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Mesto Krupina už od prvých dní vojnového konfliktu na 
Ukrajine a utečeneckej krízy aktívne rieši mimoriadnu si-
tuáciu. 
Mesto Krupina zorganizovalo v dňoch 26. a 27. 2. 2022 
prvú humanitárnu pomoc pre ľudí utekajúcich pred voj-
nou z Ukrajiny. Obyvatelia mesta a okolitých obcí sa zom-
kli a ukázali svoju spolupatričnosť. Za necelé dva dni sme 
vyzbierali množstvo potravín a drogérie, ktoré smerovali 
na hranice. Táto humanitárna pomoc bola zorganizovaná 
hlavne pre mamičky s deťmi a aspoň čiastočne zmiernila 
ich náročnú situáciu. 
Veľké poďakovanie patrí COOP Jednota SD Krupina, 
pánovi  predsedovi Ing. Jozefovi Vahančíkovi, Logis-
tickému centru Stred, a.s., pani riaditeľke Ing. Dani-
ci Moravčíkovej, drogérii Teta a Argo drogérii, ktorí 
nezištne poskytli pomoc, ktorá pomocou Ozbroje-
ných síl SR - útvar Martin putovala na Slovensko - 
Ukrajinské hranice.  
A samozrejme ďakujeme aj každému jednému dobrému 
človeku, ktorý do zbierky prispel, ako aj tým, ktorí ešte len 
prispejú. Vďaka vám sa nám spoločne podarilo naplniť 3 
dodávky s potravinami, konzervami, detskými výživami, 
drogériou, hygienickými potrebami a nechýbalo ani oble-
čenie. 

Slováci ukázali, že im osud Ukrajiny nie je ľahostaj-
ný. Celé Slovensko sa spojilo a neotáľalo s pomocou 
pre ľudí v núdzi.
                                             Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta

Vojna na Ukrajine zasiahla aj Slovensko a množstvo ľudí sa snaží pomôcť 
obyvateľom, ktorí prichádzajú cez hranice. K tejto iniciatíve sa pripojila aj 
Krupina a pripravila pre ľudí z Ukrajiny ubytovacie kapacity a iné možnosti 
pomoci. Na webovej stránke mesta Krupina aj na sociálnych sieťach sme 
zverejnili dôležité informácie pre utečencov z Ukrajiny a zriadil sa Koor-
dinačný tím Mesta Krupina pre občanov prichádzajúcich z Ukrajiny. Den-
nodenne  pomáhame ľudom, ktorí prichádzajú na územie nášho mesta. 
Poskytneme im všetky dôležité informácie, ktoré potrebujú po príchode 
do Krupiny. Pomáhame im s vybavením papierov na cudzineckej polícii a 
úrade práce, deti sa snažíme začleniť do škôl a matkám hľadáme prácu. 
Jedným z prvých krokov, na ktorom sa Mestský krízový štáb dohodol, 
bolo zriadenie zberného miesta humanitárnej pomoci v priestoroch bý-
valej kaviarne Fontána, kde každý deň občania mesta a okolitých obcí 
nosia potrebné trvanlivé potraviny, drogériu, školské pomôcky, hračky 
a oblečenie. Materiálna pomoc je určená pre utečencov, ktorí prišli na 
územie mesta a je to prvá pomoc pre nich, kde si môžu prísť vybrať čo 
potrebujú alebo je distribuovaná na potrebné miesta. Ďakujeme všetkým 
darcom a dobrým ľudom, ktorí prispeli, alebo prispejú do zbierky. Už v 
prvých dňoch po začiatku vojnového konfliktu bola jednou z najdôležitej-
ších otázok to, ako vyriešiť potrebu ubytovania utečencov z Ukrajiny na 
území nášho mesta.
Na území nášho mesta sa nachádza už niekoľko ukrajinských rodín, kto-
rým sme pripravili mestské ubytovacie kapacity. Mesto Krupina je v kon-

Krupina pomáha Ukrajine 

takte s tými, ktorí sa boli na Mestskom úrade nahlásiť a požiadali nás o 
pomoc. Individuálne im pomáhame, podľa ich aktuálnych potrieb. Po-
skytli sme im sociálnu, potravinovú a humanitárnu pomoc, rovnako tak 
sme nápomocní priiumiestňovaní detí do školských zariadení. Sme stále 
dobroprajným a solidárnym národom. Výnimkou nie sú ani Krupinčania a 
svoju spolupatričnosť preukazujú každým dňom. Každý pomáha, ako vie, 
koľko chce a ako môže. Niekomu vyhovuje finančná pomoc, iný prispel 
potravinami alebo materiálnou pomocou a ďalší sú ochotní poskytnúť vo 
svojich nehnuteľnostiach útočisko pre tých, ktorí to momentálne veľmi 
potrebujú. 
Poslanci Mestského zastupiteľstva jednohlasne schválili finanč-
nú výpomoc vo výške 5 000,– € pre ľudí prichádzajúcich z Ukra-
jiny, určených na materiálne a technické zabezpečenie v podobe hygie-
nických prostriedkov, obuvi, oblečenia, potravín, interiérového vybavenia, 
PHM na prepravu, školských potrieb pre deti, lieky a iné s pomocou súvi-
siace priame výdavky. 
Zriadili sme transparentný účet v Prima Banka Slovensko, a.s. na po-
moc utečencom z Ukrajiny, pričom všetky finančné prostriedky budú 
určené na pomoc pre utečencov, ktorých prijmeme v meste Krupina.                                                                                                                                         
                                                                                                  Ing. Tatiana Škvarková  

Mesto Krupina zriadilo transparentný účet 
v Prima Banka Slovensko, a.s. 

na pomoc utečencom z Ukrajiny:
číslo účtu - IBAN: SK34 5600 0000 0014 0855 8010
Finančné prostriedky budú určené na pomoc pre 
utečencov, ktorých prijmeme v meste Krupina. 

Finančné prostriedky môžte na uvedené číslo účtu 
poukazovať od 11. 3. 2022

O výške stavu účtu Vás budeme priebežne informovať

Ďakujeme všetkým za ochotu pomôcť 

Prvá humanitárna pomoc 
z mesta Krupina smerovala na hranice
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Dňa 3. marca o 10.00 hodine v deň 77. výročia oslo-
bodenia mesta Krupina, sa uskutočnil spomienkový a 
pietny akt kladenia vencov. V tento deň si pamiatku 
padlých uctili zástupcovia mesta Krupina – viceprimá-
torka a poslankyňa MsZ v Krupine Mgr. Anna Borbu-
liaková, prednostka Okresného úradu v Krupine Mgr. 
Erika Turanová, predseda Slovenského zväzu protifa-
šistických bojovníkov Pavol Sečkár, vedúci oddelenia 
Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bo-
jovníkov Jozef Ťažký, za Oblastný výbor Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov v Banskej Bystrici 
Pavel Nikodem, predseda Základnej organizácie Slo-
venského zväzu protifašistických bojovníkov v Krupine 
Štefan Matejkin, ďalej zástupca miestnej organizácie 
SZPB v Lišove a starosta obce Marián Školník, zástup-
covia Únie vojnových veteránov v Slovenskej republi-
ke – podplukovník v zálohe Ing. Mgr. Branislav Krajč a 
nadporučík vo výslužbe Roman Vištiak. Nechýbali ani 
obyvatelia Krupiny a zamestnanci MsÚ. Viceprimátorka 
mesta Mgr. Borbuliaková a prednostka OÚ Mgr. Tura-
nová položili vence k  pamätným tabuliam 57 padlých 
hrdinov z radov príslušníkov Kráľovskej rumunskej ar-
mády a k tabuli obetí II. sv. vojny na budove MsÚ. Po-
tom sa spolu s ďalšími hosťami poklonili pri veľkom 
pamätníku venovanom Červenej armáde. Nasledovala 
hymna Slovenskej republiky, po ktorej sa viceprimátor-
ka mesta prihovorila prítomným, pričom pripomenu-
la hrôzy vojny, obete z radov oslobodzovacích armád 
a vyjadrila poďakovanie všetkým, ktorí aj dnes bojujú 
za slobodu a mier. 

Spomienka a oslobodenie 
mesta Krupina

Hymnickou piesňou Aká si mi 
krásna program na námestí 
skončil. 
Viceprimátorka mesta Mgr. Anna 
Borbuliaková a hostia zároveň 
položili vence a poklonili sa za 
utrpenie a obetu pri pamätníku 57 
rumunských hrdinov na starom 
cintoríne. Po prvýkrát položili 
vence a zapálili svetlo pri novom 
pamätníku a vojnovom hrobe 
venovanom 26 príslušníkom 
Červenej armády s menoslovom 
padlých. Medzi nimi bola i jedna 
žena – desiatnik 21-ročná Maria 
Petrovna Ovčarovová. 
                  PhDr. Miroslav Lukáč, 
                                    historik múzea

Verejné priestranstvá medzi bytovými domami sídlisk majú významný vplyv na 
kvalitu života obyvateľov, pretože často tvoria hlavnú alternatívu využívania 
voľného času a prinášajú možnosť na budovanie a následne upevňovanie soci-
álnych vzťahov medzi ľuďmi rôznych vekových kategórií. S cieľom revitalizácie 
verejných priestranstiev na sídlisku Majerský rad sa Mesto Krupina ešte v roku 
2017 rozhodlo zapojiť do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok z fondov EÚ. 
Žiadosť s názvom Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský 
rad v meste Krupina bola schválená vo výške 551.383 €, na základe čoho bolo 
vyhlásené verejné obstarávanie, do ktorého sa zapojilo 9 firiem z celej SR. Ko-
misia na výber zhotoviteľa diela, zložená z poslancov mestského zastupiteľstva 
a zamestnancov Mesta Krupina na čele s predsedom komisie Ing. Jozefom 
Lutterom a pod vedením odborného garanta, po dlhom procese prijala ponuku 
spoločnosti M-Silnice SK s.r.o. zo Žiliny s treťou najnižšou ponukou v poradí. 
Všetky fázy verejného obstarávania podliehali kontrolám zo strany Ministerstva 
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v celkovom trvaní 14 mesia-
cov so záverom, že neboli zistené nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv 
na výsledok verejného obstarávania. K podpisu zmluvy o dielo s úspešným 
uchádzačom mohlo Mesto Krupina pristúpiť až po schválení celého procesu 
verejného obstarávania kontrolným orgánom, čo sa aj takto udialo.
Stavebné práce súvisiace s uvedenou investičnou akciou prebiehali od 19. 
apríla 2021 do 23. decembra 2021 a k 30. decembru 2021 boli prebraté sta-
vebné práce do tej doby vykonané. Vzhľadom na skutočnosť, že dielo bude 
financované aj zo zdrojov EÚ, musí Mesto Krupina ako prijímateľ dodržiavať 
lehoty stanovené v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Z 
pohľadu čerpania finančných prostriedkoch z EÚ si môže Mesto Krupina žiadať 
finančné prostriedky len na práce, ktoré boli reálne ukončené do konca roka 
2021. 
Položky rozpočtu, ktoré neboli zrealizované z rôznych dôvodov (chyba rozpoč-
tu, nemožnosť realizácie kvôli poveternostným podmienkam, a pod.) už nemô-
žu byť súčasťou zúčtovania voči Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie SR. Znamená to, že si ich Mesto Krupina nebude nárokovať v 
žiadostiach o platbu a zhotoviteľovi nemôžu byť zo zdrojov EÚ ani uhradené. 
Je potrebné si uvedomiť, že stavba tohto času nie je odovzdaná do užíva-
nia, nakoľko nie je skolaudovaná. Ako už bolo niekoľkokrát spomenuté na 
Komisii rozvoja mesta, alebo na zasadnutí mestského zastupiteľstva, samotnej 
kolaudácii predchádza technická inšpekcia, ktorú iniciovalo Mesto Krupina z 
vlastného rozhodnutia. Technická inšpekcia hracích prvkov, ktorá posudzuje 
ich bezpečnosť pre užívateľov bola vykonaná 11. 3. 2022 a v nadväznosti na 
zistené nedostatky zvolalo Mesto Krupina v spolupráci so stavebným dozorom 
– Ing. Hucákom stretnutie so zhotoviteľom za účelom zjednania nápravy. Na 
stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 16. 3. 2022, boli pozvaní zástupcovia zhotovi-
teľa, Mesta Krupina, stavebný dozor a poslanci MsZ oboznámení so závermi 
inšpekcie ako aj s nedostatkami, ktoré vlastným zisťovaním identifikoval posla-
nec MsZ Ing. Jozef Lutter. Zhotoviteľ sa zaviazal zistené nedostatky uvedené v 
správe o vykonaní technickej inšpekcie odstrániť do 14. apríla 2022. K overeniu 
technickej zhody bol prizvaný znalec z príslušného odboru, aby posúdil, či tech-
nické špecifikácie dodaných hracích prvkov a mobiliáru súhlasia s technickými 
špecifikáciami uvedenými v projektovej dokumentácii.
Celková cena diela predstavuje sumu 562.560,41 €, ktorá zahŕňa asfaltové 
povrchy, obrubníky, verejné osvetlenie, mobiliár (odpadkové koše, lavičky, sto-
jany na bicykle), výsadbu stromov a krov, rekultiváciu a samotné hracie prvky. 
Nakoľko nie sú ukončené kontroly predložených žiadostí o platbu zo strany 
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a preverovania 
iných orgánov, dodnes Mesto Krupina neprijalo na účet finančné prostriedky 
z EÚ. Zhotoviteľovi teda dodnes neboli uhradené žiadne faktúry z rozpočtu 
Mesta Krupina, ani zo zdrojov EÚ. 
Realizáciu stavebných prác sprevádzali aj problémy, ktoré sa operatívne riešili, 
o čom existujú záznamy v stavebnom denníku a zápisy z pracovných stretnutí 
k realizácii diela. Aktuálne prebieha odstraňovanie nedostatkov identifikova-
ných technickou inšpekciou a vád diela, ktoré Mesto Krupina v zmysle zmluvy 
o dielo reklamovalo. Po ukončení kolaudačného procesu, ktorý je naplánovaný 
v týždni po Veľkonočných sviatkoch by malo byť dielo odovzdané do užívania 
v súlade s kolaudáciou.                                                            Mesto Krupina

Stanovisko Mesta Krupina 
k realizácii projektu Revitalizácia

 medziblokových priestorov 
sídliska Majerský rad v meste Krupina
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V meste Krupina bolo do roku 2021 evidovaných 26 vojnových hrobov. 
V zmysle zákona o vojnových hroboch tam zaraďujeme aj pamätníky, pamät-
né tabule či iné pietne symboly. 
V marci 2022 pribudol nový pamätník a vojnový hrob, ktorý sa nachádza na 
starom cintoríne v Krupine.
O umiestnení pamätníka na návrh primátora mesta Ing. Radoslava Vazana 
rozhodli poslanci Mestského zastupiteľstva v Krupine. 
Vďaka tomuto rozhodnutiu a súhlasu Ministerstva vnútra Slovenskej repub-
liky je v Krupine nový vojnový hrob s menoslovom hrdinov, ktorí počas II. 
svetovej vojny v dňoch oslobodzovania mesta Krupina padli na bojisku, alebo 
zomreli na následky zranení (v dňoch 3. – 10. marca 1945). Títo vojaci a hr-
dinovia z území krajín bývalého Sovietskeho zväzu – 12 z územia Ukrajiny, 7 
z Ruska, dvaja z Uzbekistanu, ale aj z Arménska, Moldavska, Gruzínska, Kir-
gizska a z Tatárskej autonómnej republiky, boli pochovaní stovky kilometrov 
od svojej vlasti, na Slovensku v Krupine, a to približne v okolí miesta, kde sa 
nachádza aj nový pamätník. 
Text pamätníka bol upravený v spolupráci s Jazykovedným ústavom Ľudovíta 
Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave. 
Bol vyhotovený z tmavej čierno-sivej žuly so strieborným písmom miestnym 
kamenárstvom Radovana Roganského. 
                                                                 PhDr. Miroslav Lukáč, historik múzea

Nový vojnový hrob v Krupine

Niektoré prvky majú viditeľné vady kvality opracovania 
Obr. 3 – altánok so zjavne viditeľnými vadami

„Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina“
Upozornenie na zistené nedostatky a vady

Ing. Jozef Lutter ako poslanec MsZ a člen poslaneckého klubu „Spoločne pre lepšiu Krupinu“ upozornil Mesto Krupina, že zhotoviteľ 
diela „Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina“  dodal prvky detského ihriska a mobiliáru, ktoré 
nezodpovedajú súťažnej ponuke zhotoviteľa a projektovej dokumentácie. Napríklad:

Obr. 2 – kolotoč, ktorý bol dodaný

Mnohé ďalšie dodané prvky sa líšia v konkrétnych technických detailoch od parametrov  uvedených technických listoch dodaných zhotovi-
teľom. 
Na základe zistených skutočností, je dôvodné podozrenie, že Mestu Krupina namiesto kvalitných prvkoch v zmysle projektu, zhotoviteľ spo-
ločnosť M-SILNICE SK, s.r.o. dodal nekvalitné alternatívne výrobky čínskych a poľských výrobcov, ktoré zďaleka negarantujú požadovanú 
kvalitu, bezpečnosť ani životnosť týchto prvkov . 
Ing. Jozef Lutter preto navrhol, aby mesto Krupina pribralo nezávislého znalca za účelom preskúmania kvality všetkých zhotoviteľom doda-
ných prvkov. V prípade, že tieto nebudú zodpovedať požadovanej kvalite s zmysle projektovej dokumentácie, žiadať o  odstránenie týchto 
prvkov zo stavby a nahradenie prvkami požadovanej kvality.                                                                                  Mgr. Martin Selecký

Obr. 4 – výrobné štítky s vyčnievajúcimi ostrými hranami
a niektoré až  priamo ohrozujú zdravie a život detí

