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Dňa 3. mája o 17.00 hodine sa počas 14. ročníka Dní mesta Krupina na zasad-
nutí slávnostného Mestského zastupiteľstva v Krupine uskutočnilo oceňovanie 
osobností. Medzi laureátmi boli Erik Bačinský, MVDr. František Sekula, Ing. Marian 
Pokorný a Mária Víbošťoková in memoriam. Po slávnostnom príhovore primáto-
ra mesta Krupina Ing. Radoslava Vazana, ďalej príhovore primátorky družobného 
mesta Krapinské Toplice Gordany Jureković a starostu ďalšieho mesta Nepomuk 
Ing. Jiřího Šveca, primátor laureátom odovzdal ocenenia. Rodina Víbošťoková sa 
rozhodla vzhľadom na okolnosti prevziať ocenenie v súkromí. Ocenení sa obecen-
stvu prihovorili a podpísali do Pamätnej knihy mesta Krupina. Nakoniec vystúpil 
chrámový spevácky zbor Cantus Carponensis pri rímskokatolíckom kostole v Krupi-
ne. Z prezentovaného portfólia zaznela aj neoficiálna hymna mesta Nad Krupinou. 

Pani Márii Víbošťokovej bola udelená Cena mesta Krupina in memoriam za dlhoročnú obetavú a vynikajúcu prácu v Zbore pre 
občianske záležitosti a za zásluhy v oblasti rozvoja služieb občanom mesta Krupina. Mária Víbošťoková sa narodila v roku 1965 v Šahách 
a po skončení štúdia nastúpila na MsNV v Krupinena úseku evidencie obyvateľov, v roku 1993 na sekretariáte primátora mesta Krupina. 
Od nástupu do zamestnania bola členkou ZPOZ a Komisie Človek človeku, ktoré zabezpečovali občianske služby obyvateľom Krupiny. Bola 
zároveň tým človekom, ktorý vítal do života každé narodené dieťa, stála pri novo uzatvorených manželstvách, životných jubileách, uctila 
si každého človeka pri výročí v seniorskom veku a v neposlednom rade svojou prácou pre prípravu rozlúčkových rečí odprevádzala obyva-
teľov mesta na ich poslednej ceste. Každý príhovor, každá veta bola súčasťou príhovoru prispôsobeného na mieru života človeka. Mária 
Víbošťoková rovnako zabezpečovala prijímanie oficiálnych delegácií a návštev mesta, pričom získavala množstvo sponzorských darov pre 
rôzne podujatia organizované na pôde mesta. Práca pre občanov bola jej poslaním, koníčkom i šťastím. Nepoznala piatok, sviatok alebo 
nedeľu. Pre úrad žila a práci sa aj obetovala nehľadiac na vlastné zdravie. Pani Mária Víbošťoková obetavo a vytrvalo pracovala v službe 
občanom takmer 37 rokov, a to až do náhlej smrti 4. októbra 2021. Ing. Marianovi Pokornému bola udelená Cena mesta Krupina 
za prínos a zásluhy o rozvoj volejbalu v meste Krupina, ako aj za dlhoročnú trénerskú prácu a zásluhy o popularizáciu tohto športu a prí-
pravu zverencov, ktorí sa zaradili medzi reprezentantov Slovenskej republiky. Ing. Pokorný sa narodil v roku 1966 v Krupine a po štúdiu 
na Strojársko-technologickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave nastúpil na Výskumný ústav strojov a mechanizmov 
na odbor kontroly kvality a od roku 1991 pracoval v ZŤS Krupina. V roku 1993 sa podie-

ľal na založení súkromnej spoločnosti SNAP, s.r.o. 
Krupina. K volejbalu ho ešte ako študenta krupin-
ského gymnázia pritiahli krupinskí reprezentanti 
a aktívni hráči okolo Jána Grniaka a Jána Lapi-
na. Začínal v kadetskej kategórii, neskôr prešiel 
k mužom, ktorí v tom čase hrávali krajskú súťaž 
III. ligu. Po skončení aktívnej činnosti družstva 
mužov v roku 1998 Ing. Pokorný inicioval vznik 
a viedol volejbalový krúžok chlapcov na II. ZŠ 
v Krupine a od roku 1999 začala pravidelná prí-
prava dievčat na I. ZŠ v Krupine, kde spoluzakla-
dal Školské športové stredisko zamerané na vo-
lejbal. Pri jeho vzniku spolupracoval s Mgr. Júliusom Gálikom, neskôr sa k nim pridal Michal Strelec. 
Už od sezóny 2000/2001 žiačky pravidelne nastupovali v pravidelnej súťaži. Poctivý tréning a sys-
tematická práca so zverencami priniesla viacero úspechov a rozšírenie vekových kategórií. V roku 
2008 volejbalový klub veľmi úspešne organizoval semifinálový turnaj majstrovstiev SR kadetiek 
za účasti domáceho družstva, ktoré skončilo na 3. mieste. V roku 2010 sa krupinské juniorky pod 
vedením trénerov Jána Odzgana a Michala Strelca prebojovali na finálový turnaj MSR, kde obsadili 
6. miesto. Základ úspešných junioriek vytvoril aj základ družstva žien, ktoré v sezóne 2011/2012 
zvíťazilo v súťaži I. ligy žien východ, čím si zabezpečilo účasť v baráži o postup do extraligy žien, v 
ktorej obsadilo nepostupujúce 3. miesto. Z hľadiska športovej výkonnosti a náročnosti sa jedná o 
doteraz najväčší úspech krupinského ženského volejbalu. Družstvo žien pod vedením trénerov Po-
korného, Zlievskeho a Strelca pôsobilo v I. lige niekoľko sezón. V sezóne 2013/2014 staršie žiačky 
vo finálovom turnaji MSR skončili na 8. mieste, trénermi boli Marián Pokorný a Zdenko Zlievsky. 
V aktuálnom roku mladšie žiačky pod vedením Patrície Zošiakovej a Viktórii Hollej vo finále MSR 
obsadili striebornú priečku. Ing. Pokorný a tréneri krupinského klubu vychovali hráčky, ktoré v 

minulosti hrávali alebo dnes hrávajú extraligu žien Dominiku Križanovú a Patríciu Zošiakovú, ďalej Annu Kohútovú, ktorá je aj v ženskej 
reprezentácii Slovenska a za juniorskú reprezentáciu nastúpila Iva Skopalová. 
Ing. Pokorný sa ako tréner a dlhoročný predseda volejbalového klubu priamo či nepriamo podieľal na všetkých /pokračovanie na str.2/

Slávnostné mestské zastupiteľstvo 
ocenilo navrhnuté osobnosti mesta
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INEKO - nezávislí inštitút pre ekonomické a sociálne reformy je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne 
reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti. Pravidel ne každoročne už 
od roku 2006 hodnotí hospodá renie obcí, miest a samo správnych krajov podľa rozličných ekonomických ukazovateľov, ktoré ho voria o 
celkovej ekono mickej kondícii každej samosprávy. V posled nom zverejnenom hod notení za rok 2020 dosiahlo naše mesto krásne 19. 
miesto spome dzi celkovo 141 hodno tených samospráv miest, čo nás s hodnotením „Výborné finančné zdra vie“ s hodnotou 5,3 radí medzi 
najlep šie hospodáriace mestá na Slovensku. V grafoch sú uvedené hodnoty aj za rozpočtové a príspev kové organizácie mesta, ako aj 
za všetky dcérske spoločnosti, ktoré zriadi lo Mesto Krupina. Z uve dených údajov je zrejmé, že hospodárime zodpo vedne so zverenými 
fi nančnými prostriedkami, grantmi, dotáciami, fon dmi, plníme si záväzky voči dodávateľom a zá roveň aktívne zabezpe čujeme čerpanie 
kapitá lového rozpočtu - inves tičnú výstavbu a rozvoj nášho mesta. 

Všetky podrobné infor mácie o hospodárení nášho mesta, ale aj iných samospráv v rámci Slo venskej republiky, kto ré Vás budú zaujímať 
sa môžete dozvedieť na internetovej stránke: www.hospodarenieobci.sk                                       Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta

Tlačová správa - V hodnotení hospodárenia 
obcí, miest a samosprávnych krajov 

za rok 2020 Krupina obsadila 19. miesto

/pokračovanie zo str.2/úspechoch hráčok VK Krupina. Svojím zanietením a nekonečným časom, ktorý venoval dobrovoľnej práci trénera, 
organizátora, sponzora, konzultanta deťom i ich rodičom, pomáhal a pomáha vytvárať podmienky pre talentované deti z Krupiny. MVDr. 
Františkovi Sekulovi bola udelená Cena primátora mesta Krupina za rozvoj športu, za dlhoročnú trénerskú činnosť a zásluhy 
o mimoriadne výsledky, ako aj za reprezentáciu žiackeho a dorasteneckého futbalu v Krupine na regionálnej i celoslovenskej úrovni. Dr. 
Sekula sa narodil v obci Divín v roku 1945 a po absolvovaní SPŠ  v Košiciach – Barci odbor veterinárny technik pracoval vo veterinár-
nom stredisku v Krupine OVS Zvolen, a to až do roku 1984. V rokoch 1979 – 84 absolvoval 5-ročné diaľkové štúdium na Vysokej škole 
veterinárskej. Od roku 1985 pracoval ako veterinárny lekár vo Veterinárnej službe v Krupine a po roku odišiel na Podnikové riaditeľstvo 
mäsového priemyslu Zvolen, kde pracoval ako vedúci útvaru riadenia akosti. Po roku 1989 pracoval na viacerých miestach v súkromných 

firmách, a to až do odchodu do dôchodku. Už v mladosti reprezentoval športový klub v 
Košiciach ako futbalista aj ako hokejista. Po príchode do Krupiny v roku 1963 hneď začal 
reprezentovať Krupinu ako člen B mužstva. Po skončení aktívnej činnosti (1973) trénoval 
krupinské mužstvo žiakov a aj dorastencov, pričom aj vďaka jeho práci sa obe udržali v 
II. lige a dokonca bojovali o postup do 
I. ligy. Niekoľkokrát v Bratislave bojovali 
o majstra Slovenska. Hoci sa to nepoda-
rilo, aj pod jeho vedením (spolu s Júliu-
som Kvasom, Pavlom Borguľom a najmä 
Vojtechom Šandom) v Krupine vyrástli 
z mimoriadnych talentov vynikajúci hráči, 
predovšetkým Ivan Galád, neskorší tréner 
viacerých slovenských mužstiev a aj slo-
venský reprezentačný tréner hráčov do 
21 rokov. Hoci Dr. Sekula skončil s tréno-
vaním v roku 1985, stopa po jeho práci 
ostala vo vychovaných talentoch dodnes. 

