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V Krupine  sa  začal  nový  školský 
rok  a  základné  a  stredné  ško-
ly  v  meste  opäť  otvárajú  svoje 
brány.  V  pondelok  5.  septembra 
úplne prvý krát do školských  la-
víc  zasadlo  105  prvákov  základ-
ných  škôl.  Základná  škola  J.C. 
Hronského privítala 63 prváčikov 
a otvorili sa 3 triedy a na Základ-
nú školu E. M. Šoltésovej nastú-
pilo  42  prváčikov  a  otvorili  sa  2 
triedy.  Už  sa  stalo  každoročnou 
tradíciou a krupinských prváčikov 
počas  slávnostného  otvorenia 
školského  roka  navštívil  primá-
tor mesta,  Ing. Radoslav Vazan. 
Aby  ten  prvý  nesmelý  krok  do 
školského  života  bol  ľahší,  kaž-
dý  prváčik  dostal  peknú  knižku 
a  pastelky.  Primátor  mesta  sa 
prihovoril  nielen  prváčikom,  ale 
aj im rodičom a pedagogickým a 
nepedagogickým  zamestnancom 
oboch škôl. 
Nemôžeme  zabudnúť  ani  na 
prvákov stredných škôl v našom 
meste a  to  z Gymnázia A. Slád-
koviča a Strednej odbornej školy 
obchodu a služieb v Krupine. 
Prajeme im veľa študijných úspe-
chov  v  novom  školskom  roku 
a nesmierne nás teší, že si vybrali 
práve z týchto stredných škôl. 

Všetkým  prváčikom  želáme,  aby 
sa  im  na  svojich  školách  páčilo, 
aby si našli veľa dobrých kamará-
tov, robili  radosť učiteľom i svo-
jim  rodičom a  aby boli  na  svoje 
výsledky hrdí. 
                    Ing. Tatiana Homolová, 
                      Sekretariát primátora

Slávnostné otváranie 
školského roka 2022/2023
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Dňa 26. augusta sme si pripomenuli 78. výročie vypuknutia Sloven-
ského národného povstania (29. august 1944). O 11.00 hodine sa 
začalo slávnostným položením vencov primátorom mesta Krupina 
Ing. Radoslavom Vazanom, ďalej zástupcom Veľvyslanectva Ruskej 
federácie na Slovensku Alexejom Evplovom, potom zástupcom Slo-
venského zväzu protifašistických bojovníkov MO Krupina Štefanom 
Matejkinom, prednostkou Okresného úradu v Krupine Mgr. Erikou 
Turanovou, zástupcom Únie vojnových veteránov z Krupiny nadpo-
ručíkom v.v. Romanom Vištiakom. Padlých v SNP si uctili aj členovia 
MO SZPB v Krupine, obyvatelia mesta a zamestnanci MsÚ v Kru-
pine. Vence položili k pamätnej tabuli vojenských obetí z Krupiny, 
k pamätnej tabuli venovanej pplk. Viktorovi Alexandrovi Karasiovo-
vi-Stepanovovi a napokon k pamätníku kpt. Georgesa de Lannurien 
na Svätotrojičnom námestí. Po zaznení hymny Slovenskej republiky 
sa prihovoril primátor mesta a zástupkyňa ruskej ambasády Polina 
Ušakova. 

Spomienka na 78. výročie SNP

Po  skončení  slávnostného  aktu  na  námestí  zástupcovia  mesta, 
SZPB,  Únie  vojnových  veteránov  a  obyvateľov  Krupiny  položili 
vence k pamätníku 7 obetí z radov Partizánskej brigády Alexandra 
Nevského na Švábe, ktorí zahynuli počas ofenzívy nemeckých jed-
notiek 18. októbra 1944. Vo večerných hodinách od 19.00 hodiny 
program pokračoval slávnostným zapálením vatry SNP pri Vartovke 
za účasti primátora a obyvateľov mesta Krupina.     
                                                                       PhDr. Miroslav Lukáč

V sobotu 6. augusta sa v rámci športového podujatia Roz-
behajme Krupinu uskutočnilo slávnostné otvorenie novej 
atletickej dráhy. Moderátor podujatia Peter Lengyel priví-
tal prítomných hostí. 

Otvorenie atletickej dráhy

Prvý  sa  prihovoril  primátor mesta  Krupina  Ing.  Radoslav  Vazan, 
ktorý stručne pripomenul históriu prvej stavby futbalového ihriska 
na tomto mieste a vznik atletického oddielu, ďalej pri stavbe mo-
dernej  atletickej  dráhy  zdôraznil  podporu  zo  strany  Slovenského 
atletického zväzu (SAZ), poslancov Mestského zastupiteľstva v Kru-
pine a poďakoval všetkým zainteresovaným. 

Stručne sa prihovoril aj prezident Slovenského atletického zväzu dr. 
Peter Korčok, s ktorým spolupracoval generálny sekretár SAZ Ing. 
Vladimír Gubrický. Za zvolenskú pobočku firmy Strabag, s.r.o. Bra-
tislava sa mal zúčastnil Ing. Jaroslav Hejtmaník, pričom ho zastúpil 
stavbyvedúci Ing. Daniel Kohút, ktorý priamo dohliadal na priebeh 
celej stavby v Krupine. Napokon význam dráhy pre rozvoj atletiky 
vyzdvihol Mgr. Július Korčok, riaditeľ podujatia Rozbehajme Krupi-
nu. Všetci spoločne prestrihli pásku a pozdvihli čašu na vydarené 
dielo a úspechy všetkých tých, ktorí na dráhe budú štartovať. 
O niekoľko minút nový povrch dráhy vyskúšali prví účastníci podu-
jatia.  Okrem  atletickej  dráhy  s  modernými  polyuretánovými  po-
vrchmi (tartan) s dĺžkou 400 m (4 dráhy na ovále a 6 dráh na šprin-
térskej  rovinke)  boli  vybudované  atletické  sektory  a  nové  hracie 
prvky a doplnky zariadenia ihriska (štartovacie bloky v počte 6 ks 
na šprintérskej rovinke, atletické sektory pre skok do diaľky, troj-
skok, skok do výšky, hod oštepom, vrh guľou a hod diskom). Stav-
ba bola realizovaná podľa projektovej dokumentácie firmy DEALS 
MANAGEMENT, a.s. Trenčín. Stavba sa začala 31. augusta 2021 a 
bola ukončená 15. júla 2022. Celkový náklad stavby atletickej drá-
hy bol 528 520,66 EUR, pričom 200 000,- EUR mesto získalo ako 
nenávratnú dotáciu od Slovenského atletického zväzu a väčšiu časť 
financovalo samotné mesto Krupina.     
                                                                    PhDr. Miroslav Lukáč 
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Začiatkom mesiaca október boli voličom distribuované na adresu trvalého pobytu oznámenia o čase a mieste konania volieb. Pre každú 
domácnosť bolo doručené jedno oznámenie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a jedno oznámenie pre voľby do orgánov samospráv-
nych krajov. 

Spojené voľby sa budú konať v sobotu 29. októbra 2022 
v čase od 07.00 hod. do 20.00 hod.

Upozorňujeme, že volebné miestnosti sa oproti predchádzajúcim voľbám 
zatvoria o dve hodiny skôr, teda už o 20.00 hod. 

V oznámení je uvedená aj informácia, na ktorej adrese a v ktorom okrsku bude volič voliť. 
Vzhľadom na to, že v jednom termíne sa prvýkrát uskutočnia voľby do orgánov do orgánov samosprávnych krajov aj voľby do orgánov 
samosprávy obci, je potrebné, aby boli voliči pri hlasovaní maximálne pozorní a zodpovední. Je možné, že pred volebnými miestnosťami 
bude potrebné nejaký čas čakať, preto prosíme voličov o trpezlivosť.
Volič od volebnej komisie dostane štyri hlasovacie lístky. 
Jeden  s menami  kandidátov  na  poslancov  zastupiteľstva Banskobystrického  samosprávneho  kraja,  druhý  s  kandidátmi  na  predsedu 
samosprávneho kraja, ďalší lístok obsahuje kandidátov za poslancov mestského zastupiteľstva a napokon lístok s kandidátmi na primá-
tora mesta.
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho pre-
ukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.
Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič osobitne v každom zozname voličov vlastnoručným podpisom.
Volič sa následne  odoberie do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, kde hlasovacie lístky upraví a vloží do prís-
lušných obálok. 
Po opustení osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov volič vloží modrú obálku do modrej schránky na hlasovanie pre voľby do 
orgánov samosprávnych krajov a bielu obálku do bielej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávy obcí.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja môže volič zakrúžkovať najviac poradové čísla 
2 kandidátov.
Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu samosprávneho kraja môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného 
kandidáta.
Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac 12 poradových 
čísiel kandidátov. 
Na hlasovacom lístku pre voľby primátora mesta môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

Pre voličov, ktorí sa nemôžu osobne dostaviť do volebnej miestnosti (zo závažných, najmä zdravotných dôvodov) je k dispozícii  prenosná 
volebná schránka. 

Volič môže požiadať o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky osobne, telefonicky, elektronickou poštou alebo pro-
stredníctvom inej osoby. Žiadosť môže podať aj niekoľko dní pred voľbami až do dňa konania volieb a to na Mestskom 
úrade v Krupine, oddelenie evidencie obyvateľov č. dverí 2, č. tel. 55503 23 alebo v deň konania volieb v príslušnej 
volebnej komisii.

pokračovanie str.4

https://volby.sme.sk/komunalne-volby/2022?ref=itxt
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1. Viera Bavalová, Ing., 52 r., štátna zamestnankyňa, SMER - sociálna demokracia
2. Jaroslav Bellák, Ing., MBA, 43 r., riaditeľ obchodu, nezávislý kandidát
3. Anna Borbuliaková, Mgr., 64 r., riaditeľka školy, nezávislý kandidát
4. Oľga Búryová, Mgr., 62 r., pedagogická zamestnankyňa, nezávislý kandidát
5. Marta Čunderlíková, 55 r., podnikateľka, NÁRODNÁ KOALÍCIA, nezávislý kandidát 
6. Viktor Fertšek, Mgr., 44 r., SZČO, Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie
7. Peter Filuš, Ing., 41 r., štátny zamestnanec, SMER - sociálna demokracia
8. Dušan Floch, 67 r., dôchodca, NÁRODNÁ KOALÍCIA, nezávislý kandidát 
9. Marián Hecl, Mgr., 71 r., dôchodca, nezávislý kandidát
10. Július Korčok, Mgr., 44 r., zdravotnícky pracovník, nezávislý kandidát
11. Miriam Krčmáriková, Ing., 30 r., odborná radkyňa, nezávislý kandidát
12. Jozef Krilek, prof., Ing., PhD., 41 r., vysokoškolský učiteľ, nezávislý kandidát
13. Peter Ličko, Ing., 70 r., dôchodca, Práca slovenského národa
14. Eva Lukáčová, Ing., 61 r., vládna audítorka, Slovenská národná strana
15. Matúš Lupták, 26 r., pracovník vo výrobe, REPUBLIKA
16. Jozef Lutter, Ing., 59 r., štátny zamestnanec, Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie
17. Adrián Macko, Ing., 41 r., audítor, Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie
18. Albert Macko, Ing., 42 r., lesný inžinier, Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie
19. Ján Michalec, Mgr., 39 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
20. Imrich Mitter, 32 r., podnikateľ, HLAS - sociálna demokracia
21. Katarína Nevolná, JUDr., 30 r., právnička, nezávislý kandidát
22. Stanislava Pavlendová, Ing., 67 r., dôchodkyňa, Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie
23. Anna Sedmáková, Mgr., 44 r., učiteľka, NÁRODNÁ KOALÍCIA, nezávislý kandidát 
24. Martin Selecký, Mgr., 44 r., učiteľ, nezávislý kandidát
25. Lukáš Siekela, 30 r., živnostník, REPUBLIKA
26. Michal Strelec, Mgr., 43 r., učiteľ, nezávislý kandidát
27. Anna Surovcová, Mgr., 47 r., sociálna pracovníčka, nezávislý kandidát
28. Radoslav Vazan, Ing., 44 r., primátor mesta, nezávislý kandidát
29. Peter Vician, Mgr., 49 r., technický pracovník, REPUBLIKA
30. Katarína Wolfertová, 56 r., živnostníčka, NÁRODNÁ KOALÍCIA, nezávislý kandidát 
31. Zdenko Zlievsky, 48 r., nezamestnaný, nezávislý kandidát

Volebné okrsky a volebné miestnosti na území mesta Krupina 
Číslo 
okrsku 

Názov ulice Volebná miestnosť 

1. 

29. augusta, Bernolákova, Bočkayho nám., Čsl. armády, E. M. Šoltésovej, Ficberg, Gliarska, 

Gubáň, Hajdúsky rad, J. C. Hronského, J. G. Tajovského, J. Špitzera, J. Vacholda, 

Kmeťova, Koháryho rad, Krupina – mesto, Kuzmányho, Nám. SNP, Obchodná, Partizánska, 

Poloma, Sládkovičova, Stará Hora, Starohorská cesta, Starý Háj, Svätotrojičné nám., Šváb, 

Tepličky, Tvoľ, Vajsov, Vĺčok, Zvolenská cesta 
Základná škola J. C. Hronského  

Krupina, Školská 832/10 

2. 
Bebrava, Bebravská, Čierne Blato, Fraňa Kráľa, Havran, Hviezdoslavova, J. Mikulku, 

Kalinčiakova, Líška, Molkňa, Peter, Pijavice, Šibeničná, Školská, Záhradná, Žobrák 

3. Agátová ulica, Gaštanová ulica, M. R. Štefánika, Malinovského, Ulica P. M. Hnilicu 

4. Majerský rad 

Základná škola E. M. Šoltésovej 

Krupina,  M. R. Štefánika 836/3 

5. 

Dráhy, Holý Vrch, Horná, I. Krasku, J. Bottu, Jilemnického, Kamenný kríž, Kňazova dolina, 

Kopanice, Krupinica, Kukučka, Lipová, Nad mestom, Nová, Nová Hora, Odrobinovo Pole, 

Palánkova, Plavárenská, Pribinova, Prostredná, S. Hruškovica, Saská, Slnečná, Široké lúky, 

Vinohradnícka, Za Baštou 

6. 