Obr. 1 – kolotoč, ktorý mal byť dodaný



Málokto si len pred pár dňami predstavil, že sa u nášho suseda začne 
vojnový konflikt, že sused napadne suseda, a milióny Ukrajincov v stra-
chu o životy opustia svoju vlasť, tak ako kedysi opustili svoju vlasť 
tisíce, milióny príslušníkov iných národov, ktoré postihol podobný osud. 
Málokto však vie, že Ukrajina a Slovensko má niekoľko styčných bodov, 
spoločných historických súvislostí, ktoré by stálo za to pripomenúť, 
a to aj starších než je II. svetová vojna.  
   Už počas diferenciácie Praslovanov na rôzne kmene, ktoré získavali 
pomenovania, podľa oblastí, ktoré obývali, títo Slovania nazývali rieky 
a dediny podľa toho, čím boli charakteristické. Nielen na Slovensku 
nájdeme obce odvodené od slova krop a krup, z čoho sa vyvinulo i po-
menovanie rieky Krupina a od nej i dediny a neskôr mesta Krupina. Aj 
v Čechách, Poľsku, ale aj na Ukrajine nájdeme takéto lokality. V Slov-
níku hydroným Ukrajiny z roku 1979 nájdeme takéto rieky Krupinnij, 
Krupin, Krúpka (Krupka), Kruplín a Krupčátka. Základ slova krup môže 
znamenať nielen hrubý, hrubozrnný, ale aj krátky, dlhý, žaba, ikra či 
kamienok... Podobné pomenovania sú známe prakticky z celého slo-
vanského areálu. Niektoré z nich vznikli ešte v období, z ktorého nám 
chýbajú písomné pramene. K histórii prvého štátneho útvaru Slovanov 
na východ od Slovenska však jestvujú početné  historické zdroje. Ky-
jevská Rus je včasnostredoveký štátny útvar, ktorý sa rozprestieral vo 
viacerých častiach povodí rôznych riek, siahal od oblasti nad Krymom 
až po Novgorod, čas od času menil svoju veľkosť i územia, ktoré ovlá-
dal. Kniežatá sídlili v Kyjeve, pričom niekoľko princenzien z Rurikovské-
ho rodu sa dostalo aj na uhorský kráľovský dvor a naopak, arpádovské 
princezné sa vydali do Kyjeva či iných neskorších centrálnych miest 
tejto oblasti. Okrem toho Uhorsko a Kyjevská Rus boli susedmi a mali 
medzi sebou čulé obchodné styky. Jedno z kniežatstiev, ktoré sa osa-
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Ukrajina a Slovensko, Ukrajinci a Krupina... 

v roku 860 navštívili Konštantín (a asi aj Metod), kde našli 
ostatky štvrtého rímskeho biskupa (pápeža) sv. Klementa. 
Tie preniesli do Konštantínopolu, neskôr na Veľkú Moravu 
a potom do Ríma, kde mali aj vďaka tomu dvere u pápeža 
Hadriána II. otvorené a aj k schváleniu slovanskej liturgie.  
   Časť územia neskoršej Ukrajiny bola v období, kedy vládli 
v Uhorsku králi z rodu Jagellovcov (Vladislav II. /1490-1516/ 
a Ľudovít II. /1516-1526/), ovládané práve poľským kráľov-
stvom (najmä dnešná západná časť) a kráľmi, ktorí vládli 
i Krupine. 
   Intenzívnejšie kontakty medzi slovenskými osobnosťami 
a východnými Slovanmi boli od 19. storočia. Stretávali sa na 
západných, zväčša protestantských univerzitách, ktoré sa 
i v Rusku, ale aj na Ukrajine a inde považovali za tie naj-
lepšie. Tam sa Andrej Sládkovič zoznámil s dielami nielen 
nemeckých či anglických klasikov, ale aj s dielom Puškina. 
Môžeme iba predpokladať či Sládkovič čítal i ukrajinských 
básnikov, ale vieme tiež, že aj slovenskí romantickí autori 
nachádzali inšpirácie z ukrajinského prostredia sprostredko-
vané najmä literatúrou (téma kozáctva - i názvy kozák, boje 
za slobodu s Turkami, Tatármi a i.). Podobnosti sú i v ďalších 
prvkoch - motív rieky, ktorá reprezentuje krajinu a ju i vyme-
dzuje (u Sládkoviča a romantikov je to Dunaj alebo aj Hron, 
u Ševčenka Dneper). Sládkovič i ďalší ukrajinskí alebo rus-

kí spisovatelia presadzovali obrodu národa i prostredníctvom 
mravných (kresťanských) ideálov realizovaných aj v literatúre 
a aj prostredníctvom literatúry.  
Pravdou tiež ostáva fakt, že jeden z najväčších ukrajinských 
básnikov Taras Ševčenko poznal diela slovenských spisovate-
ľov, predovšetkým prácu Pavla Jozefa Šafárika a jeho Slovan-
ské starožitnosti, dokonca mu venoval i báseň. 
V čase kedy ruský cársky režim zakazoval písať a publikovať 
knihy a literatúru v ukrajinskom jazyku (vtedy sa nazýval nielen 
ukrajinský, ale aj maloruský jazyk) poslal cár spisovateľa Šev-
čenka bez súdu do vyhnanstva na Sibír. 
Hlavným dôvodom jeho uväznenia bola činnosť v národnooslo-
bodzovacom a kultúrnom spolku Cyrilo-metodského bratstva so 

mostatnilo po rozpade Kyjevskej Rusi v polovici 13. storočia, zvané aj 
Haličské, bolo dynasticky prepojené s Arpádovcami. V roku 1247 sa 
vo Zvolene konala svadba Kon-
štancie, dcéry uhorského kráľa 
Bela IV. a Leva, syna haličské-
ho kniežaťa Danila, s ktorým 
zároveň uzavrel mier. Spoločne 
i s podporou pápeža bojovali 
proti Zlatej horde – proti Ta-
tárom, s ktorými malo i mesto 
Krupina neblahé skúsenosti. 
Lev napokon preniesol sídlo 
kniežatstva do mesta, ktoré zís-
kalo jeho meno – Ľvov. Počas 
vpádu Mongolov sa stratila i pô-
vodná kráľovská listina udelená 
Krupinčanom uhorským kráľom 
Belom IV. Tieto privilégiá, kto-
ré si so sebou priniesli nemeckí 
hostia, neboli jediné v stredo-
východnej Európe. Nemeckí 
hostia i vyspelý právny systém 
zaujímali i východné kniežatá 
a poľských kráľov či vládcov 
Kyjeva. Preto postupne magde-
burské právo získali mestá Ľvov 
a aj Kyjev. Jeho význam v roz-
háraných právnych, politických 
a vojenských podmienkach bol 
mimoriadne významný. Magdeburské právo regulovalo rôzne oblasti 
života a zabezpečovalo rovnocenný obchod a právne jednania medzi 
mestami v bližšom či širšom okolí na rovnakom právnom základe. Ne-
možno sa preto čudovať, že v Kyjeve je veľký pamätník Magdeburské-
ho práva – taký, o akom na Slovensku ani nechyrujeme. Kyjev získal 
privilégiá medzi rokmi 1494 – 1497, teda o niečo viac ako 250 rokov po 
tom, čo ich získali hostia z Krupiny. Platilo i to, že s takýmto právom pri-
chádzala na územie i západná forma práva a civilizácie, ktorá doplnila 
dovtedajšie zvykové právo, alebo domáce právne systémy, odvodené 
od východných kresťanských a svetských právnych noriem, ktoré pre-
nikali s kresťanstvom od 9. – 10. storočia najmä z východného centra 
kresťanstva – z Konštantínopolu. Mimochodom mesto Cherson na juhu 
Ukrajiny, ktorého meno sa dnes vyskytuje v správach dosť často, ešte 
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Fotografie:  
Pamätník magdeburského práva v Kyjeve   
Titulná strana prekladu Sládkovičovho diela do ukrajin-
ského jazyka, vyd. SPN  1989
Portrét ukrajinského „Sládkoviča“ Tarasa Ševčenka

Pred 78 rokmi (v lete r. 1944) sa v Krupine objavili prví utečenci z 
Ukrajiny, ktorí sa dostali na Slovensko v rámci evakuácie a aj do 
mesta Krupina, pričom niektorí ostali na Slovensku, a výnimočne 
aj v našom meste a tu vychovali 
svoje deti a dožili svoj život. Nie-
ktoré podobnosti z minulosťou sa 
objavujú i dnes. Iba niekoľko dní 
po invázii Ruskej federácie na úze-
mie Ukrajiny (24. februára 2022) 
sa v Krupine ubytovala prvá matka 
s dieťaťom, ktorá prišla už 6. mar-
ca a prichýlili ju na katolíckej fare. 
Farníci zároveň zorganizovali pomoc 
a poskytli voľné byty na ubytovanie 
utečencov. Nasledovali ďalšie mat-
ky s deťmi – ubytovali ich krupin-
ské rodiny v meste alebo na lazoch, 
následne sa pripojilo mesto Krupina 
– so svojimi ubytovacími kapaci-
tami na chate Mestských lesov na 
Švábe, ďalej v byte nad laborató-
riom pri nemocnici. Pomoc poskytli 
aj prevádzkovatelia alebo majitelia 
ubytovacích zariadení – a ubyto-
vali utečencov v Hoteli Slovan, v 
zrekonštruovanej bývalej admi-
nistratívnej budove krupinského 
mlyna, ďalej v Hontstave a taktiež 
i v účelovom rekreačnom zariade-
ní MV SR na Tepličkách. Pomocnú 
ruku podalo aj Centrum sociálnych 
služieb v Krupine (Mgr. A. Surovco-
vá). Ev. a. v. cirkevný zbor vyzval na 
zbierku potrebných vecí a po uvoľ-
není priestorov zároveň pripravuje 
priestory bývalej evanjelickej školy 
na ubytovanie pre núdznych ute-
čencov. Niektorých z nich prichýlili 
tí Ukrajinci, ktorí bývajú a pracujú 
v Krupine už niekoľko rokov a ktorí prišli na Slovensko už skôr. Od 
1. marca môžu utečenci na Slovensku požiadať o dočasné útočisko. 
Po jeho získaní sa niektorí z nich zamestnali v krupinských firmách. 
Po zasadnutí Krízového štábu mesta Krupina a rozdelení úloh sa 
začala i organizovaná evidencia odídencov z Ukrajiny, ich zdravotná 
kontrola, testovanie, evidovanie na Cudzineckej polícii v Banskej 
Bystrici. Odvoz do krajského mesta na políciu zabezpečili rímskoka-
tolícka farnosť v spolupráci s Mestom Krupina. Mesto Krupina a pri-
mátor mesta Ing. Radoslav Vazan zorganizovali zbierku v priesto-
roch mestského úradu. Ďalšie osoby (Milan Gebora) či organizá-
cie a náboženské spoločnosti (Rímskokatolícka cirkev – Farnosť 
Krupina, Ev.a.v. cirkevný zbor v Krupine) vyhlásili a zorganizovali 
zbierku financií, potravín a potrebných vecí. Aj na samotných hra-
niciach pôsobili niektorí Krupinčania (Branislav Zelman) a poskytli 
zdravotnú pomoc množstvu z tisícov utečencov. Spoločnosť Robus, 

s.r.o. poskytla váľandy pre utečencov 
na Slovensku a jednu ukrajinskú ne-
mocnicu. Finančnú alebo i materiál-
nu pomoc poskytli nielen mesto, ale 
aj ďalší jednotlivci alebo firmy. V ne-
deľu 27. februára vyzbieranú pomoc 
z MsÚ odviezli príslušníci martinské-
ho útvaru OS SR na hranice s Ukra-
jinou. V priestoroch bývalej kaviarne 
Fontána na prízemí Mesto Krupina 
tiež organizuje zbierku potravín, hy-
gienických potrieb, topánok, šatstva 
a iného potrebného. Zbierka aktuál-
ne pokračuje v pracovných dňoch od 
9.00 - 11.00 a 14.00 - 16.00 hodiny. 
Podrobné informácie sú k dispozícii 
priamo v priestoroch zberného mies-
ta alebo v Informačnom centre mes-
ta Krupina. V sobotu dňa 19. marca 
tam mesto prijalo pomoc z Bratislavy 
– Zohora, ktorú zabezpečili pracov-
níci a dobrovoľníci z organizácie Kto 
pomôže Ukrajine. Okrem toho na 
pomoc ukrajinským utečencom a pre 
potreby, ktoré pre nich zabezpečuje 
mesto Krupina, v spolupráci s Prima 
bankou Slovensko, a.s. mesto zriadi-
lo transparentný účet, na ktorý môžu 
prispieť obyvatelia mesta i finanč-
nou pomocou. Informácie o orga-
nizovanej pomoci sú zverejnené na 
webstránke mesta www.krupina.sk 
označené ukrajinskou modro-žltou 
bikolórou s textom POMOC MESTA 
KRUPINA OBYVATEĽOM UKRAJINY. 
Informácie sú zverejnené aj na FB 

stránke primátora mesta Krupina. Aktuálne (k 31. marcu) bolo na 
území mesta ubytovaných 123 ukrajinských utečencov, z toho 51 
detí mladších ako 18 rokov. Z nich už 8 bolo dočasne zapísaných 
do školského vzdelávacieho procesu ZŠ JCH, 4 ZŠ EMŠ a 2 študenti 
sú už na Gymnáziu A. Sládkoviča v Krupine. Niektorí z utečencov 
z Krupiny odišli do väčších miest, alebo ďalej do krajín západnej 
Európy. Noví obyvatelia Krupiny pochádzajú z rôznych oblastí Ukra-
jiny – z mesta Irpino pri Kyjeve, ako aj priamo z hlavného mesta,  
ďalej z Dnepropetrovska, Čapline, Pavlohradu, Charkova, Cherni-
kova, Nikopolu či Ľvova, alebo aj z Mukačeva v blízkosti hraníc Slo-
venska. Zo všetkých častí svojej domoviny odišli Ukrajinci v strachu 
o svoje životy a opustili všetko čo mali. Niektorí z nich prvé dni 
invázie prežili v pivnici, zažili bombardovanie a na vlastné oči videli, 
čo dokáže zlo, ignorácia ľudskosti a práva. Dúfajme, že dobro ľudí 
nakoniec zvíťazí.                     PhDr. Miroslav Lukáč,  historik múzea

sídlom v Kyjeve. V tom čase vyslovil pamätné slová: „Iba máloktorý slovanský národ môže pochopiť Ukra-
jincov tak, ako Slováci“. Zrejme i preto, lebo vývoj slovenského jazyka a literatúry prebiehal v podobných 
peripetiách a prekážkach, ako vývoj jazyka a literatúry Ukrajincov. V čase kedy Slováci publikovali svoje 
prvé diela v slovenskom jazyku – v bernolákovčine koncom 18. storočia (J. Fándly, 1789), bola publikovaná 
prvá kniha v ukrajinskom jazyku básnika Ivana Kotljarevského (Aeneida, 1798). Kotljarevský je považovaný 
za otca modernej ukrajinskej literatúry. V čase kedy v novom spisovnom jazyku štúrovskej kodifikácie pub-
likoval Sládkovič svoje prvé básne i Marínu (1844, 1846), ukrajinský spisovateľ Ševčenko publikoval svoje 
veľké diela (básnickú zbierku Kobzar, 1840 a prózu Hajdamáci, 1841). Dokonca - ale je to zrejme iba ná-
hoda - Števčenko publikoval báseň s rovnakým názvom ako náš rodák Maryna (1848). Sládkovičova Marína 
bola preložená do niekoľkých aj slovanských jazykov. Celá Marína bola preložená do ukrajinského jazyka na 
území Slovenska. V roku 1989 ju Ivan Macinskij, spolu s prekladom Detvana a ďalších básní nášho rodáka, 
uverejnil v oddelení ukrajinskej literatúry vydavateľstva SPN v Prešove. 
Je ťažko chápať vývoj susedného i keď veľkého a temer neznámeho národa, keď často nechápeme ani 
zložitosti vývoja národa vlastného. Jedno je však ľahko pochopiteľné: bez spisovateľov a cirkevných pred-
staviteľov, ktorí povzniesli ducha čitateľov svojich diel a účastníkov liturgie, by nebolo ukrajinského ani slo-
venského národa, pretože politické podmienky (až na historické výnimky) im kládli v ich národnom rozlete 
aktívne prekážky. Ukrajincov sa snažili stáročia ovládať iné väčšie či silnejšie štáty či národy (Krymský 
chanát a Osmani, Poľsko-litovská únia, cárske Rusko) a Slováci boli takmer 9 storočí súčasťou Uhorska s dominujúcim maďarským 

Ukrajinskí utečenci v Krupine

http://www.krupina.sk
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V závere roka 2021 pod záštitou primátora mesta Krupina Ing. 
Radoslava Vazana, zástupkyne primátora a predsedníčky Komisie 
Človek človeku - ZPOZ, Mgr. Annou Borbuliakovou v spolupráci s 
predsedom Komisie pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný 
poriadok Mgr. Michalom Strelcom bola zverejnená výzva na 
predkladanie návrhov na ocenenie  športovcov, športových 
kolektívov a trénerov, ktorým sa podarilo dosiahnuť mimoriadne 
športové úspechy v roku 2021 ako i v predchádzajúcom roku. 
Mesto Krupina každoročne oceňuje športovcov, ktorým sa 
v uplynulom roku podarilo dosiahnuť vynikajúce športové výsledky  
alebo dlhodobo šíria dobré meno mesta doma a v zahraničí. Aj 
keď pandémia Covid-19 v uplynulých dvoch rokoch negatívne 
ovplyvnila  oblasť športu,  krupinskí športovci dosiahli výnimočné 
úspechy a víťazstvá nielen na Slovensku, ale i na európskej aj na 
celosvetovej úrovni. 
V pondelok 28. februára 2022 sa v obradných priestoroch 
mesta konalo slávnostné udeľovanie ocenenia Osobnosť športu 
mesta Krupina za rok 2021. Na základe rozhodnutia Mestského 
zastupiteľstva mesta Krupina bolo ocenených sedem jednotlivcov 
za vzornú reprezentáciu mesta Krupina a dosiahnuté vynikajúce 
športové výsledky. Nominácie boli podané jednotlivými športovými 
klubmi a jedného návrhu z radov občanov za roky 2020 a 2021 v 
kategórii športovec a tréner. 
Ocenenie Športovec roka si slávnostne prevzali z rúk primátora 
mesta Ing. Radoslava Vazana, zástupkyne primátora mesta Mgr. 
Anny Borbuliakovej a zástupcu Komisie pre školstvo, mládež, 
kultúru, šport a verejný poriadok Mgr. Martina Seleckého 
najúspešnejší športovci nášho mesta.
Všetci ocenení sa v uplynulom roku postarali o neopakovateľné 
športové zážitky a za reprezentáciu nášho mesta si zaslúžia 
obdiv a úprimné poďakovanie. Poďakovanie však patrí všetkým 
športovcom, ktorí úspešne  reprezentujú mesto Krupina. 
Osobnosti športu  za rok 2021:

Ing. Alžbeta Bačíková - Cyklistický klub Krupina
Ocenená za vzornú reprezentáciu mesta Krupina v dráhovej 
cyklistike a dosiahnuté vynikajúce športové výsledky:
- 7. miesto na Majstrovstvách sveta vo Francúzsku
- 7. a 8. miesto na Majstrovstvách Európy vo Švajčiarsku
- 1. miesto na Grand Prix Prostějov a viacero ďalších popredných 
umiestnení.
Ocenená sa z dôvodu účasti na cyklistickom sústredení v Španielsku 
nemohla zúčastniť na tejto milej slávnosti a ocenenie za ňu prebral 
rodinný príslušník. 
Bc. Peter Ďurica - Atletický klub Krupina 
Ocenený za vzornú reprezentáciu mesta Krupina v atletike a 
dosiahnuté vynikajúce športové výsledky:
- Majster Slovenska v behu na 5000 m a 3000 m;
- Vicemajster  Slovenska v behu na 1500m v kategórii mužov;
- Vicemajstr Slovenska v cezpoľnom behu v kategórii mužov v roku 
2020, 
- za reprezentáciu Slovenska na Majstrovstvách Európy Družstiev 
v Bulharsku
Ocenený sa zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť tejto milej 
príležitosti a ocenenie mu bude odovzdané dodatočne. 