Za svoju prácu získal niekoľko šporvocýh či mestských ocenení. Pánovi Erikovi Ba-
činskému bola udelená Cena primátora mesta Krupina za reprezentáciu a šírenie 
dobrého mena mesta Krupina a Slovenskej republiky v silovom trojboji na európskej 
a svetovej úrovni. Erik Bačinský sa narodil v roku 1978 v Krupine. Už od stredoškol-
ských čias sa intenzívne venoval športu - kulturistike. Od roku 2002 sa začal venovať 
trojboju i súťažne. Stal sa niekoľkonásobným majstrom Slovenska a úspešným reprezentantom a medailistom na majstrovstvách Eu-
rópy a sveta v silovom trojboji – drepy, tlak na lavičke, mŕtvy ťah. Súťažil v troch váhových kategóriách: do 60 kg, do 67,5 kg a do 75 
kg. V rokoch 2002 – 2013 sa každoročne zúčastňoval majstrovstiev Európy a aj majstrovstiev sveta, pričom vo všetkých kategóriách 
vo svojej váhe pravidelne víťazil. Najlepší výkon dosiahol v tlaku na lavičke hodnotou 236 kg v kategórii do 75 kg v roku 2013 v ne-
meckom meste Eilengang. Tento rekord je dodnes neprekonaný ako vo svetovej - tak v európskej tabuľke. Jeho úspechy podporovala 
najmä rodinní príslušníci, finančne Ľubomír Rondík a krupinská firma ROBUS, s.r.o., vďaka čomu sa mohol sústrediť najmä na šport. 
Mimoriadne dôležité bolo vedenie trénerom Karolom Repiským zo Športového klubu Kornel Žarnovica, za ktorý napokon Erik Bačinský aj 
súťažil.                                                                                                                                                         PhDr. Miroslav Lukáč

http://www.hospodarenieobci.sk
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Výdavky
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Mesto Krupina nezabúda ani 
na čerešňový sad na Papuľke 
a plánuje zachovávať tradičné 
hontianske odrody ovocných 
stromov pre ďalšie generácie 
a postupne obnovovať ovocný 
sad na Papuľke. V spolupráci s 
Mestskými lesmi, s.r.o. Krupina 
sa vysadilo prvých 21 mladých 
stromčekov Čerešní vtáčej, do 
ktorých budú postupne zašte-
pené staré odrody čerešní, kto-
ré sa v minulosti hojne pesto-
vali na Honte. Jedná sa hlavne 
o Krupinskú Dudečku, Čelovskú 
chrupku, či iné tradičné lokálne 
odrody.  
          Radoslav Pakši, vedúci 
oddelenia komunálnych služieb

Oddelenie komunálnych služieb mesta Krupina sa 
naplno venuje úprave zelene v meste. Prvé tohtoročné 
kosenie absolvovali zamestnanci začiatkom mája, 
odvtedy už pokosili celé mesto. Pri práci používajú 
krovinorezy, traktorové, bubnové ako aj parkové 
kosačky, pričom na zber si pristavujú príves. Pokosenú 
trávu pracovníci dávajú na kopy, ktoré následne zvážajú 
miestnym poľnohospodárom do oplôtkov pre zvieratá. 
Trávnaté plochy v meste sú rozsiahle, preto nie je 
možné, aby bolo všetko naraz pokosené v rovnakej 
výške. Zamestnanci Komunálnych služieb robia všetko, 
čo je v ich silách, a preto ďakujeme obyvateľov mesta 
za trpezlivosť. Postupne sa začala druhá etapa kosenia 
a opäť sa od začiatku kosí komplet celé mesto. 
O tom, kde sa kosí sa rozhoduje podľa výšky trávy 
v konkrétnej časti, všetko však závisí od počasia. 

Oddelenie komunálnych služieb - letná údržba v meste

Rozkvitnutá Krupina - 
Stromy, kvety, tráva, 
kry ale aj parky tvoria 
neoddeliteľnú súčasť 
života človeka v meste. 
Vhodne dopĺňajú ar-
chitektúru zastavaných 
plôch, dokážu pozi-
tívne pôsobiť a záro-
veň vytvárajú priestor 
pre kultúrno - rekre-
ačné vyžitie. Údržba a 
starostlivosť o verejnú 
zeleň je preto jednou 
z dominantných čin-
ností mesta. Jednou 
z kľúčových činností 
v tomto období je, 
samozrejme, polieva-
nie mestskej zelene. 
Mesto Krupina vy-
sadilo v jednotlivých 
častiach mesta záhony 
s rôznymi druhmi kve-
tov. V tomto období si 
môžu okoloidúci na-
plno vychutnávať ich 
krásu. Veríme, že za-
kvitnutá Krupina robí 
radosť Krupinčanom 
i drobnému hmyzu.  
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Vyčistené okolie, lavičky a nová zeleň. Aj takto sa vytvára oddychová zóna pri Krupinici.  Oddychová zóna popri Krupinici sa nachádza 
v úseku medzi Majerským radom a Plavárenskou ulicou. Cieľom projektu je vytvoriť priestor pre oddych v blízkosti centra mesta a vytvoriť 
atraktívny priestor hlavne pre mamičky s deťmi a občanov na oddych. Zmyslom projektu je aj bezpečnosť, preto sme osadili rampy, aby 
neprechádzali týmto úsekom autá. V spolupráci so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou boli osadené obrubníky a vyasfaltovaný 
široký chodník, aby dostali viac priestoru chodci, cyklisti, kolobežkári a korčuliari.  

Oddychová zóna pri Krupinici

Vysadili sa sakury, osadili sa lavičky a smetné koše a postupne plá-
nujeme pridávať ďalší mobiliár. Tento priestor vďaka tejto zmene 
dostane v blízkej budúcnosti úplne nový vzhľad a bude slúžiť v 
prvom rade obyvateľom nášho mesta, mamičkám s deťmi a se-
niorom.

Mesto Krupina osadilo rampy v dvoch lokalitách. Osadenie ram-
py pri Hanišbergu pri zjazde ku Krupinici súvisí so zabezpečením 
okolitého priestranstva. V tejto lokalite bezohľadní ľudia vyhadzo-
vali smeti. Osadením novej 9 metrovej rampy sa tomu snažíme 
zabrániť a tým chrániť životné prostredie. Pracovníci oddelenia 
komunálnych služieb práve v tomto úseku turistického chodníka 
k starým dubom a k národnej prírodnej rezervácii Mäsiarsky bok 
vyzbierali 240 kg odpadu. Osadením rámp v blízkosti ciest budeme 
pokračovať aj do budúcna, ak sa to ukáže, ako dobré riešenie. 

Nove rampy v meste

Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta 

Druhá rampa sa osadila pri strážnej veži Vartovka. Rampou chceme 
zabrániť prístupu bezohľadným vodičom áut ku strážnej veži, aby 
zostala oddychová zóna neporušená a tichá pre obyvateľov a náv-
števníkov mesta. 

Od miesta umiestnenia rampy pracovníci oddelenia komunálnych 
služieb rozprestreli zeminu a začne sa so zatrávnením a skrášľova-
ním okolia strážnej veže. 
                                          Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta
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Rekonštrukcia ulice Dionýza Štúra v Krupine
Ďalšou významnou investíciou v meste tento rok je „Rekonštrukcia ulice Dionýza 
Štúra v Krupine“, ktorej predmetom je oprava zlého stavebno-technického stavu 
asfaltovej cesty, vrátane poškodených a nefunkčných častí dažďovej kanalizácie. 
Asfaltový kryt riešenej cesty je značne poškodený a narušený viacerými rozkopávka-
mi vykonanými v minulosti. Uskutočnenie tejto rekonštrukcie bude mať značný vplyv 
na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky ako aj bezpečnosti chod-
cov na ulici nachádzajúcej sa v širšom centre mesta. Samotná cena diela predstavuje 
sumu viac ako 215 tis. Eur, čo je tiež značný finančný nárast oproti sume schválenej 
v rozpočte mesta na rok 2022 na jej uskutočnenie. Aktuálne sa odovzdalo stavenisko 
do rúk zhotoviteľa spoločnosti VIAKORP s.r.o. a rekonštrukčné práce budú prebiehať 
v lehote 2 mesiacov. Verím, že komplexná rekonštrukcia tejto cesty prinesie nielen 
nový kvalitný povrch ale i vyššiu bezpečnosť a komfort pre chodcov a vodičov. 

                                                                         Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta

Po prebratí staveniska zhotoviteľom začali 
stavebné práce na rekonštrukcii atletických 
zariadení v areáli základných škôl v Krupi-
ne. Súčasťou prác je rekonštrukcia posled-
nej neobnovenej časti rozsiahleho školského 
areálu. So žiadosťou v rámci výzvy Fondu na 
podporu športu sme boli úspešní a predlo-
žená žiadosť s názvom „Rekonštrukcia atle-
tických zariadení v areáli základných škôl v 
Krupine“ bola podporená sumou 260 928,50 
€, ktorá predstavuje 50% celkových nákla-
dov na investičnú akciu. Jej dofinancovanie 
je zabezpečené z rozpočtu Mesta Krupina a 
rozpočtu BBSK zhodne po 25%. Mesto Krupi-
na uzavrelo zmluvu o dielo s úspešným uchá-
dzačom Metrostav Slovakia a.s. a aktuálne 
prebiehajú práce na obnove  atletickej drá-
hy, atletických sektorov a dobudovanie ihris-
ka na loptové hry. Táto rekonštrukcia patrí 
medzi najväčšie investície v tomto volebnom 
období a práce pokračujú zemnými práca-
mi a hlavne prípravou podkladov pod nové 
ihriská. Obdobie letných prázdnin plánujeme 
využiť na čo najväčší posun v stavebných 
prácach a veríme, že práce budú prebiehať 
podľa harmonogramu, a že táto investícia 
bude znamenať veľký prínos a zlepšenie 
podmienok na športovanie pre naše zák-
ladné a stredné školy a hlavne pre výchovu 
nových športových talentov v našom meste.                                                                                                                                           
                      Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta

Práce na rekonštrukcii atletických zariadení v areáli 
základných škôl v Krupine sa začali
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V piatok 6. mája 2022 sme si pripomenuli 77. výročie konca najväčšej vojny v dejinách ľudstva, v ktorej zahynulo viac ako 60 miliónov 
ľudí. Pietny akt kladenia vencov sa uskutočnil v Parku Andreja Sládkoviča o 11.00 hodine pri Pamätníku obetiam I. a II. svetovej vojny. Po 
zaznení hymny Slovenskej republiky zástupca mesta – primátor Ing. Radoslav Vazan, ďalej zástupcovia Únie vojnových veteránov – plk. 
v.v. a viceprezident Ing. Pavel Marko a nprap. Juraj Macek, ako aj ZO SZPB Štefan Matejkin položili k pamätníku vence a zapálili symbo-
lické svetlá, vyjadrujúce spomienku na obete vojny. 
Prítomným sa prihovorili primátor mesta Ing. Radoslav Vazan, ktorý vyzval, aby sme nedovolili návrat fašizmu a niekoľko slov k II. sveto-
vej vojne a aktuálnej situácii na Ukrajine povedal zástupca Únie vojnových veteránov Ing. Pavel Marko. Zástupcovia mesta, Únie vojno-
vých veteránov a SZPB si uctili obete z radov Červenej armády a Kráľovskej rumunskej armády aj pri pamätníkoch a vojnových hroboch 
na starom cintoríne.                                                                                                                                                                                                PhDr. Miroskav Lukáč