Biely Kameň, Briač, Červená Hora, Dionýza Štúra, Hozník, Husársky most, Jesenského, 

Mlynská, Nad Kotlom, Okrúhla Hora, Osloboditeľov, Priemyselná, Rudolfa Geschwinda, 

Sencovka, Tanistravár, Tehelná, Železničná  

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Krupine

Vo volebnom obvode sa volí 12 poslancov
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ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja

Volebný obvod č. 5 - Krupina
Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci

  1. Anna Dolinská, 55 r., riaditeľka, Lackov, Kotlebovci - Ľudová strana Naše
      Slovensko 
  2. Peter Filuš, Ing., 41 r., odborný referent, Krupina, SMER - sociálna demokracia, 
      REPUBLIKA 
  3. Jozef Krilek, prof., Ing., PhD., 41 r., vysokoškolský učiteľ, Krupina, nezávislý
       kandidát 
  4. Ľuboš Ľupták, 52 r., konateľ, Lišov, Skúsme to inak 
  5. Jana Ľuptáková, 43 r., obsluha čerpacej stanice, Hontianske Moravce, STRANA 
      MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 
  6. Adrián Macko, Ing., 41 r., audítor, Krupina, Sloboda a Solidarita, 
      Kresťanskodemokratické hnutie, Progresívne Slovensko, SPOLU - občianska 
      demokracia, Občianska konzervatívna strana 
  7. Maroš Skopal, Mgr., 43 r., riaditeľ školy, Krupina, Sloboda a Solidarita,
     Kresťanskodemokratické hnutie, Progresívne Slovensko, SPOLU – občianska
     demokracia, Občianska konzervatívna strana 
  8. Dušan Strieborný, PaedDr., 51 r., primátor, Dudince, HLAS - sociálna demokracia 
  9. Jaroslav Suja, Mgr., 27 r., lekárnik, farmaceut, Sebechleby, nezávislý kandidát
10. Marián Školník, Mgr., 49 r., starosta, Lišov, HLAS - sociálna demokracia 
11. Jana Terenová, Mgr., 56 r., riaditeľka centra voľného času, Krupina, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 
12. Michaela Urban, Mgr., 34 r., občianska aktivistka, Bzovík, SME RODINA 
13. Radoslav Vazan, Ing., 44 r., primátor mesta, Krupina, nezávislý kandidát 
14. Peter Vician, Mgr., 49 r., technický pracovník, Krupina, SMER - sociálna demokracia, REPUBLIKA 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV 
pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja

1. Michal Albert, PhDr., PhD., 40 r., moderátor, Banská Bystrica, Komunistická strana Slovenska
2. Maroš Čupka, Bc., DiS. art., 26 r., študent vysokej školy, Banská Bystrica, Socialisti.sk
3. Rudolf Huliak, Ing., 47 r., podnikateľ, Očová, NÁRODNÁ KOALÍCIA /NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
4. Marek Kotleba, Mgr., 39 r., poslanec parlamentu, Banská Bystrica, Kotlebovci – ľudová strana Naše Slovensko
5. Ondrej Lunter, Mgr., 35 r., podpredseda samosprávneho kraja, Banská Bystrica, nezávislý  kandidát
6. Marek Modransky, Mgr., 43 r., dopravný expert, Banská Bystrica, nezávislý kandidát
7. Adrian Polóny, PhDr., 48 r., riaditeľ dopravnej spoločnosti, Banská Bystrica, nezávislý kandidát
8. Jozef Sásik, Ing., 64 r., katolícky politológ, Banská Bystrica, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
9. Miroslav Suja, PaedDr., Mgr., 46 r., poslanec parlamentu, Detva, REPUBLIKA

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby primátora mesta Krupina

1. Maroš Skopal, Mgr., 43 r., riaditeľ školy, Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie
2. Radoslav Vazan, Ing., 44 r., primátor mesta, nezávislý kandidát

V spojených župných a komunálnych voľbách budú zriadené špeciálne volebné komisie a voliči v izolácii alebo karanténe z dôvodu ocho-
renia COVID-19 budú môcť hlasovať doma do špeciálnej volebnej schránky. 
Oprávnený volič s trvalým pobytom v Krupine podá žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi  mestskej volebnej komisie sám 
alebo prostredníctvom inej osoby. Urobiť tak môže telefonicky na telefónnom čísle 555 03 23 v úradných hodinách mesta. 
Žiadosť môže podať najneskôr do piatku 28. októbra do 12.00 h.  V žiadosti je potrebné uviesť základné údaje voliča v rozsahu:
meno a priezvisko
rodné číslo
adresa trvalého pobytu
telefonický kontakt

Volič ktorý, požiadal o špeciálny spôsob hlasovania, hlasuje do špeciálnej schránky v deň konania spojených volieb v mieste svojho trva-
lého pobytu. Volič hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné.
Členovia špeciálnej komisie po príchode na miesto trvalého pobytu voliča ho telefonicky vyzvú na hlasovanie. Volič príde pred vchod 
svojho trvalého pobytu, kde štandardným spôsobom odovzdá svoj hlas do špeciálnych volebných schránok. 

Špeciálny spôsob hlasovania sa nevykonáva v zdravotníckom zariadení, v ktorom sa poskytuje ústavná starostlivosť na lôžku.

Upozorňujeme, že hlasovanie do špeciálnej volebnej schránky je iba vo vzťahu k ochoreniu COVID-19.                                      Marta Ľupáková 

Špeciálna volebná komisia
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Rekonštrukcia ďalšej ulice v našom 
meste ukončená

V  letných mesiacoch  tohto  roka sa  realizovala  rekonštrukcia ulice Dio-
nýza Štúra. Miestna komunikácia si vyžadovala rozsiahlu rekonštrukciu, 
preto sme pristúpili k jej rekonštrukcii z vlastných zdrojov. Rekonštrukcia 
sa týkala opravy zlého stavebno-technického stavu asfaltovej cesty, vrá-
tane poškodených a nefunkčných častí dažďovej kanalizácie. Po výmene 
verejného  vodovodného  potrubia  na  časti  ulice  Dionýza  Štúra,  Mesto 
Krupina pristúpilo  ku  kompletnej  rekonštrukcii  cesty.  V  rámci  zákazky, 
ktorú realizovala spoločnosť VIAKORP, s.r.o., boli ako prvé vykonané prá-
ce na oprave a dobudovaní jednotlivých odvodňovacích prvkov a zaria-
dení. Súbežne bol odfrézovaný poškodený asfaltový kryt vozovky, pričom 
získaná asfaltová drť bola využitá na vyspravenie ciest v extraviláne mes-
ta. Po uskutočnení týchto prác bol na celom riešenom úseku cesty zrea-
lizovaný nový asfaltový povrch. Celková hodnota zrealizovaného diela je 
215 897,28 Eur. Komplexná rekonštrukcia tejto cesty prinesie nielen nový 
kvalitný povrch ale i vyššiu bezpečnosť a komfort pre chodcov a vodičov.                                                                                                                                         
                                                      Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta

Oporný múr Krupina pre zachytenie 
havarijného stavu komunikácie 

Postupne sa dokončujú jednotlivé investičné akcie, ktoré boli naplánova-
né tento rok a jednou z nich bola realizácia oporného múru pre zachy-
tenie havarijného stavu komunikácie. Na ulici Nad Kotlom Mesto pristú-
pilo k potrebe riešenia tejto havarijnej situácie a zabezpečilo projektovú 
dokumentáciu na zastabilizovanie a opravu poškodenej cesty. K vydaniu 
potrebných povolení na realizáciu stavby bolo potrebné doriešiť majet-
kovo-právne vzťahy k dotknutým pozemkom a manipulačným plochám 
potrebným k vyhotoveniu diela. Samotná stavba rieši  rozšírenie miest-
nej komunikácie o železobetónový oporný múr zapustený pod terénom, 
ktorý  zabezpečuje  jej  zastabilizovanie.  Následne  došlo  k  odfrézovaniu 
pôvodného poškodeného asfaltového krytu cesty a výmene obrubníkov. 

Verejné osvetlenie na Priemyselnej ulici
Mesto Krupina v spolupráci so zmluvným partnerom na verejné osvet-
lenie spoločnosťou VG elektro, s.r.o., zabezpečilo realizáciu 9 ks solár-
nych  svietidiel  na  časti  ulice  Priemyselná.  Nakoľko  sa  na  riešenom 
úseku nachádza viacero vzdušných elektrických vedení, kde každé má 
svoje ochranné pásmo, bolo potrebné umiestnenie jednotlivých sto-
žiarov prispôsobiť tak, aby ochranné pásma boli zachované a zároveň 
tak,  aby  bolo  zabezpečené  dostatočné  osvetlenie  priľahlej  komuni-
kácie. Nové verejné osvetlenie s vyššou svetelnou účinnosťou zvýši 
viditeľnosť  a  zníži  riziko  výpadku osvetlenia,  čo  prispeje  k  zníženiu 
kriminality  a  zvýšeniu  bezpečnosti  v  cestnej  premávke.  Realizáciou 
osvetlenia nám išlo o komfort hlavne chodcov a cyklistov, ktorí ces-
tu využívajú v skorých ranných a v nočných hodinách na presun do 
zamestnania. 
                                                          Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta

V základných školách cez letné prázdniny 
prebehla rekonštrukcia sociálnych zariadení 

Kým žiaci oboch základných škôl v meste prázdninovali, v školách sa úpenlivo pracovalo na 
lepšom  a  dôstojnejšom  prostredí  pre  deti.  V  zmysle  Rozhodnutia  vydaného  Regionálnym 
úradom verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene, ktorý vykonal kontrolu na oboch zák-
ladných školách v meste Krupina, určil doplniť počet umývadiel v zariadeniach na osobnú 
hygienu v zmysle zápisu z hygieny. Umývadlá boli nepostačujúce pre kapacitu školy a vzhľa-
dom na obmedzené priestorové kapacity nebolo možné pristúpiť len k samotnému doplneniu 
požadovaného počtu umývadiel, ale bolo potrebné vykonať výmenu všetkých umývadiel tak, 
aby požadovaný počet umývadiel bol splnený. V rámci takejto úpravy miestností umyvárni v 
jednotlivých priestoroch osobnej hygieny žiakov bolo potrebné prebudovať inštalácie zdravo-
techniky (prívod vody, odkanalizovanie), ako aj nevyhnutné búracie práce a následnú úpravu 
povrchov stien do hygienického štandardu. Uskutočnením tejto zákazky bolo v Základnej ško-
le Jozefa Cígera Hronského Krupina umiestnených celkom 18 ks nových umývadiel v sume 
11 142,60 Eur a v Základnej škole Eleny Maróthy Šoltésovej v Krupine celkom 17 ks nových 
umývadiel  v  sume  11  410,18  Eur.  Rekonštrukciu  na  oboch  školách  realizovala  spoločnosť 
Ľubomír Dado, Krupina.                                                    Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta

Zhotoviteľom stavby je spoločnosť STRABAG, s.r.o. Zvolen. Investíciu v celkovej cene 40 978,14 Eur s DPH realizovalo Mesto Krupina 
z vlastných zdrojov. V zmysle Dodatku č. 4 k uzavretej Zmluve o dielo je stanovená lehota výstavby na obdobie 2 mesiacov s ukonče-
ním a odovzdaním diela v októbri 2022. V najbližších dňoch bude dielo dokončené realizáciou asfaltového krytu na povrchu vozovky.                                                                                                                                         
                                                                                                                                           Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta
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Opravy ciest asfaltovou drťou 
Mesto Krupina rekonštruovalo v zastavanom území mesta viacero 
asfaltových  ciest. Asfaltovú drť  získanú odfrézovaním pôvodných 
povrchov týchto ciest mesto využilo ako druhotnú surovinu a vlast-
nými  pracovníkmi  z  oddelenia  komunálnych  služieb  vykonalo  jej 
zapracovanie na viaceré úseky štrkových ciest v extraviláne mesta 
na  Lazoch. Celkovo bolo  takto  vyspravených  viac  ako 5 000 m2 
v  lokalitách  Nová  Hora,  Vĺčok,  Starý  Háj,  Vajsov,  Barnove  sady, 
Tanistravár – Vartovka a Briač. 
                                                         Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta

Cyklochodník v meste Krupina
Mesto  Krupina  uzavrelo  so  spoločnosťou  DOPRAVOPROJEKT,  a.s. 
Bratislava Zmluvu o dielo č. 188/2022/OVZP, ktorej predmetom  je 
vypracovanie a dodanie „Štúdie realizovateľnosti / technickej štúdie 
pre  stavbu cyklotrasy v meste Krupina“. Stavba cyklistickej komu-
nikácie  podporí  rozvoj  cyklistickej  dopravy  a  dochádzky  do  práce 
na  bicykli  a  zároveň  zabezpečí  zvýšenie  plynulosti  a  bezpečnosti 
dopravy na území mesta. Účelom štúdie realizovateľnosti je posúdiť 
a navrhnúť technicky, ekonomicky a environmentálne výhodné rie-
šenie v požadovaných parametroch vyhovujúcim súčasným a výhľa-
dovým nárokom na cyklodopravu v danom území. Trasa cyklistickej 
komunikácie bude  začínať na ulici Majerský  rad a končiť bude na 
Priemyselnej  ulici,  pri  výrobných  závodoch.  Samotná  komunikácia 
bude vyhotovená ako obojsmerná s asfaltovým povrchom doplnená 
o chýbajúce verejné osvetlenie. Štúdia realizovateľnosti v hodnote 
11 340,00 Eur musí byť spracovaná v súlade s platnou legislatívou 
a tak, aby táto mohla byť použitá k získaniu nenávratných finanč-
ných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ.                             
                                                 Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta

Na  poslednom  rokovaní  dňa  28.9.  2022  Mestské 
zastupiteľstvo na základe predložených podkladov 
z  Mestského  úradu  -  Oddelenia  výstavby,  život-
ného prostredia a rozvoja mesta schválilo prijatie 
ponuky od víťazného uchádzača ARPROG, akciová 
spoločnosť  Poprad,  na  zhotovenie  diela  „Dostav-
ba  vodovodnej  siete Krupina – Kopanice  a  vodo-
jem Kopanice“ v celkovej výške 404 246,46 Eur s 
DPH.  Následne  bude  môcť  byť  uzavretá  Zmluva 
o  dielo  s  budúcim  zhotoviteľom  stavby  a  v  jar-
ných mesiacoch bude možné pristúpiť k realizácii 
dostavby  vodovodnej  siete  v  dĺžke  cca  400 met-
rov  a  k  vybudovaniu  nového  vodojemu.  Projekt 
„Dostavba  vodovodnej  siete  Krupina  Kopanice  a 
vodojem  Krupina  Kopanice  zahŕňa  návrh  nového 
vodojemu 2x35 m3 a výstavbu novej vodovodnej 
vetvy pre zabezpečenie gravitačného zásobovania 
oblasti  pitnou  vodou.  Nakoľko  starý  vodojem  je 
už  v  nevyhovujúcom  technickom  stave,    zvyšuje 
sa osídlenie v oblasti Kopaníc a pribúdajú horúce 
a  suché  letá  s  nedostatkom  zrážok  je  potrebné 
zabezpečiť zlepšenie podmienok zásobovania nie-
len pre existujúce  rodinné domy, ale po napojení 
ďalších  nehnuteľností  aj  pri  vyšších  odberoch  a 
zabezpečiť zásobovanie prostredníctvom akumulá-
cie  vo  vodojeme  aj  v  prípade  nepredvídateľných 
okolností. Mesto  Krupina  hľadalo  finančné  zdroje 
na túto investičnú akciu, 3 roky po sebe sme podá-
vali žiadosť do Environmentálneho fondu SR, kde 
sme žiaľ neboli podporení. Nakoniec  sme sa  roz-
hodli uchádzať o výhodný úver zo zdrojov Environ-
mentálneho fondu. Verím, že túto investičnú akciu 
sa nám podarí  zrealizovať k spokojnosti obyvate-
ľov našich najväčších Krupinských lazov - Kopaníc.                                                                                                                                         
               Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta

Práce na výstavbe nového mosta cez rieku Krupinica sa blížia ku koncu. Po všetkých 
rozsiahlych úkonoch ktoré smerovali k príprave zmlúv, odovzdaniu staveniska, pre-
ložke  2x  NN  elektrického  vedenia,  preložke  telekomunikačného  kábla  spoločnos-
ti T-COM, následnému odovzdaniu a prebratiu staveniska spoločnosťou VIAKORP, 
s.r.o. Zvolen  došlo k asanácii pôvodného telesa mosta. Od 12. 5. 2022 sa usilovne 
sa pracuje na realizácii výstavby nového mosta, aby  mohol slúžiť obyvateľom mesta 
už od novembra tohto roku. V zmysle projektového návrhu bude stavba pozostávať 
z výstavby novej železobetónovej nosnej konštrukcie uloženej na nových železobe-
tónových úložných prahoch s novými závernými múrikmi lemovanými plentovacími 
stienkami  na  ich  okraji.  Spodná  strana nového mosta  bude  založená hlbinne,  na 
sérii vŕtaných mikropilótov. Pred a za mostom budú zrealizované nové časti  cest-
nej komunikácie a chodníka s príslušnými úpravami okolia dotknutého touto rekon-
štrukciou. Účelom mosta je hlavne previesť miestnu komunikáciu ponad Krupinicu a 
rozšíriť doterajšiu jednopruhovú cestu na dvojpruhovú komunikáciu so zachovaním 
chodníka pre chodcov.                                     Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta 

Výstavba nového mosta 
cez rieku Krupinica

Výstavba nového 
vodojemu 

na Kopaniciach
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       Rekoštrukcia ul. Dionýza Štúra                         Rekonštrukcia ul. Fraňa Kráľa                      Rekonštrukcia časti chodníka 
                                                                                                                                                   pri ceste I/66

 

Rekonštrukcia podlahy v telocvični            Modernizácia odborných učební ZŠ E.M. Šoltésovej      Prístavba Materskej školy I. Krasku

Vážení obyvatelia, milí Krupinčania!
V súvislosti s končiacim sa volebným obdobím 2018 -2022 si Vás dovoľujem informovať a prinášam Vám podrobný prehľad najdô-
ležitejších investičných akcií, rekonštrukcií a opráv zrealizovaných v uplynulých štyroch rokoch v našom meste. Aj vďaka podpore zo 
strany poslancov Mestského zastupiteľstva v Krupine, šikovnosti, kreativity a aktívnemu prístupu vedúcich zamestnancov a zamest-
nancov Mestského úradu v Krupine sa nám podarilo zrealizovať takmer všetky stanovené ciele a zámery spred štyroch rokov. Snažili 
sme sa aktívne získavať cudzie zdroje z fondov EÚ, či rôznych podporných programov a dotácií, spolu sa nám na rozvoj mesta z 
týchto zdrojov podarilo získať viac ako 1 948 330 EUR. Z vlastných finančných prostriedkov sme riešili rôzne vzniknuté havarijné stavy 
a priority pre obyvateľov nášho mesta v rôznych oblastiach života mesta. 
Podrobnejší prehľad tých najdôležitejších investícii je uvedený v tabuľkách:  