Mesto ocenilo osobnosti športu za rok 2021

Šimon Troiak - Atletický klub Krupina
Ocenený za vzornú reprezentáciu mesta Krupina v atletike a 
dosiahnuté vynikajúce športové výsledky:
- získanie titulu Majster Slovenska v behu na 3000 m v kategórii 
starších žiakov v roku 2020 na halových majstrovstvách Slovenska;
- získanie titulu Vicemajstra  Slovenska v behu na 3000m v kategórii 
starších žiakov na dráhe;
Anna Kohútová - Volejbalový klub Krupina
Ocenená za vzornú reprezentáciu mesta Krupina a dosiahnuté 
vynikajúce športové výsledky vo volejbale:
- za 2. miesto v extralige s družstvom Strabag VC Bilíkova v roku 
2021
- ako členka seniorskej reprezentácie Slovenska sa zúčastnila Maj-
strovstiev Európy v roku 2021
- 3. miesto v extralige s družstvom ŠŠK Bilíkova v sezóne 2019/2020
- 8. miesto na Majstrovstvách Európy s juniorským družstvom Slo-
venska v roku 2020
Ocenená sa z dôvodu športovej prípravy nemohla zúčastniť na tej-
to milej slávnosti a ocenenie za ňu prebral rodinný príslušník. 
Mgr. Bronislava Výbohová - Domček CVČ Krupina
Ocenená za vzornú reprezentáciu mesta Krupina a dosiahnuté 
vynikajúce športové výsledky ako trénerky klubu ELITE Dance 
Studio v sekcii moderného tanca: 
- 2. miesto na Majstrovstvách Slovenska DANCE POWER – DVK HIP 
HOP skupina 
- viacero popredných pódiových umiestnení
Ing. Barbara Papánková - Domček CVČ Krupina
Ocenená za vzornú reprezentáciu mesta Krupina a dosiahnuté 
vynikajúce športové výsledky ako trénerka klubu Gymnastiky v 
Domčeku – Centre voľného času v Krupine:
- 3.  a 4. miesto na Majstrovstvách Slovenska vo fitnes detí 
- viacero popredných pódiových umiestnení
Róbert Polievka - občiansky návrh
Ocenený za vzornú reprezentáciu mesta Krupina a dosiahnuté 
vynikajúce športové výsledky vo futbale:
- na poste  kapitána Mestského futbalového klubu DUKLA Banská 
Bystrica bol v roku 2021 vyhlásený ako najužitočnejší hráč 2. ligy 
a bol v ideálnej 11-tke sezóny a s klubom skončili na celkovom 2. 
mieste v tabuľke                                       Ing. Tatiana Škvarková
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Žena – slovo skladajúce sa zo štyroch písmen, ktoré v sebe ukrý-
va lásku, zmyselnosť, ľútosť, priateľstvo, pokoj, porozumenie. Bez 
žien by bol svet prázdny, bez zmyslu, smutný a pustý ako lúka bez 
kvetov či obloha bez hviezd alebo nebo bez slnka. Žena v sebe 
ukrýva život, starostlivosť o druhého človeka. Je to niekto, kto má 
na nás čas viac ako ktokoľvek iný. Žena je tvor, ktorý nás vie po-
chopiť a povzbudiť vtedy, keď to najviac potrebujeme. 

Pri prechádzaní ulicami nášho mesta, máte možnosť vidieť skupi-
nu chlapov z oddelenia komunálnych služieb pod vedením vedúce-
ho Radoslava Pakšiho, ktorí pracujú na údržbe mesta. Po zimnej 
údržbe, pri ktorej od skorých ranných hodín nie len čistili a posýpali 
chodníky, sa mesto začína pomaly zelenať a chlapi z oddelenia poc-
tivo pracujú na údržbe zelene v rámci mesta. Mesto Krupina každý 
rok pre obyvateľov mesta zabezpečuje služby, ktoré zabezpečia 
odstránenie posledných stôp zimnej údržby na komunikáciách, a 
taktiež Krupinčanom uľahčia prvé jarné práce. Každoročne v rámci 
jarného upratovania opäť organizujeme zber a prepravu zelené-
ho odpadu (lístie, vyhrabaná tráva, konáre), ktorý sa vyproduku-

je pri prácach v záhradkách, a 
to z lokality rodinných domov 
a zber a prepravu objemného 
odpadu od rodinných a byto-
vých domov, ktorý bude zabez-
pečený dňa 26. marca 2022 a 
Zber nebezpečného odpadu, 
ktorý bude zabezpečený dňa 2. 
apríla 2022.
V uplynulých týždňoch sa reali-
zovali práce vo viacerých loka-
litách v rámci mesta súvisiace 
s vypiľovaním a výrubom po-
škodených a suchých stromov 
a náletov v spolupráci s exter-
nou firmou, ktorá má plošinu. 
Ďalej sa zaoberali čistením ri-
golov, odrážok, priepustov, a 
menili sa aj cestné mreže za 

nové, kde to už bolo potrebné. Chlapi z oddelenia ako každý rok 
rozvážali štrky v okolí Krupiny na lazy na nespevnené cesty a po-
starali sa aj o opravu cesty na Okrúhlu horu a Starú horu smer 
Fitzberg. Bez ohľadu na ročné obdobie či počasie, čistenie našich 
rajónov od hromadiaceho sa odpadu je nevyhnutnou súčasťou kaž-
dého týždňa. Na Štrampľochu sa vyzbieralo 220 kg smetí prevažne 
plastov a na Hanišbergu 440 kg smetí. V rámci jarného upratovania 
sa čistia aj mestské pozemky. Ako môžete vidieť tak celkový vzhľad 
a bezpečnosť v našom meste je veľmi dôležitý. Za ich dôkladnú 
prácu im patrí poďakovanie. Aj vďaka nim je naše mesto krajšie.  
                                          Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta

Na Mikuláša 6. decembra 
2021 pribudol do vozového 
parku nášho mesta nový na-
kladač LOCUST 904. Výrobok 
krupinského závodu WAY IN-
DUSTRIES už naplno slúži pre 
potreby obyvateľov nášho 
mesta. Pracovníci novozriade-
ného Oddelenia komunálnych 
služieb ho využívajú na úpra-
vu štrkových ciest, odhŕňanie 
a vyvážanie snehu, čistenie 
rigólov a priepustov, úpravy 
terénu verejných priestran-
stiev, presuny hmôt a materi-
álov a rôzne iné práce. 
Som veľmi rád a ďakujem, 

Novozriadené oddelenie komunálnych 
služieb mesta 

Mesto Krupina má nového pomocníka 
na komunálne služby

Každá žena si zaslúži úctu a porozumenie. Deň, ktorý je venovaný 
práve ženám, je 8. marec, ktorý je označovaný za Medzinárodný 
deň žien. Je to deň, ktorý je výnimočný.
Medzinárodný deň žien má svoju tradíciu aj v našom meste. Aj 
v tomto roku 2022, primátor mesta, Ing. Radoslav Vazan pri príle-
žitosti tohto sviatku navštívil zariadenia sociálnych služieb v meste 
a podaroval všetkým klientkam a zamestnankyniam kvietok. Na-
sledovalo slávnostné stretnutie v obradných priestoroch mesta, 
na ktorom si primátor mesta uctil zástupkyne nežného pohlavia, 
zamestnankyne Mestského úradu a daroval im to, čo ženské srdce 
poteší najviac, kvet, v tomto prípade červenú ružu. 

že poslanci Mestského zastupiteľstva podporili nákup nakladača. 
Vzhľadom na zastaralú a v mnohých prípadoch už aj nefunkčnú 
techniku, ktorú sme „zdedili“ po Mestskom podniku služieb, s.r.o. 
sme nútení postupne podľa finančných možností investovať a ob-
novovať, či dopĺňať vozový park, techniku a náradie pre potre-
by prác na úprave a údržbe verejných priestranstiev, cintorínov, 
ciest, mostov, dopravného značenia, budov a iného majetku Mesta 
Krupina a organizácií, ktoré Mesto Krupina zriaďuje a spravuje.                                                                                                                                        
                                            Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta

Záver sviatočného popoludnia patril ľudovým tancom a piesňam 
v podaní FS Hont Krupina. Kultúrny program venovaný všetkým 
ženám sa uskutočnil v Kine Kultúra Krupina. Primátor mesta sa 
všetkým prítomným v tento výnimočný deň prihovoril a vyzdvihol 
dôležitú, nespochybniteľnú a jedinečnú úlohu a poslanie ženy v na-
šej spoločnosti. Zároveň všetkým ženám poďakoval a pripomenul, 
že vzdanie úcty a pochvaly ženám nemajú byť vzdávané iba raz 
v roku, ale počas celého života a každý deň. Na záver rozdal všet-
kým prítomným ženám kvet ako symbol vďaky a lásky.
Vďaka týmto krásnym spoločným stretnutiam sme si opäť pripo-
menuli, že milé slovo, veselá pieseň, či malý kvietok poteší srdce 
každej ženy.                                                    Ing. Tatiana Škvarková

Medzinárodný deň žien
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Poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja rozhodli o prerozdelení finančných prostriedkov pre žiadateľov o dotácie z okresu 
Krupina. Poskytnuté dotácie  v zmysle VZN č. 25/2014 za okres Krupina na rok 2022 sú účelovo ur čené na  akcie vo verejnom záujme 
alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospeš ných služieb, podnikania a zamestnanosti. V našom okrese 
bolo podporených 29 projektov, na ktoré je rozpočítaná finančná čiastka v objeme 40.243 €. Finančné prostriedky v rámci mesta Krupina 
budú smerovať do oblasti kultúry, športu a vzdelávania. Podpora v oblasti kultúry je zameraná na or ganizovanie tradičných kultúrnych 
podujatí ako Dni mesta Krupina, oblasť športu sa týka podpory športovo talentovanej mládeže v Atletickom klube Krupina, MFK Strojár 
Krupina a Domček CVČ Krupina. 

Zoznam žiadateľov o poskytnutie dotácie  v zmysle VZN č. 25/2014 za okres KRUPINA na rok 2022
Rozpočítaná finančná čiastka pre okres Krupina: 40 243,- €

Číslo Žiadateľ Názov projektu
Rozpočet Požadovaná 

dotácia
Oprávnené 

spolu

Odporúčaná 
výška dotácie 

BBSK
Schválená výška 

dotácie

Dátum 
realizácie 
projektu

   
prioritami 

poskytovania 
dotácií

KA_21_01
Rodičovské združenie DOMČEK - CVČ 
KRUPINA CIFROVAČKA 5 700,00 €       5 130,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 01.06. - 01.07.

Nie je v súlade        s 
VZN II. žiadosť

KA_21_02
Rodičovské združenie DOMČEK - CVČ 
KRUPINA CVIČME V RYTME 2 811,00 €       2 530,00 €       2 530,00 €        1 600,00 €             1 600,00 € 01.06. - 01.07. Je v súlade s VZN

KA_21_03 "Atletický klub Krupina"
Podpora športovo talentovanej 
mládeže v atletickom klube 3 800,00 €       2 900,00 €       2 900,00 €        1 600,00 €             1 600,00 € 01.03. - 30.09. Je v súlade s VZN

KA_21_04 Dobrovoľný hasičský zbor Lackov
Organizácia hasičských sútaží       v 
obci Lackov 600,00 €          500,00 €          500,00 €           500,00 €                500,00 € 01.08. - 31.08. Je v súlade s VZN

KA_21_05 MFK Strojár Krupina
Podpora mladých futbalových 
talentov 1 400,00 €       1 260,00 €       1 260,00 €        1 200,00 €             1 200,00 € 01.05. - 31.12. Je v súlade s VZN

KA_21_06
Telovýchovná jednota - Športové 
kluby Krupina

Podpora mladých talentov TJ ŠK 
Krupina 3 220,00 €       2 500,00 €       2 500,00 €        1 600,00 €             1 600,00 € 01.01. - 30.06. Je v súlade s VZN

KA_21_07 Spojená škola Ľ.Štúra 22, Dudince Tradičná záhrada v škole 3 200,00 €       2 200,00 €       1 200,00 €        1 200,00 €             1 200,00 € 01.03. - 30.04. Je v súlade s VZN

KA_21_08
Základná škola s materskou školou, 
Kostolná 18, Hontianske Moravce Tancuj, tancuj, vykrúcaj 1 200,00 €       1 080,00 €       1 080,00 €        1 080,00 €             1 080,00 € 01.04. - 31.08. Je v súlade s VZN

KA_21_09 Mestská organizácia JDS Krupina
Ochrana a prezentácua kultúrnych 
hodnôt regiónu Hont v okolí Krupina 1 500,00 €       1 350,00 €       1 350,00 €           900,00 €                900,00 € 01.07. - 29.10. Je v súlade s VZN

KA_21_10 Podzemie Krupiny o.z. Podzemné pivnice Krupina 650,00 €          550,00 €          550,00 €           550,00 €                550,00 € 01.05. - 31.12. Je v súlade s VZN

KA_21_11 SVETLO Krupina, n.o. Oddychová zóna pre seniorov 1 560,00 €       1 400,00 €       1 400,00 €        1 300,00 €             1 300,00 € 01.08. - 30.09. Je v súlade s VZN

KA_21_12 Mesto Krupina Dni mesta Krupina 2022 5 200,00 €       4 000,00 €       4 000,00 €        2 800,00 €             2 800,00 € 31.05. - 31.10. Je v súlade s VZN

KA_21_13 Obec Čabradský Vrbovok Oplotenie obecného cintorína 1 800,00 €       1 620,00 €       1 620,00 € 1 500,00 €             1 500,00 € 02.05. - 31.10. Je v súlade s VZN

KA_21_14 Obec Čekovce

630. výročie prvej zmienky o obci 
Čekovce: Kniha Krupina a okolie z 
neba s venovaním: "Pri príležitosti 
630. výročia prvej zmienky o obci 
Čekovce..." 2 000,00 €       1 480,00 €       1 480,00 €        1 300,00 €             1 300,00 € 01.01. - 30.06. Je v súlade s VZN

KA_21_15 Obec Devičie Obec Devičie deťom 3 900,00 €       3 300,00 €       3 300,00 €        1 500,00 €             1 500,00 € 01.04. - 01.06. Je v súlade s VZN
KA_21_16 Obec Dolný Badín Solárne osvetlenie verejných plôch 3 600,00 €       3 000,00 €       3 000,00 €        1 500,00 €             1 500,00 € 01.06. - 30.11. Je v súlade s VZN

KA_21_17 Obec Drienovo
Výmena vstupnej brány, bránky     a 
zábradlia do Turistickej ubytovne 2 060,00 €       1 775,00 €       1 775,00 €        1 500,00 €             1 500,00 € 01.08. - 15.10. Je v súlade s VZN

KA_21_18 Obec Drážovce "Za krajší dom smútku" 1 900,00 €       1 500,00 €       1 300,00 €        1 300,00 €             1 300,00 € 01.06. - 28.10. Je v súlade s VZN

KA_21_19 Obec Drážovce "Rekonštrukcia domu smútku" 1 900,00 €       1 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 01.06. - 28.10.
Nie je v súlade       s 
VZN II. žiadosť

KA_21_20 Obec Hontianske Moravce
Kultúrno-športové podujatie "Beh 
zdravia" 3 500,00 €       2 800,00 €       2 700,00 €        1 513,00 €             1 513,00 € 01.07. - 30.11. Je v súlade s VZN

KA_21_21 Obec Horné Mladonice
Informačná tabuľa s mapou obce 
Horné Mladonice 1 800,00 €       1 500,00 €       1 500,00 €        1 500,00 €             1 500,00 € 01.07. - 31.12. Je v súlade s VZN

KA_21_22 Obec Horný Badín
Oprava svätého kríža v obecnom 
cintoríne 3 000,00 €       2 700,00 €       2 700,00 €        1 500,00 €             1 500,00 € 01.06. - 30.09. Je v súlade s VZN

KA_21_23 Obec Jalšovík Oprava "Vstupnej brány" 2 881,00 €       2 200,00 € 2 200,00 € 1 500,00 €             1 500,00 € 01.07. - 31.08. Je v súlade s VZN

KA_21_24 Obec Kozí Vrbovok Detské ihrisko v obci Kozí Vrbovok 3 000,00 €       2 000,00 €       2 000,00 €        1 600,00 €             1 600,00 € 31.05. - 30.11. Je v súlade s VZN

KA_21_25 Obec Kráľovce - Krnišov Podsitnianske dni hojnosti 6 100,00 €       2 500,00 €       2 500,00 €        1 500,00 €             1 500,00 € 01.06. - 30.09. Je v súlade s VZN

KA_21_26 Obec Lackov
Oprava strechy budovy márnice    v 
cintoríne 2 350,00 €       2 110,00 €       2 110,00 €        1 500,00 €             1 500,00 € 01.08. - 31.10. Je v súlade s VZN

KA_21_27 Obec Ladzany
Oprava oplotenia minifutbalového 
ihriska 1 358,00 €       1 000,00 €       1 000,00 €        1 000,00 €             1 000,00 € 01.06. - 30.11. Je v súlade s VZN

KA_21_28 Obec Litava Litavský klobásový festival 3 100,00 €       1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €             1 500,00 € 15.10. Je v súlade s VZN

KA_21_29 Obec Medovarce
Oprava zvoničky v obci Medovarce 
ďalšia etapa 1 500,00 €       1 200,00 €       1 200,00 €        1 200,00 €             1 200,00 € 31.08. - 31.10. Je v súlade s VZN