Pri príležitosti osláv 77. výročia ukončenia II. sveto-
vej vojny a víťazstva nad fašizmom sa zorganizovali 
miestne oslavy. 
Tento významný okamih si každoročne pripomíname 
i v našom meste. Výročie si mesto uctilo okrem iného 
aj pálením tradičnej vatry na Vartovke. 
Na priestranstve nad mestom sa stretli stovky ľudí a 
pred zotmením sa prihovoril a vatru slávnostne zapálil 
primátor mesta Ing. Radoslav Vazan. 
Počasie nám ten podvečer prialo a pre všetkých bolo 
pripravené občerstvenie v podobe kofoly, piva a gulá-
šu z diviny, ktorý navarili zamestnanci Mesta Krupina. 
Pre najmenších obyvateľov mesta boli pripravené 
špekačky, ktoré si na malých ohníkoch mohli opiecť. 
Počas celého večera hrala na Vartovke hudba a ľudia 
si mohli v príjemnom prostredí posedieť pri horiacej 
vatre. Ďakujeme,  že ste sa tohto príjemného posede-
nia zúčastnili a tešíme sa na vás pri ďalšom podujatí.

Vatra pri príležitosti osláv
 77. výročia ukončenia 

II. svetovej vojny 
a víťazstva nad fašizmom

77. výročie ukončenia II. svetovej vojny 
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Je veľa vzácnych zbierok. Pre ľudí s rakovinou je však zbierka narcisov tá najvzácnejšia. 
28. apríla ste si mohli narcis pripnúť opäť aj v uliciach nášho mesta. Do verejnoprospeš-

nej kampane sa každoročne zapája aj naše mesto a v tento deň bolo vyzbieraných 
730,85€. Verejným dobrovoľníkom z Gymnázia Andreja Sládkoviča a Strednej odbor-
nej školy obchodu a služieb v Krupine patrí veľké poďakovanie za to, že oslovovali 
v ten deň občanov nášho mesta, navštívili firmy, podnikateľské inštitúcie, školy 
a vyzbierali peniaze na podporu onkologickým pacientom. 
Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine, ktorá 
pomáha ľuďom s rakovinou prekonať najťažšie obdobie v ich živote. Malý žltý kvet 
sa stal symbolom solidarity, sily a nádeje. Krehký narcis ako symbol porozume-
nia, spolupatričnosti a dobrovoľný finančný príspevok zaň, je ten najkrajší spôsob 
podania pomocnej ruky všetkým, ktorí denne zápasia s onkologickým ochorením.

Poďakovanie patrí všetkým Vám, ktorí ste prispeli do verejnej zbierky a tým prejavili 
svoju spolupatričnosť s onkologicky chorými pacientmi. 

                                                                                         Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta

Deň narcisov v Krupine 

Počas uplynulého obdobia život bežal aj v našich zariadeniach sociálnych služieb, ba bežal niekedy až veľmi rýchlo. Úprimné poďakovanie 
patrí všetkým zariadeniam pre seniorov, ktoré pôsobia na území nášho mesta - Domovu dôchodcov a domovu sociálnych služieb Krupi-
na, Svetlu Krupina, n.o.  a rovnako aj  Domovu sociálnych služieb Nádej Krupina, n.o.. Majú za sebou pomerne náročné obdobie dvoch 
rokov pandémie. Práca všetkých zamestnancov bola a žiaľ ešte stále je skúšaná a poznačená častými odchodmi mnohých aj dlhoročných 
klientov, ktorých zdravotný stav poznačila práve táto novodobá nemoc. ĎAKUJEME, že to dali a za to, že na území mesta máme takýchto 
skvelých ľudí a kvalitné zariadenia sociálnych služieb. 
Život v našom meste však  výrazne ovplyvňuje celkové dianie, ktoré ide veľmi rýchlym tempom. Po tretej vlne pandémie sme mali všetci 
nádej na trochu vydýchnutia a možností nadýchnutia.  Nestalo sa tak a od konca februára sa aj naše mesto dostalo do prvej línie pomoci 
ľuďom utekajúcim pre vojnou. Veľké poďakovanie patrí  zástupcom cirkví na území nášho mesta  Mgr. Miroslavovi Dubekovi a Mons. ThDr. 
Mariánovi Bublincovi, PhD., za ich okamžité a adresné 
nasadenie v pomoci utekajúcicm rodinám. Zároveň veľ-
ké poďakovanie patrí všetkým obyvateľom nášho mes-
ta, ktorí poskytli  a poskytujú ubytovanie, materiálnu, 
finančnú, či inú pomoc. 
S takouto veľkou ochotou a snahou pomôcť a v  spo-
lupráci s vedením nášho mesta, ako aj v spolupráci 
s Banskobystrickým samosprávnym krajom a Centrom 

sociálnych služieb KA je táto pomoc koordinovaná a postupne 
sa vytvárajú podmienky k postupnej integrácii ukrajinských 
obyvateľov aj na území nášho mesta. 
Sociálni sme natoľko, nakoľko sme ľudskí a vieme vnímať 
potreby druhého človeka, a aj na týchto skúsenostiach sme 
dokázali, že v našom meste vieme spojiť sily pre pomoc tým, 
ktorí ju momentálne najviac potrebujú.  ĎAKUJEME! 

                                                                                                                                                                                                                                Mgr. Anna Surovcová

Naša „sociálna“ Krupina
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Medzinárodný folklórny festival Parália v Grécku 
23. 6. 2022-28. 6. 2022. 

Sme veľmi radi, že po takmer 
troch rokoch sa nám podarilo 
vycestovať do zahraničia, do 
Grécka. 
Festivalu sa zúčastnilo spolu 10 
súborov z rôznych krajín Mace-
dónsko, Estónsko, Chorvátsko, 
Turecko, Slovensko, Bulharsko, 
USA, Srbsko, Grécko, Bosna a 
Hercegovina. 
Slovensko tento rok reprezento-
val DFS Vartášik z Krupiny. Ná-
ročná cesta stála za to, užili sme 
si krásne more, Grécku noc - so 
všetkými špecialitami gréckej 
kuchyne, plavbu loďou spojenú 
s obedom pod Olympom a ská-
kaním z lode do mora. 
Sme vďační za tento zájazd 
predovšetkým rodičom, že nám 
zverili deti a finančne nás pod-
porili.
 
Nesmieme zabudnúť na spon-
zorov zájazdu: Mesto KRUPI-
NA, COOP JEDNOTA - Krupina, 
BROTHER INDUSTRIES KRUPI-
NA s. r. o., Rodičovskému zdru-
ženiu pri CVČ Domček a O. Z. 
Priatelia DFS Vartášik. 
Za podporu vám v mene celého 
kolektívu DFS Vartášik ďakuje-
me. 
                       Magda Sľúková 

„Výborné projekty a výborná, sebavedomá angličtina. Tak sa odprezen-
tovali všetci súťažiaci na 12. ročníku Veľvyslanectva mladých, ktorý sa 
konal v Bratislave. Záštitu nad už renomovaným podujatím Slovenky pre-
vzali Boris Kollár, predseda NR SR a Zuzana Aufrichtová, starostka mest-
skej časti Bratislava - Staré Mesto.“ http://www.velvyslanec-mladych.sk/
velvyslanectvo-mladych-pozna-vitazov/
Dňa 16.6.2022 sa v zasadacej miestnosti spoločnosti APORES, Dr. Vl. 
Clementisa 10, Bratislava, konalo finále celoslovenského projektu 
Veľvyslanectvo mladých. V kategórii STREDNÉ ŠKOLY bolo odbornou 
porotou vybraných sedem projektov, ktoré  prezentovali súťažiaci,  
stredoškoláci.
Tak ako uviedla porota vo svojom hodnotení, všetky  projekty boli 
veľmi kvalitné. Hodnotil sa nápad, idea projektu, vypracovanie projektu, 
realizovateľnosť, prezentovanie projektu a  komunikácia súťažiaceho 
s porotou, ktorú musel súťažiaci zvládnuť v anglickom jazyku. V silnej 
konkurencii nápadov mladých  ľudí, uspela  žiačka GAS Krupina Natália 
Špurnajová, na  3. mieste. Porotu zaujala a zabodovala svojou  perfektnou 
angličtinou a prezentáciou projektu s názvom „ Mapa tradícií.“  Hlavnou 
myšlienkou jej projektu bolo zozbieranie podkladov činností ľudí v regióne 
nášho okresu, ako sú tradičné  remeslá, záujmové aktivity, záľuby ľudí, 
ktorí niečo tvoria vo svojom voľnom čase. Z týchto  podkladov, potom 
spoločne so svojimi spolužiakmi vytvorili „Mapu tradícií“, ktorá sa  dá ďalej 
využívať v regionálnych cestovných kanceláriách. Som veľmi rada, že  
naša škola  hneď pri našej prvej účasti v  silnej konkurencii celoslovenskej 
súťaži uspela. Blahoželám našej  žiačke  Natálii Špurnajovej k úspechu 
a ďakujem za reprezentáciu GAS Krupina, nášho mesta regiónu a nášho 
zriaďovateľa BBSK.                               
                                                      Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka

Žiačka Gymnázia Andreja Sládkoviča  Krupina  
uspela v súťaži Veľvyslanectvo mladých 2022
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Dňa 3 júna 2022 sa v priestoroch Strednej odbornej školy obchodu a služieb 
Krupina  a Gymnázia Andreja Sládkoviča Krupina,  uskutočnil Športovo-olym-
pijský deň. 
Na úvod odznela olympijská hymna, potom  riaditeľka školy Mgr. Anna Bor-
buliaková, otvorila športové podujatie. Zaželala športovcom veľa  úspechov 
a radosti zo súťaženia. Študenti obidvoch škôl, medzi sebou súťažili v rôznych 
kolektívnych, aj  individuálnych športoch. Ako Volejbal, Futbal, Florbal, Hod 
granátom na cieľ, Elektronické šípky, Streľba zo vzduchovky a Preťahovanie 
lanom. Žiaci si mohli vyskúšať svoje schopnosti, zručnosti a využiť svoj talent, 
v rôznych športových disciplínach. Na záver tak ako pri každej súťaži, boli  