Investičné akcie zrealizované v oblasti dopravy:  
Názov investičnej akcie Suma Zdroj Rok realizácie 
Rekonštrukcia spevnenej plochy Svätotrojičné námestie 77 744,55 € Vlastné zdroje 2019 
Miestna komunikácia ul. J.C. Hronského 78 215,17 € Vlastné zdroje 2019 
Rekonštrukcia časti chodníka + zábrana pri ceste I/66 13 475,00 € Vlastné zdroje 2020 
Spevnená plocha na Majerskom rade 58/59 s chodníkom 13 811,35 € Vlastné zdroje 2020 
Rekonštrukcia MK ul. Kuzmányho 85 325,64 € Vlastné zdroje 2020 
Výstavba odvodňovacieho rigolu na Starohorskej ulici  21 387,95 € Vlastné zdroje 2021 
Rekonštrukcia spevnených plôch na ul. Fraňa Kráľa 52 965,56 € Vlastné zdroje 2021 
Rekonštrukcie MK- Priemyselná ulica a Nová Hora  126 159,84 € Vlastné zdroje 2021 
Asfaltovanie ul. Malinovského 65 876,64 € Vlastné zdroje 2021 
Rekonštrukcia ulice Dionýza Štúra 215 897,28 € Vlastné zdroje 2022 

Investičné akcie zrealizované v oblasti školstva: 
Názov investičnej akcie Suma Zdroj Rok realizácie 
Rekonštrukcia podlahy a elektroinštalácie v telocvični ZŠ J.C. 
Hronského  

61 385,45 € MŠVVaŠ SR + 
vlastné zdroje 

2019 

Modernizácia odborných učební na ZŠ J.C. Hronského a ZŠ E.M. 
Šoltésovej 

149 166,06 € EÚ + štátny rozpočet 
+ vlastné zdroje 

2020 

Rekonštrukcia oplotenia a spevnených plôch základných škôl v 
Krupine  

74 202,12 € Vlastné zdroje 2020 

Prístavba Materskej školy I. Krasku 211 525,90 €  Vlastné zdroje 2020 
Oprava plynovej kotolne ZŠ J.C. Hronského v Krupine  69 109,31 € Vlastné zdroje 2021 
Oprava schodiska, podlahy a jedálne v ZŠ J.C. Hronského  15 922,96 € Vlastné zdroje 2021 
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ 22 552,78 €  Vlastné zdroje 2021 

Investičné akcie zrealizované v oblasti športu:  
Názov investičnej akcie Suma Zdroj Rok realizácie 
Výmena povrchu na multifunkčnom ihrisku pri ZŠ E. M. Šoltésovej  20 889,90 € Úrad vlády SR + 

vlastné zdroje 
2019 

Stavebné úpravy plochy Street Workout  3 364,78 € Vlastné zdroje 2019 
Rekonštrukcia strechy stolnotenisovej haly  24 411,89 € Vlastné zdroje 2019 
Vybudovanie automatického závlahového systému na Mestskom 
futbalovom štadióne  

13 787,52 € Slovenský futbalový 
zväz + vlastné zdroje 

2020 

Rekonštrukcia a modernizácia atletického oválu na Mestskom 
štadióne  

298 890,30 € Slovenský atletický 
zväz + vlastné zdroje 

2022 

Cyklochodník – štúdia realizovateľnosti  11 340 € Vlastné zdroje 2022 
Investičné akcie zrealizované v oblasti podpory mladých ľudí:  

Názov investičnej akcie Suma Zdroj Rok realizácie 
Výmena okien na obytnom dome Majerský rad 78-79  16 500,00 € Vlastné zdroje 2019 
Detské ihrisko na ulici J. Špitzera  13 044,00 € Úrad vlády SR + 

vlastné zdroje 
2020 

PD inžinierske siete, VO, územné konanie- nová lokalita na bývanie 
Nad Kltipochom 

7316,00 € Vlastné zdroje 2021 

Detské ihrisko ul. Malinovského  19 092,96 € Vlastné zdroje 2022 
Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v 
meste Krupina 

551 383,84 € EŠIF + štátny 
rozpočet + vlastné 

zdroje 

2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investičné akcie zrealizované v oblasti výstavby, bezpečnosti a ochrany životného prostredia:   

 
Investičné akcie zrealizované v oblasti dopravy:  

Názov investičnej akcie Suma Zdroj Rok realizácie 
Rekonštrukcia spevnenej plochy Svätotrojičné námestie 77 744,55 € Vlastné zdroje 2019 
Miestna komunikácia ul. J.C. Hronského 78 215,17 € Vlastné zdroje 2019 
Rekonštrukcia časti chodníka + zábrana pri ceste I/66 13 475,00 € Vlastné zdroje 2020 
Spevnená plocha na Majerskom rade 58/59 s chodníkom 13 811,35 € Vlastné zdroje 2020 
Rekonštrukcia MK ul. Kuzmányho 85 325,64 € Vlastné zdroje 2020 
Výstavba odvodňovacieho rigolu na Starohorskej ulici  21 387,95 € Vlastné zdroje 2021 
Rekonštrukcia spevnených plôch na ul. Fraňa Kráľa 52 965,56 € Vlastné zdroje 2021 
Rekonštrukcie MK- Priemyselná ulica a Nová Hora  126 159,84 € Vlastné zdroje 2021 
Asfaltovanie ul. Malinovského 65 876,64 € Vlastné zdroje 2021 
Rekonštrukcia ulice Dionýza Štúra 215 897,28 € Vlastné zdroje 2022 

Investičné akcie zrealizované v oblasti školstva: 
Názov investičnej akcie Suma Zdroj Rok realizácie 
Rekonštrukcia podlahy a elektroinštalácie v telocvični ZŠ J.C. 
Hronského  

61 385,45 € MŠVVaŠ SR + 
vlastné zdroje 

2019 

Modernizácia odborných učební na ZŠ J.C. Hronského a ZŠ E.M. 
Šoltésovej 

149 166,06 € EÚ + štátny rozpočet 
+ vlastné zdroje 

2020 

Rekonštrukcia oplotenia a spevnených plôch základných škôl v 
Krupine  

74 202,12 € Vlastné zdroje 2020 

Prístavba Materskej školy I. Krasku 211 525,90 €  Vlastné zdroje 2020 
Oprava plynovej kotolne ZŠ J.C. Hronského v Krupine  69 109,31 € Vlastné zdroje 2021 
Oprava schodiska, podlahy a jedálne v ZŠ J.C. Hronského  15 922,96 € Vlastné zdroje 2021 
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ 22 552,78 €  Vlastné zdroje 2021 

Investičné akcie zrealizované v oblasti športu:  
Názov investičnej akcie Suma Zdroj Rok realizácie 
Výmena povrchu na multifunkčnom ihrisku pri ZŠ E. M. Šoltésovej  20 889,90 € Úrad vlády SR + 

vlastné zdroje 
2019 

Stavebné úpravy plochy Street Workout  3 364,78 € Vlastné zdroje 2019 
Rekonštrukcia strechy stolnotenisovej haly  24 411,89 € Vlastné zdroje 2019 
Vybudovanie automatického závlahového systému na Mestskom 
futbalovom štadióne  

13 787,52 € Slovenský futbalový 
zväz + vlastné zdroje 

2020 

Rekonštrukcia a modernizácia atletického oválu na Mestskom 
štadióne  

298 890,30 € Slovenský atletický 
zväz + vlastné zdroje 

2022 

Cyklochodník – štúdia realizovateľnosti  11 340 € Vlastné zdroje 2022 
Investičné akcie zrealizované v oblasti podpory mladých ľudí:  

Názov investičnej akcie Suma Zdroj Rok realizácie 
Výmena okien na obytnom dome Majerský rad 78-79  16 500,00 € Vlastné zdroje 2019 
Detské ihrisko na ulici J. Špitzera  13 044,00 € Úrad vlády SR + 

vlastné zdroje 
2020 

PD inžinierske siete, VO, územné konanie- nová lokalita na bývanie 
Nad Kltipochom 

7316,00 € Vlastné zdroje 2021 

Detské ihrisko ul. Malinovského  19 092,96 € Vlastné zdroje 2022 
Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v 
meste Krupina 

551 383,84 € EŠIF + štátny 
rozpočet + vlastné 

zdroje 

2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investičné akcie zrealizované v oblasti výstavby, bezpečnosti a ochrany životného prostredia:   

 
Investičné akcie zrealizované v oblasti dopravy:  

Názov investičnej akcie Suma Zdroj Rok realizácie 
Rekonštrukcia spevnenej plochy Svätotrojičné námestie 77 744,55 € Vlastné zdroje 2019 
Miestna komunikácia ul. J.C. Hronského 78 215,17 € Vlastné zdroje 2019 
Rekonštrukcia časti chodníka + zábrana pri ceste I/66 13 475,00 € Vlastné zdroje 2020 
Spevnená plocha na Majerskom rade 58/59 s chodníkom 13 811,35 € Vlastné zdroje 2020 
Rekonštrukcia MK ul. Kuzmányho 85 325,64 € Vlastné zdroje 2020 
Výstavba odvodňovacieho rigolu na Starohorskej ulici  21 387,95 € Vlastné zdroje 2021 
Rekonštrukcia spevnených plôch na ul. Fraňa Kráľa 52 965,56 € Vlastné zdroje 2021 
Rekonštrukcie MK- Priemyselná ulica a Nová Hora  126 159,84 € Vlastné zdroje 2021 
Asfaltovanie ul. Malinovského 65 876,64 € Vlastné zdroje 2021 
Rekonštrukcia ulice Dionýza Štúra 215 897,28 € Vlastné zdroje 2022 

Investičné akcie zrealizované v oblasti školstva: 
Názov investičnej akcie Suma Zdroj Rok realizácie 
Rekonštrukcia podlahy a elektroinštalácie v telocvični ZŠ J.C. 
Hronského  

61 385,45 € MŠVVaŠ SR + 
vlastné zdroje 

2019 

Modernizácia odborných učební na ZŠ J.C. Hronského a ZŠ E.M. 
Šoltésovej 

149 166,06 € EÚ + štátny rozpočet 
+ vlastné zdroje 

2020 

Rekonštrukcia oplotenia a spevnených plôch základných škôl v 
Krupine  

74 202,12 € Vlastné zdroje 2020 

Prístavba Materskej školy I. Krasku 211 525,90 €  Vlastné zdroje 2020 
Oprava plynovej kotolne ZŠ J.C. Hronského v Krupine  69 109,31 € Vlastné zdroje 2021 
Oprava schodiska, podlahy a jedálne v ZŠ J.C. Hronského  15 922,96 € Vlastné zdroje 2021 
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ 22 552,78 €  Vlastné zdroje 2021 

Investičné akcie zrealizované v oblasti športu:  
Názov investičnej akcie Suma Zdroj Rok realizácie 
Výmena povrchu na multifunkčnom ihrisku pri ZŠ E. M. Šoltésovej  20 889,90 € Úrad vlády SR + 

vlastné zdroje 
2019 

Stavebné úpravy plochy Street Workout  3 364,78 € Vlastné zdroje 2019 
Rekonštrukcia strechy stolnotenisovej haly  24 411,89 € Vlastné zdroje 2019 
Vybudovanie automatického závlahového systému na Mestskom 
futbalovom štadióne  

13 787,52 € Slovenský futbalový 
zväz + vlastné zdroje 

2020 

Rekonštrukcia a modernizácia atletického oválu na Mestskom 
štadióne  

298 890,30 € Slovenský atletický 
zväz + vlastné zdroje 

2022 

Cyklochodník – štúdia realizovateľnosti  11 340 € Vlastné zdroje 2022 
Investičné akcie zrealizované v oblasti podpory mladých ľudí:  

Názov investičnej akcie Suma Zdroj Rok realizácie 
Výmena okien na obytnom dome Majerský rad 78-79  16 500,00 € Vlastné zdroje 2019 
Detské ihrisko na ulici J. Špitzera  13 044,00 € Úrad vlády SR + 

vlastné zdroje 
2020 

PD inžinierske siete, VO, územné konanie- nová lokalita na bývanie 
Nad Kltipochom 

7316,00 € Vlastné zdroje 2021 

Detské ihrisko ul. Malinovského  19 092,96 € Vlastné zdroje 2022 
Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v 
meste Krupina 

551 383,84 € EŠIF + štátny 
rozpočet + vlastné 

zdroje 

2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investičné akcie zrealizované v oblasti výstavby, bezpečnosti a ochrany životného prostredia:   

Investičné akcie zrealizované v oblasti výstavby, bezpečnosti a ochrany životného prostredia:   
Názov investičnej akcie Suma Zdroj Rok realizácie 
Dobudovanie verejného osvetlenia a rozšírenie svetelných bodov 
Zvolenská cesta, rekonštrukcia verejného osvetlenia ul. Kuzmányho 
a MR  

30 760,64 € Vlastné zdroje 2019, 2022 

Rekonštrukcia plochy 1. sekcie urnového hája v Novom cintoríne  5 907,94 € Vlastné zdroje 2019 
Rozšírenie komunikácie a nových hrobových miest v novom 
cintoríne a opravy statických porúch nového domu smútku v 
Krupine  

58 677,06 € a 
61 055,53 € 

Vlastné zdroje 2019, 2021 

Rekonštrukcia vodného zdroja Fitzberg  12 247,03 € Vlastné zdroje 2020 
Oprava Múzea A. Sládkoviča, kina a knižnice  19 831,62 € Ministerstvo kultúry 

+ vlastné zdroje 
2020 

Štúdia pre realizovanie adaptačných opatrení na nepriaznivé 
dôsledky zmeny klímy  

4 900 € Vlastné zdroje 2020 

Rozšírenie kamerového systému v meste 23 715,64 € Ministerstvo vnútra 
SR + vlastné zdroje 

2019, 2022 

Rekonštrukcia garáže pre vozidlo DHZ  37 098,62 € Ministerstvo vnútra 
SR + vlastné zdroje 

2021 

Oprava havarijného stavu prekrytej časti potoka Kňazov jarok  70 034,81 € Vlastné zdroje 2021 
Oprava budovy a nádvoria MsÚ  80 693,48 € Vlastné zdroje 2021 
Vybudovanie prečerpávacej stanice - Špitzerova ulica  55 797,59 € Vlastné zdroje 2021 
Asanácia mosta MR – 2 x preložky NN vedenia a 1. časť Most cez 
rieku Krupinica  

50 549,80 € a 
287 752,16 €  

Vlastné zdroje 2022 

Oporný múrik Nad Kotlom  45 977,45 € Vlastné zdroje 2022 
Obnova a doplnenie dopravného značenia  17 099,00 € Vlastné zdroje 2022 

 
Investičné akcie zrealizované v oblasti zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia:  

Názov investičnej akcie Suma Zdroj Rok realizácie 
Opravy na budovách zdravotníckych zariadení  9 724,16 € Vlastné zdroje 2019 
Nemocničná rampa pre imobilných  10 548,48 € Vlastné zdroje 2020 
Oprava časti strechy budovy nemocnice v Krupine v prístavbe ARO  28 497,76 € Vlastné zdroje 2020 
Oprava budovy Klubu dôchodcov  8 774,74 € Vlastné zdroje 2021 
Altánok a pátio v nemocničnom parku  11 377,66 € Vlastné zdroje 2021 

 
Investičné akcie zrealizované v oblasti kultúrneho života, turizmu a cestovného ruchu:  

Názov investičnej akcie Suma Zdroj Rok realizácie 
Vybudovanie prístrešku pri strážnej veži Vartovka  12 518,30 € BBSK + vlastné 

zdroje 
2019 

Obnova múzea a sanácia vlhkosti - 2. Etapa  22 795,58 € Ministerstvo kultúry  
SR + vlastné zdroje 

2019 

Oprava depozitára Múzea A. Sládkoviča  7 102,92 € Fond na podporu 
umenia + vlastné 

zdroje 

2019 

Realizácia projektu Klietka hanby  7178,26 € OOCR Stredné 
Slovensko + vlastné 

zdroje 

2021 

Realizácia projektu # Nápis KA  2 292,58 € BBSK + vlastné 
zdroje 

2021 

Oprava Hrobky rodiny Plachých  14 328,00 € Ministerstvo kultúry 
SR + vlastné zdroje 