KA_21_30 Obec Selce

Pietne miesto kňaza Pátra 
Šebastiana Petra Jaďuďa, kapucína v 
rodnej obci Selce 7 200,00 €       5 000,00 €       3 100,00 €        1 500,00 €             1 500,00 € 01.04. - 30.09. Je v súlade s VZN

KA_21_31 Obec Uňatín
Výmena vstupných brán                do 
cintorína 4 000,00 €       1 800,00 € 1 800,00 € 1 500,00 €             1 500,00 € 03.10. - 31.10. Je v súlade s VZN

31/29  Schválená výška dotácie spolu: 87 790,00 €     65 885,00 €     56 055,00 €      40 243,00 €           40 243,00 € 

Poslanci BBSK rozhodli o podpore pre okres Krupina
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V oblasti rozvoja športu pre okres Krupina boli schválené žiadosti o poskytnutie dotácie na r. 2022 v zmysle VZN BBSK č. 44/2021. Podporili 
sme renováciu drevenej podlahy v telocvični Základnej školy s materskou školou v obci Hontianske Moravce a výmenu technológie závlahy 
športovej plochy v Sebechleboch spolu v hodnote 20.637,00 €.                                          
                                                                                                                                                       Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta

Výzva Číslo Žiadateľ Názov projektu Okres
Odporúčaná 

výška dotácie 
BBSK

Požadovaná 
dotácia

Schválená výška 
dotácie

Výzva 3 20_V3_2021 ORANJES Zvolen
Letný pobytový futbalový kemp s využitím 
inteligentných metód v športovej príprave 

Zvolen 4 000,00 €             5 000,00 €            4 000,00 €             

Výzva 2 39_V2_2021 Obec Pliešovce Športom proti chorobám... Zvolen 20 000,00 €          20 000,00 €          13 000,00 €          

Výzva 2 04_V2_2021 Základná škola s materskou školou 
Juraja Slávika Neresnického

Rekonštrukcia tenisových kurtov Zvolen 19 900,00 €          19 999,40 €          14 000,00 €          

Výzva 3 04_V3_2021 Klub silového trojboja Zvolen Športové vybavenie pre silových trojbojárov Zvolen 5 000,00 €             5 000,00 €            4 000,00 €             

Výzva 2 05_V2_2021 Obec Ostrá Lúka
Automatický zavlažovací systém futbalového 
ihriska v Ostrej Lúke

Zvolen 11 200,00 €          11 200,00 €          6 000,00 €             

Výzva 2 14_V2_2021 Základná škola sv. Dominika Savia, M. M. 
Hodžu 1732/9, Zvolen

Rekonštrukcia interiérovej infraštruktúry - 
telocvičňa

Zvolen -  €                       10 557,00 €          6 000,00 €             

Výzva 3 14_V3_2021 Lieskovský tenisový klub - LTC Byť najlepší!!! Zvolen -  €                       4 690,00 €            4 000,00 €             
Výzva 2 18_V2_2021 Obec Budča Rekonštrukcia a modernizácia šatní Zvolen -  €                       20 000,00 €          13 057,00 €          

Rozpočítaná finančná čiastka pre okres ZV je 64 057,00 EUR 60 100,00 €          64 057,00 €    

Výzva 3 24_V3_2021 Mestský futbalová klub Baník Veľký Krtíš Materiálne zabezpečenie tréningového procesu Veľký Krtíš 5 000,00 €             8 753,00 €            5 000,00 €             

Výzva 1 39_V1_2021 Obec Bátorová Rozhýbme deti a mládež v Bátorovej Veľký Krtíš 8 200,00 €             8 240,00 €            8 000,00 €             

Výzva 1 13_V1_2021 Obec Želovce
Materiálne zabezpečenie športovej 
infraštruktury č. výzvy 44-01/2021

Veľký Krtíš 8 300,00 €             8 600,00 €            8 000,00 €             

Výzva 2 27_V2_2021 Priatelia rekreačného športu
Rekonštrukcia mantinelov a osvetlenia 
multifunkčného ihriska v športovom parku 
„Rákytie “ v Dolnej Strehovej

Veľký Krtíš 10 300,00 €          10 366,92 €          10 299,00 €          

Výzva 1 45_V1_2021 Obec Vinica Podpora šporotvej infraštruktúry v obci Vinica Veľký Krtíš 8 900,00 €             8 926,00 €            8 900,00 €             

Rozpočítaná finančná čiastka pre okres VK je 40 199,00 EUR 40 700,00 €          40 199,00 €    
Schválené Komisiou č. 2 pre okresy Zvolen, Veľký Krtíš, Krupina, Detva zo dňa 17.03.2022

Mgr. Maroš Skopal PhDr. Ján Beljak, PhD.
predseda Komisie č.2 overovateľ zápisnice
Dátum podpisu: 17.03.2022 Dátum podpisu: 17.03.2022

Výzva Číslo Žiadateľ Názov projektu Okres
Odporúčaná 

výška dotácie 
BBSK

Požadovaná 
dotácia

Schválená výška 
dotácie

Výzva 2 06_V2_2021 Základná škola s materskou školou Renovácia drevenej podlahy v telocvični Krupina 17 800,00 €          17 890,00 €          11 000,00 €          

Výzva 2 13_V2_2021 Obec Sbechleby
Výmena technológie závlahy športovej plochy v 
Sebechleboch 

Krupina 15 000,00 €          15 000,00 €          9 637,00 €             

Rozpočítaná finančná čiastka pre okres KA je 20 637,00 EUR 32 800,00 €          20 637,00 €    
Výzva 2 41_V2_2021 Mesto Detva Výmena osvetlenia v Športovej hale v Detve Detva 20 000,00 €          20 000,00 €          19 811,00 €          
Výzva 2 22_V2_2021 Atletická akadémia Podpoľanie Tartanové rozbežisko na skok do diaľky Detva 10 000,00 €          10 000,00 €          2 500,00 €             

Výzva 1 06_V1_2021 Mesto Hriňová
Materiálne zabezpečenie športovej 
infraštruktúry v meste Hriňová

Detva 8 400,00 €             8 995,00 €            5 000,00 €             

Výzva 1 03_V1_2021 Obec Klokoč Pre radosť z pohybu Detva -  €                       9 612,29 €            2 500,00 €             

Rozpočítaná finančná čiastka pre okres DT je 29 811,00 EUR 38 400,00 €          29 811,00 €    
Odporúčaná výška za komisiu č. 2 spolu 172 000,00 €        
Schválená výška dotácie za komisiu č. 2 spolu: 154 704,00 €                                                               
Celkový objem pridelených finančných prostriedkov pre komisiu č. 2 154 704,00 €                                                               

Schválené Komisiou č. 2 pre okresy Zvolen, Veľký Krtíš, Krupina, Detva zo dňa 17.03.2022

Mgr. Maroš Skopal PhDr. Ján Beljak, PhD.
predseda Komisie č.2 overovateľ zápisnice
Dátum podpisu: 17.03.2022 Dátum podpisu: 17.03.2022

Príloha č. 1 k zápisnici z Komisie č. 2 - okresy: Zvolen, Veľký Krtíš, Krupina, Detva z 17.3.2022

Príloha č. 1 - Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie dotácie na r. 2022 v zmysle VZN BBSK č. 44/2021 v oblasti rozvoja športu

V zmysle VZN č. 36/2019 o poskytnutie dotácie  za okres Krupina na rok 2022 bola schválená dotácia poslancami BBSK na denné a pobytové 
tábory na rok 2022 vo výške 9.203 €. 

Mesto Krupina  oznamuje rodičom predškolákov,

 že zápis do ZŠ pre  školský rok 2022/2023 sa uskutoční
v ZŠ E. M. Šoltésovej /v prístavbe školy na ul.Školská/

a v ZŠ J. C. Hronského / v budove školy/
27. - 28. apríla 2022 v čase od 13.00 – 17.30 hod.
Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom!
K zápisu si prineste so sebou rodný list dieťaťa, preukaz poistenca

 a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta

9203.00€9203.00€

Zoznam žiadateľov o poskytnutie dotácie  v zmysle VZN č. 36/2019 za okres KRUPINA na rok 2022
Rozpočítaná finančná čiastka pre okres KRUPINA: 10 626,- €

Číslo Žiadateľ Názov projektu Rozpočet Požadovaná 
dotácia

Oprávnené 
spolu

Odporúčaná 
výška 

dotácie 
BBSK

Schválená výška 
dotácie

Denné tábory 
(70 €/1 dieťa)

Pobytové 
tábory        

(100 €/1 dieťa)
Typ tábora Počet 

detí
Počet 

dní

Dátum 
realizácie 
projektu

V súlade s prioritami 
poskytovania dotácií

KA_21_1 "Atletický Klub Krupina" Atletický letný tábor     3 850,00 €        2 100,00 €       2 100,00 € 0,00 € 0,00 € odstúpenie od žiadosti

KA_21_2 DOMČEK - Centrum voľného času
POTVOR-IL-KA - prírodná umelecká dielňa 
pre šikovné ruky     1 530,00 €        1 377,00 €       1 377,00 €     1 377,00 €           1 377,00 €       1 400,00 € Denný 20 5 14.07. - 18.07. Je v súlade s VZN

KA_21_3 DOMČEK - Centrum voľného času
Tanečno-hudobno-spevácke sústredenie 
DFS Vartášik     7 840,00 €        7 056,00 €       5 000,00 €     5 000,00 €           5 000,00 €        5 000,00 € Pobytový 50 5 18.07.- 22.07. Je v súlade s VZN

KA_21_4 DOMČEK - Centrum voľného času FUN PARADA     1 740,00 €        1 566,00 €       1 566,00 €     1 566,00 €           1 566,00 €       1 750,00 € Denný 25 5 11.07.- 15.07. Je v súlade s VZN
KA_21_5 MFK Strojár Krupina Futbalový tábor     1 400,00 €        1 260,00 €       1 260,00 €     1 260,00 €           1 260,00 €       1 750,00 € Denný 25 6 07.08.- 12.08. Je v súlade s VZN

5/4 Schválená výška dotácií spolu: 16 360,00 €      13 359,00 €     11 303,00 €     9 203,00 €                  9 203,00 € 

Dotácie schválila komisia č. 5 
Predseda komisie č. 5: PhDr. Ján Beljak, PhD.        
Overovateľ: 
V Banskej Bystrici: 28.02.2022 
Spracovala: Mgr. Jana Sliacka

  

 1377,00€

 5000,00€

1566,00€
1260,00€

0,00 €

9203,00€
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V januári tohto roka prešla rekonštrukciou lávka cez Krupinicu, ktorá 
spája Majerský rad s centrom. 
Predmetom rekonštrukcie bolo poškodené zábradlie, ktoré malo 
skorodované časti. Celé zábradlie bolo zdemontované pomocou pra-
covníkov z oddelenia komunálnych služieb  a následné zanesené na 
opieskovanie. Toto zábradlie bolo následne odvozené do Hronského 
Beňadika, kde sídli firma, ktorá sa zaoberá touto oblasťou a zábrad-
lie sa kompletne pozinkovalo. 
Pracovníci lávku osadili naspäť a bola uvedená znova do prevádzky, 
aby slúžila občanom nášho mesta.
                                              Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta

Lávka cez Krupinicu

Podsvietenie na vežových hodinách 
na kostolnej veži

Od 13. februára 2022 môžu obyvatelia mesta vidieť z každej 
svetovej strany podsvietenie ciferníka vežových hodín na Rímsko- 
katolíckej kostolnej veži. Pred realizáciou nového osvetlenia bolo 
podsvietenie ciferníka vežových hodín na rímskokatolíckej veži 
nainštalované príliš blízko stredu ciferníka hodín  a boli použité 
príliš silné halogénové svietidlá, čo malo za následok nečitateľnosť 
ciferníka. Tieto staré nevhodné svietidlá boli demontované spolu s 
kabelážou. Na nové podsvietenie ciferníka hodín boli nainštalované 
nové svietidlá s väčším rozptylom svetla, s novou kabelážou a 
halogénové trubice boli nahradené úspornými led žiarovkami 18W 
s teplým bielym svetlom. Svietidlá boli navrhnuté tak,  aby bola 
možná montáž svietidiel  čo najďalej od stredu ciferníka, čím sme 
docieli celkové nasvietenie ciferníka, čo nám zlepšilo čitateľnosť 
jednotlivých číslic. A v neposlednom rade sme vymenili halogénové 
trubice (150W) za úsporné LED žiarovky(18W) čím sme znížili 
spotrebu elektriny. Veľké poďakovanie patrí firme OL-LUX za 
ústretovosť a odvedenie kvalitnej práce. Mesto Krupina bude do 
budúcna vykonávať správu a údržbu na oboch vežových hodinách.                                                                                                                                        
                                           Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta

V areáli krupinského futbalového štadióna sa aktuálne po 
zlepšení poveternostných podmienok pokračuje s prácami 
na realizácii Rekonštrukcie atletickej dráhy s vybudovaním 
atletických sektorov. 
V areáli futbalového štadióna už naplno pracuje firma Strabag, 
s.r.o.,  ktorá sa stala víťazom verejného obstarávania na dodávateľa 
rekonštrukcie atletickej dráhy a sektorov. Vysúťažená cena za 
dielo  je 500 616,29,- EUR, pričom Mesto Krupina získalo finančnú 
dotáciu zo Slovenského atletického zväzu vo výške 200 000,- EUR. 
Práce pokračujú podľa harmonogramu a športoviská budú ukončené 
a odovzdané Mestu počas leta a areál bude k dispozícií širokej 
športovej verejnosti. Krupinčania sa môžu tešiť na zrekonštruovanú 
atletickú dráhu v dĺžke 400 metrov v zostave - 4 dráhy na ovále a 6 

Rekonštrukcia 
atletickej dráhy s vybudovaním 

atletických sektorov

dráh na šprintérskej rovinke s umelými polyuretánovými povrchmi 
a atletické sektory pre skok do diaľky, trojskok, skok do výšky, hod 
oštepom, vrh guľou a hod diskom. 
Realizáciou tohto projektu sa snažíme vytvoriť vhodné podmienky 
a prostredie, kde mládež môže ďalej rozvíjať svoj talent. Cieľom 
je vytvoriť vhodné a dlhodobo udržateľné podmienky pre rozvoj 
športu u detí, mládeže, športových talentov ale aj širokej verejnosti 
v Krupine.
                                                         Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta
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Vonkajšie vzdelávanie – pojem, ktorý stále viac rezonuje v spojitosti 
s prirodzeným vývinom detí. V dnešnej dobe majú deti často okolo 
seba veľa digitálnych obrazoviek. Výsledkom môže byť „porucha 
deficitu prírody“, čo môže viesť k obezite a psychologickým 
problémom. Pedagógovia v Základnej škole Eleny Maróthy 
Šoltésovej práve preto čoraz viac ponúkajú deťom prírodu ako 
zdroj poznania. Samotné vzdelávanie vonku im prináša množstvo 
benefitov. 
Už naši najmenší spoznávajú veci okolo seba všetkými zmyslami. 
Pani učiteľka Mgr. Viktória Jombíková po absolvovaní kurzu „Učíme 
sa vonku“ objavuje s druhákmi tajomstvá prírody priamo v nej. Deti 
sa tak v jarnom období stali svedkami veľkolepej premeny, kedy 
sa z húseníc stali motýle. Na ich príchod sa pripravili vysadením 
motýlieho kríka – Buddleja Davidii, ktorý skrášľuje školskú 
záhradu. Počas jesene pri vonkajšom vzdelávaní deti radi využívajú 
všetky plody rastlín. „Taška na vonku“, plná príručiek, určovacích 
kľúčov, lúp a pomôcok, ktoré sa vždy hodia, nikdy nemôže chýbať. 
Častokrát sa vonku udeje niečo zaujímavé, čo deti motivuje 
k nečakanej aktivite a vtedy ich fantázia, pozornosť a uvedomenie 
pracujú na plné obrátky. 

Vonkajšie vzdelávanie v Základnej škole 
Eleny Maróthy Šoltésovej

Najnovší projekt, do ktorého sa škola zapojila, má názov Edubee – 
včielky pre školy. Edukačný program na podporu environmentálnej 
výučby na základných školách je už teraz veľkým prínosom 
pre poznanie detí a zvýšenie ich povedomia o spôsobe života 
samotárskych včiel. Pripraviť domček pre včielky znamenalo 
vyčistiť trstinové trubičky, zaslepiť ich blatom, domček namaľovať, 
vyzdobiť, či nalakovať. Nadšenie a radosť z príprav vystriedali ešte 
krajšie pocity šťastia, keď sa z kokónov vyliahli prvé včielky. Ich 
pristátie na rukách detí opäť len prehĺbilo lásku k prírode a záujem 
o jej spoznávanie.Vonkajšie vzdelávanie ponúka pre žiakov naozaj 
mnoho výhod. Odborníci tvrdia, že učenie v prírode ich robí 
zdravšími a šťastnejšími.                               Mgr. Andrea Ivorová
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Koncom mája 2021 sa Základná škola E. M. Šoltésovej sa zapojila do vyhlásenej výzvy Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR 
o poskytnutie dotácie na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách. Maximálna výška dotácie 
bola výzvou stanovená na 30000,00 €. Výška poskytnutej dotácie pre ZŠ E. M. Šoltésovej: 29956,00 €.

Základná škola E. M. Šoltésovej - realizácia projektu 
„Modernejšia škola“

Hlavným cieľom výzvy bolo inovovať prístupy k výučbe a im-
plementovať ich do praxe napríklad zmenou tvarov školských lavíc, 
ktoré mohli byť prispôsobené na potreby konkrétneho školského 
predmetu, zmenou usporiadania tried, či zmenami v prístupe k vý-
učbe a vzdelávaniu učiteľov.  Prioritou bola podpora prechodu od 
klasickej „frontálnej výučby“ k inovatívnym metódam výučby, ktoré 
podporia aktívne zapojenie sa žiaka do výučby, tímovú prácu, sku-
pinové riešenie problémov či diskusiu. 