Olympijský deň na stredných školách v Krupine 

ocenení sladkou odmenou a hodnotnými cenami, za 
ktoré ďakujem sponzorom školy. Počas celej akcie, 
bolo pre žiakov pripravené chutné občerstvenie. Cieľom 
tohto podujatia, bolo podporiť pohyb a fyzickú aktivitu, 
čo najväčšieho počtu žiakov. Na záver sme spoločne  
mohli konštatovať, že sme prežili zaujímavý deň, po 
dlhých rokoch pandémie. Za prípravu a rozhodovanie 
ďakujeme Mgr. Marekovi Janekovi, učiteľovi telesnej 
výchovy a hlavnému rozhodcovi súťaží. Rovnako aj  za 
zorganizovanie tohto dňa. Ďakujem žiakom a ďalším 
pedagogickým zamestnancom za pomoc pri realizácii 
športových aktivít.  Video z akcie:  https://www.sosoas-
krupina.sk/olympijsky-den      
                                        Mgr. Anna Borbuliaková , riaditeľka 

Počas akcie “Dni mesta Krupina” dňa 3.6.2022, žiaci  Gymnázia Andreja Sládkoviča Krupine,  prezentovali svoje neformálne vzdelávanie 
prostredníctvom zrealizovaných projektov  na tradičnom jarmoku. Informovali verejnosť o tom ako podnikali v študentskej firme, robili 
prieskum k projektu Erasmus + „Vplyv  životného prostredia na zdravie,“ zisťovali u  verejnosti o civilizačných chorobách ap.. 
Aj žiaci zo SOŠOaS Krupina z odboru krajčír, predviedli  kolekciu odevov, ktorú zhotovili počas odborného výcviku, na módnej prehliadke 
s názvom „ Fashion show in The city .“  Žiaci a majstri odborného výcviku odboru mechanik strojov a zariadení, zaujali verejnosť 3D 
tlačou. Žiaci odboru cukrár kuchár, v stánku pred Mestským úradom, ponúkali „Študentské párance“ a z odboru podnikateľ pre rozvoj 
vidieka, zaujali prostredníctvom workshopu, ako štepiť stromy, pestovať bylinky a starať sa o svoje zdravie.
Ďakujem  všetkým zúčastnením, za ich prácu a prezentáciu našich stredných škôl, pred verejnosťou . 
Video „Fashion show in The city “: https://www.sosoaskrupina.sk/fashion-show-in-the-city-na-dnoch-mesta-krupina#gallery-2 
                                                                                                                                                                         Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka

Prezentácia  GAS Krupina a SOŠOaS Krupina  na Dňoch mesta

https://www.sosoaskrupina.sk/olympijsky-den
https://www.sosoaskrupina.sk/olympijsky-den
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Barborka Pálková – ZLATÝ SLÁVIK SLOVENSKA 2022
Deň 25. jún bol pre našu žiačku Barborku Pálkovú veľmi významným dňom. Po víťazných priečkach v školskom, okresnom a krajskom 
kole sa napokon stala jednou z finalistov národného kola jubilejného 30. ročníka celoštátnej súťaže detí a mládeže v interpretácii sloven-
skej ľudovej piesne nesúcej názov „Slávik Slovenska 2022“. To 
sa pod záštitou garanta Petra Dvorského konalo 25. júna 2022 
v Bratislave v budove Slovenského rozhlasu.
V základných - školských kolách najstaršej speváckej súťaže 
detí sa v tomto ročníku zúčastnilo vyše 20 tisíc detí z 2200 škôl 
na Slovensku. Podujatie vyvrcholilo galakoncertom, na ktorom 
sa predstavili všetci víťazi. Spevákov vo finálovom kole hudobne 
sprevádzal Orchester Podjavorinských ľudových nástrojov 
POĽUN pod vedením Michala Stískala.  To bol dôvod, prečo 
všetci súťažiaci vycestovali do Bratislavy už deň vopred. Každý 
spevák v popoludňajších hodinách absolvoval dôkladnú skúšku 
s ľudovým orchestrom. Samotná súťaž odštartovala až 25. júna 
o 10:00 hod. v koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu.
Speváci boli podľa veku rozdelení do troch kategórií. Barborka 
Pálková bola v zastúpení najstaršej vekovej kategórie, ktorú 
tvorili žiaci siedmych až deviatych ročníkov. Keďže do finále 
postúpil víťaz z každého kraja, v každej kategórii medzi sebou 
súťažili ôsmi speváci. Tí spievali dve piesne. Jednu s hudobným 
sprievodom a druhú bez sprievodu. Jedným z pravidiel súťaže 
bol výber jednej z piesní zo spevníka Slávika Slovenska 2022. 
Druhá pieseň už pochádzala z regiónu, ktorý každý spevák 
reprezentoval. Spevácke výkony hodnotila 7 členná porota, 
ktorej predsedom bol operný spevák Peter Dvorský. Ďalšími 
členmi boli nemej známe osobnosti, ako speváčka a bývala dvojnásobná „slávica“ Mária Čírová, vedúci Orchestra ľudových umeleckých 
nástrojov Miroslav Dudík, či interprétky ľudových piesní, medzi ktorými mala zastúpenie aj speváčka z nášho kraja Anna Šatanová.
Samotné vyhlásenie výsledkov prebehlo o 15:00 hod. počas slávnostného galakoncertu víťazov a hostí. Celé podujatie bolo sprevádzané 
bohatým kultúrnym programom. Vyhlasovanie bronzových, strieborných a zlatých Slávikov malo ten najkrajší záver, keď si v sprievode 
veľkého potlesku naša žiačka Barborka Pálková prevzala ocenenie – ZLATÝ SLÁVIK SLOVENSKA 2022. Cenu jej odovzdala Mária Čírová 
a garant súťaže – Peter Dvorský. Následne, tentokrát už ako víťazka,  Barborka ešte raz zaspievala súťažné piesne „Čo sa stalo 
v Pliešovskej dedine“ a „Kukurica strapatá“ so sprievodom ľudového orchestra.
Barborka sa tak po štyroch rokoch, keď získala ocenenie „Zlatý Slávik Slovenska 2018“, po druhýkrát stala nositeľkou tohto titulu. 
Poradilo sa jej to v prvom rade vďaka jej nesmiernemu talentu, no k úspechu ju priviedla aj jej cieľavedomosť a húževnatosť. Na súťaž 
sa pripravovala s pani učiteľkou Viktóriou Jombíkovou. Barborke k nádhernému úspechu srdečne blahoželáme a prajeme jej ešte veľa 
vydarených speváckych vystúpení!                                                                                                              Mgr. Viktória Jombíková

V dňoch od 4. do 8. júna 2022 sa 9 žiakov siedmeho a ôsmeho roční-
ka zúčastnilo na výmennom pobyte u našich partnerov v Lotyšsku v 
programe Erasmus+ Vidiecky verzus mestský život. Jednalo sa o po-
slednú mobilitu v rámci tohto programu.
Žiakov čakala pomerne dlhá cesta od skorých ranných hodín. Do cieľu 
nášho pobytu, mestečka Gulbene, sme dorazili až podvečer. Žiaci boli 
ubytovaní v hosťovských rodinách, čím získali cenné skúsenosti a do-
zvedeli sa ako žijú ľudia s odlišnou kultúrou a zvykmi. Boli odkázaní na 
svoje komunikačné zručnosti v anglickom jazyku.
Počas 5 dňového pobytu nám naša hosťovská škola pripravila bohatý 
program a ani na chvíľu sme sa nenudili. V nedeľu nás čakala prechádz-
ka po meste, po parkoch a zaviedli nás aj do miestneho múzea umenia. 
Lotyšská koordinátorka nám porozprávala príbeh ako vzniklo mesto a 
súvislosti s miestnou železnicou, kde sme poobede strávili chvile v inte-
raktívnom múzeu. Deň sme zakončili výsadbou slnečníc pre dobrú vec 
- pomoc a spolupatričnosť s ľuďmi na Ukrajine. V pondelok nás privítali 
na miestnom úrade a predstavili nám sociálno-ekonomické zázemie mesta. Žiaci oboch krajín spoločne pracovali na tvorbe “posterov”, 
ktoré zobrazovali rozdiely medzi vidieckym a mestským spôsobom života. Vybrali sme sa mikrobusom na prehliadku po vidieku. Ukázali 
nám zbierku starých pracovných aj dopravných strojov a previezli sme sa historickým vláčikom, ktorý na trase premáva ako bežný spoj. 
Večer nás miestni umelci zasvätili do tradičných lotyšských národných tancov, čo sme si všetci poriadne užili a zabavili sa. 
Predposledný deň mobility naše kroky viedli do 100 km vzdialeného historického mesta Cesis, kde sme spoločne so sprievodkyňami obja-
vovali jeho krásy. Navštívili sme miestny hrad, na ktorom nám ukázali všetky jeho tajné miesta a nakoniec nám premietli video animáciu 
priamo na stenách hradu.
Posledný deň nás čakalo hlavné mesto, Riga a návšteva obrovskej sedem poschodovej knižnice. Žiaľ nás zaskočilo daždivé počasie, tak 
sme si ju neužili tak, ako sme očakávali. Následne nás čakal už iba let domov.
Lotyšsko je krásna, čistá krajina s množstvom zelene, v ktorej žijú pohostinní ľudia. Nič sa nevyrovná autentickému zážitku a vlastnej skú-
senosti, ktoré pobytom žiaci nadobudli.                                                                                                               Mgr. Miroslava Slaná