2021 

Geschwindova záhrada 14 297,64 BBSK + vlastné 
zdroje 

2021 

Oprava hradobného múru  4 653,92 € Vlastné zdroje 2021 
Expozícia mučiacich predmetov  6 640 € OOCR Stredné 

Slovensko + vlastné 
zdroje 

2022 

Realizácia informačnej tabuli INFOSTROM a interaktívneho 
zariadenia INFOPEXE-SO  

4 550,40 € Vlastné zdroje 2022 
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   Atletický  ovál  na  Športovom  štadióne    Výmena  povrchu  na  multifunkčnom  ihrisku      Stavebné  úpravy  plochy  Street  Workout                                                                                                                                          
                    mesta Krupina

   Revitalizácia medziblokových priestorov          Výmena okien na obytnom dome Majerský rad        Detské ihrisko na ulici J. Špitzera 
                Majerský rad

 

       Rozšírenie komunikácie a nových                   Rekonštrukcia garáže pre vozidlo DHZ                   Most cez rieku Krupinica    
      hrobových miest v novom cintoríne

 
Investičné akcie zrealizované v oblasti dopravy:  

Názov investičnej akcie Suma Zdroj Rok realizácie 
Rekonštrukcia spevnenej plochy Svätotrojičné námestie 77 744,55 € Vlastné zdroje 2019 
Miestna komunikácia ul. J.C. Hronského 78 215,17 € Vlastné zdroje 2019 
Rekonštrukcia časti chodníka + zábrana pri ceste I/66 13 475,00 € Vlastné zdroje 2020 
Spevnená plocha na Majerskom rade 58/59 s chodníkom 13 811,35 € Vlastné zdroje 2020 
Rekonštrukcia MK ul. Kuzmányho 85 325,64 € Vlastné zdroje 2020 
Výstavba odvodňovacieho rigolu na Starohorskej ulici  21 387,95 € Vlastné zdroje 2021 
Rekonštrukcia spevnených plôch na ul. Fraňa Kráľa 52 965,56 € Vlastné zdroje 2021 
Rekonštrukcie MK- Priemyselná ulica a Nová Hora  126 159,84 € Vlastné zdroje 2021 
Asfaltovanie ul. Malinovského 65 876,64 € Vlastné zdroje 2021 
Rekonštrukcia ulice Dionýza Štúra 215 897,28 € Vlastné zdroje 2022 

Investičné akcie zrealizované v oblasti školstva: 
Názov investičnej akcie Suma Zdroj Rok realizácie 
Rekonštrukcia podlahy a elektroinštalácie v telocvični ZŠ J.C. 
Hronského  

61 385,45 € MŠVVaŠ SR + 
vlastné zdroje 

2019 

Modernizácia odborných učební na ZŠ J.C. Hronského a ZŠ E.M. 
Šoltésovej 

149 166,06 € EÚ + štátny rozpočet 
+ vlastné zdroje 

2020 

Rekonštrukcia oplotenia a spevnených plôch základných škôl v 
Krupine  

74 202,12 € Vlastné zdroje 2020 

Prístavba Materskej školy I. Krasku 211 525,90 €  Vlastné zdroje 2020 
Oprava plynovej kotolne ZŠ J.C. Hronského v Krupine  69 109,31 € Vlastné zdroje 2021 
Oprava schodiska, podlahy a jedálne v ZŠ J.C. Hronského  15 922,96 € Vlastné zdroje 2021 
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ 22 552,78 €  Vlastné zdroje 2021 

Investičné akcie zrealizované v oblasti športu:  
Názov investičnej akcie Suma Zdroj Rok realizácie 
Výmena povrchu na multifunkčnom ihrisku pri ZŠ E. M. Šoltésovej  20 889,90 € Úrad vlády SR + 

vlastné zdroje 
2019 

Stavebné úpravy plochy Street Workout  3 364,78 € Vlastné zdroje 2019 
Rekonštrukcia strechy stolnotenisovej haly  24 411,89 € Vlastné zdroje 2019 
Vybudovanie automatického závlahového systému na Mestskom 
futbalovom štadióne  

13 787,52 € Slovenský futbalový 
zväz + vlastné zdroje 

2020 

Rekonštrukcia a modernizácia atletického oválu na Mestskom 
štadióne  

298 890,30 € Slovenský atletický 
zväz + vlastné zdroje 

2022 

Cyklochodník – štúdia realizovateľnosti  11 340 € Vlastné zdroje 2022 
Investičné akcie zrealizované v oblasti podpory mladých ľudí:  

Názov investičnej akcie Suma Zdroj Rok realizácie 
Výmena okien na obytnom dome Majerský rad 78-79  16 500,00 € Vlastné zdroje 2019 
Detské ihrisko na ulici J. Špitzera  13 044,00 € Úrad vlády SR + 

vlastné zdroje 
2020 

PD inžinierske siete, VO, územné konanie- nová lokalita na bývanie 
Nad Kltipochom 

7316,00 € Vlastné zdroje 2021 

Detské ihrisko ul. Malinovského  19 092,96 € Vlastné zdroje 2022 
Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v 
meste Krupina 

551 383,84 € EŠIF + štátny 
rozpočet + vlastné 

zdroje 

2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investičné akcie zrealizované v oblasti výstavby, bezpečnosti a ochrany životného prostredia:   

Investičné akcie zrealizované v oblasti výstavby, bezpečnosti a ochrany životného prostredia:   
Názov investičnej akcie Suma Zdroj Rok realizácie 
Dobudovanie verejného osvetlenia a rozšírenie svetelných bodov 
Zvolenská cesta, rekonštrukcia verejného osvetlenia ul. Kuzmányho 
a MR  

30 760,64 € Vlastné zdroje 2019, 2022 

Rekonštrukcia plochy 1. sekcie urnového hája v Novom cintoríne  5 907,94 € Vlastné zdroje 2019 
Rozšírenie komunikácie a nových hrobových miest v novom 
cintoríne a opravy statických porúch nového domu smútku v 
Krupine  

58 677,06 € a 
61 055,53 € 

Vlastné zdroje 2019, 2021 

Rekonštrukcia vodného zdroja Fitzberg  12 247,03 € Vlastné zdroje 2020 
Oprava Múzea A. Sládkoviča, kina a knižnice  19 831,62 € Ministerstvo kultúry 

+ vlastné zdroje 
2020 

Štúdia pre realizovanie adaptačných opatrení na nepriaznivé 
dôsledky zmeny klímy  

4 900 € Vlastné zdroje 2020 

Rozšírenie kamerového systému v meste 23 715,64 € Ministerstvo vnútra 
SR + vlastné zdroje 

2019, 2022 

Rekonštrukcia garáže pre vozidlo DHZ  37 098,62 € Ministerstvo vnútra 
SR + vlastné zdroje 

2021 

Oprava havarijného stavu prekrytej časti potoka Kňazov jarok  70 034,81 € Vlastné zdroje 2021 
Oprava budovy a nádvoria MsÚ  80 693,48 € Vlastné zdroje 2021 
Vybudovanie prečerpávacej stanice - Špitzerova ulica  55 797,59 € Vlastné zdroje 2021 
Asanácia mosta MR – 2 x preložky NN vedenia a 1. časť Most cez 
rieku Krupinica  

50 549,80 € a 
287 752,16 €  

Vlastné zdroje 2022 

Oporný múrik Nad Kotlom  45 977,45 € Vlastné zdroje 2022 
Obnova a doplnenie dopravného značenia  17 099,00 € Vlastné zdroje 2022 

 
Investičné akcie zrealizované v oblasti zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia:  

Názov investičnej akcie Suma Zdroj Rok realizácie 
Opravy na budovách zdravotníckych zariadení  9 724,16 € Vlastné zdroje 2019 
Nemocničná rampa pre imobilných  10 548,48 € Vlastné zdroje 2020 
Oprava časti strechy budovy nemocnice v Krupine v prístavbe ARO  28 497,76 € Vlastné zdroje 2020 
Oprava budovy Klubu dôchodcov  8 774,74 € Vlastné zdroje 2021 
Altánok a pátio v nemocničnom parku  11 377,66 € Vlastné zdroje 2021 

 
Investičné akcie zrealizované v oblasti kultúrneho života, turizmu a cestovného ruchu:  

Názov investičnej akcie Suma Zdroj Rok realizácie 
Vybudovanie prístrešku pri strážnej veži Vartovka  12 518,30 € BBSK + vlastné 

zdroje 
2019 

Obnova múzea a sanácia vlhkosti - 2. Etapa  22 795,58 € Ministerstvo kultúry  
SR + vlastné zdroje 

2019 

Oprava depozitára Múzea A. Sládkoviča  7 102,92 € Fond na podporu 
umenia + vlastné 

zdroje 

2019 

Realizácia projektu Klietka hanby  7178,26 € OOCR Stredné 
Slovensko + vlastné 

zdroje 

2021 

Realizácia projektu # Nápis KA  2 292,58 € BBSK + vlastné 
zdroje 

2021 

Oprava Hrobky rodiny Plachých  14 328,00 € Ministerstvo kultúry 
SR + vlastné zdroje 

2021 

Geschwindova záhrada 14 297,64 BBSK + vlastné 
zdroje 

2021 

Oprava hradobného múru  4 653,92 € Vlastné zdroje 2021 
Expozícia mučiacich predmetov  6 640 € OOCR Stredné 

Slovensko + vlastné 
zdroje 

2022 

Realizácia informačnej tabuli INFOSTROM a interaktívneho 
zariadenia INFOPEXE-SO  

4 550,40 € Vlastné zdroje 2022 
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Dovoľte mi na tomto mieste zároveň poďakovať celému tímu na Mestskom úrade, od vedúcich odborov, až po radových zamest-
nancov. Všetky informácie v tomto texte sú výsledkom ich práce a nasadenia. 
Veľká vďaka im, aj všetkým ostatným Krupinčanom, ktorí sa aktívne zapájajú do diania a pomáhajú nám robiť Krupinu krajšou 
a lepšou. 
                                                                                                                           
                                                                                                                      Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta Krupina

 
  Oprava časti strechy budovy nemocnice                     Nemocničná rampa pre imobilných                  Altánok a pátio v nemocničnom parku

 
  Vybudovanie prístrešku pri Vartovke                  Múzeum a Geschwindova záhrada ruži                   Oprava Hrobky rodiny Plachých

foto: Ing. Milan Ďuroch

Investičné akcie zrealizované v oblasti výstavby, bezpečnosti a ochrany životného prostredia:   
Názov investičnej akcie Suma Zdroj Rok realizácie 
Dobudovanie verejného osvetlenia a rozšírenie svetelných bodov 
Zvolenská cesta, rekonštrukcia verejného osvetlenia ul. Kuzmányho 
a MR  

30 760,64 € Vlastné zdroje 2019, 2022 

Rekonštrukcia plochy 1. sekcie urnového hája v Novom cintoríne  5 907,94 € Vlastné zdroje 2019 
Rozšírenie komunikácie a nových hrobových miest v novom 
cintoríne a opravy statických porúch nového domu smútku v 
Krupine  

58 677,06 € a 
61 055,53 € 

Vlastné zdroje 2019, 2021 

Rekonštrukcia vodného zdroja Fitzberg  12 247,03 € Vlastné zdroje 2020 
Oprava Múzea A. Sládkoviča, kina a knižnice  19 831,62 € Ministerstvo kultúry 

+ vlastné zdroje 
2020 

Štúdia pre realizovanie adaptačných opatrení na nepriaznivé 
dôsledky zmeny klímy  

4 900 € Vlastné zdroje 2020 

Rozšírenie kamerového systému v meste 23 715,64 € Ministerstvo vnútra 
SR + vlastné zdroje 

2019, 2022 

Rekonštrukcia garáže pre vozidlo DHZ  37 098,62 € Ministerstvo vnútra 
SR + vlastné zdroje 

2021 

Oprava havarijného stavu prekrytej časti potoka Kňazov jarok  70 034,81 € Vlastné zdroje 2021 
Oprava budovy a nádvoria MsÚ  80 693,48 € Vlastné zdroje 2021 
Vybudovanie prečerpávacej stanice - Špitzerova ulica  55 797,59 € Vlastné zdroje 2021 
Asanácia mosta MR – 2 x preložky NN vedenia a 1. časť Most cez 
rieku Krupinica  

50 549,80 € a 
287 752,16 €  

Vlastné zdroje 2022 

Oporný múrik Nad Kotlom  45 977,45 € Vlastné zdroje 2022 
Obnova a doplnenie dopravného značenia  17 099,00 € Vlastné zdroje 2022 
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20 rokov priateľstva Krupiny a Krapinských Toplíc

Od vtedy a najmä po zavedení tra-
dície Dní mesta Krupina od začiat-
ku  prvého  volebného  obdobia 
primátora  Ing.  Radoslava  Vazana, 
sa  delegácie  družobných  miest 
striedali na návštevách v Krupine a 
Topliciach. 
Po  Ing.  Zubićovi  naše  mesto 
navštevoval  starosta  „načelnik 
općine“ Vladimír Huzak, neskôr od 
roku 2013 Ernest Svažic so zástup-
com Zvonkom. 
Návštevy  pravidelne  spoznávali 
historické  pamiatky  mesta  Krupi-
na, nikdy neobišli Vartovku a obdi-
vovali aj krásy okolitej prírody a aj 
hontianskych  pivníc  a  nezabudli 
ochutnať  špeciality  slovenskej 
kuchyne, ovocných sadov či viníc. 
V  rámci historického sprievodu sa 
dozvedeli aj o spoločných kontak-
toch Krupiny a Chorvátov, veď prvý 
protiturecký kapitán mesta bol Ján 
Krušič  z  Lepoglavy  (informácie 
v  rámci  prehliadky  mesta  od  M. 
Lukáča)  alebo  to,  že  najslávnejší 
slovenský básnik Andrej Sládkovič 
na  počesť  300.  výročia  bitky  pri 
Sihoti  a  na  počesť  chorvátskeho 
(a  uhorského  šľachtica)  protitu-
reckého  hrdinu  napísal  básnickú 
skladbu  Mikuláš  Šubić  Zrínsky  na 
Sihoti  (1866).  O  Andrejovi  Slád-
kovičovi sa zas dôležité informácie 
dozvedeli  v  Múzeu  A.  Sládkoviča 
v Krupine. Naposledy mesto Krupi-
na navštívila delegácia Krapinských 
Toplíc počas Dní mesta Krupina 3. 
–  5.  júna.  2022  Okrem  Vartovky, 
spoznali  výtvarné  diela  na  verni-
sáži  výstavy  Poklady  z  depozitára 
v múzeu a zúčastnili sa aj slávnost-
ného  mestského  zastupiteľstva 
počas odovzdávania ocenení laure-
átom mesta Krupina na Amfiteátri 
Viliama Polónyiho. 
Na  tomto  podujatí  sa  prihovorili 
pani  starostka  „načelnica“  Krapin-
ských  Toplíc  Gordana  Jureković  a 
aj  starosta  mesta  Nepomuk  pán 
Ing. Jiří Švec. Zároveň sa rozlúčil, 
keďže sa chystá na aktívny odpo-
činok mimo  starostovskej  funkcie. 
Ing. Švec každý rok na Slovensku 
i  v  Krupine  na  kolesách  bicykla 
spoznával pahorkatý terén Krupin-
skej planiny či Štiavnické vrchy. 
Pred  ním  do  roku  2014  Krupinu 
navštevoval starosta Václav Kovář. 
S  mestom  Nepomuk  má  Krupina 

Historické kontakty Krupiny a Chorvátska sú spojené s existenciou uhorského kráľovstva, kde okrem Slovákov, Maďa-
rov a ďalších národností žili i Chorváti. Časť z nich sa kvôli náporu osmanskej ríše sťahovali aj na územie Slovenska. 
V 20. storočí sa tak stalo z iných dôvodov. Mirko Kralj, ktorý pochádza z Chorvátska, inicioval návštevu predstaviteľov 
mesta Krapinských Toplíc v Krupine a naopak primátor mesta Mgr. Ján Hambacher a ďalší poslanci navštívili Chorvátsko. 
Tieto prvé kontakty viedli pred 20 rokmi k uzatvoreniu družobnej zmluvy podpísanej na radnici v Krapinských Topliciach, 
a potom boli podpísané dokumenty slávnostné vymenené v obradných priestoroch MsÚ v Krupine. Za mesto Krupina 
ju 11. novembra 2002 ratifikoval vtedajší primátor Mgr. Ján Hambacher a za Krapinské Toplice „gradonačelnik“, teda 
starosta mesta Ing. Milan Zubić.

najstaršie  samosprávne  družobné  kontakty,  ktoré 
sa viažu so starostom Jozefom Michekom, s ktorým 
bola  v  roku  1995  podpísaná  i  partnerská  zmluva 
o priateľstve a družobných vzťahoch. 
Za mesto Krupina  ju podpísal  prvý ponovembrový 
primátor Miloslav Suchár. 
V roku 2018 a 2019 Krupinu navštívili predstavitelia 

litovského mesta Anykščiai 
(primátor  Kestutis  Tubis 
a  rok  na  to  jeho  zástupca 
Sigutis Obelevičius), s kto-
rým mesto nadviazalo druž-
bu v roku 2018.
 