Prioritou projektu „Modernej školy“ bolo zlepšenie a vytvorenie “ro-
dinnej klímy”, ktorá by navodila pocit bezpečia a dôvery tak pre 
žiakov, ako aj pedagógov, a zároveň by školu premenila na moder-
ný priestor. 
Proces realizácie projektu spočíval v čiastočnej revitalizácii dvoch 
oddychových zón (v hlavnej budove a prístavbe) a v obnove 
priestorového usporiadania 14 tried (4 triedy prvého stupňa a 10 
tried druhého stupňa). V najväčšom priestore školy – na hlavnej 
chodbe, bola vybudovaná centrálna oddychová zóna, ktorá chod-
bu premenila na reprezentačný priestor s množstvom oddychových 
prvkov a dreveným pódiom, nad ktorým bol osadený nadrozmerný 
portrét spisovateľky Eleny Maróthy Šoltésovej. Revitalizovaná bola 
aj oddychová zóna v prístavbe, v ktorej sú sústrední žiaci prvých 
a druhých ročníkov ZŠ.

Premenou prešli aj triedy pre tretie a štvrté ročníky, ktoré boli 
komplexne zariadené atypickými špeciálnymi tvarovanými školský-
mi lavicami s farebnými stoličkami, nábytkovými komponentami, 
ktoré sú vhodným prostriedkom pre inovatívne formy vyučovania 
vybraných predmetov, podporujú socializáciu žiakov a interaktívne 
prístupy k vyučovaniu.
V triedach druhého stupňa (10 tried) bol vytvorený priestor pre 
oddych a relax, ktorý žiaci a vyučujúci využívajú na relax, zábavu, 
edukačné hry a sú príjemným ozvláštnením vyučovacieho dňa. Re-
laxačné zóny boli zariadené netradičnými sedacími prvkami, bola  
prekrytá podlahová časť a doplnené policové systémy s úložnými 
priestormi. 
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Na schodoch boli aplikované náučné polepy, ktoré sú vhodným 
mnemotechnickým pomocníkom, čím si žiaci budú môcť fixovať 
získané vedomosti z cudzích jazykov, matematiky, fyziky, chémie, 
či geografie. 

Realizáciou projektu sme dosiahli čiastočnú, ale zásadnú premenu 
klasických vzdelávacích prístupov na moderné, pričom boli  zohľad-
nené potreby konkrétnych školských predmetov. Vytvorením oddy-
chových zón v triedach a premenou centrálnych zón školy, sa stal 
zo školy priestor, v ktorom došlo k trvalému skvalitneniu edukač-
ného procesu, ktorý je nevyhnutný najmä v období dištančného 
vzdelávania.                                                 Mgr. Diana Rétsánová

Z dôvodu nedostatku voľných miest v materských školách sme 
riešili, ako by sme mohli tento stav zlepšiť a napraviť.
Veľké poďakovanie patrí pani riaditeľke Kohútovej, ktorá sa už 
dlhodobo snaží o rozšírenie Súkromnej materskej školy, preto 
jej žiadosť na vybudovanie prístavy a navýšenie počtu žiakov o 
minimálne 15 sme jednohlasne podporili a schválili.
Pevne veríme, že práce budú pokračovať podľa plánu, aby už v 
septembri mohli byť detičky v nových priestoroch.

Práce na rozšírení
Súkromnej materskej školy 

sa už začali

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva sa všetci poslanci 
jednohlasne zhodli na podpore Centra voľného času, kde 
celoročne svoju krúžkovú činnosť vykonáva 708 našich 
detí.
1. Možnosť umiestňovať v priestoroch areálu DOMČEKA CVČ 
reklamné tabule a plachty. Domček – CVČ každoročne získaval 
nemalé finančné a materiálne prostriedky od sponzorov, ktorí 
mali reklamné tabule umiestnené v priestoroch CVČ. Na zasadnutí 
komisie rozvoja sa plánuje upraviť VZN a určiť podmienky, za 
ktorých môže byť reklama v priestoroch umiestnená.
2. Zriadenie záujmového klubu Happy Balance - skupinové cvičenie 
s rodičmi vo veku 1-3, po dobudovaní sociálnych zariadení v Centre 
voľného času nebude nič brániť k otvoreniu záujmového klubu.
3. Zlepšiť platové ohodnotenie vedúcich záujmových útvarov 
- dlhodobý problém s trénermi a vedúcimi záujmových krúžkov, 
ktorí aj z dôvodu veľmi nízkeho finančného ohodnotenia nemajú o 
túto činnosť záujem, sa poslanci rozhodli aspoň mierne zlepšiť a 
aktualizovať rozpočet o sumu vo výške 19 650,96 eur.
                                                    Mgr. Martin Selecký - poslanec MsZ

Podporujeme DOMČEK 
Centrum voľného času
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V týždni od 9. do 16. októbra 2021 sa dvaja zamestnanci základnej školy Eleny Maróthy Šoltésovej v Krupine, koordiná-
torka projektu Mgr. Monika Slaninová a riaditeľ školy Mgr. Maroš Skopal, zúčastnili vzdelávacej aktivity v rámci projek-
tu Šport v digitálnom veku cez program Erasmus+, ktorá sa konala v Portugalsku v meste partnerskej školy Vieira do 
Minho. V sobotu večer odlietali z Budapešti do Porta, kde prespali a v nedeľu pokračovali v ceste do cieľovej destinácie. 
Ubytovaní boli neďaleko centra mesta Braga.

Pondelok 11.10. strávili na pôde školy Jornal Escolar „Ver-
nária“, kde ich v mestskom auditóriu privítal riaditeľ ško-
ly, zástupkyňa z mesta a žiaci, ktorí si pre nich pripravili 
kultúrny program. Dopoludnia stihli ešte prehliadku školy, 
nasledoval chutný obed v slávnostnom štýle, pri ktorom ich 
obsluhovali žiaci školy. Popoludnie strávili v športovej hale, 
kde mali možnosť sledovať hodiny telesnej výchovy. 
Učitelia ukončili deň plánovaním projektových aktivít na 
tento školský rok, ktorých cieľom by malo byť zvýšiť záu-
jem žiakov o pohybové aktivity nielen v škole, ale aj v ich 
voľnom čase.
Utorok sa mali možnosť účastníci inšpirovať príkladmi dob-
rej praxe na Ismai university, kde videli parádny športový 
areál plný mladých ľudí, ktorí radi športujú. Obed si vychut-
nali na pobreží rieky Douro v reštaurácii Barris do douro. 
Poobede spoznávali mesto Porto počas vyhliadkovej plavby 
po rieke Douro, plavili sa popod 7 mostov až k ústiu rieky 
do Atlantického oceána. Deň zavŕšili večernou prechádzkou 
ulicami starého mesta a spoznávaním projektových partne-
rov cez neformálne rozhovory. 
Streda ako ďalší deň praktického tréningu pre učiteľov v rámci programu Erasmus+ bol nabitý aktivitami. Začali prehliadkou areálu futba-
lovej akadémie Braga, prezreli si úžasné priestory pre športovcov, kvalitné ihriská a na záver futbalový štadión FC Braga. Dozvedeli sa o 
rôznych vekových skupinách hráčov, o rôznych tréningových 
a regeneračných technikách, navštívili klubové múzeum.
Vyšľapali si na horu Espinho, kde stojí Santuário do Bom 
Jesus do Monte a je významným pútnickým miestom a tu-
ristickým cieľom. Od roku 1970 je národnou pamiatkou a 
v roku 2019 bol zapísaný na zoznam svetového dedičstva 
UNESCO.
Po chutnom obede v meste Braga pokračovali do mesta Vi-
ana do Castelo, ktoré leží na brehu Atlantického oceána. 
Vyliezli úzkymi schodami na vežu Svätyne Najsvätejšieho 
srdca Ježišovho na vrchu Monte de Santa Luzia odkiaľ sa 
naskytá úžasný výhľad do celého okolia. Deň ukončili na 
pláži Atlantického oceánu, kde sledovali surferov a tí odváž-
nejší si mohli aj zaplávať. Rozprávali sa o typických plážo-
vých aktivitách, ktoré by sa dali prispôsobiť študentom, aby 
sa zvýšila ich motivácia.
Štvrtok sa dozvedeli o význame outdoorových aktivít  pre zdravé telo a myseľ. Ráno sa 
vybrali na túru do jednej z najkrajších prírodných rezervácií, do národného parku Peneda 
Geres. Pešia turistika s rovesníkmi môže výrazne zvýšiť motiváciu športovať a vykonávať 

fyzické aktivity. Po výdatnom obede 
nasledovala plavba loďou po rieke Cavado, 
kde spievali a tancovali tradičné portugalské 
piesne spolu so žiakmi z portugalskej školy. 
Tanec zvyšuje sebavedomie, sebadôveru a 
imunitu, zlepšuje fyzické i duševné zdravie. 
V Portugalsku je súčasťou povinného 
kurikula.
V posledný deň mobility mali učitelia ráno 
projektové stretnutie, kde vyhodnotili jed-
notlivé aktivity a vyplnili dotazníky s hodno-
tením. Potom dostali certifikáty. Dopoludnia 
si ešte pozreli vonkajšie športoviská, ktoré 
patria škole a mestu, ale môžu ich využívať 
aj žiaci. 
Popoludní sa učitelia a portugalskí študenti 
vybrali do Ave River, aby si tam vyskúšali 
vodné športy a ďalšie outdoorové aktivity. 
Študenti prišli zo školy na bicykli. Niektorí 
hrali futbal, niektorí jazdili na bicykli po pob-
reží, ďalší robili kanoistiku a paddleboard na 
jazere. Vyskúšali si to aj učitelia. 

Vzdelávacia aktivita v Portugalsku 
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Vodné športy posilňujú svaly a pomáhajú vám zostať fit. Študenti 
(ale aj učitelia) si na rieke užili veľa zábavy. 
Nasledovala návšteva strediska vodného lyžovania, kde niektorí 
študenti a niektorí učitelia absolvovali krátke školenie zo základov 
vodného lyžovania a išli to vyskúšať vo vode. Bol to len prvý le-
vel, ale skvelá skúsenosť. Vodné lyžovanie vyžaduje dobrú fyzickú 
kondíciu a schopnosť udržať rovnováhu. Vodné lyžovanie je pova-
žované za extrémny šport, preto učitelia so študentmi hovorili o 
nebezpečenstvách spojených s extrémnymi športmi. Len niektorí 
študenti v skupine sa cítili pripravení to vyskúšať, ostatní ich po-
vzbudzovali z brehu.
Bol to skvelý týždeň, plný podnetov do ďalšej práce pre dobro 
našich žiakov! Ďakujeme našej hosťovskej škole za skvelú prácu a 
už teraz sa tešíme na ďalšie projektové stretnutia v ostatných part-
nerských krajinách. Najbližšia vzdelávacia aktivita je naplánovaná 
na koniec marca v Turecku. Do konca školského roka by sme chceli 
stihnúť navštíviť aj partnerskú školu v Litve.
                               Mgr. Monika Slaninová – koordinátorka projektu

Realizáciu detského ihriska s pryžmovými figúrkami 
práve dnes úspešne ukončuje firma 3D PROGRAM, 
s.r.o. a ihrisko by sa malo zajtra odovzdať mestu 
Krupina, čo znamená, že už nič nebráni, aby v 
najbližších dňoch po slávnostnom otvorení slúžilo pre 
naše detičky.

Detské uhrisko 
na Malinovského ulici V Kine Kultúra sa 12. marca 2022 uskutočnilo valné zhromaždene 

občianskeho združenia Podzemie Krupiny, ktorého sa zúčastnili aj 
poslanci mestského zastupiteľstva pani Ing. Stanislava Pavlendová, 
ktorá je aj predsedníčkou občianskeho združenia, Mgr. Martin Selecký 
a aj poslanec BBSK Mgr. Maroš Skopal.

OZ PODZEMIE KRUPINY

Pán Ľubomír Šmakal 
prítomných informoval, 
čo sa občianskemu 
združeniu minulý rok 
podarilo zrealizovať a 
uskutočniť a taktiež 
predostrel ciele a úlohy, 
ktoré ich čakajú v 
najbližších mesiacoch  a 
v tomto roku.
Sme veľmi radi, že už od 
založenia občianskeho 
združenia sa im snažíme 
pomáhať pri aktivitách, 
ktoré organizujú 
a takisto finančne 
podporiť v rámci dotácií 
pre športové a kultúrne 
organizácie, ktoré každoročne v meste schvaľujeme. OZ Podzemiu Krupina 
prajeme aby sa im plány, ktoré majú v tomto roku podarilo splniť a aby prilákali 
čo najviac návštevníkov z Krupiny a blízkeho okolia.
                                                           Mgr. Martin Selecký - poslanec MsZ
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Prváci ZŠ Jozefa Cígera Hronského v stredu 2. 2. 2022 prežili výnimočne slávnostný deň už tradične nazývaný Slávnosť 
Šlabikára. Je to deň, keď naši prváci oslavujú dočítanie svojej prvej knihy - Hupsovho Šlabikára (presnejšie jeho prvej časti) 
a slávnostne je im odovzdané jeho pokračovanie.
Tento deň bolo potrebné aj kvôli pandemickým opatreniam dôkladne premyslieť a pripraviť, aby ani jedna z troch prváckych 
tried o žiadny zážitok neprišla.
Celý deň sa niesol v duchu zážitkového vyučovania, čo si deti vôbec neuvedomili. Aj doma potom tvrdili, že sa vôbec neučili. 
No áno, neučili sa tak ako obvykle. Podmienka tohto dňa bola prísť do školy s prázdnou aktovkou a s plným peračníkom. 
A tiež si bolo potrebné priniesť všetky doterajšie vedomosti a zručnosti. Čakal ich deň, keď museli ukázať všetko, čo sa 
doteraz naučili.

Slávnosť Šlabikára

Príhovor prvákov do školského rozhlasu pripomenul 
všetkým žiakom, ako sa pred rokmi oni naučili 
svoje prvé „A“. Veru, mnohí si spolu s prvákmi 
zarecitovali báseň: „Sme prváci, dobrí žiaci, nie 
nejakí darebáci...“Alebo: „Pod A dáme kolesá, 
autom razom stane sa...“
Pri skupinovej práci vo svojej triede sa prváci zmenili 
na pátračov, ktorí museli postupne prejsť siedmymi 
úlohami, aby za každú správne zvládnutú získali 
určité písmeno. Skladali z písmen slová, zo slov vety, 
zoraďovali obrázky podľa počutých hlások, písali, 
kreslili, lúštili a to všetko si zapisovali do svojho 
pátračského denníka. 
Keďže boli veľmi šikovní, každému sa podarilo 
vypátrať písmená do Hupsovej tajničky.

V školskej kuchynke na nich čakali ďalšie hlásky 
a písmená. Zistili, že aj keď budú pomáhať 
maminke v kuchyni, môžu odhaľovať rôzne 
hlásky. Napríklad pomenovaním kuchynského 
náradia, ako to bolo v tento deň v škole. 
Ako by to bolo v kuchynke bez ozajstného varenia 
alebo pečenia? Viete, čo sa pieklo? Písmenkové 
prívesky. Na každého čakal špeciálny prívesok 
s menom. Každý prvák si ho farbičkami dotvoril 
a potom si ich spoločne upiekli. Onedlho sa 
každý tešil zo svojho vlastného náhrdelníka.
V dielni museli preukázať svoju šikovnosť nielen 
s rozoznaním farieb a geometrických tvarov, ale 
aj šikovnosť pri narábaní kladivkom. 

Všetky tie tvary bolo potrebné zatĺcť na správne miesto 
podľa nákresu.
Tento maratón zážitkov bol zavŕšený v knižnici, kde im pani 
zástupkyňa pogratulovala k úspešnému prečítaniu prvého 
Šlabikára a slávnostne odovzdala jeho pokračovanie. 
K tomu patril aj pamätný list, ktorý však tiež bol netradičný. 
Každý si ho musel najprv sám dotvoriť a vyplniť, a tak 
každý list nie je len pamätný, ale aj osobný.
 
Pri odchode zo školy už prvácka aktovka prázdna nebola! 
Aj keď bola nezvyčajne ľahká, niesli si v nej nový poklad 
– novú knihu. 
Prajeme našim prvákom, nech ich aj naďalej túžba po 
spoznávaní nového neopúšťa. Prečítaním prvej knihy 
dokázali, že sa z nich stali ozajstní školáci. A hlavne im 
želáme veľa, veľa, veľmi veľa ďalších prečítaných kníh!  
                                    PaedDr. Lenka Neurathová, ZŠ J.C. Hronského
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1. Budova pri okresnom úrade - Už dlhú 
dobu máme v meste budovu, ktorá chátra a 
je nevyužitá. Už na komisii rozvoja sme sa 
zaoberali čo s jej ďalším využitým a akým 
spôsobom by sme ju vedeli dokončiť a 
sfunkčniť. Po posúdení architekta mesta, by 
sa mala vypracovať projektová dokumentácia. 
Chýba v Krupine spoločenská miestnosť na 
kultúrne a spoločenské využitie, čo by priestor 
na prízemí určite spĺňal, priestory na poschodí, 
konkrétne 10 miestností, by si tiež našli svoje 
využitie napr. kancelárske priestory...
2. Pumptracková dráha - Už v minulom 
roku sa poslanci zaoberali problematikou 
vybudovania pumtrackovej dráhy pre mládež 
v meste Krupina. Poslanci schválili uznesenie 
na vypracovanie projektovej dokumentácie 
na pumtrackovú dráhu v lokalite Biely Kameň, 
ktorá však nebola splnená. 
Na poslednej komisii sme vytipovali 3 
lokality, kde by sa vypracovala projektová 
dokumentácia:
Pozemok pri futbalovom štadióne
Pozemok pri Witture 
Pozemok pri rezidencii Hont
3. Cyklotrasa - V minulom roku sme mali 
v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky na 
projektovú dokumentácie na cyklotrasu pozdĺž 
priemyselnej zóny v Krupine. V priebehu roka bola 
PD pozastavená jednak z dôvodu výberu vhodnej 
trasy, ale aj Kostrovej siete cyklotrás,ktoré realizuje 
BBSK.Tento rok by sme chceli v spolupráci s BBSK 
vypracovať projektovú dokumentáciu a samotnú 
realizáciu cyklotrasy, ktorá by korešpondovala a bola 
napojená na Malohontskú cyklistickú vetvu.
4. Vybudovanie osvetlenia v priemyselnej zóne 

Na podnet od občanov mesta, ktorí niektorých poslancov aj z nášho klubu požiadali 
o pomoc, keďže každý deň dochádzajú do práce a od bývalej firmy Mramor po 
Way Industries chýba pouličné osvetlenie. V tomto úseku je veľmi zlá viditeľnosť, 
či už v ranných alebo podvečerných hodinách, čo znemožňuje presun občanov do 
zamestnania, ale aj ostatným občanom, ktorí daným úsekom prechádzajú.
5. Zázemie pri tenisových kurtoch - Novými tenisovými kurtami sa podarilo 
zvýšiť záujem širokej verejnosti a hlavne mládeže o tento šport a v súčasnosti 
fungujú v CVČ 2 kategórie s 20 žiakmi a družstvo KTK Krupina hrá úspešne 3.triedu 
v rámci STZ. Nevyhnutnosťou pri každom športe sú šatne a sociálne zariadenia, 
ktoré by sme chceli pri tenisových kurtoch v tomto roku vytvoriť a takto skrášliť a 
spríjemniť okolie tenisových kurtov.
6. Sprístupnenie krupinských pivníc - Sme veľmi spokojní, že sa minulý 
rok podarilo postupne sprístupniť ďalšie pivnice a podzemné priestory pre 
návštevníkov, za čo patrí veľká vďaka oddeleniu kultúry a taktiež novovzniknutému 
OZ Podzemie Krupiny. Tento rok sme aj po dohovore s historikom mesta PhDr. 
Miroslavom Lukáčom rozhodli navrhnúť do rozpočtu 3D zameranie časti pivníc a 
to zakúpením počítača a okuliarov na 3D videnie. Snažíme sa postupnými krokmi 
približovať k tomu, aby sa o našich pivniciach už nielen rozprávalo, ale aby ich čo 
najviac návštevníkov z Krupiny a blízkeho okolia aj navštívilo
7. Chodník Vajsov - vyhotovenie projektovej dokumentácie a následnej realizácie 
chodníka po ulicu Vajsov. 