Vidiecky verzus mestský život – návšteva u našich partnerov 
v Lotyšsku
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V dňoch 22. 5. – 27. 5. 2022 sa vybraní piati žiaci našej školy zúčastnili mobility v Turecku, v rámci projektu Erasmus + s názvom Zdraví, 
silní a motivovaní študenti – Šport v digitálnom veku.
V projekte spolupracujeme so štyrmi školami – z Turecka, Litvy, Rumunska a Portugalska.
Do Turecka sme cestovali lietadlom z letiska vo Viedni, odkiaľ sme leteli do metropoly Turecka – do Istanbulu. Následne sme sa prepravili 
vnútroštátnou leteckou linkou do mesta Gaziantep a odtiaľ autobusom do nášho cieľa, mesta Kahmaranmaras.Po náročnej ceste sme sa 
ubytovali v hoteli  a po chvíli oddychu sme sa išli prejsť po uličkách obrovského večerného mesta (cca. 1 milión obyvateľov).
V Pondelok ráno sme sa stretli pred hotelom so žiakmi a učiteľmi z partnerských škôl z Litvy, Portugalska a Rumunska, kde nás čakali 
domáci učitelia. Spoločne sme sa autobusom prepravili 
do školy, kde bolo pripravené milé privítanie v podobe 
tanečno-hudobného vystúpenia miestneho chlapčen-
ského súboru. Pred internátom dievčenskej školy nás 
privítal jej riaditeľ, spolu s niekoľkými učiteľmi. Potom 
sme sa premiestnili do telocvične, kde kultúrny program 
pokračoval. Riaditeľ nám predstavil svoju školu a pri-
vítal všetky tímy. Nasledovalo niekoľko teambuildingo-
vých hier, ktorých cieľom bolo navzájom sa zoznámiť.
Obedovali sme v školskej jedálni tradičné turecké jedlo 
Döner z jahňaciny a hovädziny. Po obede sme absolvo-
vali hodinu turečtiny, kde sme sa naučili základné frázy 
po turecky pod vedením tureckých učiteľov. Úspešne 
sme sa popasovali aj z neznámymi hláskami a počas 
poobedňajších nákupov v miestnych obchodíkoch sme 
sa už vedeli pozdraviť a poďakovať.
Prvou aktivitou tretieho dňa v Turecku bola cyklistic-
ká túra na dráhe v samospráve Onikisubat. Každý si 
mohol vybrať typ bicykla, ktorý mu vyhovoval, či už 
obyčajný na single jazdu alebo vo dvojici či vo štvo-
rici. Navštívili sme štvrtú najväčšiu mešitu v Turecku 
(AbdulhamidHanMosque), ktorá bola dostavaná v roku 
2010 a financovaná z darov veriacich. Pred vstupom si 
všetky dievčatá museli uviazať na hlavu šatku a všetci 
vyzuť topánky.
Nasledovala návšteva archeologického múzea, kde 
sme videli rôzne vykopávky z obdobia neolitu až po 
starovek, ktoré sa našli v okolí mesta Kahramanmaras. 
Poriadne vyhladnutí sme sa presunuli na hradný kopec, 
odkiaľ bol perfektný výhľad na mesto, ale hlavne nás 
tam čakal obed v reštaurácii Gümüşhan. Tento obed 
bol gastronomickým zážitkom, po hlavnom chode sme 
si dali baklavu so zmrzlinou, ktorá sa vyrába len v tom-
to regióne. Ako sme sa neskôr dozvedeli v zmrzlinár-
skom múzeu, táto zmrzlina sa vyrába z kozieho mlieka 
a hľúz divo rastúcej orchidei na neďalekých kopcoch. Tieto dve suroviny sa varili spolu s cukrom, po vychladnutí sa do zmesi pridával ľad 
a sneh, ktorí obyvatelia chodili zbierať do vrchov. Po dokonalom vymiešaní vznikla konzistentná hmota, ktorá sa ťažko krája a netopí sa.
Ďalšou zastávkou bolo miestne múzeum s ukážkou bývania z 19. storočia, kde sme videli rôzne miestnosti s pôvodným nábytkom a za-
riadením. Deň sme zavŕšili prechádzkou cez Grand Bazár (najväčšie trhovisko v meste) kde sme teda videli všeličo.
Štvrtý deň sme dopoludnia strávili v školskej telocvični, kde nám tureckí žiaci spravili ukážku ich tradičných hier, ktoré si mohli vyskúšať 
aj naši žiaci. Pred obedom študenti v národných skupinách pripravili plagát s témou dôležitosť športu. Hľadali rôzne dôvody a výhody, 
napísali a nakreslili ich na flipchart a výstupy potom prezentovali v angličtine pred celou skupinou.
Popoludní sa žiaci a učitelia zúčastnili na hodinách telesnej výchovy, kde im profesionál predviedol tradičnú tureckú lukostreľbu a potom 
si ju všetci vyskúšali. Ako posledná aktivita dňa bola beseda s hendikepovaným športovcom. Účastníci si vypočuli svedectvo medailového 
plavca, ktorý je súčasťou národného paralympijského tímu, príklad vplyvu športu na život človeka.
Štvrtok sme strávili celý deň v športovom duchu. Začali sme návštevou mládežníckeho centra, kde práve prebiehalo testovanie žiakov, 
na základe ktorého bude deťom odporúčané, ktorému športu by sa mali venovať. Toto centrum je vybavené telocvičňou, spoločenskými 
priestormi, knižnicou a učebňami na rôzne činnosti ako je robotika, výtvarné umenie či práca s drevom. 
Neskôr sme sa autobusom presunuli na univerzitu, kde nám ukázali športovú fakultu a jej vybavenie. Chvíľu sa nám venoval aj rektor 
univerzity, ktorý nám povedal, aké sú možnosti štúdia u nich na univerzite. 
Po obede sme sa presunuli do Extreme Parku, kde si žiaci mohli vyskúšať lezeckú stenu, prechod lanovou dráhou s rôznymi prekážkami, 
spustenie hojdačky z veľkej výšky, či jazdu na koni.
Posledný deň vzdelávacieho pobytu v tureckom meste Kahramanmaras si naši žiaci prevzali certifikáty a Europassy v škole MehmetAki-
fInanImamHatipOrtaokulu. Po slávnostnom ceremoniáli sme sa rozlúčili s našimi hostiteľmi, ktorí boli k nám počas celého týždňa veľmi 
milí a ústretoví. Pripravili nám skvelý program, ktorým sme naplnili ciele projektu, a to ukázať žiakom, že hýbať sa môže byť aj zábava. 
Povedali sme si dovidenia aj s ostatnými projektovými partnermi, dovidenia v septembri v Litve na ďalšej mobilite v rámci projektu Šport 
v digitálnom veku.
Potom sme sa už vydali na dlhú cestu domov, najprv na letisko v meste Gaziantep, odtiaľ lietadlom do Istanbulu, tam sme čakali pár hodín 
na prestup a večer sme šťastlivo pristáli vo Viedni. Unavení, ale spokojní sme dorazili po jednej ráno domov.
Veľké poďakovanie za výbornú organizáciu celého pobytu patrí koordinátorke projektu Mgr. Monike Slaninovej. 
                                                                                                                                                                             Mgr. Ján Rerich

ERASMUS + Zdraví, silní a motivovaní študenti 
– Šport v digitálnom veku TURECKO 2022
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Mestský život očami žiakov
V dňoch 4. až 8. mája 2022 sa deviati žiaci a traja učitelia 
Základnej školy Eleny Maróthy Šoltésovej v Krupine zúčastnili 
vzdelávacieho pobytu v Bruseli v rámci programu ERASMUS+ 
KA 229 s názvom projektu Vidiecky verzus mestský život.
Každý deň bol niečím výnimočný a program bol riadne „napra-
taný“. Žiaci aj učitelia mali možnosť sa veľa naučiť o Európskej 
únii a živote vo veľkomeste, čo bolo aj cieľom tejto mobility. 
Po hladkom lete z Bratislavy do Bruselu sa účastníci popoludní 
ubytovali v hosteli Latroupe a vyrazili do ulíc mesta, kým ča-
kali na príchod lotyšských partnerov. Keď prišli, spoločne sa 
zvítali a išli sa prejsť k jednej z najznámejších sôch na svete, 
k cikajúcemu chlapcovi. Pokračovali na veľké námestie Grand 
Place. Cestou niektorí ochutnali typické bruselské gofry alebo 
hranolky.
 Vo štvrtok si žiaci mohli vychutnať mestský život plnými 
dúškami. Po niekoľkých prekážkach na pešej trase dorazili 
pred budovu Rady Európskej Únie a s milou pani sprievod-
kyňou z Rumunska a slovenským sprievodcom sa rozhliadli 
po budove, rokovacích miestnostiach a iných zákutiach tejto 
úžasnej stavby. Po obedňajšej pauze nasledovala návšteva 
Stáleho zastúpenia SR pri EÚ, kde našich žiakov už čakal tím pracovníkov a prišla aj samotná šéfka Stáleho zastúpenia SR veľvyslankyňa 
Petra Vargová. Pán Pavol Kucharovic, hovorca a tlačový tajomník SZ SR pri EÚ, predstavil fungovanie EÚ a jeho kolegovia si pre našich 
a lotyšských žiakov pripravili Kahoot kvíz o EÚ. 
Po oficiálnom programe v EÚ inštitúciách nasledoval oddych v parku pri Kráľovskom vojenskom múzeu, kde si užívali pekné počasie a 
príjemne prostredie. Po krátkom oddychu na tráve nasledovala práca na projektovej téme. Spoločná diskusia v kruhu o tom, aký je ten 
mestský život očami našich žiakov. 
 Tretí deň  pobytu absolvovali návštevu Európskeho parlamentu, kde si ich zobral pod patronát asistent europoslanca Eugena Jurzycu, 
ktorý im umožnil navštíviť také časti parlamentu, ktoré bežný návštevník nevidí. Prezreli si rôzne časti komplexu s modernou architek-
túrou, časť pre média odkiaľ sa nahrávajú živé vstupy a navštívili aj rokovaciu sálu. 
Následne sa presunuli do Parlamentária. Je to budova hneď vedľa Európskeho parlamentu. Každý dostal audio sprievodcu, ktorý do 
uška hovoril rôzne zaujímavosti o EÚ, jej histórii, súčasnosti, osobnostiach. 
Neskôr poobede bol naplánovaný vstup do ďalšieho múzea s názvom Dom európskej histórie. Šesť poschodové interaktívne múzeum s 
tabletom v ruke a slúchadlami na ušiach návštevníkom ponúka neskutočne veľa informácií podávaných veľmi príťažlivou formou. 
 Sobota bola o veľkom chodení s Valdis Kudins pôvodom z Lotyšska robil celý deň sprievodcu slovenským aj lotyšským účastníkom. 
Valdis žije a pracuje v Bruseli už 5 rokov a snažil sa ukázať časti mesta, ktoré by bežnému turistovi nenapadlo navštíviť. Prešli viacerými 
okresmi Bruselu a videli časti, kde žijú Afričania, Španieli, či Turci a Maročania. Každá štvrť je iná, tak ako aj jej obyvatelia. Cestou sa 
dozvedeli veľa zaujímavosti zo života vo veľkomeste, ktoré je veľmi multikultúrne a rôznorodé. 
V ten deň v Bruseli prebiehali oslavy Dňa Európy, ktoré si každoročne pripomíname 9. mája na výročie podpísania Schumanovej dekla-
rácie. Oslavy prebiehali vo všetkým EÚ inštitúciách a naši žiaci navštívili národné stánky v Rade EÚ, kde si pozreli vystúpenia lotyšského 
a neskôr slovenského folklórneho súboru. Oproti v budove Európskej komisie prebiehali rôzne aktivity pre verejnosť, kde sa ľudia mohli 
zrozumiteľným spôsobom viac dozvedieť o jednotlivých kľúčových politikách na úrovni EÚ. Pred budovou EK prebiehalo nádherné vy-
stúpenie s obrovskými vlajkami členských štátov EÚ.
 Posledný deň vzdelávacieho pobytu v Bruseli sa začal balením kufrov. Dopoludnie žiaci strávili pracovne spoločne s lotyšskými kama-
rátmi. Rozprávali sa o tom, čo zažili, naučili sa a videli počas uplynulých dní. Čo sa žiakom páčilo, nepáčilo a čo ich prekvapilo. Vypočuli 
si báseň o vďačnosti za to, čo mohli zažiť z úst lotyšského učiteľa a na záver všetci účastníci dostali certifikát o absolvovaní Erasmu. 
Posledné slová na rozlúčku, posledná spoločná fotka a nádej, že sa skoro uvidíme v našej partnerskej škole v Gulbene už o necelý mesiac 
dali bodku za touto skvelou vzdelávacou aktivitou.                                                              Mgr. Monika Slaninová – koordinátorka projektu