V Nepomuku i Krapinských 
Topliciach sa okrem oficiál-
nych  predstaviteľov mesta 
predstavili aj krupinské kul-
túrne telesá, predovšetkým 
FS Hont a v Nepomuku aj 
DOS Braxatoris.
           PhDr. Miroslav Lukáč 
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V pondelok 5.  septembra 2022 o 18.00 hodine  sa počas  sláv-
nostného  spomienkového  večera  v  priestoroch  zámku  Šimák 
v  Pezinku  uskutočnilo  odovzdávanie  ocenení  Spravodliví medzi 
národmi. Podujatie zorganizovalo Veľvyslanectvo štátu Izrael na 
Slovensku.  Toto  ocenenie  udeľuje  štát  Izrael  prostredníctvom 
pamätníka Yad vashem, ktoré zhodnotí návrhy. Ocenenia Spra-
vodliví medzi národmi získavajú tí, ktorí počas II. svetovej vojny 
zachránili, alebo sa podieľali na záchrane Židov, ktorých život bol 
ohrozovaný  deportáciami,  alebo  snahou  o  ich  usmrtenie.  Pod-
ľa záznamu, ktorý vo štvrtok 8. 9. odvysielala RTVS – STV2 vo 
večerných  hodinách,  ho  získali  aj  potomkovia  dvoch  evanjelic-
kých a.v.  rodína Jána a Márie Bukovovcov    (ocenenie prevzala 
vnučka Anna Kováčová) a Petrochovcov (ocenenie prevzal vnuk 
Branislav) a jednej katolíckej rodiny Fekiačovcov z Litavy a Čelo-
viec. Najdlhší časť prežili Ecksteinovci v rodine Jána Bukova na 
Čelovských lazoch. Potomkovia rodiny Fekiačovcov sa na poduja-
tí nezúčastnili, ale ocenenie bude odovzdané osobne. 

Spravodliví medzi národmi aj z okresu Krupina

JESENNÝ
JARMOK
27. október 2022

Svätotrojičné námestie 4

KONTAKT: 0915 062 127, 0908 855 568

Na ceremónii sa už dr. Eckestin zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť a symbolicky ho prevzal prof. Pavel Traubner. V odvysielanom 
dokufilme vystupovali aj príslušníci krupinskej židovskej rodiny Arpáda Eckteina (jeho manželka Mária, jej matka Františka a jeho dvaja 
synovia Juraj a Oto), z ktorých Dr. Juraj Eckstein (od r. 2017 čestný občan mesta Krupina), podporil tento návrh svedectvom. Zverejnené 
informácie nielen o rodine z okresu Krupina o zachránenej rodine z Krupiny, ale aj z iných regiónov Slovenska, ukazujú, že aj v najťažších 
chvíľach ostala v ľuďoch ľudskosť. Bolo veľmi ťažké riskovať počas vojny ohrozujúcej život nielen prenasledovaným, ale aj tým, ktorí ich 
zachraňovali. 
Záchrancovia nepodľahli tlaku nespravodlivého štátneho systému, nepodľahli ľudskej zlobe a ukázali pravé kresťanské cnosti. Doteraz 
toto ocenenie získalo 28 000 osobností na svete, spomedzi nich 119 Čechov, 112 Rakúšanov, ale až 598 Slovákov a od 5. septembra 
ďalších 12 – medzi nimi 3 z okresu Krupina.                                                                                                      PhDr. Miroslav Lukáč

Za poskytnutie fotografie z rodinného archívu ďakujem dr. Jurajovi Ecksteinovi. 
Záznam ocenenia si môžete pozrieť v archíve RTVS (o rodine Ecksteinovcov od 45 minúty) 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14095/352716#0

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14095/352716#0
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Mesto Krupina v spolupráci so Slovenským zväzom proti-
fašistických bojovníkov miestnou organizáciou v Krupine 
zorganizovali siedmy ročník Odbojárskej vatry na Švábe. 
Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti 78. výročia vypuk-
nutia Slovenského národného povstania približne na výročie 
príchodu príslušníkov Partizánskeho zväzku Alexandra Nev-
ského (28. septembra 1944) do priestoru osady Šváb.

Podujatie malo dve základné časti. Oficiálna slávnostná časť sa zača-
la položením vencov k pamätníku – zúčastnili sa ho zástupca Veľvy-
slanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike - vojnovo-pamiat-
kového oddelenia pán Alexej Evplov, primátor mesta Ing. Radoslav 
Vazan a prednostka OÚ v Krupine Mgr. Erika Turanová, zástupcovia 
SZPB – MO Krupina Štefan Matejkin a Ján Kašica, tajomník Oblast-
ného výboru SZPB vo Zvolene a zástupca Únie vojnových veteránov pplk. v zálohe Ing. Mgr. Branislav Krajč. Potom primátor mesta a 
zástupca ambasády zapálili vatru a po príhovore Štefana Matejkina s historickým exkurzom o význame SNP vystúpil historik Múzea A. 
Sládkoviča v Krupine dr. Miroslav Lukáč.
V ďalšej časti podujatia súťažili štvorčlenné družstvá zo základných a stredných škôl mesta Krupina a zo ZŠ s MŠ v Bzovíku, ako aj ZŠ s 
MŠ Jána Slávika Neresnického v Dobrej Nive. Okrem kvízu, zameraného na II. sv. vojnu a SNP, žiaci a študenti strieľali zo vzduchovky, 
zúčastnili sa zdravotníckej prípravy a hádzali granátom. Napokon boli vyhodnotení podľa získaných bodov. Prvé miesto získali študenti 
Gymnázia Andreja Sládkoviča v Krupine (získali 35,5 bodov) pred druhou Základnou školou (ZŠ) s materskou školou Juraja Slávika Neres-
nického z Dobrej Nivy (35 b) a treťou ZŠ Eleny Maróthy-Šoltésovej v Krupine (34 b). Ďalšie tri miesta a diplom za účasť získali ZŠ Jozefa 
Cígera Hronského (33,5 b), ZŠ s MŠ Bzovík (30,5 b) a Stredná odborná škola obchodu a služieb v Krupine (25,5 b).

Pohostenie  a  organizáciu  pre  účastníkov  a  hostí  z  Krupiny, Dobrej Nivy, 
Pliešoviec  a  z  Detvy  (viacerých  členov  SZPB)  zabezpečilo  MsÚ  v  Krupi-
ne. Pomôcky, dozor a hodnotenie pri jednotlivých stanovištiach realizovali 

zástupcovia ZŠ JCH (Mgr. Michal Kilik – hod granátom), ZŠ EMŠ (Mgr. Patrik 
Botló – streľba na terč, Mgr. Oľga Búryová – zdravotná príprava s asisten-
ciou Blanky Hrončekovej  z mestskej knižnice) a historický kvíz historik z 
múzea.
                                                                                               PhDr. Miroslav Lukáč

Odbojárska vatra na Švábe
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Okienko do kultúry
Kultúrne leto 2022 v meste Krupina je už za nami. 
Prinášame  krátky prehľad zorganizovaných pod-
ujatí a koncertov, ktoré pre Vás pripravilo Mesto 
Krupina, oddelenie kultúry, športu a cestovného 
roku. 
Kultúrne leto v Krupine sme otvorili Dňami mesta 
Krupina, ktoré sa konali 3. – 5. júna 2022. Ďalší 
výnimočný program – muzikál Frida, ktorý sa mal 
konať 9. júla 2022 na Amfiteátri Viliama Polónyi-
ho,  sa  z  dôvodu nízkej  účasti  divákov bohužiaľ 
nekonal.

16. júla 2022 vystúpila na pódium Amfiteátra  Vi-
liama Polónyiho československá  legenda LENKA 
FILIPOVÁ. V  repertoári  koncertu  zazneli  predo-
všetkým dobre známe staršie piesne, ako naprí-
klad „Zamilovaná“, ktoré pohladili dušu všetkým, 
ktorí sa koncertu zúčastnili.

Posledná nedeľa v mesiaci celý tento rok  patrí 
prehliadke PODZEMIA KRUPINY.
Záujemcovia  o  prehliadku  pivníc  pod  mestom 
Krupina sa 31.  júla, 28. augusta a 25. septem-
bra  stretli a navštívili najprv pivnice pod Múzeom 
Andreja Sládkoviča, kde  ich pivnicami previedol 
pútavým výkladom historik múzea PhDr. Miroslav 
Lukáč. 

Odtiaľ návštevníci prešli do pivníc na Partizánskej ulici, kde im ďalší 
zážitok z prehliadky pripravilo Občianske združenie Podzemie Kru-
piny.

Vo štvrtok 4. augusta 2022 KOLLÁROVCI  zaplnili náš krupinský Am-
fiteáter Viliama Polónyiho a obľúbená ľudová hudba priniesla radosť 
všetkým fanúšikom tohto hudobného žánru.

V sobotu 6. augusta 2022 sme pokra-
čovali  na  ľudovú nôtu    a  to už dobre 
známou  HELILETOGÓNKOU.  Počas 
tohto obľúbeného podujatia na Amfite-
átri Viliama Polónyiho vystúpilo 28 he-
ligónkárov z Krupiny, ale aj z blízkeho, 
či  vzdialenejšieho  okolia.  Pripravený 
guľášik, občerstvenie, veselá pesnička, 
to  bolo  tá  pravá  atmosféra  letnej  he-
ligónky.

Pri  príležitosti  výročia  SNP  už  tradič-
ne  Mesto  Krupina  pripravuje  VATRU 
SNP NA VARTOVKE,  tento  rok  pri  78. 
výročí SNP sa obyvatelia nášho mesta 
zišli v piatok 26. augusta 2022 pri ohni 
a hudbe, kde každému dobre padlo aj 
pripravené občerstvenie.
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VARTOVKA  -  rozhľadňa,  jediná 
zachovalá  strážna  veža  z  čias 
tureckých vpádov na Slovensku, 
najnavštevovanejšie  turistické 
miesto nášho mesta...    Stojí  tu, 
na  kopci  Stražavár,  už  do  roku 
1564 a sleduje a možno aj chráni 
osudy mesta a ľudí v ňom. A na 
oplátku sa my staráme o ňu. Pre-
šla viacerými opravami a úprava-
mi.  Jednou  z  posledných,  ktorú 
realizovalo  Mesto  Krupina,  bolo 
osadenie  informačnej  tabule  – 
INFOSTROM v roku 2022. 
Mesto  Krupina  v  spolupráci  so 
spoločnosťou  ARD  SYSTEM  Žili-
na, vytvorila dva nové prvky  in-
formačného  charakteru  v  netra-
dičnom dizajne. 
INFOSTROM  s  mapou  turisticky 
zaujímavých  lokalít  a  krátkymi 
informáciami  o  prírodných  pa-
miatkach  je  osadený  v  blízkosti 
Vartovky.
Druhý  prvok  INFOPEXESO  je 
umiestnený  v  areáli  CVČ  –
Domček v Krupine. Kreatívna in-
formačná  tabuľa spojená so zá-
bavou a hrou tak pre dospelých, 
ako aj deti zameraná na prírodné 
a kultúrne pamiatky a osobnosti 
mesta.
Veríme,  že  nové  informačné  ta-
bule zaujmú a budú nápomocné 
pre všetkých turistov a návštev-
níkov  mesta,  ale  aj  obyvateľov 
nášho mesta. 
            Oddelenie kultúry, športu                                                                                                                                           
                            a cestovného ruchu

Hneď na druhý deň 27. augusta 2022 navští-
vili  náš  amfiteáter  skvelí  herci  RADOŠINSKÉ-
HO NAIVNÉHO DIVADLA, s vynikajúcou diva-
delnou komédiou SPEV KOHÚTA, pri ktorej si 
všetci dobre oddýchli a zasmiali sa.
Začiatkom septembra, v magický dátum 9. 9. 
2022 sa konal výnimočný koncert, tentokrát po 
mnohých rokoch, na Športovom štadióne mes-
ta Krupina. MICHAL DAVID – hviezda českoslo-
venských  diskoték  –  počas  deväťdesiatminú-
tového  koncertu  zaspieval  všetky  známe  hity 
ale i nejaké tie novšie. Zaspievali sme si spolu 
s Michalom Davidom a jeho kapelou také hity, 
ako  „Diskopříbeh,  Non  stop,  Pár  přátel  stačí 
mít...“  Každý  z  koncertu  odchádzal  s  dobrou 
náladou a piesňou na perách.
V sobotu 17. septembra 2022 sa v priestoroch 
amfiteátra konal ďalší ročník JESENNÉHO GAZ-
DOVSKÉHO JARMOKU
Dvadsaťpäť  predajcov  prišlo  do  Krupiny  na 
jarmok  s  pestrou  ponukou  svojich  produktov 
a  výrobkov.  Na  jarmoku  si  návštevníci  mohli  
zakúpiť syrové výrobky, med a produkty z medu, sušené ovocie, ovocné šťavy a čaje, mäsové a pekárenské výrobky od Uja klobásku 
ale aj pečené klobásky v bufete. Svoje miesto tu mali aj predajcovia a výrobcovia ľudovoumeleckých výrobkov z keramiky, kože, kovu 
a dreva. Pekné vystúpenie Detského folklórneho súboru Vartášik , obohatilo a spestrilo toto sobotné dopoludnie. Aj touto cestou sa chce-
me poďakovať predajcom a návštevníkom za účasť na gazdovskom jarmoku a zároveň si Vás dovoľujeme pozvať na Jesenný jarmok na 
Svätotrojičnom námestí, ktorý sa bude konať vo štvrtok 27. októbra 2022. 
                                                                                              Oddelenie kultúry, športu a cestovného ruchu, Mgr. Zdenka Sýkorová

Nové informačné tabule netradičného dizajnu – INFOSTROM 
a INFOPEXESO
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Odpočet poslancov Spoločne pre lepšiu Krupinu za volebné obdobie 2018 - 2022
Poslanecký klub Spoločne pre lepšiu Krupinu: Mgr. Martin Selecký, Ing. Jozef Lutter, Mgr. Michal Strelec a Ing. Stanislava Pavlendová 
1. Rekonštrukcia atletickej dráhy a atletických sektorov 
na ŠPORTOVOM ŠTADIÓNE MESTA KRUPINA

2. SPRÍSTUPNENIE KRUPINSKÝCH PIVNÍC podpora OZ 
Podzemie Krupiny

3. Rekonštrukcia športového areálu medzi školami

4. DETSKÉ IHRISKO NA MALINOVSKÉHO ULICI

5. Rozšírenie Súkromnej materskej školy 

6. REDAKČNÁ RADA INFOLISTOV a Redakčná rada KTV

InfolistyInfolisty
ročník VII.

7. Rozšírenie materskej školy – elokované pracovisko ul. 
Ivana Krasku

8. VÝBEROVÉ KONANIE - KONATEĽ MESTSKÝCH LESOV 
KRUPINA – podpora Ing. Jozefa Capuliaka za konateľa 
MsL s.r.o. 
9. Iniciovanie zriadenia komisie pre prideľovanie mest-
ských nájomných bytov bežného štandardu 
10. Iniciovanie otvárania obálok pri verejnom obstarávaní 
za účasti poslancov MsZ, za účelom transparentnosti. 

Mgr. Martin Selecký



InfolistyInfolisty INFORMÁCIE 17

Aj počas leta ostali dvere knižnice pre našich čitateľov otvorené. Zapojili sme sa do celoslovenského projektu „Abeceda prečítaného leta“ 
– letné knižkohranie pre celú rodinu. Prečítané leto bolo rozdelené na tretiny – tri hlavné témy: O MESTÁCH, O TME a O POMÁHANÍ, 
pričom každá téma trvala presne 3 týždne. Pre našich čitateľov – deti a ich rodičov, starých rodičov sme pripravili kútik, výstavku kníh 
na spomínané témy, z ktorých si stačilo len vybrať a zobrať si knihu na dovolenku k moru, na hory, pod stan, ... Cieľom tohto projektu 
bolo podporiť čítanie detí - spoločne s rodinami, priateľmi aj počas leta, keď sú brány školy pre deti zatvorené. 