                                                        Poslanecký klub Spoločne pre lepšiu Krupinu

Návrhy poslaneckého klubu Spoločne pre lepšiu Krupinu 
do rozpočtu na rok 2022
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Od 2. 9. 2021 firma Strabag s.r.o v športovom areáli vykonáva 
stavebné práce s cieľom rekonštruovať atletickú dráhu a atletické 
sektory. 
Práce pokračujú presne podľa harmonogramu a ešte do konca roka 
2021 sa stihol položil nový asfaltový koberec. 
V novom roku práce začali od 1. marca a v týchto dňoch sa začala 
realizácia zámkovej dlažby, výstavba chodníkov v areáli. 
Pevne veríme, že atletický areál bude už v letných mesiacoch 
sprístupnený atletickému klubu a širokej verejnosti. 
                                                                    Mgr. Martin Selecký

Práce na novom atletickom 
areáli pokračujú

Jedným z bodov programu MsZ bolo aj správa, ktorú predniesol 
konateľ Mestských lesov, s.r.o. Ing. Jozef Capuliak, ohľadom 
hospodárenia mestskej spoločnosti za rok 2021.
MsL Krupina s.r.o. skončili hospodársky rok 2021 v miernom 
zisku, pri splnení všetkých povinností voči mestu a dodávateľov 
práce. 
Od roku 2021 sa výška ročnej ťažby znížila o 1/3 na 12 tisíc m3. 
V predchádzajúcich 20 rokoch bola priemerná ročná ťažba cca. 
18 tisíc m3.
Znovu sme sa presvedčili a utvrdili, že Ing. Jozef Capuliak je 
správny človek, ktorý vedie spoločnosť rozvážne a zodpovedne 
a pružne reaguje na aktuálne dianie.
Sme veľmi radi, že všetci poslanci nášho klubu, pán poslanec 
Hecl a pani poslankyňa Búryová sa pri voľbe za konateľa 
spoločnosti Mestské lesy a.s. rozhodli pre pána Ing. Jozefa 
Capuliaka, ktorý sa im za to odvďačuje svedomitou a poctivou 
prácou, ktorá zveľaďuje a rozvíja spoločnosť MsL Krupina s.r.o.
                                                        Mgr. Martin Selecký - poslanec MsZ

Technicko – ekonomické 
zhodnotenie hospodárenia 
Mestských lesov s.r.o.
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Deti z Materskej školy Malinovského 874, Krupina a elokovaného 
pracoviska na I. Krasku 60 navštívili počas mesiaca marec po viac 
ako ročnej prestávke Mestskú knižnicu v Krupine. Pani knihovníčka 
Mgr. Dušana Janeková si pre naše deti pripravila niekoľko 
zaujímavých tém, ako napríklad: „Čítať sa mi zachcelo“, „Zážitkové 
čítanie“, „Deň ľudovej rozprávky“ a mnoho iných. Každá pani 
učiteľka si vybrala niektorú z tém, ktorá bola veku primeraná pre 
danú vekovú skupinu. Najmladšie deti sa oboznamovali s Mestskou 
knižnicou, s jej jednotlivými časťami a pani knihovníčka im 
prečítala krátku rozprávku. Staršie deti okrem prehliadky nazreli do 
niektorých zaujímavých kníh, vyrobili si záložku, či hádali hádanky. 
Vďaka príjemnému vystupovaniu pani knihovníčky a zaujímavým 
aktivitám mnohé z detí navštívia knižnicu aj spolu so svojimi rodičmi 
a odnesú si z nej knihu, ktorá im rozšíri obzory. 
                                                                         Mgr. Eva Benediková

Chodidlá sú naše oči pre pohyb. Pohyb je potravou pre mozog. 
V takomto duchu sa niesol druhý, marcový víkend pre pani učiteľky 
z Materskej školy, Malinovského 874 Krupina, ktoré sa zúčastnili 
školenia pod názvom ,,Zdravé nôžky“. Po množstve teoretických 
informácií sa nám potvrdilo, aké je pre fungujúce telo detí dôležité 
mať neustále veľa aktívneho, správneho pohybu. Počas 2 dní sme 
si vyskúšali množstvo cvikov, pohybových hier a aktivít, pri ktorých 
sme zapájali najmä bosé, dolné končatiny. Čo je viac, ako teóriu 
aplikovať do praxe, zažiť zdravý a hravý pohyb na vlastnej koži, 
overiť si ako pracuje každý sval na tele ak je zvolený správny 
postoj, či poloha jednotlivých častí nášho tela?!  Naučili sme sa 
vnímať a vidieť na deťoch odchýlky od zdravého vývin u a súčasne 
objaviť nové možnosti ako rozvíjať zdravé, pohybové návyky u detí. 
Schopnosť sústrediť sa, ľahšie sa učiť, naučiť sa spracovávať 
emócie, to všetko a ešte oveľa viac, sa dá získať najmä pohybom. 
Takýto bol náš vzdelávací víkend, za ktorý sa chceme poďakovať 
zriaďovateľovi MŠ, Ing. Radoslavovi Vazanovi, OZ Malinka 
a predovšetkým p. lektorke Marcele Kramplovej.  Vďaka nej sa s 
deťmi začíname pozerať nie len očami, ale i bosými chodidlami. 
                                                                                       Mgr. Lýdia Vazanová

Jedným z nezabudnuteľných zážitkov pre našich škôlkarov 
z Materskej školy Malinovského 874 a elokovaného pracoviska I. 
Krasku 60 bola návšteva podzemia mesta. Členovia o.z. Podzemie 
Krupiny deťom pripravili náučný program, v ktorom ich zasvätili 
do histórie nášho mesta. Súčasťou programu boli vystavené 
fotografie z minulosti aj zo súčasnosti, pri ktorých mohli malí 
návštevníci porovnať meniaci sa charakter mesta. Vstup do pivnice 
viedol po schodoch, ktoré deti hravo zvládli a tak sa mohli tešiť na 
ďalšiu časť programu vo forme výkladu prispôsobenému každej 
vekovej kategórii. Veľkú radosť mali zo svietenia lampášikmi a ešte 
väčšiu, keď zhasli svetlá a na chvíľu sa ocitli len pri svetle sviečok 
a petrolejky- naši škôlkari sú jednoducho nebojácni. Na záver si 
v čarovnej atmosfére podzemia vypočuli známu rozprávku O troch 
grošoch od Pavla Dobšinského. Veľké poďakovanie patrí členom 
o.z. Podzemie Krupiny za sprostredkovanie úžasného zážitku, 
s ktorým naši škôlkari odchádzali do materskej školy a členkám 
Jednoty dôchodcov za poučné uzatvorenie programu.
                                                                               Alžbeta Mokrá Meriačová

Malí návštevníci v podzemí Krupiny

V pondelok, 21. marca 2022 sa všetky detičky, ale aj zamestnanci 
Materskej školy, Malinovského 874, Krupina, zapojili do Ponožkovej 
výzvy, ktorá je spojená so Svetovým dňom Downovho syndrómu. 
Symbol rozdielnych ponožiek oblečených v tento deň nám 
pripomína, že každý sme iný jedinečný a tak je to správne. Ľudia 
s Downovým syndrómom majú totiž o jeden 21. chromozóm 
viac. Takže nie dva, ale tri. Genetická porucha sa odborne nazýva 
trizómia 21. chromozómu. Hoci majú títo ľudia niečo navyše, 
nevyvyšujú sa! V tomto roku sa Svetový deň Downovho syndrómu 
niesol v znamení  „Inklúzia“. Symbolizuje, že ľudia s Downovým 
syndrómom nemajú stáť na okraji spoločnosti, ale majú byť 
súčasťou diania a v neustálom spojení s bežnými aktivitami. Tým, 
že sme si obuli na každú nôžku inú ponožku, sme vyjadrili podporu 
ľuďom, ktorých inakosť berieme ako súčasť našich životov 
a vnímame ich ako rovnocenných kamarátov.
                                                                             Mgr. Lýdia Vazanová

Ponožková výzva

Hovoriť o našej histórii je pre naše deti od útleho detstva veľmi 
dôležité. Práve preto si s deťmi pripomíname aj ľudové tradície 
a zvyky. Inak tomu nebolo ani počas fašiangov tento rok. Deťom 
v každej triede pani učiteľky vysvetlili, čo to vlastne fašiangy sú. Je 
to obdobie od troch kráľov až do polnoci pred popolcovou stredou. 
V triedach sme počas fašiangov vyrábali škrabošky, zdobili sme si 
triedy girlandami, balónmi, ani v jednej triede nechýbali šašovia. 
Kreslili a maľovali sme rôznymi technikami. Pani kuchárky nám 
upražili sladké šišky. Toto obdobie čakania na jar sme ukončili 
karnevalom. Vtedy sa naša materská škola premenila na krajinu 
zázrakov, v ktorej sa každý mohol stať niekým iným. Deti si doniesli 
masky a samozrejme aj my pani učiteľky sme sa premenili na 
najrôznejšie rozprávkové bytosti. Súťažili sme, tancovali a spievali. 
V našej škôlke vládla dobrá nálada, pohoda a z tried sa ozýval 
detský smiech. 
                                                           Vaše a naše deti z Materskej školy 
na ulici Malinovského 874, Elokované pracovisko I. Krasku 60 Krupina

Pohľad do našej škôlky – Fašiangy

Pozvali nás do knižnice

Zdravé nôžky v materskej škole



    Mestská polícia v Krupine v roku 2021 pracova-
la v zložení náčelník MsP a dvaja členovia MsP do 
31. 8. 2021. Od 1.9.2021 bol prijatý do pracovné-
ho pomeru jeden člen mestskej polície a teda ide 
o celkový počet štyria. Celkovo v roku 2021 Mest-
ská polícia v Krupine vyriešila spolu 410 priestup-
kov, z toho 157 priestupkov uložením blokovej pokuty vo výške 
1880€, 253 priestupkov dohováraním. Z daného počtu priestupkov 
riešených v blokovom konaní súviselo 148 v oblasti dopravy na 
sumu vo výške 1690€, tri priestupky proti verejnému poriadku vo 
výške 40€, päť priestupkov Iné priestupky v správe vo výške 120€ 
a jeden priestupok proti majetku vo výške 30€. 
     Celkovo v roku 2021 došlo k odchyteniu 3 psov a tieto boli 
vrátené majiteľom nakoľko im ušli. V 7 prípadoch sa psov vôbec 
nepodarilo odchytiť a v 5 prípadoch, keď sa psa nepodarilo od-
chytiť, ale bol spoznaný majiteľ, bol tento skontaktovaný a psa si 
odchytil sám, nakoľko ten reagoval len na jeho povely a vždy šlo 
o zabehnutých psov. Bolo skontrolovaných 332 osôb vo veciach 
podozrenia spáchania priestupkov, alebo prípadne pri páchaných 
iných protispoločenských činnostiach.  Vykonaných bolo celkovo 44 
dychových skúšok.   
     Kamerový systém napomohol preukázať spáchanie trestných 
skutkov, či priestupkov, ktoré riešila štátna polícia a v 50 prípadoch 
spáchanie priestupkov ktoré riešila Mestská polícia samostatne 
a to hlavne dopravné priestupky, ale aj proti verejnému poriadku. 
Mestská polícia v Krupine spolupracovala so štátnou políciou či už 
na úseku priestupkovosti, ale aj na úseku trestnej činnosti a inej 
protispoločenskej činnosti.
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 Mestská polícia v Krupine informuje...

Ing. Adriana Žabková

Manželstvo uzavrelo 7 párov:

Opustilo nás 37 spoluobčanov:

Demografický vývoj obyvateľstva 
v meste Krupina december 2021 - február 2022 

(vyhotovené 24. 3. 2022)
Naši novonarodení Krupinčania : 15 detí

Šimon Máliš
Matias Vančo
Matúš Matušovic
Zara Korčoková
Iveta Hakelová
Alexander Melich
Zuzana Bajnoková
Sofia Šemodová

Olívia Balašková
Viktor Veróny
Daniel Miklóš
Hugo Fojtík
Nikolas Kolárik
Pavel Halgaš
Kristína Kováčová

     Mestská polícia v Krupine vykonala zabezpečovanie verejného 
poriadku na kultúrnych, športových podujatiach, ako boli oslavy 
Silvestra a Nového roka, slávnostný akt kladenia vencov pri príle-
žitosti osláv oslobodenia mesta Krupina, cyklistické preteky CENA 
MESTA KRUPINY, kontrola MOM-iek či iné úlohy súvisiace s ocho-
rením COVID 19, zabezpečenie dohľadu v cestnej premávke pri 
kosení, či odvoze sena pri cestách, a iné podujatia. Tiež zabezpe-
čila odstránenie piatich vrakov osobných motorových vozidiel z ulíc 
nášho mesta. 
     V období od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022 Mestská polícia v Kru-
pine celkovo riešila 55 priestupkov, kde 43 bolo vybavených do-
hováraním, 12 priestupkov bolo vyriešených v blokovom konaní. 
11 priestupkov uložených v blokovom konaní súviselo s poruše-
ním predpisov v doprave, v jednom prípade išlo o priestupok Iné 
priestupky v správe. 
     Mestská polícia v Krupine spolupracovala s orgánmi činnými 
v trestnom konaní a v odôvodnených prípadoch poskytla aj kame-
rové záznamy pre vykonané šetrenie vo veci spáchaných trestných 
činov, priestupkov, dopravných nehôd, ktoré sú dokumentované 
a riešené štátnou políciou. 
     V uvedenom období bolo skontrolovaných 26 osôb, hlavne v sú-
vislosti s podozrením páchania priestupkov, porušení Všeobecne 
záväzných nariadení mesta Krupiny ako aj osôb, ktoré obťažovali 
spoluobčanov prosbou o poskytnutie finančných prostriedkov. 
     Mestská polícia v Krupine spolupracovala so štátnymi a verej-
nými inštitúciami pri vykonávaných opatreniach prijatých Krízovým 
štábom Vlády SR, Úradom verejného zdravotníctva SR, krízového 
štábu Mesta Krupiny. Táto spolupráca naďalej prebieha.
     Dávam do povedomia, že Mestská polícia v Krupina nevyko-
náva 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

Ľuboš Ďurovkin a Veronika r. Hybská
Patrik Mikuláši a Alžbeta r. Alakšová
Jakub Babiak a Klaudia r. Hašková
Matúš Lupták a Michaela r. Hofferíková
Peter Spodniak a Emma r. Packová
Róbert Želiezka a Mária r. Malčeková
Tomáš Bučík a Veronika r. Šulajová

Peter Jedinák, 41-ročný
RNDr. Ivan Trtol, 61-ročný
Pavel Šufliarsky, 81-ročný
Júlia Lehotská, 70-ročná
Štefánia Hralová, 64-ročná
Jana Bartková, 71-ročná
Peter Grnáč, 68-ročný
Július Palovič, 62-ročný
Roman Kružic, 53-ročný
Milota Doncsová, 65-ročná
Milan Žitniak, 69-ročný
Mária Barátová, 87-ročná
Ján Korčok, 72-ročný
Emília Močárová, 84-ročná
Mária Mníchová, 82-ročná
Pavel Barančok, 67-ročný
Ludmila Povalačová, 67-ročná
Ján Bučko, 67-ročný
Ján Palovič, 66-ročný
Anna Paštrnáková, 80-ročná
Mária Vengrinová, 75-ročná
Marta Strigáčová, 73-ročná
Peter Svitka, 51-ročný



InfolistyInfolisty INFORMÁCIE 21

Dňa 28. marca pri príležitosti medzinárodného 
Dňa učiteľov (výročie narodenia J. A. Komenské-
ho) primátor mesta Krupina Ing. Radoslav Vazan 
a predseda Komisie pre školstvo, mládež, kultú-
ru, šport a verejný poriadok pri MsZ v Krupine 
Mgr. Michal Strelec, odovzdali Cenu Jána Amosa 
Komenského vybraným pedagógom školských 
zariadení na území mesta. Okrem mesta Krupi-
na a MsZ v Krupine, udelenie ceny zorganizovali 
aj Komisia „Človek človeku“ – ZPOZ a aj odde-
lenie kultúry, cestovného ruchu a športu MsÚ v 
Krupine. Tentoraz sa 2. ročník ocenenia konal 
v priestoroch kina Kultúra.  