Učebňa, kde sa žiaci učia VONKU
Špeciálna základná škola v Krupine zavádza inovatívne formy 
vyučovania pomocou outdoorových vyučovacích aktivít od roku 
2019. Začínali sme v školskej záhrade, chodili sme so žiakmi 
do mestského parku a okolitých prírodných lokalít s cieľom 
priblížiť deťom prírodu, spoznávať blízke okolie mesta, učiť sa 
o prírode v prírode. Veľkou inšpiráciou nám boli projekty učenie 
VONku, záhrada ktorá učí, a podobné už rozbehnuté projekty.
V roku 2020 prišla veľká výzva vo forme finančnej podpory 
spoločnosti Orange. V tomto roku sme vyzbierali najviac starých 
mobilov v prepočte na žiaka a sen sa stal skutočnosťou. Získali 
sme prvé miesto a s tým aj grant vo výške 3000 eur na ekologický 
projekt zelený nápad, ktorý sme realizovali od júna do októbra 2021. 
Ďalšiu finančnú podporu sme získali ešte počas realizácie projektu 
a to vďaka spoločnosti BROTHER INDUSTRIES (SLOVAKIA) s.r.o.  
vo výške 400 eur.
Začali sme s burzou nápadou ako čo najefektívnejšie použiť túto 
výhru. Záhrada mala predsa len priestorové limity. Predstava bola 
úplne jasná, dokončiť už začatú revitalizáciu školskej záhrady a 

vybudovať v nej outdoorovú učebňu – Záhradu, ktorá učí. Záhrada 
ponúka nielen priestor pre učenia sa VONku, ale tiež ponúka priestor 
na relaxáciu a oddych žiakom a ja zamestnancom školy. Spolu so 
záhradou sme upravili aj skákaciu zónu na školskom dvore.
Záhrada a školský dvor budú slúžiť na inovácie sa v učení vo 
všetkých vyučovacích predmetoch zážitkovou formou, vytvoril sa 
priestor pre rôzne environmenálne aktivity, besedy, prednášky, 
projektové vyučovanie, výstavy a iné školské podujatia. Taktiež 
bude záhrada a školský dvor slúžiť ako oddychovo – relaxačná 
zóna s prvkami Snoezelen.
Pomocou grantu sme vytvorili rehabilitačný chodník, v ktorom sú 
použité rôzne prírodné aj technické materiály, s rôznym povrchom, 
príjemným aj nepríjemným. Žiaci po ňom chodia bosými nohami, 
vyvoláva v nich príjemné aj nepríjemné pocity, má rehabilitačné 
účinky, je využívaný na terapeutické účely metódy snoezellen, 
ktorú na škole realizujeme. Skákacia zóna je súčasťou školského 
dvora, kde v prevažnej miere realizujeme rôzne pohybové aktivity 
so žiakmi.                                 /pokračovanie na str.14/ 
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/pokračovanie zo str.13/ Výnimočná je svojou farebnosťou, funkčnosťou, je 
využiteľná na rôzne edukačné aktivity vrátane telesnej výchovy, slovenského 
jazyka, matematiky a podobne. Na stenu sme umiestnili veľkoformátovú tabuľu na 
zapisovanie a kreslenie žiakov počas hodín.
Záhradné drevené pódium ponúka svojou rozlohou miesto na realizáciu edukačných 
aktivít. Zatiaľ chýba prírodné tienenie, ktoré časom zabezpečia rozrastené rastliny 
hrozna. Plánujeme ho využívať pri rôznych kultúrnych a spoločenských aktivitách 
školy, žiaci budú na ňom vystupovať. 
V strede v samom „srdci“ záhrady sme osadili drevenú knižnicu s lavičkou. Ukrýva 
viacero kníh, ktoré si žiaci môžu podľa vlastného výberu čítať. Svoje miesto si žiaci 
nájdu aj na novej lavičke pod orechom či novej lavičke, ktorá bude už na budúcu 
jar prerastená paviničom.
Po okrajoch záhrady sme urobili jahodovisko ako vyvýšený záhon a osadili jazierko 
s fontánou vysadené vodnými rastlinami.
Svoje miesto si na našej novej záhrade našli aj vtáčie búdky a 3 hmyzie hotely. 
Veríme, že si v nich nájdu svoj nový domov rôzne druhy hmyzu, ktoré budeme môcť 
pozorovať na hodinách vecného učenia a biológie.
Kamienkové ručne maľované hry sú ukryté v drevenom domčeku. Edukačné hry 
budeme vyrábať na rôzne vyučovacie predmety ako slovenský jazyk, matematika, 
vecné učenie a iné. Do toho času sme vyrobili napríklad skladanie viet, maľovanú 
abecedu, hry na počítanie.
V našej záhrade boli použité rôzne druhy materiálov, zrecyklovali sme napríklad starý 
plastový sud na vodu, vznikla tak nádoba na hry do piesku. Ohraničenie záhonov 
sme vytvorili zo starých tehál, žiaci natierali lavičky a kovové konštrukcie lavičiek. 
Na našej záhrade sme vysadili a dosadili rôzne bylinky, rastliny a stromy.

Špeciálna základná škola v Krupine zorganizovala  
dňa 26. 5. 2022 podujatie pod názvom „Deň rodiny“. 
Pozvanie prijali rodičia, starí rodičia, súrodenci aj čle-
novia širšej rodiny našich žiakov.
Obdobie pandémie nám viac ako dva roky nedovo-
lilo stretávať sa spoločne v priestoroch školy. Deň 
matiek, deň otcov, pozdravy starým rodičom sme 
realizovali formou videopozdravov, prípadne ručne 
vyrobených pozdravov. Každý pozdrav poteší, no 
najvzácnejšie sú živé spomienky a my sme do spo-
mienok našich hostí prispeli krásnym programom 
a veríme, že príjemne prežitými chvíľami v nádher-
nej školskej záhrade. 

V programe vystúpili žiaci s rómskym a moderným 
tancom, hudobnými rozprávkami. Slová vďaky za 
naše rodiny odkrývali básne od Milana Rúfusa a Mi-
roslava Válka recitované našimi žiakmi. Zazneli ľu-
dové piesne a tance v podaní žiakov školského ľu-
dového súboru Škrupinka, preniesli sme sa do sveta 
hudobných rozprávok. V závere vystúpenia zaznela 
spoločná pieseň v podaní Laury a Júlie Ližbetinovej.

Vystúpením naše spoločné stretnutie s rodinami nekončilo. Pre 
hostí bol pripravený fotokútik, kde si rodiny mohli vytvoriť spo-
ločnú fotografiu s vtipnými ceduľkami. Fotenie zabezpečoval 
pán Milan Ďuroch, ktorý počas celého podujatia zachytával aj 
rôzne momenty tohto dňa. Škola má aj podzemné pivnice, kto-
ré mohli všetci navštíviť. Pútavý výklad rodičom sprostredkoval 
pán PhDr. Miroslav Lukáč.
Rodinu má každý jeden z nás. Je základ života, miestom kde 
každý jeden z nás vyrástol. V ťažko skúšanej dobe, aká je aj 
dnes, prežívame silu a potrebu dobrých rodinných vzťahov ešte 
viac. Veď rodinná pohoda nie je náhoda. O vynaloženom úsilí pri 
dosahovaní tejto pohody by najlepšie vedeli rozprávať rodičia 
našich žiakov. Každá rodina si zaslúži pozornosť a uznanie.
Naši žiaci sú prepojením medzi svetom rodiny a školy. Ďakujeme 
za návštevu všetkým a tešíme sa na budúci rok na Deň rodiny.
Poďakovanie patrí firmách a podnikateľom: Logistické centrum 
Stred a.,s. Krupina, COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 
a Márii Monišovej z krčmy Bzovík za materiálnu a finančnú po-
moc pri realizácii akcie. Poďakovanie patrí aj oddeleniu kultúry 
Mesta Krupina za technickú pomoc.

                                                                                                                                                                                                        Mgr. Andrea Kristeľová, riaditeľka

Deň rodiny



InfolistyInfolisty INFORMÁCIE 15

Dňa 1. 4. 2022 (piatok), sa 
konal 17. ročník medzinárod-
ného podujatia na podporu 
čítania rozprávok - Noc s An-
dersenom. 
Do čarovnej noci sa zapojili 
aj deti z 11. triedy, Včielky, 
Materskej školy, Malinov-
ského 874 a Elokovaného 
pracoviska I. Krasku 60, 
v Krupine. Pani učiteľky sa 
snažili najmenším účastní-
kom primeraným spôsobom 
priblížiť život a tvorbu H. Ch. 
Andersena. V neposlednom 
rade sa deti oboznámili aj so slovenskou spisovateľkou Ľ. Podjavo-
rinskou, pri príležitosti 100. výročia jej narodenia. Spoločne zasadili 
„Rozprávkovník,“ dúfajúc, že priania, ktoré naň zavesili, sa deťom 
splnia tak, ako v rozprávkach. Po zotmení sa spoločne vybrali na 
odvážnu nočnú výpravu - za hľadaním pokladu. Ich odvaha, zve-
davosť a tma ešte viac umocnili zážitok z plnenia úloh, ktoré ich na 
ceste za pokladom čakali. Po návrate do triedy ich čakala detská 
oslava spoločného pekného večera v materskej škole. Obohatení 
o zážitky a unavení sa pomaly presunuli do svojich postieľok a bol 
čas na nočný odpočinok, teda svoju prvú noc v materskej škole. 
Veríme, že ráno, v sprievode svojich rodičov, odchádzali domov 
s príjemným pocitom a srdiečkami plných pekných zážitkov.                                                                                                                                        
                                                                     Mgr. Michaela Kocková