Knižnica a knihy sú o príbehoch...

V duchu Prečítaného leta – jeho tém sa nieslo aj podujatie „Leto 
s knižnicou“, ktoré sa konalo v Mestskej knižnici v auguste. Prvý 
deň sme pre deti pripravili piknik nielen s dobrotami, ale aj kniž-
nými chuťovkami. Čítali sme vtipnú knihu Dorka Magorka od Abby 
Hanlon, kreslili sme hlavnú postavu, hrali sme sa spoločenské hry. 
Na druhý deň sme tvorili – maľovali drevené domčeky a vytvorili 
sme jednu dlhú ulicu.

Počas letných prázdnin navštívili knižnicu aj deti z denného tábora 
zo  Súkromnej materskej  školy  v  Krupine.  Spoločne  sme  si  čítali, 
pozreli  sme  si  priestory  knižnice  a  porozprávali  sme  sa  o  histórii 
našej knižnice.

Knižnica, bibliotéka, či knihovňa. To všetko sú názvy, ktoré pome-
núvajú    jednu a  tú  istú  inštitúciu,  ktorá  sa  v prúde  času menila 
a formovala až do dnešných dní. Kedysi bola výsadou majetných 
a  privilegovaných,  neskôr  iba  mužov.  Dnes  je  miestom,  kde  sa 
môžu stretávať všetci – chudobní i bohatí, muži i ženy, deti i do-
spelí,... Našim cieľom je pre návštevníkov knižnice vytvoriť priestor, 
kde môžu spoločne tráviť chvíle pri rôznych organizovaných podu-
jatiach, rozprávať sa o prečítaných knihách, tvoriť a hrať sa naprí-
klad aj spoločenské hry. Pretože knižnica a knihy sú o príbehoch...                                                                                                                                     
                           Ing. Dušana Janeková, Mestská knižnica v Krupine
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ZUŠ Krupina každoročne organizuje tri verejné koncerty žiakov hudobného odboru 
v spolupráci s oddelením kultúry Mesta Krupina. Počas pandémie boli všetky kul-
túrne akcie pozastavené a naše vystúpenia sa presunuli do virtuálneho priestoru. 
Napriek ťažkostiam spojených s dištančným vyučovaním sa nám podarilo pripraviť 
dva koncerty a výstavy výtvarných prác našich žiakov, ktoré boli zverejnené na 
webovej stránke ZUŠ Krupina. 
Po dvojročnej prestávke sme konečne dostali možnosť predstaviť sa živému pub-
liku na záverečnom letnom koncerte, ktorý sa uskutočnil 9. júna 2022 v Kine Kul-
túra.
Divákov v úvode privítal detský spevácky zbor áriou Papagena z Mozartovej opery 
Čarovná flauta. Potom nasledovala pestrá zmes skladieb rôznych žánrov od ľudo-
vých piesní až po súčasnú filmovú hudbu. 

Letný koncert ZUŠ Krupina

V  rámci  koncertu  sa  predstavilo  16  sólistov  z  hudobného  odboru  našej  školy. 
Žiakov pripravili a sprevádzali učitelia klavírnej triedy Mgr. Tatiana Spurná a Mgr. 
Anna Ližbetinová, husľovej triedy Mgr. Michal Výbošťok a Pavol Chlebničan, dy-
chovej triedy Justinián Kucmen, akordeónovej triedy František Kubiš a gitarovej 
triedy Mgr. art. Karolína Bušková Rumanová. 
Výzdobu pripravili žiaci výtvarného odboru pod vedením pani učiteľky Mgr. Kata-
ríny Frankovej. 
Veľké poďakovanie patrí rodičom našich žiakov Mgr. Lívii Posádkovej Krátkej, Mgr. 
Tomášovi Melichovi a Jánovi Lauroškovi, ktorí sa podieľali na príprave a vystúpe-
niach účinkujúcich. 
                                                                                   Mgr. Monika Jalšovská

foto 1: Ivana Lasabová, Júlia Ližbetinová, Anež-
ka Posádková, Barbora Melichová/husle/, Ester 
Sakurako Vician/husle/
foto2: Lívia Posádková Krátka, Jasmina Polková, 
Ivana Lasabová, Júlia Ližbetinová, Ester S.V., Anež-
ka Posádková, Jakub Posádka, Damián Krátky, Do-
bromil Botló
foto 3: Terézia Balková
foto 4: Vladimír Páleník

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4
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Dňa  8.  septembra  nás  opustil  učiteľ,  básnik  Ján Kanka.  Všetci  –  jeho  kolegovia, 
učitelia, žiaci či známi – majú naňho rôzne spomienky. Všetky sa však môžu zjedno-
tiť na tom, aký to bol človek: človek mierny, dobrotivý a ľudský, človek s jemným 
úsmevom. Ján Kanka sa narodil v hontianskej obci Drážovce v okrese Krupina v roku 
1939.  V rokoch 1954 – 1958 absolvoval Pedagogickú školu pre vzdelanie učiteľov 
národných škôl v Krupine. Neskôr pôsobil ako učiteľ na základných školách v Bzovíku 
a Dolnom Badíne, kde v rokoch 1987 – 2000 pôsobil aj ako riaditeľ. V rokoch 1967 
– 1974 bol správcom kultúrnej a osvetovej činnosti v obci Bzovík. Hral na husliach 
a ako primáš pôsobil v ľudovej hudbe Vartovka pri pedagogickej škole a neskôr v 
súbore Sládkovič. 
Ján  Kanka  bol  propagátorom  ľudovej  hudby  a  folklóru  v  Krupine,  dlhé  roky  ako 
primáš  ľudovej  hudby  sprevádzal mladých  tanečníkov  a  spevákov  z  Pionierskeho 
domu počas Spievaniek pod Vartovkou. Umelecký talent Jána Kanku sa prejavil aj v 
písaní poézie už od čias štúdia na 
strednej škole v Krupine. Postupne 
publikoval  množstvo  jednotlivých 
básní v regionálnych i celoštátnych 
periodikách  (Smer,  Mladá  tvorba, 
Ohník,  Včielka,  Kamarát,  Život, 
Hontianske noviny, Evanjelický po-
sol a aj Učiteľské noviny). V  roku 
1994  vydal  výber  svojej  takmer 
30-ročnej  básnickej  tvorby  -  prvú 
zbierku  básní  Orchidea  (s  ilustrá-
ciami J. Alakšu) a v roku 2001 ďal-

šiu - Črievičky jesene. Autorove básne jednoducho krásnym spôsobom predstavujú čisté 
a prosté línie, farby jemnej ľudskej poézie písanej srdcom mysliaceho človeka. Okrem 
poézie publikoval aj niekoľko dvojťažiek – šachových úloh. Je spoluautorom krupinskej 
monografie (1. a 2. vydania), a to kapitoly o folklórnych a hudobných tradíciách v meste 
Krupina. Od roku 1974 býval spolu so svojou manželkou Milotou v Krupine a je otcom 
dvoch detí – Renáty a Henriety. V roku 2015 MsZ v Krupine pánovi Kankovi udelilo Cenu 
mesta Krupina za významný prínos v oblasti pedagogickej  činnosti,  kultúry a osvety, 
ako aj za publikačnú činnosť s regionálnym i celonárodným presahom. Pri spomienke 
na pána Kanku sa (verím, že nielen mne) v mysli predstaví človek usmiaty a mierny, 
s ktorým stretnúť sa ostáva potešením. 
                                                                                                  PhDr. Miroslav Lukáč

Za Jánom Kankom... 

Tento rok si 200. výročie narodenia slovenského spisovateľa Janka Kráľa a národného 
dejateľa a osvetového pracovníka a učiteľa Jána Rotaridesa pripomenuli aj v obci Príbel-
ce. Dňa 24. septembra 2022 podujatie zorganizovali obec Príbelce, Cirkevný zbor Evan-
jelickej cirkvi a.v. na Slovensku Príbelce, Okresná rada Matice slovenskej Veľký Krtíš, 
Spoločnosť A. H. Škultétyho Veľký Krtíš. Podujatie sa začalo o 14.00 hodine tzv. pochôdzkou so zastaveniami pri historických objektoch 
v obci – pri dome č. 32, v ktorom býval J. Kráľ s pamätnou tabuľou, pri ktorej sa starosta obce Ing. Tibor Čierny a ev.a.v. farárka Mgr. 
Zuzana Alcnauerová pristavili, položili veniec a poklonili, ďalej pri kaštieli Laskáryovcov, kde pôsobil Ján Čaplovič – zakladateľ slovenskej 
etnografie, potom pri Zborovom dome ECAV v D. Príbelciach pri pamätnej tabuli J. Kráľa a J. Rotaridesa. Hlavný program sa uskutočnil 
v budove bývalej ZŠ v Príbelciach, po otvorení starostom obce sa prihovoril doc. Ján Lomenčík a vyzdvihol unikátnosť tvorby Janka Kráľa. 

Alena Bajová predniesla málo známu Kráľovu báseň Kristus, 
potom  vystúpila  FS  Bažalička  Plachtince-Príbelce,  následne 
dr. Miroslav Lukáč z Múzea A. Sládkoviča v Krupine s pred-
náškou  a  prezentáciou  život  a  dielo  Jána  Alexandra  Rota-
ridesa. Potom vystúpili členovia Matice slovenskej z Martina 
s dramatizáciou udalostí revolúcie 1848 a vypuknutia vzbury 
v Príbelciach. Niektoré z ľudových piesní, ktoré Rotarides zo-
zbieral  interpretovali členovia CZ Príbelce. Napokon sa ešte 
prihovorili hostia. Podujatím sprevádzala rodáčka z Veľkého 
Krtíša Lenka Stanková. Na podujatí sa tešili pozornosti aj kni-
hy o Rotaridesovi vydané v meste Krupina. 
Práca krupinského múzea zaujala aj pracovníkov z Podpolian-
skeho múzea  v Detve,  ktorí  na  prednášku  o  živote  a  diele 
Andreja Sládkoviča v rámci Dní mesta Detva (28. septembra) 
pozvali  historika Miroslava  Lukáča,  a  to pri  príležitosti  150. 
výročia úmrtia  krupinského  rodáka a  slávneho  slovenského 
básnika. Naplnená prednášková miestnosť príjemne prekva-
pila a rovnako i záujem o kúpu Sládkovičovej Maríny z pro-
dukcie mesta Krupina.
                                                       PhDr. Miroslav Lukáč

Spomienky na 200. výročie Kráľa a Rotaridesa v Príbelciach 
a na 150. výročie úmrtia Sládkoviča v Detve



V  období  od  1.  7.  2022  do  30.  9.  2022 
Mestská  polícia  v  Krupine  celkovo  riešila 
95  priestupkov,  kde  68  bolo  vybavených 
dohováraním,  27  priestupkov  bolo 
vyriešených  v  blokovom  konaní.  25 
priestupkov  uložených  v  blokovom 
konaní  súviselo  s  porušením  predpisov 
v  doprave,  v  dvoch  prípadoch  išlo 
o priestupky proti verejnému poriadku. 
Mestská  polícia  v  Krupine  spolupracovala  s  orgánmi  činnými 
v  trestnom  konaní  a  v  odôvodnených  prípadoch  poskytla  aj 
kamerové  záznamy  pre  vykonané  šetrenie  vo  veci  spáchaných 
trestných  činov,  priestupkov,  dopravných  nehôd,  ktoré  sú 
dokumentované a riešené štátnou políciou. Dňa 20. 6. 2022 boli 
pri  detských  ihriskách  na Majerskom  rade  namontované  kamery 
a  spustené  do  skúšobnej  prevádzky  a  od  1.  7.  2022  do  riadnej 
prevádzky. Ich účelom je nielen pôsobiť preventívne ale aj chrániť 
majetok mesta v prospech občanov. 

V  uvedenom  období  bolo  skontrolovaných  95  osôb,  hlavne 
v súvislosti s podozrením páchania priestupkov, porušení Všeobecne 
záväzných nariadení mesta Krupiny ako aj osôb, ktoré obťažovali 
spoluobčanov prosbou o poskytnutie finančných prostriedkov. Došlo 
k odchyteniu jedného psa a tento bol následne vrátený majiteľovi 
a dvoch túlavých mačiek u ktorých bola vykonaná kastrácia. Bolo 
vykonaných 7 dychových skúšok. 
Mestská  polícia  v  Krupine  vykonala  zabezpečovanie  verejného 
poriadku  na  kultúrnych,  športových  podujatiach,  ako  boli  : 

koncert  Michala  Davida, 
slávnostný  akt  kladenia 
vencov  pri  príležitosti  osláv 
SNP  a  vatry,  zabezpečenie 
dohľadu  v  cestnej  premávke 
pri  kosení,  či  odvoze  sena 
pri  cestách,  a  iné  podujatia.  
Bola tiež vykonaná prednáška 
deťom  letného  tábora v CVČ 
Domček  Krupina.  Chcem 
upozorniť  každého  občana 
nášho  mesta  na  podvodné 
správanie  neznámych  osôb, 
ktoré ponúkajú práce za nízke 

ceny, avšak následne si pýtajú vyššiu finančnú hotovosť, ktorá nie 
je podľa prvotnej dohody a tak prichádzajú o svoje úspory. Vždy 
sa poraďte s príbuznými a dobrými priateľmi. V tomto prípade ide 
hlavne o našich seniorov, ktorí doplácajú na klamlivé a zavádzajúce 
informácie  zo  strany  takýchto  podvodníkov.  Predídeme  tak 
nechceným  ale  však  možným  komplikáciám  hlavne  v  súvislosti 
s uplatnením si vzniknutej finančnej škody. 
Dávam do povedomia,  že Mestská  polícia  v  Krupina nevykonáva 
24  –  hodinovú  službu  a  preto  v  prípade  priameho  ohrozenia  na 
živote, zdraví a majetku volajte telefónne číslo 112, prípadne 158. 
Telefónne číslo Mestskej polície v Krupine je 0918 388 800.
                                                         Martin Gabera, náčelník MsP Krupina
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 Mestská polícia v Krupine informuje...

Ing. Adriana Žabková

Manželstvo uzavrelo 27 párov:

Opustilo nás 22 spoluobčanov:

Demografický vývoj obyvateľstva 
v meste Krupina júl - august 2022 

(vyhotovené 6. 10. 2022)
Naši novonarodení Krupinčania : 19 detí

Alexandra Fojtíková
Terézia Bukóciová
Olívia Slašťanová
Alex Paulíny
Zoja Sopková
Marcus Sopko
Izabela Gerátová
Ján Kršiak
Viktor Pleško
Nina Baculíková

Sára Herková
Leo Voltemar
Tamia Petrovská
Tatiana Ližbetinová
Eliška Luptáková
Dávid Hrčka
Matej Chvostál
Nina Kikinderová
Matej Marcinek

Michal Michalík a Lenka r. Tomašiková
Patrik Marcinek a Lenka r. Navrátilová
Peter Lendvorský a Kristína r. Gecelovská
Július Wais a Andrea r. Konôpková
Tomáš Hampachel a Lenka r. Balogová
Kristián Šelmek a Barbora r. Dodoková
Michal Šebian a Lenka r. Kmeťová
Michal Maliniak a Alena r. Dendišová
Lukáš Grofik a Martina r. Búliková
Peter Ližbetin a Zuzana r. Strhárska
Jaroslav Bogdan a Alena r. Filipová
Lukáš Rausa a Dominika r. Franeková
Martin Stanko a Diana r. Martinková
Erik Bartoš a Thi Hong Nhung r. Chu
Peter Mitter a Nikola r. Chrienová
Patrik Bôžik a Barbora r. Bartošová
Branislav Mitura a Jana r. Golisová
Ján Chrenko a Marcela r. Šavrtková
Roman Kohoušek a Terézia r. Halmová
Martin Babiak a Alžbeta r. Račeková
Martin Bališ a Michaela r. Balogová
Zdenko Roháč a Mária r. Renčová
Rudolf Šufliarsky a Denisa r. Svitková
Jaroslav Priškin a Diana r. Račková
Erik Parobok a Nikolet r. Šáliová
Pavel Borguľa a Júlia r. Pinterová
Milan Lendvay  a Marianna r. Filipová

Elena Vištiaková, 87-r.
Eva Pakšiová, 76-r.
Martin Nota, 78-r.
Ján Stankovič, 74-r.
Ondrej Ivor, 66-r.
Ján Lehotský, 44-r.
Ján Mozoľa, 55-r.
Antónia Gombíková, 80-r.
Peter Neurath, 76-r.
Pavel Alakša, 79-r.
Pavel Machovič, 77-r.
Juraj Klimko, 83-r.
Anna Nejepinská, 57-r.
Ján Maliniak, 81-r.
Vladimír Murín, 51-r.
Jozef Melich, 81-r.
Oľga Kissová, 94-r.
Karolina Gregáňová, 86-r.
Ján Kanka, 82-r.
Mária Švarcová, 100-r.
Zuzana Kyslá, 89-r.
Emília Spodniaková, 90-r.
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Dieťa je tým najkrajším a najvzácnejším darom pre kaž-
dého rodiča.
 