Cena Jána Amosa Komenského odovzdaná krupinským učiteľom

Oceneným i prítomným pedagógom sa prihovorili 
primátor mesta Radoslav Vazan, ktorý vyzdvihol 
neľahkú a nenahraditeľnú úlohu učiteľa, v kto-
rého rukách sa formujú charaktery detí – učite-
lia vychovávajú osobnosti, čo si vyžaduje veľkú 
mieru pedagogického citu, tvorivosti a neústavné 
samovzdelávanie. Moderátor podujatia Peter Sed-
mák, predstavil laureátov ceny – anotácie života 
a pracovných úspechov krupinských pedagógov. 
Ocenenie si postupne prevzali laureáti:
pani Ružena Borchová, ktorá od roku 1968 pô-
sobila ako učiteľka 1. a 2. ročníka, pričom učila 
hudbu i druhý stupeň na Základnej deväťročnej 
škole (dnes ZŠ E. M. Šoltésovej) v Krupine. 
Mgr. Elena Illanitzová od roku 1973 učila na 
Gymnáziu v Krupine (dnes Gymnázium Andreja 
Sládkoviča) francúzsky jazyk a latinčinu a v ro-
koch 1990 – 2008 tam pôsobila aj ako zástupkyňa 
riaditeľa školy.  
Pani Alica Peressényiová pôsobila ako učiteľ-

ka v Materskej škole na Záhrad-
nej ulici v Krupine, neskôr po-
kračovala v Materskej škole na 
ulici Malinovského, kde pôsobí 
dodnes. 
Mgr. Mária Strelcová od roku 
1973 pôsobila na I. Základnej 
škole v Krupine (dnes ZŠ Jozefa 
Cígera Hronského) ako učiteľka 
nemeckého a ruského jazyka. 
Ing. Mária Šumichrastová 
od roku 1994 pôsobila na Ob-
chodnej akadémii v Krupine, 
neskôr pokračovala na Strednej 
odbornej škole obchodu a slu-
žieb, kde vyučovala ekonomické 
predmety. 
Všetci pedagógovia získali oce-
nenie za dlhoročnú záslužnú 
pedagogickú, výchovnú a vzde-
lávaciu činnosť a za dosiahnuté 
mimoriadne úspechy v repre-
zentácii školy, a to i vo vzťahu 
k rôznym mimoškolským aktivi-
tám, ktoré rozvíjali v prospech 
žiakov, pedagógov škôl alebo 
i obyvateľov mesta Krupina. 
Po ukončení oficiálnej časti, 
sa auditórium mohlo potešiť 
z umeleckého výkonu aj svojich 
kolegov učiteľov v divadelnej 
hre Hra je hra v prevedení čle-
nov DOS Braxatoris. 

                    PhDr. Miroslav Lukáč



a dielní sú inštalované nádoby na triedenie odpadu. Realizujeme 
prednášky na rôzne témy týkajúce sa  environmentálnej tematiky. 
Veríme, že našimi aktivitami  budeme vzdelávať mladých ľudí 
k ochrane našej prírody. 
Realizácia projektu na GAS Krupina: 
Rovnako aj  na gymnáziu sme začali so vzdelávacími aktivitami 
našich žiakov po úvodnej konferencii.
V rámci enviromentálneho vzdelávania sme aktualizovali  učebné 
osnovy, zapracovaním prvkov envirovýchovy do predmetov fyzika, 
chémia, biológia a zdravý životný štýl. V týchto predmetoch  
postupne vypracovávajú učitelia  pracovné listy a učebné texty. 
Na škole sme zaviedli do ŠkVP nový predmet enviroseminár, v 
ktorom sa žiaci učia prakticky všetky podstatné vedomosti o enviro 

problematike, hlavne ako 
riešiť naliehavé otázky z tejto 
oblasti nášho života. V rámci 
ďalšieho vzdelávania pozývame 
na besedy odborníkov z praxe 
ako napr. MUDr. Korčok, Ing. 
Capuliak, prof. Ing. Golian Dr. 
z Fakulty biotechnológie a 
potravinárstva SPU v Nitre a 
ďalšie zaujímavé pripravujeme. 
Počas realizácie aktivít sme 
v priestoroch školy inštalovali  
solárne fontány, zelenú stenu, 
tieto prvky majú slúžiť na 
zníženie tepelnej záťaže  
v budove školy. V školskom 
parku sme vysadili dreviny, 
stromy, inštalovali hmyzí domček 
a tak sme získali novú učebnú 
pomôcku - ekopedagogický 
náučný chodník. Vnemové 
poznávanie žiakov podporíme  
za pomoci vybudovaného 
pocitového chodníka, skalky 
s rastlinami a vonkajšou solárnou 
fontánou, ktorú dobudujeme v 
najbližších dňoch. Vznikne nám 
pekná oddychovo poznávacia 
zóna pre žiakov a verejnosť, 
ktorá tiež náš park často 
využíva. V učebných triedach, 

na chodbách školy inštalujeme nádoby na triedený odpad 
a kompostér na zelený bioodpad. Školský park osvetlíme s 
využitím solárnej energie a dobudujeme jednotlivé oddychové 
prvky, ktoré budú slúžiť na vzdelávanie a oddych žiakov. 
V rámci projektu budeme naďalej informovať širokú verejnosť 
o našich zrealizovaných aktivitách, ktoré budú prispievať k zvýšeniu 
kompetencií našich žiakov k ochrane klímy našej planéty.
                                        Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka škôl
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Dňa 18. 3. 2022 sa žiaci SOŠOaS Krupina z odboru Cukrár - kuchár 
Barbora Belláková a Mário Kováč, spoločne so svojimi majstrami 
odborného výcviku Michalom Končekom a Alenou Kaufmanovou,  
zapojili do gastronomickej súťaži GASTRO CUP 2022 v hoteli Ná-
rodný dom v Banskej Bystrici. 
Predstavili sa s kompozíciou cukrárskych dezertov na jarnú tému.  
Za svoje dezerty Barbora Belláková získala striebornú medailu a 
Mário Kováč bronzovú medailu. 
Žiakom blahoželám k úspechu a ďakujem za reprezentáciu školy.
                                            Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka

GASTRO CUP 2022

„Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov. 
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej 
republiky.“
SK Klíma a spolufinancovaný Banskobystrickým 
samosprávnym krajom. Partnermi projektu sú ZŠ J.C. 
Hronského Krupina, Mesto Krupina, Mestské Lesy Krupina. 
Realizujú na svojich stredných školách  žiaci  a pedagogickí 
zamestnanci od  februára  2021.
Žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb  spolu so svojimi 
pedagógmi s názvom : „Vzdelávaním mladých ľudí prispejeme 
k zmene klímy.”  Výška schváleného grantu: 21 310 EUR
Žiaci Gymnázia Andreja Sládkoviča 
realizujú projekt pod názvom: 
“Konáme v oblasti zmeny klímy”. 
Výška schváleného grantu 22 212 €.
Realizácia projektu na SOŠOaS 
Krupina: Po úvodnej konferencii sa začalo 
s aktivitami projektu na škole. Najskôr 
pedagogickí zamestnanci do učebných 
osnov Školského vzdelávacieho programu 
študijného odboru Podnikateľ pre rozvoj 
vidieka zapracovali nové celky ako sú: 
prostredie rastlín, vplyv slnečného žiarenia 
na rastliny, pestovanie rastlín - vybudovanie 
bylinkovej záhrady a pestovanie byliniek. 
V predmete Lesoturistika, spoznávanie  
živočíchov, rastlín a hmyzu, ktorý žije 
v našom regióne a ich význam pre 
ekosystém.  V novom predmete Netradičné 
podnikanie sa žiaci učia ako ekologicky  
pestovať rastliny a ekonomiku podnikania 
v tejto oblasti. Učia sa zbierať a spracovať 
bylinky. Spoločne vytvorili pracovné 
listy na vyučovanie, pexeso na hravú 
formu  spoznávania rastlín a živočíchov. 
Ďalšie aktivity už počítali so zapojení 
sa viacerých zamestnancov školy pri 
realizácii, vybudovanie zbernej nádrže 
na dažďovú vodu, závlahový systém pre  
pestovanie rastlín, solárne osvetlenie, 
triedenie a nakladanie s odpadmi, a jeho 
ďalšie  využitie v pestovaní rastlín. Na 
poznávanie fauny a flóry Krupinskej planiny budujeme  poznávací 
chodník a oddychovú  zónu pre žiakov. V tejto zóne sú umiestnené  
informačné panely s fotografiami fauny a flóry nášho regiónu. Za 
krásne fotografie ďakujem p. Štefanovi Ďuricovi, ktorý s nami 
spolupracoval pri ich realizácii a nezištne nám ich poskytol. Hmyzie 
domčeky - ktoré vybudujú žiaci spolu so svojím učiteľom. V areáloch 
školy sme vysadili ovocné kríky a stromy, umiestnime tiež solárne 
svietidlá a kompostér na  bioodpad. Vo všetkých priestoroch školy 

Projekty z programu SK KLIMA: 
“Vzdelávaním zvyšujeme povedomie 
a uskutočňujeme opatrenia v oblasti 
zmeny klímy.“
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-------------------------TU ODSTRIHNUŤ-----------------------
Návratka 

ANKETA o vybudovaní detských jaslí – NÁVRATKA

1. Mate  záujem o vybudovanie detských jaslí?

    ANO/NIE

2. Prihlásili by ste svoje dieťa od dovŕšenia veku: 

 1 roka   ÁNO/NIE

 1,5 roka  ÁNO/NIE 

 2 rokov   ÁNO/NIE

3. Mesačný poplatok za ,,Detské jasle“ bez stravného 
     by ste boli ochotný zaplatiť v sume:

 350,- €   ÁNO/NIE

 400,-€    ÁNO/NIE 

 450,-€    ÁNO/NIE

Vážení rodičia, pre prípad budúcej adresnejšej 
komunikácie Vás prosím o uvedenie e-mailovej adresy: 

                    ...........................................................

Do ankety sa môžete zapojiť do 30.6.2022.
-----------------------TU ODSTRIHNUŤ-------------------------

ANKETA o vybudovanie „Detských jaslí“ 

Mesto Krupina v spolupráci s firmou DETRONICS, s.r.o. ponúka ob-
čanom a návštevníkom verejné prístupové body k internetu. Pomo-
cou prístupového bodu (WiFi) sa pripojíte na internet notebookom, 
tabletom alebo mobilom. Po pripojení na internet si môžete prehlia-
dať stránky ako aj posielať a prijímať elektronickú poštu.

Dňa 26. marca sme sa rozlúčili s Krupinčanom a bývalým 
športovcom Matejom Mikom. 

Preto si dovolím stručne pripomenúť ži-
vot tohto Krupinčana a športovca. Nie-
kedy sa stáva, že sa všetci súrodenci či 
bratia ocitnú na športovisku, ba niekedy 
i v rovnakej disciplíne. Bratia Ivan, Matej 
a Vlado Mikovci – boli nielen športovci na 
ihrisku – hrávali futbal, ale ikonicky sa za-
písali do dejín stolného tenisu v Krupine, 
z nich najmladší Vladimír dokonca na sve-
tovej úrovni. Bratia Ivan a Vlado už odišli 
na večnosť v rokoch 2017 a 2018 a 22. 
marca 2022 v Banskej Bystrici nás opustil 
i najstarší z bratov Matej Miko, ktorého 
všetci poznali a volali jednoducho Maco. 
Matej Miko sa narodil v Krupine roku 

1936 v rodine Mateja Mika a Gizely rodenej Kováčovej. Pracoval 
ako zubný technik v rokoch 1952 – 1979 v Nemocnici s poliklinikou 
Krupina a v rokoch 1979 – 1992 v Jednote, s.d. Krupina. Od mla-
dosti hrával za Krupinu futbal, hokej, neskôr (paralelne od r. 1950) 
po príchode športovca a neskoršieho trénera Viliama Sýkoru spolu 
s bratmi začali intenzívnejšie hrávať i stolný tenis. Približne v roku 
1961 sa spolu s krupinskými stolnými tenistami úspešne prebojoval 
do II. ligy a v roku 1963 sa v súťaži jednotlivcov v Liptovskom Mi-
kuláši Matej Miko stal majstrom kraja. Hrával až do obdobia nástu-
pu mladšej generácie v druhej polovici 70-tych rokov. Neskôr – no 
už v dôchodkovom veku – sa k reprezentácii Krupiny vrátil a ešte 
v roku 2003 hrával 4. ligu za Krupinský telovýchovný klub. Matej 
Miko pôsobil aj ako rozhodca, pričom získal všetky stupne a mohol 
rozhodovať aj na celoštátnej prípadne medzinárodnej úrovni. Matej 
Miko rozhodoval približne na troch súťažiach majstrovstiev Euró-
py a ďalších československých celoštátnych súťažiach. Rozhodoval 
v súťaži TOP 12 európskych hráčok a hráčov v roku 1978 v Prahe 
ako hlavný rozhodca a naposledy v roku 1979 rozhodoval na Čes-
koslovenskej univerziáde. Matej Miko získal niekoľko rôznych oce-
není najmä od Československého zväzu telesnej výchovy a športu 
(Stredoslovenský kraj v Banskej Bystrici). V roku 1988 mu Telový-
chovná jednota – spojené závody Krupina udelila Čestné uznanie 
za podiel a rozvoj športu z príležitosti 85. výročia organizovanej te-
lovýchovy v Krupine a v roku 2000 mu Mesto Krupina pri príležitosti 
60.výročia organizovaného stolného tenisu v Krupine udelili plaketu 
za dlhodobý rozvoj telovýchovy a športu. Nie je preto náhoda, že 
mu primátor mesta v roku 2017 prepožičal Cenu primátora mesta 
Krupina. Tým ocenil jeho športovú angažovanosť v stolnom tenise, 
jeho dokumentáciu športu, ale aj dar krupinskému múzeu. Vďaka 
jeho podpore sa najmladší brat Vladimír rozhodol darovať do zbie-
rok Múzea Andreja Sládkoviča fotografie a najvýznamnejšie medai-
ly a poháre svojej športovej kariéry. Matej tiež neúnavne zbieral 
kronikárske informácie o futbale, ale najmä o stolnom tenise, kto-
ré sa (dúfajme) zachránia pre budúce generácie, a to vďaka jeho 
snahe ich uchovať v pamäťovej inštitúcii mesta Krupina. Dlhé roky 
sa stal priaznivcom chrámového speváckeho zboru pri Rímskokato-
líckom kostole v Krupine (dnes Cantus Carponensis), kde spievala 
jeho manželka Drahuška. Všetci traja bratia Ivan, Vladimír a Matej 
zanechali manželky a potomkov a v Krupine aj sestru Martu. Matej 
Miko i jeho súrodenci robili česť svojmu rodnému domu i rodnej 
Krupine.                                      PhDr. Miroslav Lukáč, múzeum 

Mesto Krupina v mesiacoch december 2021 až január 2022 usku-
točnilo formou ankety na webovej stránke mesta prieskum na zis-
tenie záujmu o vybudovanie „Detských jaslí“ v meste Krupina pre 
deti vo veku 1; 1,5 až 2 roky.
Vzhľadom na krátkosť času, sa do ankety sa zapojilo len 
84 respondentov, čo prestavuje 42%  všetkých rodičov 
detí v sledovaných vekových kategóriách.  Do prieskumu 
sa teda zapojilo menej než polovica dotknutých rodičov, 
preto je  uvedená vzorka nepostačujúca k prijatiu záväz-
ného rozhodnutia ohľadom  vybudovania detských jaslí.
Vážení rodičia,
v nadväznosti na hore uvedené  si Vás dovoľujeme požia-
dať  o vyjadrenie záujmu o zriadenie Detských jaslí formou 
priloženej návratky, ktorú môžete doručiť do schránky 
„Anketa - Detské jasle“ vo vestibule budovy MsÚ, alebo vy-
plnením ankety na webovej stránke mesta www.krupina.
sk alebo zaslaním e-mailovej správy na adresu krupina@
krupina.sk pod heslom ANKETA, v ktorej odpoviete na na-
sledovné otázky:

Odišiel Krupinčan a športovec Matej Miko 

WiFi pripojenie na internet je podmienené obojsmernou komunikáciou medzi prístu-
povým bodom a pripojeným zariadením vybaveným bezdrôtovým adaptérom WiFi 
(Váš notebook, tablet, mobil).
Pre bezplatný verejný internet mesta je potrebné vybrať názov siete - 
SSID: Free_Wifi_Mesto_Krupina 
Technické zariadenie, montáž a prenos dát v plnej miere hradí firma DETRONICS, 
s.r.o., ktorá je dlhodobým spoľahlivým obchodným partnerom mesta Krupina v ob-
lasti internetového pripojenia a prevádzkuje v našom meste optickú sieť  poskytujú-
cu občanom pripojenie na internet a IP televíziu.
Verejné prístupové body (Hotspoty):