Noc s Andersenom

Dňa 26. 4. 2022 našu MŠ navštívili hasiči z Dobrovoľného hasičské-
ho zboru v Krupine.
Pred ich príchodom deti rozprávali, čo o hasičoch vedia,  o ich práci, 
v akých prípadoch 
zasahujú – požia-
re, autonehody, 
záplavy...
Svoj príchod hasi-
či oznámili puste-
ním sirény a deti 
zo všetkých troch 
tried už netrpezlivo 
čakali, čo všetko sa 
dozvedia a uvidia. 
O zbore porozprá-
val pán Ing. Ladislav Jakubička. Postupne deťom ukazovali hasič-
skú techniku a zaujímavo o nej rozprávali Erik Dang Van a náš 
bývalý „škôlkár“ Ondrík Lešták. 
Deťom sa veľmi páčilo, keď si mohli posedieť v záchrannom člne, 
chytiť hadicu, lopatu, či nasadiť si prilbu na hlavu.
No a nakoniec si všetci vyskúšali striekanie z hadíc v školskej zá-
hrade.
Ďakujeme DHZ za návštevu v MŠ a tešíme sa na ďalšie stretnutie.                                                                                                                                      
                                                                        Margaréta Fekiačová

DHZ na návšteve 
v MŠ Malinovského 874 Krupina 
- elokované pracovisko I. Krasku 60

Dňa 17. 5 2022 sme si v MŠ na I.Krasku pripomenuli Deň mlieka aktivitami, 
ktoré detičky absolvovali od rána. Najprv sa deti v prezentácii zoznámili 
s tromi zvieratkami, ktoré nám dávajú mlieko. Pozreli si postup, ako sa 
mliečko dostáva od zvierat až do obchodu. Zahrali sa hru na  zvieratá, kde 
podľa zvukov identifikovali, ktoré zvieratko vydáva aký zvuk. Potom sa vybrali 
za pomoci svojich pani učiteliek na jednotlivé stanovištia, kde si vyskúšali 
dojenie, poznávali podľa vzhľadu rôzne mliečne produkty a rozprávali sa 
o rôznych jedlách pripravovaných z mliečnych výrobkov. Zasúťažili si pri 
stavaní veží z krabíc od mlieka. Najviac ich zaujalo maľovanie na fóliu, kde 
vytvorili “hotový salaš“. Za aktivity mali možnosť získavať žetóny, za ktoré si 
v bufete kupovali pripravené jednohubky a rôzne mliečne výrobky. Aj keď nám 
počasie neprialo a všetky aktivity sme museli absolvovať vo vnútri, atmosféra zbierania žetónov bola veselá. Detičky sa toho veľa naučili 
ale hlavne získali povedomie o potrebe jedenia mliečnych výrobkov. V podobnom duchu sa to nieslo aj v materskej škole na Malinovského 
ulici. V sprievode pani učiteliek  na jednotlivých stanovištiach hádzali loptičky do otvoru, skladali puzzle, hrali bowling, triedili mliečne 
produkty, ochutnávali jogurty, delili zvieratá podľa toho či zviera dáva alebo nedáva mlieko. V škôlke vládla príjemná atmosféra. Deti sa 
nie len zabavili ale veľa nového aj naučili.
                                                                 Pani učiteľky Andrea Pramuková z MŠ Ivana Krasku a Andrea Bukovčanová z Malinovského ulice

Deň mlieka IK a Malinovského

Hasičská stanica v Krupine ožila džavotom detí
Veľká radosť zavládla v triedach materskej školy, keď sa deti dozvedeli, že 
pôjdu na návštevu k hasičom. 
Počas troch májových dní navštívili Hasičskú stanicu v Krupine všetky deti 
z Materskej školy Malinovského 874 v Krupine.
Všetko to, čo deti poznajú z kníh a rozprávok, si teraz mohli pozrieť, dotknúť 
sa toho a špeciálne obleky a prilby si aj s radosťou vyskúšali. Ten pocit, stať sa 
na chvíľu hasičom, bol pre deti veľkým zážitkom.
Páni hasiči deťom predstavili špeciálnu techniku a rôzne pomôcky, ktoré použí-
vajú pri hasení požiarov, ale aj pri záchrane ľudských životov. 
Hasičské autá si deti popozerali nielen zvonku, ale aj zvnútra a za volantom sa 
tvárili veľmi dôležito.
No a ako to už pri deťoch býva, mali aj mnoho zaujímavých otázok, na ktoré im 
páni hasiči ochotne a trpezlivo odpovedali. Deti pekne komunikovali a svojimi 
vedomosťami v tejto oblasti prekvapili aj pánov hasičov. 

Touto cestou by sme sa chceli poďakovali veliteľovi hasičskej stanice v Krupine, npor. Ing. Radoslavovi  Slašťanovi a všetkým pánom 
hasičom za ich milý prístup a za čas, ktorý našim deťom venovali.
Návšteva hasičskej stanice zanechala v deťoch veľký dojem. A kto vie... Možno sa v budúcnosti niekto z nich rozhodne pre toto povolanie.                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          Alica Peressényiová



INFORMÁCIE16 InfolistyInfolistyINFORMÁCIE16

Dňa 21. júna 2022, v dopo-
ludňajších hodinách, sa deti 
MŠ Malinovského 874 a elo-
kovaného pracoviska I. Kras-
ku 60  v Krupine, zúčastnili  
výchovno- vzdelávacej akcie 
„ Evička nám ochorela.“
Žiaci druhého stupňa ZŠ  J. 
C. Hronského v Krupine, pod 
vedením učiteliek Mgr. Kraj-
čiovej, Mgr. Balážovej, Mgr. 
Palovičovej Roganskej, pri-
pravili 12 stanovíšť. 
Žiaci ôsmeho ročníka priblížili 
predškolákom témy:
starostlivosť o  zdravie, 
o spôsobe záchrany živo-
ta, aké záchranné zložky volať na pomoc, o dentálnej hygiene, o  
zmysloch, činnosti srdca, o strave, o kostrovej sústave, o trávení 
potravy, o dýchaní , o poskytnutí prvej pomoci, ošetrení povrcho-
vého poranenia, zlomeniny.
Predškolákov rozdelili do menších skupín a hneď na začiatku sa ich 
ujali „tímoví asistenti“, ktorí dohliadli, aby navštívili všetky stanoviš-
tia. Pri každom boli 2-3 žiaci, ktorí rozprávaním, rozhovorom, otáz-
kami, názornými ukážkami, praktickými cvičeniami, predškolákov 
oboznamovali, precvičovali a upevňovali nadobudnuté poznatky. Za 
aktivitu dali deťom  časti obrázkov. Tie si deti v materskej škole po-
poludní poskladali a zlepili do celkov. Tak získali mapku postavičiek.
Podujatie sa deťom aj pani učiteľkám materskej školy veľmi páčilo.
Aj touto cestou ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na ďalšie 
v budúcom školskom roku 2022/23. 
                                                                                Mariana Mozolová

Evička nám ochorela

Materská škola 
Malinovského 
874, Krupina, 
by chcela vy-
sloviť veľké po-
ďakovanie spo-
ločnosti COOP 
Jednota Krupi-
na a všetkým 
o b y v a t e ľ o m 
mesta Krupina, 
ktorí sa zapo-
jili do projek-
tu „Rozhýbme 
škôlku“. 

V mesiacoch sep-
tember až december 
2021 sa realizoval v 
supermarkete COOP 
Jednota Krupina na 
ulici ČSA 19 pilotný 
projekt zberného au-
tomatu umožňujúce-
ho vrátenie PET fliaš 
a plechoviek. V rám-
ci pilotného zberu 
COOP Jednota Kru-
pina prispela sumou 

5 centov na zakúpenie telovýchovného náčinia. 
Aj vďaka Vám sa podarila vyzbierať krásna suma 2 000,- eur, z 
ktorých materská škola zakúpila nové telovýchovné pomôcky. 
Ďakujeme!

„Rozhýbme škôlku“

Materská škola, Malinovského 874, Krupina sa zapojila do celoslo-
venského projektu "Bosonohá olympiáda"  , ktorého cieľom je pod-
poriť najmä zdravý pohybový rozvoj detí. Dňa 3. 6. 2022 sa tento 
projekt zrealizoval na oboch našich pracoviskách materskej ško-
ly.  Od rána si deti maľovali nohy, počas rozcvičky si rozcvičili celé 
telo a bosonohá olympiáda mohla začať. Na pripravených 11- tich 
stanovištiach deti ovládali základné lokomočné pohyby, zdolávali 
prekážky, pohybovali sa po rôznych povrchoch na boso, prejavovali 
radosť z pohybu. Bosonohá olympiáda je navrhnutá tak, aby bola 

nesúťažná. To zna-
mená, že neboli oce-
není len tí najlepší, 
ale podstatné bolo 
nadšenie, chcenie, 
férovosť, prekoná-
vanie seba samého 
a tešiť sa spolu so 
svojimi kamarátmi 
zo splnených úloh. 
Na záver všetky zú-
častnené deti získali 
medailu, diplom a 
sladkú odmenu. 
Mgr. Lýdia Vazanová

Bosonohá olympiáda 
v materskej škole

Materská škola, Malinovského 874, Krupina, dňa 26. 5. 2022 pre svo-
jich predškolákov zorganizovala Logickú olympiádu pre najmenších. 
Obsahom riešenia testov bolo preverenie jednoduchých logických 
funkcií, vyhľadávanie rozdielností, rozvíjanie dobrej pamäti a naj-
mä, pocho-
penie vy-
p o č u t é h o 
zadania s 
porozume-
ním. Hlav-
nou myš-
l i e n k o u 
l o g i c k e j 
olympiády, 
bolo zapo-
jiť sa, skú-
siť vyriešiť, 
rozmýšľať 

a správny 
v ý s l e d o k 
z ak rú ž ko -
vať. Ten-
to projekt 
o r g a n i z o -
vaný Celo-
slovenskou 
inic iat ívou 
Rozumieme 
nadaným, 
podporuje 
rozvoj logic-

kého myslenia detí predškolského veku. Cieľom je rozvíjať logické 
myslenie a zručnosti, ktoré najmenší budú potrebovať pri vstupe 
do školy. Mottom Logickej olympiády pre najmenších je „Súťažíme, 
ale neprehrávame. Víťazom je každé zúčastnené dieťa“. Po vyrie-
šení všetkých úloh, boli jej malí riešitelia odmenení diplomom, me-
dailou a ovocím. Ďakujeme všetkým zúčastneným deťom za vzornú 
reprezentáciu našej materskej školy.
                                                                    Mgr. Lýdia Vazanová