Je to dar, ktorý nás sprevádza po celý život, určuje  jeho zmysel, 
kvalitu, podobu a celé naše konanie. Za prvý polrok 2022 pribudlo 
do našej rodiny Krupinčanov až 39 krásnych detí. 
Dňa 30. septembra 2022 sme privítali najmenších občanov v obrad-
ných priestoroch mesta. Slávnostne ich privítal primátor mesta Ing. 
Radoslav  Vazan,  a  vo  svojom prejave  sa  prihovoril  nielen  naším 
najmenším spoluobčanom, ale aj rodičom, starým rodičom a všet-
kým prítomným. Po slávnostnom príhovore nasledoval slávnostný 
akt zápisu do Pamätnej knihy. 

Do Pamätnej knihy bolo zapísaných 23 dievčat a 16 chlapcov naro-
dených v mesiacoch január až júl 2022. Pri tomto slávnostnom obra-
de primátor mesta obdaroval deti a ich rodičov finančným príspev-
kom vo výške 200 eur v zmysle schválenej Smernice Mesta Krupina 
č.1/2022 a hračkou, ktorá potešila každé jedno dieťatko. Na milom 
stretnutí nechýbal ani kultúrny program, ktorý si prichystali detičky z 
Materskej školy, elokovaného pracoviska I. Krasku Krupina. 
Najmenším obyvateľom a ich rodičom želáme veľa zdravia, veľa lás-
ky a porozumenia. 
                                    Ing. Tatiana Homolová, Sekretariát primátora 

Slávnosť uvítania detí do života
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Akadémia divadelných tvorcov, Anténa – Asociácia nezávislých kultúrnych centier, Asociácia divadiel a orchestrov Slovenska, Asociácia kultúrnych 
inštitúcií miest a obcí Slovenska, Asociácia Hudobných klubov Slovenska, Asociácia nezávislých producentov, Hudobná únia Slovenska, Klub 
nezávislých divadiel, Platforma pre súčasný tanec, Únia filmových distribútorov, Združenie prevádzkovateľov kín, Slovenské národné múzeum 

 

Akadémia divadelných tvorcov, Anténa – Asociácia nezávislých kultúrnych centier, Asociácia divadiel a orchestrov Slovenska, Asociácia kultúrnych 
inštitúcií miest a obcí Slovenska, Asociácia Hudobných klubov Slovenska, Asociácia nezávislých producentov, Hudobná únia Slovenska, Klub 
nezávislých divadiel, Platforma pre súčasný tanec, Únia filmových distribútorov, Združenie prevádzkovateľov kín, Slovenské národné múzeum 

 

Otvorený list strešných platforiem kultúrnych organizácií 

Pomôžte kultúre prežiť 

V Bratislave, 5. októbra 2022 

 

Vážený pán predseda vlády Eduard Heger, vážená pani ministerka kultúry Natália Milanová, 

ideme do zlých čias. Oslabení pandémiou čelíme zvyšovaniu cien energií, ktoré zasiahne občanov, priemysel, 
verejný sektor aj kultúrne inštitúcie. Na základe zberu dát medzi kultúrnymi operátormi už dnes vieme 
kvalifikovane odhadnúť, že ak nepríde pomoc od vlády v oblasti cien energií, tak svoju činnosť ukončí minimálne 
30 percent hudobných klubov, nezávislých kultúrnych centier, nezriaďovaných divadiel, kín či iných kultúrnych 
inštitúcií. Ako zástupcovia kultúrnej obce sa preto na vás obraciame, aby sme vám pripomenuli, že energetická 
kríza ohrozuje aj kultúrne inštitúcie.  

Dovoľte nám touto cestou predostrieť tri zásadné požiadavky, ktoré v týchto ťažkých časoch najviac pomôžu 
kultúre prežiť.  

1) Rýchla pomoc v oblasti stabilizácie cien energií v takej výške, ktorá umožní plnohodnotné 
fungovanie kultúrnych zariadení. 

 
Sme si vedomí, že energetická kríza zasiahne všetkých. Ako zodpovední správcovia a prevádzkovatelia budov sa 
nespoliehame len na pomoc od štátu, a preto zavádzame rozsiahle opatrenia na šetrenie spotreby energií. 
Všetci však vieme, že samotné šetrenie nebude stačiť.  

 
2)  Navýšenie rozpočtu Fondu na podporu umenia (FPU) o 10 miliónov eur, navýšenie 

rozpočtu Audiovizuálneho fondu (AVF) o 3 milióny eur od roku 2023 a zákonné zakotvenie 
každoročnej valorizácie štátneho príspevku do FPU, AVF a FNKNM podľa miery inflácie.  
 

FPÚ od svojho vzniku v roku 2015 každoročne prerozdeľuje na podporu živej kultúry okolo 20 MIL €. Tento 
príspevok nebol od vzniku fondu valorizovaný. O tom, že prostriedky v FPU sú nepostačujúce svedčí neustále sa 
zvyšujúci rozdiel medzi požiadavkami kultúrnej obce vyjadrenými objemom požadovaných prostriedkov v 
zaslaných projektoch a reálnymi finančnými možnosťami fondu. Táto medzera sa v posledných rokoch neustále 
zväčšuje, čo má negatívne dopady na kvalitu grantovej činnosti fondu, no najmä na zhoršujúce sa podmienky 
činnosti žiadateľov.  

V dôsledku kríz a následného zvyšovania nákladov sa zhoršuje aj situácia tvorcov audiovizuálnych diel, 
distribútorov a prevádzkovateľov kín. Navýšené prostriedky AVF napomôžu aspoň čiastočne sanovať dopady 
kríz na toto odvetvie. 

3) Urýchlené prijatie sponzorského zákona pre kultúru. 
 
Jedným z nezanedbateľných zdrojov, ktoré môžu dlhodobo dopĺňať rozpočty kultúrnych organizácii, sú 
sponzorské príspevky súkromných firiem, avšak v súčasnosti na to nie sú vytvorené legislatívne podmienky. 
Sme presvedčení, že možnosti znižovať základ dane o sumu investovanú na podporu kultúry by výrazným 
spôsobom pomohli zvýšiť investície do kultúry zo súkromných zdrojov.  
Absencia daňových motivácií k podpore kultúry zo strany súkromných subjektov zároveň prenáša ťarchu 
investícii na verejné zdroje. Tento trend považujeme za nezdravý a je potrebné ho zvrátiť.     
 
Veríme, že o týchto požiadavkách budeme v blízkom čase viesť zmysluplné a konštruktívne rokovania na konci 
ktorých, bude reálny výsledok v prospech rozvoja kultúry na Slovensku.  

 

Otvorený list strešných platforiem kultúrnych organizácií MKSR
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Od 25. do 30. septembra 2022 sa žiaci Základnej školy Eleny Ma-
róthy Šoltésovej v Krupine zúčastnili vzdelávacieho pobytu v rámci 
programu Erasmus+ v projekte Zdraví, silní, šťastní a motivovaní 
študenti: Šport v digitálnom veku. V nedeľu ráno vyrazili na dlhú 
cestu. Leteli z Viedne do Rigy a odtiaľ sa presunuli minibusom do 
mestečka Vainutas v Litve, kde spolu so žiakmi z miestnej školy a 
ďalších partnerských škôl z Turecka, Rumunska a Portugalska strá-
vili celý týždeň. Názov tejto vzdelávacej aktivity bol Šport - atraktív-
ny spôsob trávenia voľného času. Bola to už tretia mobilita v rámci 
tohto projektu. Minulý školský rok boli na jeseň v Portugalsku a v 
máji  v Turecku. Prvý deň bol  zoznamovací  v  škole Silute district 
Vainutas gymnasium. Pred školou nás čakali žiaci v ľudovom kroji 
a zaviedli nás do priestranného auditória, kde prichystali vystúpe-
nie s folklórnym tancom a po ňom nasledovala pieseň v litovčine 
v podaní malého dievčatka. Následne nás privítala riaditeľka školy, 
žiaci nám predstavili svoju školu a potom sme už boli vyzvaní my 
ako  hostia,  aby  sme  odprezentovali  našu  školu.  Zahrali  sme  sa 
niekoľko  hier  na  zoznámenia  sa,  naučenie  sa mien  a  zabavanie 
sa. Potom nás domáci previedli celou školou, ukázali nám jednotli-
vé učebne a priestory školy. Počasie nám prijalo, jesenné slniečko 
svietilo a my sme sa mohli po obede poprechádzať mestom a vi-
dieť jeho kultúrne pamiatky. Okrem iného sme navštívili aj miestny 
kostol Jána Krstiteľa, ktorý nám otvoril miestny farár. Vainutas je 
dedina s veľkou zrekonštruovanou školou s alternatívnymi zdrojmi 
energie a pohodovými oddychovými zónami pre žiakov. Poobedie 
sme strávili v telocvični, kde sme si zahrali niekoľko pohybových 
hier. Utorok sme začali deň v Litve návštevou mesta Šilute. Naj-
prv sme mali stretnutie s predstaviteľmi okresného úradu z odboru 
školstva, kde sme sa dozvedeli zaujímavosti o vzdelávacom systé-
me v Litve. Potom sme sa poprechádzali po meste Šilute a zistili 
sme veľa zaujímavých detailov o histórii tohto miesta. Neskôr sme 
navštívili ornitologickú stanicu a zároveň prvé centrum označovania 
vtákov v Litve. Ventės Ragas (Koniec sveta) je turistický i ornitolo-
gický známy mys na pobreží Kurského zálivu v dedine Ventė v okre-
se Šilutė. Po krátkom presune autobusom sme vykročili na náučný 
chodník Akštumala ponad močiare. Močiar Akštumala s rozlohou 2 
500 hektárov je jedinečný svojou povahou - je to otvorený vysoký 
močiar deltového typu a je naplnený vodou nielen zo zrážok, ale 
aj z povodní. Toto zvláštne miesto sa považuje aj za kolísku sve-
tovej vedy o mokradiach.V stredu sme za poznávaním krás Litvy 
cestovali 100 km do mesta Palanga. Palanga je mesto v severozá-
padnej časti Litvy, 25 km severne od mesta Klaipėda a 300 km od 
hlavného mesta Vilnius, na pobreží Baltského mora. Toto kúpeľné 
mesto s piesočnatými plážami je perlou litovského morského po-
brežia. Naše poznávanie začalo v Palanga Amber Museum (amber 
=  jantár),  ktoré  je  pobočkou  Litovského múzea  umenia.  Sídli  v 
zrekonštruovanom paláci Tiškevičiai z 19. storočia a je obklopený 
botanickou záhradou. Zbierka jantáru múzea obsahuje asi 28 000 
kusov, z ktorých asi 15 000 obsahuje inklúzie hmyzu, pavúkov ale-
bo rastlín. Vystavených je asi 4 500 kusov jantáru; mnohé z nich sú 
umelecké diela a šperky. Po obede sme sa poprechádzali po mest-
ských promenádach vedúcich na krásnu piesočnatú pláž, na ktorú 
sa vchádza cez drevený most, kde sú umiestnené lavičky s výhľa-
dom na more. Štvrtok 29.9. sme celý deň strávili v pohybe v škole. 
Doobeda sme sa hrali všelijaké športové hry v telocvični jednotlivo 
alebo v tímoch. Hádzali loptou, skákali cez švihadlo, behali, krúžili 
s  kruhmi,  triafali  do  koša,  skúšali  si  svoju  obratnosť,  vytrvalosť 
a  rýchlosť  pri  rôznych  pohybových  aktivitách.  Cez  obed  sme  sa 
prešli po čerstvom vzduchu a poobedie žiaci strávili v triedach, kde 
si pripravovali v medzinárodných skupinách plagáty o športoch a 
prezentácie s týždenným kalendárom pohybových aktivít. Násled-
ne ich odprezentovali pred všetkými účastníkmi. Deň sme ukončili 
tanečným workshopom. V posledný deň mobility v litovskom Vai-
nutas, sme si prevzali certifikáty o účasti, zatancovali si a naučili sa 
pliesť náramky priateľstva. 
Bol to týždeň plný pohybových aktivít, v ktorom sme si našli nových 
priateľov, spoznali novú kultúru, zahrali si nové hry, zatancovali si a 

navštívili úžasné miesta. Nezabudnuteľný zážitok pre všetkých zú-
častnených! Veľká vďaka litovským partnerom za skvelú organizá-
ciu. V novembri privítame účastníkov partnerských škôl v Krupine.

Pri príležitosti 60. výročia založenia Základnej školy Eleny Maróthy 
Šoltésovej, dostali žiaci dar. Všetci stonožkári sa stretli na detskom 
ihrisku.  Postavili  sa  okolo  novo  vybudovanej  hracej  zostavy.  Na 
očiach im bolo vidno iskričky radosti a chuť preliezku hneď vyskú-
šať. 

Slávnostné otvorenie detského ihriska

Skôr, ako sme ju mohli vyskúšať, sme medzi sebou privítali Ing. Jo-
zefa Vahančíka, Mgr. Maroša Skopala a  Mgr. Katarínu Stankovičovú, 
ktorí slávnostne prestrihnutím červenej stuhy, za potlesku detí, ofi-
ciálne otvorili nové detské ihrisko. Coop Jednota pod vedením Ing. 
Jozefa Vahančíka  prispela  sumou 7 500€ na zakúpenie detského 
ihriska. V mene klubákov a všetkých deti navštevujúcich Základnú 
školu  Eleny Maróthy Šoltésovej  Vám ĎAKUJEME. 
                                                   Mgr. Maroš Skopal, riaditeľ školy

Každý pedagóg už určite počul vetu: „To je nuda, mňa to nebaví“ 
a práve preto sme sa rozhodli to urobiť  inak, po svojom. V hlave 
skrsol nápad odučiť si hodinu v prírode. A tak sme sa dohodli, že 
vyskúšame biológiu  a matematiku odučiť  so  šiestakmi  v prírode. 
Autobusom sme sa odviezli na Bzovík a odtiaľ „pešibusom“ na Uňa-
tín, avšak  trochu skratkou – po  lesných a poľných cestách. Žiaci 
mali za úlohu rozpamätať sa, o akých rastlinách a živočíchoch sa 
učili na biológii  v 5.ročníku. Následne mohli používať  to,  čo sa v 
škole  nepoužíva  – mobil.  Fotili  a  zaraďovali  do  jednotlivých  eko-
systémov -lesa, poľa a lúk a vodného ekosystému. Neskôr v škole 
vypracujú v skupinách projekt a všetko bude zdokumentované. Po 
príchode na Uňatín  k  rodine Turákovým, ktorí  sa venujú včelárs-
tvu, nás milo prekvapili pohostením. Mohli sme ochutnať 3 druhy 
bylinkového čaju, ktorý sme si ako inak osladili medíkom  vyrobe-
ným u nich , ovocie z ich záhrady a koláčik. A potom sa to začalo: 
žiaci pracovali ako včeličky,  rozdelili  sme  ich na 4 skupiny, každá 
skupina pracovala na inom stanovišti. Následne sa vymenili.  Prvé 
stanovište- biológia, pani učiteľka Ančinová žiakom sprostredkova-
la    informácie  zo  života  včiel  a  potom  si  svoje  nadobudnuté  ve-
domosti  overili  pracovným  listom. Stanovište dva – pani učiteľka 
Očovská prepojila matematiku so včelami. Žiaci mali za úlohu zo-
strojiť  šesťuholník. Stanovište 3 –  tu už pani Turáková previedla 
žiakov apidomčekom, nazvaným Adelaida. Využíva sa na apitera-
piu,  čo  je  liečba  rôznych  ochorení  včelami,  včelými  produktami.  
A najväčším zážitkom bolo stanovište 4, kde pán Turák previedol 
žiakov včelínom, ale najprv si museli  žiaci obliecť špeciálny odev 
včelárov proti poštípaniu. Po absolvovaní všetkých stanovíšť, sme 
sa milej  rodinke poďakovali  za pestrý a veľmi pútavý program a 
naspäť do Krupiny sme už išli autobusom. Takto to vyzeralo v stre-
du so 6.B a podobný scenár bol aj s triedou 6.A. Rodine Turákovej 
veľmi  pekne ďakujeme,  za  príjemné  strávenie  dňa  so  včielkami.                                                                                                                                       
                                              Katarína Očovská & Lucia Ančinová