Svätotrojičné námestie, Námestie SNP, Vartovka

mailto:krupina@krupina.sk
mailto:krupina@krupina.sk
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Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Krupina za rok 2021
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2021 hlavná kontrolórka Mesta Krupina Ing. Marta Murínová predložila na rokovanie mestskému za-
stupiteľstvu, konaného dňa 28.2.2022  v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov.
V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v z. n. p. vykonáva hlavný kontrolór kontrolnú činnosť, 
ktorou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými 
právami mesta, ako aj s majetkom, ktoré mesto  používa podľa osobitných predpisov. 
Ďalej sa jedná o kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania 
všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrola dodr-
žiavania interných predpisov mesta a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
Činnosť hlavného kontrolóra sa opierala  o nasledovné právne normy: 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  v z. n. p.
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p.
zákona č. 343/2015 Z .z. o verejnom obstarávaní v z .n. p.
zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v z. n. p.
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.
opatrení MF SR, ktorými sa ustanovujú postupy účtovania pre mesto, jednotná ekonomická klasifikácia  a výkazníctvo obcí,
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach, poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p.
Kontrolnej činnosti podľa zákona podliehali nasledovné subjekty, ktorými sú:
mestský úrad
rozpočtové  a neziskové organizácie zriadené mestom
právnické osoby založené mestom, v ktorých má mesto majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým 
bol majetok mesta prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta 
účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s 
týmito prostriedkami.
Činnosť hlavného kontrolóra za obdobie roka 2021 bola vykonávaná v rozsahu:
Výkon priamej kontrolnej činnosti.
Výkon iných odborných činnosti,  spracovanie Odborného stanoviska k návrhu Programového rozpočtu mesta Krupina na roky 2022 – 
2024 s odporúčaním „schváliť predložený návrh rozpočtu na rok 2022“ v súlade so zákonom č. 369/1990.
Na 10. zasadnutí Mestského zastupiteľstva konaného dňa 8.12.2021 bolo tiež predložené hlavnou kontrolórkou Stanovisko k dodržaniu 
podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania zmysle § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako a Komplexné posúdenie úverového zaťaženia 
Mesta Krupina. 
Účasť na odborných školeniach a systematickom odbornom vzdelávaní.
Kontrolná činnosť v roku 2021 bola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti na IV. Q. 2021, schváleného uznese-
ním č. 258/2021 na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Krupine konanom dňa 29.09.2021.
Boli vykonané 3 kontrolné akcie. 
Z ukončených kontrol boli vypracované 3 výstupné materiály, z toho jedna kontrolná akcia bola ukončená správou.  
Jednalo sa o kontrolu vykonanú na Mestskom úrade,  Kontrola plnenia uznesení Mestského 
zastupiteľstva v Krupine za  obdobie od 1.7.2020 do  30.9.2021.  V uvedenom období funkcia hlavného kontrolóra nebola 
obsadená. 
Touto kontrolou boli  uznesenia vyhodnotené za  splnené, v plnení a štyri uznesenia boli zrušené. 
Dve  kontrolné akcie boli ukončené návrhom správy a správou.
Boli to Kontrola hospodárenia v Základnej umeleckej škole za obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 10. 2021.
Kontrolné zistenia sa týkali porušenia § 7 v nadväznosti na § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 
v z. n. p. – nevykonanie, resp. len formálne vykonanie základnej finančnej kontroly, a porušenia §13 ods. 2 zákona 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov – nedodržanie súladu časového použitia 
finančných prostriedkov. 
Kontrola hospodárenia v Domčeku – Centre voľného času  boa vykonaná tiež  za obdobie od 1. 1. 2021  do  31. 10. 2021. 
Súhrn kontrolných zistení bol nasledovný:
1.porušenie § 5  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorý definuje príjmy zo závislej činnosti, kde náhrada mzdy počas 
dovolenky je zdaniteľným príjmom, ktorý nebol zahrnutý do zdaniteľného základu,
2. porušenie zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení, v § 231, ods. 1 uvádza povinnosti zamestnávateľa, medzi ktorými je aj 
povinnosť zamestnávateľa, v štruktúre, ktorú určuje Sociálna poisťovňa, predkladať mesačný výkaz poistného, ktorého súčasťou je aj 
počet dní poistenia každého zamestnanca,
3. porušenie zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení, § 232 hovorí o povinnosti zamestnávateľa viesť evidenciu zamestnancov 
na účely sociálneho a dôchodkového poistenia, 
4. porušenie interného predpisu účtovnej jednotky Domčeka – CVČ, registratúrny poriadok, ktorý je schválený ministerstvom 
vnútra SR, štátny archívom vo Zvolene, ktorého súčasťou 
je aj Registratúrny plán Domčeka - CVČ, v ktorom je uvedené, že sa mzdové listy organizácie uchovávajú 20 rokov,
5. porušenie § 7 v nadväznosti na § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v z .n. p. – nevykona-
nie, len formálne vykonanie základnej finančnej kontroly.
Na základe vyššie uvedených porušení, bola štatutárnym zástupcom organizácií uložená povinnosť prijať konkrétne opatrenia na nápravu 
zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku a predložiť správu o ich splnení. 
Títo nepodali námietku k zisteným porušeniam zákonov a prijali opatrenia na nápravu zistených nedostatkov, ktoré 
spolu so správou o ich plnení  doručili zriaďovateľovi v stanovenom termíne.
Pri výkone kontrolnej činnosti hlavná kontrolórka mesta postupovala podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon, zákon NR SR č. 
357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.      

                                                                                                                                    Ing. Marta Murínová, hlavná kontrolórka mesta 
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Správy o výsledku kontrol vykonaných v období 
od 1. 1. 2022 - 31. 3. 2022

OTVORENIE BRÁN MESTA KRUPINA 
6. máj 2022

Milí Krupinčania,
Mesto Krupina - Oddelenie kultúry, športu a cestovného 

ruchu, o.z. Podzemie Krupiny,
 pod záštitou OOCR Stredné Slovensko, Vás srdečne pozýva 

v piatok 6. mája 2022 na otvorenie turistickej sezóny - 
symbolicky pomenované 

OTVORENIE BRÁN MESTA KRUPINA.

O 14-tej hodine Vás privítame v infostánku na Svätotrojičnom 
námestí, kde Vám poskytneme informácie ako prežiť májové po-
poludnie v Krupine. Každú hodinu budú organizované vstupy do 
Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine, do podzemných pivníc na 
Sládkovičovej ulici, alebo si môže požičať bicykle v kaviarni Profile 
coffee. Zaujímavá bude určite komentovaná prehliadka PO STO-
PÁCH ANDREJA SLÁDKOVIČA, ktorou Vás bude sprevádzať historik 
mesta PhDr. Miroslav Lukáč. O 18-tej hodine začne na Svätotrojič-
nom námestí krátky kultúrny program. 
Najprv vystúpenie speváckej skupiny Vartovka a následne vystú-
penie Historickej skupiny VIR FORTIS, ktorá predvedie ukážku 
uväznenia bosorky do klietky hanby. Ďalším bodom programu je 
historický sprievod na Vartovku. Veľmi nás poteší, keď si vaše de-
tičky vezmú zo sebou lampióniky a spoločne vyjdeme na Vartovku, 
kde vás čaká ďalší program. Tradičné zapálenie vatry pri príležitosti 
77. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a Ohňová show v podaní 
historickej skupiny VIR FPRTIS. 
Veríme, že sa pripojíte, zabavíte, oddýchnete a spo-
lu s nami pekne strávite piatkové popoludnie 6. mája 2022.                                                                                                                                            
                            Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu

Správy o výsledku kontrol boli predložené v zmysle § 18f, ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ne-
skorších predpisov na druhom zasadnutí MsZ konaného dňa 28. 2. 2022.
Kontroly boli vykonané na základe Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022, schváleného uznesením č. 390/2022, na 10. zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v Krupine, konanom dňa 8. 12. 2021.
Predmetom prvej kontroly  bola kontrola  plnenia uznesení za obdobie IV.Q.2021.
V uvedenom období   MsZ zasadalo 27. 10. 2021 a  8. 12. 2021 na ktorých  bolo prijatých 127 uznesení. 
Dňa 27. 10. 2021  bolo prijatých 37 uznesení z toho dve uznesenia sú v plnení.
Dňa 8. 12. 2021 bolo prijatých 90 uznesení z toho tiež dve uznesenia sú v plnení a jedno uznesenie č.383/2021 nebolo splnené. 
Jednalo sa o predloženie úsporných opatrení, ktoré mala pani riaditeľka Domčeka - CVČ predložiť, spoločne s vykona-
nými opatreniami na získanie príspevku na deti, ktoré nemajú trvalé bydlisko v meste do 31.1.2022,  zriaďovateľovi.
Druhou kontrolou   bolo čerpanie finančných prostriedkov z  Rezervného fondu  za  roky 2017 – 2021. 
Mesto Krupina vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 odst.4 zákona č. 583/2004 Z.z. zákona o rozpočtových pravidlách územ-
nej samosprávy v  znení neskorších predpisov na financovanie investičného rozvoja mesta.
O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.
Pri čerpaní finančných prostriedkov  platí povinnosť výkonu základnej finančnej kontroly, ktorá je zakotvená v § 7 zákona č. 357/2015 
Z.z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov. Zodpovednosť za vykonanie základnej finančnej kontroly nesie štatutárny 
orgán orgánu verejnej správy, čo je uvedené v § 6 ods. 2 toho istého zákona. 
Ďalej povinnosť  podľa §13 ods. 2 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej  samosprávy a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v z.n.p. zabezpečiť financovanie bežných aj kapitálových výdavkov v zmysle schváleného resp. upraveného rozpočtu na 
príslušný kalendárny rok.
Kontrolou bolo zistené, že  nedošlo k porušeniu zákona č. 357/2018 Z.z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p..
V priebehu kontroly boli chyby po vecnej aj  formálnej stránke  odstránené. 
MsZ zobralo na vedomie predložené kontroly.
Šiestym predloženým bodom, pani hlavnou kontrolórkou, na  druhom zasadnutí Mestského zastupiteľstva konanom dňa 
28. 02. 2022 bolo Stanovisko  k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania k 31. 12. 2021, v zmysle 
§ 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení 
neskorších predpisov, ako a Komplexné posúdenie úverového zaťaženia Mesta Krupina k tomuto dátumu. 
Mesto Krupina spĺňa zákonné podmienky uvedené v §17 ods.6 písm. a) a b) zákona    č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, za ktorých je možné prijať návratné zdroje financovania a že prijatie ďalších ná-
vratných zdrojov financovania dlhodobo nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch. 
                                                                                                                                             Ing. Marta Murínová, hlavná kontrolórka mesta
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Knižnice v súčasnosti plnia omnoho viac funkcií ako v minulosti, keď boli v prvom rade miestom na požičiavanie kníh. 
Knižnica v súčasnej dobe by mala byť aj miestom, kde sa stretávajú rôzne komunity, kde sa organizujú tvorivé dielne 
nielen pre deti a mala by tiež vytvárať vhodné podmienky na sebavzdelávanie. 

Knižnica vytvára podmienky na sebavzdelávanie a tvorivé dielne 

Našu Mestskú knižnicu tiež po-
značila doba pandémie, jej dve-
re boli pre našich čitateľov za-
tvorené a neskôr sme pracovali 
v obmedzenom režime. Našli 
sme ale spôsob, ako ponúknuť 
knihy našim čitateľom – knihy 
sme vymieňali „vo dverách“. 
Veď jedna z mála činností, kto-
rú sme mohli v karanténe doma 
robiť, bolo čítanie. Verím, že 
tento rok to bude iné, nastala 
lepšia doba a knižnica sa vracia 
do starých čias. 
Začali sme hneď v januári, keď 
sme si spolu so žiakmi 4. B trie-
dy Základnej školy  J. C. Hron-
ského a tiež s bývalými pani 
učiteľkami z Klubu dôchodcov 
pripomenuli Medzinárodný deň 
pamiatky obetí holokaustu. 
Aby téma našich čitateľov viac 
zaujala, pozvali sme na bese-
du aj historika nášho mesta 
PhDr. Miroslava Lukáča, ktorý 
nám porozprával o ľuďoch ži-
júcich v tom období v Krupine, 
ktorých príbehy doplnil starými 
fotografiami.  Koncom februára 
sme v knižnici privítali aj žiakov 
zo školského klubu Základnej 
školy E. M. Šoltésovej – Sto-
nožkárov. Spolu s pani vycho-
vávateľkou Mgr. Stankovičovou 
sme vybrali knihu Osmijankove 
rozprávky od Kristy Bendovej. 
Prečítali sme si vtipnú rozpráv-
ku O sedemhlavej žirafe, ktorej 
ponaučenie je príznačné aj na 
túto dobu.
Prvý marcový týždeň bol na Slo-
vensku Týždňom slovenských 
knižníc. Svoju tradíciu začal už 
v roku 2000 a vyhlasujú ho Slo-
venská asociácia knižníc so Slo-
venským spolkom knihovníkov 
a knižníc. Ide o podujatie, ktoré 
má zviditeľňovať knižnice a ich 
pôsobenie prostredníctvom 
rôznych aktivít. Každoročne sa 
uskutočňuje pod spoločným 
mottom „KNIŽNICE PRE VŠET-
KÝCH.“ Čitatelia mohli v rámci 
Týždňa slovenských knižníc zís-
kať ročné členstvo v našej kniž-
nici zdarma. 
Pripravili sme aktivity pre rôz-
ne školské skupiny a podujatia 
pre našich čitateľov. Knižnicu 
navštívili deti z MŠ na Malinov-
ského ulici a ulici Ivana Krasku 
v Krupine. Väčšinou išlo o prvý 
vstup škôlkarov do knižnice. 
Dozvedeli sa, ako si môžu zalo-
žiť svoj čitateľský preukaz, spo-

lu sme sa prešli po priestoroch 
knižnice a ukázali sme si a pre-
čítali rôzny typy kníh, hádali sme 
hádanky a vyrábali sme záložku 
do knihy. So žiakmi zo základ-
ných škôl v Krupine, Senohra-
de, Špeciálnej školy v Krupine 

sme si povedali, prečo je marec 
mesiacom knihy, čítali sme roz-
právky, povesť, ktoré sme pod-
porili rôznymi úlohami. 

Hovorili sme aj o Veľkonočných 
sviatkoch a tradíciách v Honte, 

o ľudovej rozprávke, a iných té-
mach. 
Pravidelnými návštevníkmi kniž-
nice sú aj čitatelia z COR cen-
trum n. o. - resocializačného 
strediska v Krupine. Pod vede-
ním pani Mgr. Bartošovej sme si 
prečítali úryvok z knižky Démon 
Chlast od Johnyho Peťku.
Predposledný marcový deň 
navštívila Mestská knižnica pre 
zmenu školský klub Stonož-
ka priamo v ich škole. Strávili 
sme spolu príjemné popolud-
nie, stretli sme sa pri príležitosti 
Medzinárodného dňa detskej 
knihy, ktorý je spojený s naro-
dením najväčšieho rozprávkara 
sveta Hansa Christiana Ander-
sena. Porozprávali sme si zau-
jímavosti z jeho života, deti vy-
riešili Andersenove rozprávkové 
šifry a ukázali sme si aj Ander-
senove menej známe rozprávky 
a knižky.
Pre našich čitateľov sme pri-
pravovali besedu s regionálnym 
spisovateľom Vojtechom Czo-
borom, ktorý nám mal pred-
staviť svoju novú knihu Zabiť 
diabla nie je hriech. Jej dej sa 
odohráva v regióne Hont a No-
vohrad. Žiaľ zo zdravotných 
dôvodov spisovateľa sme be-
sedu museli zrušiť. Ale pevne 
verím, že čoskoro budeme mať 
náhradný termín, o ktorom Vás 
budeme včas informovať.
Na záver ešte niekoľko faktov: 
v rámci Týždňa otvorených 
knižníc sa zapísalo 140 dospe-
lých čitateľov a 110 detských či-
tateľov. V mesiaci marec navští-
vilo Mestskú knižnicu v rámci 
pripravených 35 podujatí spolu 
približne 521 malých aj veľkých 
čitateľov. Touto cestou sa na-
šim stálym čitateľom ospravedl-
ňujeme, ak boli dvere knižnice 
zatvorené. Ale bolo to z dôvodu 
prebiehajúcich podujatí.

O tom, že knihy nám poskytujú 
množstvo cenných informácií, 
rád a pohľadov na svet už snáď 
ani nemusíme hovoriť.  Verím, 
že práve mesiac marec bude 
pre nás inšpiráciou, aby sme 
vymenili obľúbený film či seriál 
za knihu, čím si vytvoríme svoj 
vlastný obraz. Veď našej fantá-
zii sa žiadne medze nekladú. Ak 
neviete, kde začať, požičajte si 
knihu z našej Mestskej knižnice.
                    Ing. Dušana Janeková
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41.ročník tradičných chodeckých pretekov v Dudinciach získal zlatý štatút svetovej 
atletiky a aj vďaka tomuto môžeme očakávať účasť najlepších chodcov z celého sveta. 
Podujatie sa uskutoční v sobotu 23.apríla 2022 a veríme, že po dvoch rokoch to bude 
opäť s bohatou účasťou nenahraditeľných divákov. Tešíme sa a všetkých Vás srdečne 
na podujatie pozývame.                                                   Mgr. Július Korčok, riaditeľ pretekov

Dudinská 50 - zlatý chodecký míting svetovej atletiky

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁInfolistyInfolisty
INFOLISTY - informačné noviny - občasník Mestského úradu v Krupine. V súlade s ochranou osobných údajov (GDPR). 
Vydavateľ: Mestský úrad v Krupine, Svätotrojičné námestie 4/4, Kontakt: 045/555 0311, krupina@krupina.sk, Distribúcia: 
Slovenská pošta, a.s., do každej domácnosti obyvateľov mesta Krupina. Redakčná rada: Ing. Radoslav Vazan, Mgr. Oľga 
Búryová, Mgr. Martin Selecký, Ján Alakša, PhDr. Miroslav Lukáč, Mgr. Zdenka Sýkorová.Tlač: Tlačiareň Nikara - Róbert 

Halové majstrovstvá Stredoslovenské-
ho atletického zväzu v kategórii mlad-
ších žiakov v Banskej Bystrici, ktoré sa 
konali 19. 3. 2022 odštartovali našu se-
zónu.
Ziskom 4 medailí sme sa jednoznačne zaradili 
medzi úspešné kluby. 
Najúspešnejším atlétom bol Samuel Fur-
hoffer so ziskom 3 medailí (zlato, striebro, 
bronz) a Dominika Janeková so ziskom me-
daily bronzovej. Spolu sme absolvovali 17 
štartov, z ktorých vyberám tie najlepšie do-
siahnuté výsledky:
1. miesto - Furhoffer Samuel - 600m (1:54.60)
2. miesto - Furhoffer Samuel - 60m (08.27 
- PB)
3. miesto - Furhoffer Samuel - skok do diaľky 
(451cm - PB)
2. miesto - Janeková Dominika - 2000m chô-
dza (13:10.76 - PB)
5. miesto - Liptay Slavomír - 600m (2:01.64 
- PB)
6. miesto - Lendvorský Flávio - 600m 
(2:02.98 - PB)
9. miesto - Ungvarský Marko - skok do diaľky 
(395cm)
21. miesto - Vicianová Nina - 60m (09.28)
20. 3. 2022 pokračoval v Banskej Bystrici 
druhý súťažný deň majstrovstvami SsAZ naj-
mladších žiakov. 
Vo veľmi početnej konkurencii sme mali za-
stúpenie aj my. Napriek tomu, že sme ne-
získali medailu, veľmi nás teší záujem detí o 
šport a súťaže. Reprezentovali nás: Rašner 
Michal, Rašner Maxim, Hudec Jakub a Raš-
nerová Michaela.
V rovnaký deň sa konali aj Majstrovstvá SR 
v polmaratóne a preteky na 10 km v Trnave. 
Atletický Klub Krupina mal početné a veľmi 
úspešné zastúpenie. 
V kategórii jednotlivcov sa stal vicemajster 
SR Šimon Wahlandt a v súťaži družstiev sa 
družstvo AK Krupina umiestnilo taktiež na 
vynikajúcom striebornom mieste v zložení: 
Wahlandt Š., Sopko J., Korčok J., Vladár J., 
Šrámek V.
Výsledky majstrovstiev SR:
 2. m. Šimon Wahlandt
13. m. Ján Sopko
21. m. Ján Vladár
33. m. Július Korčok
38. m. Vladimír Šrámek
46. m. Ján Ungvarský
Na 10km trati nás reprezentovali:
21.m. Radoslav Jambrich
DNF - Adrián Drozdík

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu klubu 
a mesta Krupina.                 
                                                Mgr. Július Korčok

Medailová žatva 
atlétov z AK Krupina 
hneď na úvod sezóny
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