná škola v Krupine pozývajú na
  pozývajú na 

 Začiatok v múzeu o 15.00 hod. do 18.00 hod. 

od 1. júla do 31. októbra 2021
každú 

poslednú nedeľu v mesiaci 
 Vstupné v múzeu: 2,- EUR / pivnice v múzeu 

Za ochutnávku vín platba zvlášť 

Prehliadku pivníc pod budovou múzea,  pod domom J. Novotného. 

Návšteva pod Špeciálnou základnou školou je prístupná iba pre väčšiu objednanú skupinu. 
Prehliadka bude spojená s ochutnávkou vín z miestnej produkcie. 

 Prosíme o dodržiavanie pokynov organizátorov 
vzhľadom na opatrenia  COVID-19. Vstup do pivníc bude limitovaný. 

 Kontakt: muzeum@krupina.sk, tel.: 0917 761 157 

.

Mesto Krupina 

Amfiteáter Viliama Polónyiho

v Krupine

heli       gónkaleto

7. august 2021
17.00 hod. - 2€ 
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piatok 27. 8. 2021, VARTOVKA 
19.00 hod.

VATRA SNP
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
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INFORMÁCIE 17V pondelok 28.6.2021 sme mali športový deň, v atmosfére blížiacich 
sa Letných olympijských  hier v Tokiu. Študenti 1.ročníka pripravili 
prezentácie o OH od ich vzniku, až po súčasnosť. Rozdelené boli 
na ZOH  a LOH, spoznali najlepších, najúspešnejších svetových, 
československých  a  slovenských  olympionikov.  V  telocvični 
prebiehal  volejbalový  medziročníkový  turnaj,  ktorý  vo  výbornej 
atmosfére  mal  aj  slušnú  úroveň,  keďže  mnohé  študentky  hrajú 
súťažne za Krupinu. 
Najlepšie  boli  družstva  2.  ročníka,  prekvapili  aj  prváci.  Okrem 
volejbalu  sa  záujmu  tešili  aj  el.  šípky  a  stolný  tenis.  Na  záver 
športového  dopoludnia,  po  príjemnom  občerstvení,  vyučujúca 
ocenila prístup a výkony všetkých študentov. 
Celého  športovo-olympijského dňa  sa  zúčastnilo  60  žiakov + 10 
vyučujúcich.
                                                                                  PaedDr. Oľga Kvasová

Olympijský deň 

Dňa 17. júna 2021 sa tri triedy 1. a 3. ročník gymnázia zúčastnili 
turistisko-branného poldňa v Šachtičkách (Špania dolina). Cieľom 
nebola len turistika, ale aj  zoznámenie sa s históriou obce Špania 
dolina, s ťažbou nerastných surovín, pestovanie kladného vzťahu k 
prírode a ekológii a orientácia v prírodnom prostredí. 
                                                                     PaedDr. Oľga Kvasová

Turistisko-branný poldeň 
na Šachtičkách - Špania dolina
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Po postupnom uvoľňovaní protipandemických opatrení sa spustili aj mládežnícke súťaže. Nakoľko naši atléti mali 
individuálne tréningové plány a poctivo sa pripravovali, jediný problém bol vyrovnať sa so súťažným stresom, po 
dlhšej odmlke sa takpovediac vypretekať a zvyknúť si na štandardný súťažný atletický povrch (tzv. tartan), ktorý 
doma nemáme.

30. 5. 2021 na Majstrovstvách SsAZ (st.žiakov a dorastencov) v Nitre sme 
si vybojo-vali 2 strieborné a 1 bronzovú medailu a 9 osobných rekordov.
Šimon Uhrík 150m - 19,21 (4.m) , 800m - 2:18,87 (2.m)
Daniel Víglaský 150m -19,80 (7.m) , 800m - 2:26,89 (4.m)
Miška Krupová 200m - 30,10 (10.m) , 800m - 2:48,43 (2.m)
Karin Ištokovičová 150m - 21,88 (24.m), 800m - 2:46,66 (8.m)
Milan Kohút 400m - 57,35 (3.m), skok do diaľky - 536cm (6.m) , 200m - 
24,66 (6.m)
V sobotu 5. 6. 21 sme sa zúčastnili na 1.kole súťaže družstiev starších žia-
kov v Mar-tine, kde sme obsadili 8.miesto. Podiel na tomto peknom umiest-
není majú:
Uhrík Šimon 150m - 19,80 PB (5.m), 800m - 2:21,52 (1.m)
Ungvarský Marko 60 - 9,34 (27.m), 150m - 22,98 (22.m)
Furhoffer Samuel 60m - 8,78 PB (21.m), 150m - 22,81 PB (20.m)
Víglaský Daniel 150m - 19,62 PB (4.m), 800m - 2:30,37 (3.m)
Ištokovičová Karin 150m - 23,40 (34.m), 800m- 2:42,22 PB (5.m)

13. 6. 2021 sa konalo 1.kolo súťaže družstiev SsAZ dorastencov v Martine.
Šimon Uhrík - 100m (12.m) 12,49 (PB), 800m (6.m) 2:21,59
Šimon Troiak - 200m (9.m) 26,51 (PB), 3000m (2.m) 10:37,1
Milan Kohút - 100m (8.m) 12,09 (PB), 200m (5.m) 24,90 , 400m (8.m) 
60,05
Karin Ištokovičová - 100m (19.m) 14,77 (PB), 200m (21.m) 30,28 (PB), 
400m (6.m) 73,24 (PB)
Víglaský Daniel - 100m (13.m) 12,61 (PB), 200m (7.m) 26,23 (PB), 400m 
(7.m) 58,54 (PB)

Majstrovstvá SR dorastencov sa konali v Košiciach a boli rozložené na 2 súťažné dni 
19.-20.6.2021. Počas obidvoch dní sa nám aj napriek extrémnej horúčave darilo a vý-
sledkom bolo 9 vylepšených osobných rekordov a mať troška viac športového šťastia, 
tak by nás potešila aj medaila. Na majstrovstvách sme sa zúčastnili s atlétmi, ktorí 
sú dorastencami jeden rok a so staršími 
žiakmi čo nám dáva veľkú nádej do bu-
dúcna, nakoľko sme teda súťažili o 1r. 
resp. dva roky staršími pretekármi.
Kohút Milan 400m - 6.m 54,26 (PB), 
diaľka 16.m 524cm
Víglaský Daniel 400m - 14.m 57,07 (PB), 
800m 19.m 2:27,10
Šimon Troiak 800m - 11.m 2:10,27 (PB)
Šimon Uhrík 800m - 17.m 2:17,70 (PB) , 
100m - 25.m 12,48 (PB)
Karin Ištokovičová 800m - 11.m 2:38,51 
(PB)
Krupová Michaela 800m - 12.m 2:39,28 
(PB)

Počas druhého dňa nám tesne ušlo pódium na švédskej štafete, ktorá sa konala na 
záver súťažného dňa. Výsledky z druhého  dňa M-SR:
Troiak Šimon  1500m 7.m. 4:37,55 (PB)
Uhrík Šimon 1500m 14.m 5:15,25 (PB)
Ištokovičová Karin 1500m 12.m 6:03,17
Krupová Michaela 1500m 13.m 6:09,46
Uhrík Š., Troiak Š., Víglaský D., Kohút M. - švédska štafeta 100-200-300-400m - 
5.miesto 2:15,63
                                                                                                                    Mgr. Július Korčok

Bilancia rozbehnutej atletickej sezóny
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