Zážitkové vyučovanie biológie a matematiky

ERASMUS+ v Litve

https://www.wikiwand.com/cs/Mys
https://www.wikiwand.com/cs/Kursk%C3%BD_z%C3%A1liv
https://www.wikiwand.com/cs/Vent%C4%97
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mesto
https://sk.wikipedia.org/wiki/Litva
https://sk.wikipedia.org/wiki/Klaip%C4%97da
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vilnius
https://sk.wikipedia.org/wiki/Baltsk%C3%A9_more
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Počas  Dňa otvorených dverí banskobystrického štúdia rozhlasu a 
televízie  Slovenska  vyhlásili  víťazov  druhého  ročníka  súťaže Môj 
život na gazdovstve. Do súťaže sa zapojili aj naši tretiaci študijného 
odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka, Daniela Szabová a Martin Ba-
láž, ktorí chovajú zvieratá a gazdujú s rodinami. Relácia Farmárska 
revue udelila Maťkovi špeciálne ocenenie a Danielke bola udelená 
Cena  redakcie  Slovenský  CHOV.  Organizátorom  súťaže,  určenej 
študentom stredných škôl s poľnohospodárskym zameraním, bolo 
Vydavateľstvo Slovenský chov v spolupráci s reláciou RTVS Farmár-
ska  revue  a  Slovenskou  poľnohospodárskou  univerzitou  v  Nitre. 
Obidvom žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentá-
ciu školy.                                               Ing. Mária Šumichrastová

V stredu 21.9.2022 sa študenti GAS Krupina a SOŠOaS Krupina, 
zúčastnili exkurzie do jadrovej elektrárne v Mochovciach. V ENER-
GOLANDE  na  nich  čakalo  viac  ako  40  interaktívnych  exponátov, 
ktoré poskytujú všetky potrebné informácie o rôznych energiách, o 
ich využití, o pozitívach i negatívach jednotlivých spôsobov výroby 
elektriny. Oboznámili sa s fungovaním jadrového reaktora. Žiaci si 
mohli vyskúšať výrobu energie pohybovými aktivitami alebo si vy-
počítať svoju uhlíkovú stopu. 
Následne sa premiestnili do zábavného centra Atlantis v Leviciach, 
kde na žiakov čakalo množstvo interaktívnych objektov, cez ktoré 
mali možnosť spoznávať  fyzikálne zákony a prírodné  javy. Počas 
prehliadky si žiaci pozreli roboty v akcii, alebo sa preniesli do vir-
tuálnej reality.                               

Natália  Špurnajová, 
žiačka  Gymnázia  A. 
Sládkoviča  Krupi-
na,  ktorá  zabodovala 
prezentáciou  „Mapa 
tradícií  Hontu“,  na  
súťaži  Veľvyslanec-
tvo  mladých,  navští-
vila  v  dňoch  12.9.-
15.9.2022  Európsky 
parlament  v  Štrasbur-
gu.  Stalo  sa  tak  na 
pozvanie  europoslan-
ca  Ivana  Štefanca. 
Počas  svojej  návšte-
vy  mala  možnosť 
navštíviť  Európsky 
parlament,  sledovať  
rokovanie  parlamentu 
a besedovať so svojím 
hostiteľom.  Rovna-
ko  počas    návštevy, 
poznávala  historic-
ké  mesto  Štrasburg.  
Z pobytu  si    odnášala 
veľa  krásnych  zážit-
kov  a  podnetov  do 
jej  ďalšieho  štúdia. 
Ďakujeme  Natálii  za  
reprezentáciu  nášho 
GAS  Krupina  na  pôde 
parlamentu EÚ.

Jazykový  pobyt  na Malte  je  najlepšou  voľ-
bou, ako spojiť príjemné s užitočným. Malt-
ské  súostrovie,  ktoré  sa  skladá  z  ostrovov 
Malta, Gozo  a Comino,  leží  v  srdci  Stredo-
zemného mora a je vzdialené približne 100 
km južne od Sicílie a 230 km od severného 
pobrežia Afriky.
Na začiatku prázdnin  dňa 3.7.2022 , štrnásti  
pedagogickí zamestnanci Strednej odbornej 
školy obchodu a služieb Krupina, smerovali 
svoje kroky na tento čarovný ostrov.  V  ja-
zykovej škole „Ciels Malta“  v meste Sliema, 
si zdokonaľovali svoje jazykové kompetencie 
v anglickom jazyku, až do 17.7.2022. Pobyt 
bol  v  rámci  programu  Erasmus  +  a  splnil 
očakávania   našich pedagogických  zamest-
nancov  .  Títo  sa  počas  pobytu  zdokonaľo-
vali v anglickom jazyku , spoznávali krásnu 
a starobylú kultúru Malty. Svoj voľný čas  ve-
novali  aj  krásnemu  Stredozemnému moru, 
kde na jeho plážach strávili príjemné chvíle 
oddychu.Po skončení vzdelávacieho pobytu, 
všetci účastníci  z jazykovej prípravy získali 
certifikát,  podľa  absolvovaného  vzdeláva-
cieho modulu. Všetci  zúčastnení  prostred-
níctvom  On  line  vzdelávania  pokračovali 
s lektormi AJ z jazykovej školy „Ciels Malta“, 
v pravidelne počas nasledujúcich piatich dní 
prázdnin.    Je veľmi dobré a prospešné,  že 
program Erasmus + poskytuje takéto mož-
nosti vzdelávania pre všetkých PZ školy. 

Zdokonaľovanie jazykových kompetencií 
pedagogických zamestnancov 

SOŠaO-GaS Krupina, prostredníctvom 
programu Erasmus +

Návšteva Európskeho parlamentu 
v Štrasburgu žiačkou GAS Krupina

Energoland a Atlantis

Zaujali najúspešnejšími videami 
na tému Môj život na gazdovstve

Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka školy
Verím , že svoje  získané kompetencie  využijú vo svojej práci a pri zahranič-
ných stážach prostredníctvom programu Erasmus+.                                      

https://www.agrobiznis.sk/clanky/6847-moj-ivot-na-gazdovstve-2-video-od-daniely-szabovej?highlight=WyJkYW5pZWx5Il0=
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Začiatok  septembra  sa  aj  tento  rok  prihovoril  všetkým  školá-
kom  a  škôlkárom  svojim  milým,  ale  prísnym  hlasom,  aby  sa 
opäť  poberali  do  škôl  a  škôlok.  Túto  pripomienku  si  vypoču-
li  aj  deti  predškolského  veku,  ktoré  navštevujú  materskú  školu.  
V Materskej škole na ulici Malinovského 874 je v deviatich triedach 
zapísaných 190 detí a na Elokovanom pracovisku na Ivana Kras-
ku v  troch  triedach 69 detí. Z celkového počtu si 106 detí, musí 
plniť  povinné  predprimárne  vzdelávanie.  Medzi  nimi  máme  aj  3 
deti z Ukrajiny, ktoré si počas pobytu na našom území musia túto 
povinnosť taktiež plniť.
Z minulého školského roku zostalo v našej materskej škole 16 detí, 
ktoré  opätovne  pokračujú  v  plnení  povinného  predprimárneho 
vzdelávania. Z nich 4 deti na základe vyšetrenia v centre pedago-
gicko-psychologického poradenstva a prevencie majú vypracovaný 
Individuálny vzdelávací program. O výchovu a vzdelávanie detí sa 
stará 23 kvalifikovaných učiteliek pod vedením riaditeľky materskej 
školy Mgr. Dany Filušovej. 

Začali sme školský rok 2022 – 2023

Deň vďačnosti, mieru, priateľstva. Vďačnosť je cnosť. 21.septem-
bra 2022 sme v materskej škole oslávili „ Deň vďačnosti, mieru a 
priateľstva aktivitou, nazvanou „ Ty a ja sme kamaráti “ a to vzá-
jomne medzi  triedami. Udalosti predchádzala príprava a  tak sme 
zhotovili darčeky pre kamarátov a pre tých , ktorí si darček zaslúžia. 
Aj báseň a pieseň je vhodný darček. Takže sme sa pripravili. Pozvali 
sme na návštevu deti z vedľajšej triedy aj s pani učiteľkami. Ani 
oni neprišli s prázdnymi rukami. Vedia čo sa patrí, keď idú pozdra-
viť kamarátov. Privítali a obdarovali sme sa piesňou, básničkami a 
zhotovenými darčekmi. Nezabudli sme ani na pani kuchárku, pani 
upratovačku, pani riaditeľku, vedúcu stravovne, pani hospodárku a 
poďakovali sme im v tento deň za ich prácu a všetko, čo pre nás 
robia. Veď je deň vďačnosti. Minulý týždeň sa najmladšie detičky 
oboznamovali a tie staršie deti si upevňovali poznatky o tom, kto sa 
o nich v materskej škole stará. Učíme deti prejaviť vďačnosť aj po-
užívaním „ zázračných slovíčok “. Aj tie sa stanú súčasťou batôžka 
na ich ceste do budúcnosti. Vďačnosť je cnosť. Za kolektív učiteliek                                                                                                                                        
                                                                            Mariana Mozolová

Deň vďačnosti

Postupujú  podľa  Školského  vzdelávacieho  programu  „Hravo, 
zdravo a bezpečneʺ,  ktorý bol  vypracovaný na  základe Štátneho 
vzdelávacieho  programu.  Pomáhajú  im  aj  2  školené  asistentky. 
Prevádzka zariadenia by nebola možná bez nepedagogických za-
mestnancov. O stravovanie detí sa stará 6 kuchárok pod vedením 
vedúcej  stravovne  Gabriely  Výboštekovej.  Za  čistotu  zodpovedá 
6 upratovačiek. Údržbu a kúrenie vykonávajú 2 školníci. Adminis-
tratívu zabezpečuje hospodárka školy Katarína Poliaková.
Nemalé  starosti  zastihli  vedenie  školy  na  začiatku  prázdnin. 
Prasknuté vodovodné potrubie  spôsobilo  kompletné vytopenie 1. 
a 2.  triedy v pavilóne C   na Malinovského ulici.   V  jednej  triede 
treba vymeniť celú podlahu, v druhej polovicu. Bolo potrebné aj 
kompletné premaľovanie stien v triedach, spálňach, šatniach a na 
schodisku. Nábytok sa podarilo vysušiť v spojovacej chodbe. Na-
šťastie sa všetky opravy  dokončili do konca prázdnin a na príchod 
detí bolo pripravených všetkých 12 tried.
Aj tento školský rok nás čakajú mnohé výzvy, či prekážky, ktorým 
budeme musieť čeliť. No bude to hlavne rok plný radostných chvíľ, 
zážitkov  a  stretnutí,  a  preto  je  naším  veľkým  želaním,  aby  sme 
si na jeho konci mohli povedať slovami známeho filozofa „Všetko, 
čo naozaj potrebujem vedieť,  som sa naučil  v materskej  školeʺ.                                                                                                                                          
                                                                             Ľubica Šemodová
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9.  Septembra  na  Maj-
strovstvách  SR  vo  viacboji 
mladších  žiakov  v  Martine 
príjemne  prekvapil  Samu-
el  Fürhoffer,  ktorý  získal 
svoj prvý cenný kov z Maj-
strovstiev SR. Šúťažilo sa v 
piatich  disciplínach  -  60m 
pr.,  diaľka,  60m,  kriketka, 
600m.  Fürhoffer  od  za-
čiatku  bojoval  o  popredné 
umiestnenie  a  napokon  z 
toho  bol  zaslúžený  bronz. 
Nestratil  sa  ani  najmladší 
pretekár  v  štartovom  poli 
Damián  Capuliak,  ktorý  zo 
42  pretekárov  skončil  na 
solídnom 32.mieste. 
Reprezentovala  nás  štvori-
ca pretekárov:
3.miesto Samuel Fürhoffer 
17.miesto  Lendvorský  Flá-
vio
23.miesto Ungvarský Marko
32.miesto Capuliak Damián

Pár dní pred športovým dňom, ktorý organizuje 
Atletický Klub Krupina boli ukončené práce na 
rekoštrukcii atletického oválu. A to bola krásna 
príležitosť štadión oficiálne otvoriť a osláviť to 
tak  ako  sa  patrí  a  to  športom.  Pásku  symbo-
licky  prestrihli  Peter  Korčok  (predseda  SAZ), 
Vladimír Gubrický (gen.sekretár SAZ), Radoslav 
Vazan (primátor mesta Krupina), Daniel Kohút 
(zástupca zhotoviteľa), Július Korčok (predseda 
AK Krupina).
Podujatie  každoročne  rastie  na  popularite  o 
čom svedčí aj rekordný počet 257 pretekárov a 
množstvo divákov, ale i detí, ktoré sa zapojili do 
sprievodných aktivít a súťaží. Víťazom hlavnej 
3km trati sa stal Ján Sopko (AK Krupina) a na 
2km trati zvíťazila Furáková Iveta (ŠK Detva v 
pohybe). 

Samuel Fürhoffer získal na Majstrovstvách SR cenný bronz

4. ročník „Rozbehajme Krupinu sa opäť vydaril“

Najmladšia účastníčka mala len 8 mesiacov a najstarší účast-
ník 68 rokov. Na podujatie prijal pozvanie náš chodecký re-
prezentant Miroslav Úradník (ktorý si v auguste vybojoval na 
ME v Mníchove v chôdzi na 35km krásne 6.miesto). 
Sme radi, že sa podujatie každým rokom teší stále väčšej ob-
ľube a že novozrekonštruovaný atletický ovál a sektory nám 
prinášajú ďalšie možnosti na moderný tréning.
Zároveň sa nám otvárajú možnosti organizovať atletické sú-
ťaže, čo je skvelá príležitosť na reprezentáciu klubu a nášho 
mesta. 

                                                               Mgr. Július Korčok
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Milí naši seniori !

Dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril v mesiaci, ktorý patrí úcte, 
poklone a vďake Vám - skôr narodeným. Nie je ťažké slovami človeka 
rozplakať, oveľa ťažšie je vyrieknuť slová, ktoré ho podporia, posilnia 
a povzbudia. Hľadám preto každý rok slová, v ktorých je sila dobroty, 
optimizmu, aby ste si na ne mohli spomenúť vždy, keď je vám ťažko. 
Lebo slová sú slabé len zdanlivo. Ak ich vyslovuje niekto, kto prežíva 
život naplnený láskou, radosťou, bolesťou a utrpením, potom jeho 
slová majú v sebe silu pomôcť aj iným. Október - mesiac, pre ktorý 
je príznačné zafarbenie prírody do najkrajšieho šatu plného farieb, 
posledných teplých lúčov slniečka a postupnej prípravy na zimu.

Október - mesiac, kedy nielen staršia generácia s väčším záujmom 
a pozornosťou vníma vlastný vek a obhliada sa v spomienkach do 
zapísaných stránok knihy života, ale aj mladšia generácia a obzvlášť 
tie najmladšie ročníky si čoraz väčšmi uvedomujú opodstatnenosť a 
pevné miesto, ktoré v ich živote zaslúžene patrí Vám - rodičom, starým 
a prastarým rodičom. Bez vzájomnej výmeny skúseností, učeniu sa 
láske, tolerancii a úcte k blížnym nebude naplnené poslanie mesiaca 
úcty k starším, ktorý je oslavou jesene života, oslavou úcty, ktorú Vám 
preukazujú nielen Vaši blízki, ale aj naše Mesto Krupina.

Dovoľte mi preto v mene svojom, ako aj v mene poslancov 
Mestského zastupiteľstva v Krupine, spolupracovníkov z 
Mestského úradu úprimne Vám zaželať pevné zdravie, veľa lásky 
od Vašich najbližších, spokojnosti, optimizmu, trpezlivosti do 
ďalším rokov a hlavne veľa síl a odhodlania do náročných čias. 
Hlavne Vám prajem, aby mesiac úcty k starším netrval iba jeden 
mesiac, ale aby sa jeho myšlienkou a úctou naplnili všetky ďalšie 
mesiace a roky Vášho života.

                                                                 
                                                         
                                                                         Ing. Radoslav Vazan
                                                                             primátor mesta

Október – mesiac úcty k starším
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