Logická olympiáda pre najmen-
ších v materskej škole
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Okienko do kultúry
Mesto Krupina, oddelenie kultúry, športu a cestovného roku pravidelne pripravuje rôzne kultúrne a spoločenské podujatia pre Krupinčanov 
ale i neKrupinčanov. Prinášame krátky prehľad niektorých podujatí za posledné obdobie.
25. marca 2022 sa Vartovka spojila so Sitnom svetelným signálom.V podvečerných hodinách sa na Vartovke stretlo niekoľko 
Krupinčanov, aby sa pomocou svetelného signálu spojili so Sitnom. Hoci sa Mesto Krupina prvýkrát zapojilo do tohto projektu, pripravili 
sme na to veľmi dobre, nakoľko náš svetelný signál na Sitno bol veľmi dobre viditeľný,...zo Sitna sme dostali  informáciu, že naša Var-
tovka žiarila ako svietiaca hviezda.
Podujatie sa konalo v rámci projektu Pohronskej hradnej cesty 
a jeho cieľom bolo spojiť Pustý hrad vo Zvolene, Žakýľ, Peťu-
šu, Revište, Šášov, Teplicu, Sitno a krupinskú Vartovku pomo-
cou svetla. V úvode tohto milého podujatia historik mesta PhDr. 
Miroslav Lukáč prítomným ozrejmil význam svetelných signálov 
medzi hradmi v minulosti. Do ďalšieho ročníka sa určite zapo-
jíme opäť a tentokrát aj Bzovícky hrad, ktorý hoci nebol tento 
rok zapojený, s nadšením sledovali toto spojenie svetelných 
signálov.
1. apríla 2022 sa v Mestskej knižnici konala NOC S AN-
DRESENOM. Žiaci zo ŠK Stonožkári, ZŠ E. M. Šoltésovej si vy-
počuli asi najznámejšiu Andersenovu rozprávku Cisárove nové 
šaty. Atmosféra bola naozaj kúzelná, deti sa veľmi tešili .
28. apríla DOS BRAXATORIS odohral v Kine Kultúra Krupina 
pred spokojným publikom svoju úspešnú divadelnú hru S TVO-
JOU DCÉROU NIKDY.
30. apríla 2022 sa v Krupine konal Jarný gazdovský 
jarmok. Mesto Krupina v spolupráci so Slovenským zväzom 
chovateľov v Hontianskych Nemciach zorganizovalo v sobotu 
30. apríla 2022 Jarný gazdovský jarmok v priestoroch Amfiteátra Viliama Polónyiho v Krupine. Šesťdesiat predajcov prišlo do Krupiny na 
jarmok s pestrou ponukou svojich produktov a výrobkov. Na jarmoku si návštevníci mohli zakúpiť domáce hospodárske zvieratá, priesady, 
kvietky, med a produkty z medu, sušené ovocie, koreniny,  mäsové a pekárenské výrobky od Uja klobásu ale aj pečené klobásky v bufe-
toch. Svoje miesto tu mali aj predajcovia a výrobcovia ľudovoumeleckých výrobkov z keramiky, kože, kovu a dreva. Neodmysliteľnou sú-
časťou jarmoku je výstava domácich zvierat, hydiny, holubov a zajacov Slovenského zväzu chovateľov z Hontianskych Nemiec.  Súčasťou 
jarmoku bola možnosť navštíviť Krupinské podzemie pod Múzeom Andreja Sládkoviča, pod domom Novotného, ktoré pripravil historik 
mesta PhDr. M. Lukáč v spolupráci s  o.z. Krupinské podzemie. 
Aj touto cestou sa chceme poďakovať predajcom a návštevníkom 
za účasť na gazdovskom jarmoku a zároveň Vás pozvať na Jesen-
ný gazdovský jarmok, ktorý sa bude konať 17. septembra 2022 
opäť v priestoroch Amfiteátra V. Polónyiho v Krupine. 
Veľkonočné sviatky sme vo veselom šate privítali aj v na-
šom meste.
Žiaci zo Základnej umeleckej školy v Krupine vyrobili pre poteše-
nie nás všetkých krásne maľované veľkonočné vajíčka, ktoré ste 
mohli vidieť na Svätotrojičnom námestí . Pri fontáne ste sa mohli 
odfotiť pri veľkonočných zajačikoch a pestrými stuhami ozdobe-
ných stromčekoch. 
1. mája FS HONT pripravil pred Mestským úradom tradič-
né STAVANIE MÁJA. 
4. mája Mestská knižnica. Pekné popoludnie u Stonožkárov 
na ZŠ E.M.Šoltésovej. Spolu s pánom Ing.Capuliakom, lesným 
pedagógom, sme sa porozprávali aj o tom ako je kniha spojená s 
lesom, ale aj o ďalších témach týkajúcich sa lesa, lesných zvierat.
V piatok  6. mája 2022 sa v Krupine Otvárali brány do 
letnej turistickej sezóny pod záštitou OOCR Stredné Slo-
vensko.
Návštevníci, ktorí prišli na Svätotrojičné námestie spolu s nami symbolicky „Otvoriť brány mesta Krupina“  sa mohli zúčastniť komen-

tovanej prehliadky náučnej trasy „Po stopách Sládkoviča“, ktorou po 
16-tich  zastaveniach v meste sprevádzal historik múzea A. Sládkoviča 
v Krupina Dr. Miroslav Lukáč. 
Pripravené boli e-bike z požičovne Bajkuj v Honte, ktorými sa prítomní 
vyviezli až na Vartovku a zaujímavá bola aj prehliadka podzemných 
chodieb Krupiny v spolupráci s o.z. Krupinské podzemie.
O veselú atmosféru na námestí sa postarala Spevácka skupina Var-
tovka. Prítomným a predovšetkým deťom urobil radosť Lampiónový 
sprievod zo Svätotrojičného námestia, cez Park A. Sládkoviča a späť, 
ktorý bol sprevádzaný bubnami šermiarskej skupiny VIR FORTIS. Bo-
hatý program bol zakončený divadelným predstavením skupiny VIR 
FORTIS a veľkolepou ohňovou show.
14. mája 2022 sa konala NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ, tak ako na 
celom Slovensku aj v našom Múzeu Andreja Sládkoviča, kde okrem 
prehliadky múzea a podzemných chodieb, bolo pre detičky pripravené 
pekné bábkové divadielko „Herkules alebo dobytie pekla“ v podaní 
Tyjátr -bábkové divadlo z Nitry.



InfolistyInfolistyINFORMÁCIE18

Vo štvrtok 2. 6. 2022 sa konala v cukrárni Študentský sen beseda so spisovateľom Vojtechom Czoborom, ktorý čitateľom 
predstavil svoju novú knihu Zabiť diabla nie je hriech. Dej sa odohráva v našom regióne Hont a tiež v Novohrade. 
3. – 5. jún 2022 patril oslavám XIV. ročníka DNÍ MESTA KRU-
PINA.
Po dvojročnej prestávke Mesto Krupina opäť zorganizovalo trojdňové 
podujatie na Amfiteátri V. Polónyiho. XIV. ročník DNÍ MESTA KRUPINA 
sme odštartovali v piatok 3. júna REMESLENÍCKYM JARMOKOM na 
Svätotrojičnom námestí. V popoludňajších hodinách program pokračo-

val v priestoroch Múzea 
A. Sládkoviča slávnost-
ným otvorením výstavy 
„Poklady z depozitára“. 
Slávnostné  mestské za-
stupiteľstvo sa prvý krát 
konalo na Amfiteátri Vi-
lima Polóyniho, počas 
neho boli ocenené vý-
znamné osobnosti nášho 
mesta a to Cenou mesta 
a Cenou primátora. Recitál chrámového speváckeho zboru Cantus Carponensis pri rímsko-
katolíckom kostole  dôstojne ukončil slávnostný akt oceňovania osobností mesta Krupi-
na. Večerný program pokračoval na Amfiteátri Viliama Polónyiho, kde svoj talent a schop-
nosť imitácie skvelého speváka akým Karel Gott bezpochyby bol, predviedol Honza Mlčoch 
z Ostravy. 
Program pokračoval koncertom 
acapelly FOR YOU a na záver 
prvého dňa energicky vystú-
pili skutočne Čarovné ostrohy 
a zanechali v mnohých z nás 
krásny umelecký zážitok.
Počasie nám prialo aj v sobotu.
Druhý deň Dní mesta Krupina, 
4. júna sa  v Mestskej športovej 
hale odohral Volejbalový turnaj 
zmiešaných družstiev, ktorého 
sa zúčastnilo 5 družstiev.

V areáli 
a m f i t e -
átra od 
rána zamestnanci Mestského úradu spoločne s Poľovníckymi združe-
niami pripravovali guľáš nielen pre účinkujúcich ale aj pre všetkých 
návštevníkov programu Dní mesta.
Od 16-tej hodiny začal program na amfiteátri. Strýko Baltazár so svo-
jim interaktívnym predstavením zabavil našich najmenších. Súbežne 
folkloristi z Folklórneho súboru HONT rúcali máj pred budovou Mest-
ského úradu.
Bohatý sobotňajší program pokračoval až do nočných hodín. Na úvod 
na pódium vyšiel náš skvelý Folklórny súbor HONT, ktorých program 
bol skutočne galaprogramom.
Zvyšok večera patril revivalovým kapelám, ktoré vynikajúco odspie-

vali a odohrali svoje vzory, originál kapely...najprv to bola ABBA 
Revival Slovakia a na záver večera LUCIE Revival MORAVA, 
ktorí boli vynikajúcou bodkou za úspešným druhým dňom Dní 
mesta Krupina.
Tretí deň Dní mesta Krupina, nedeľa 5. 6. 2022, sa otvorili pod-
zemné pivnice v našom meste pod Múzeom Andreja Sládkoviča 
i pod domom Novotného na Partizánskej ulici. Turistický klub 
Krupina a Krupinské podzemie o.z., mnohých záujemcov o tu-
ristický pochod previedli Siedmymi vrchmi a siedmymi pivnicami 
Starej Hory v Krupine. Popoludňajší program na  Amfiteátri V. Polónyiho  rozospieval už 43. ročník SPIEVANIEK POD VARTOVKOU, ktorý 
bol veľmi pekným záverečným podujatím XIV. ročníka Dní mesta Krupina.
V mene organizátorov, chceme vyjadriť spokojnosť a vďačnosť za účasť VÁS, divákov, na oslavách Dní mesta Krupina. 
Veľké poďakovanie patrí aj touto cestou všetkým sponzorom, ktorí podporili XIV. ročník Dní mesta Krupina. 
Ďalší ročník Dní mesta Krupina, veríme, že bude pre Vás rovnako zaujímavý, budeme sa snažiť pripraviť bohatý a pútavý program pre 
všetky vekové kategórie.                                                                   Oddelenie kultúry, športu a cestovného ruchu, Mgr. Zdenka Sýkorová
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V piatok 3. mája o 16.00 hodine v rámci otvorenia 14. ročníka 
Dní mesta Krupina sa v priestoroch Múzea Andreja Sládkoviča 
v Krupine stretli priaznivci umenia a pozvaní hostia na vernisáži 
novej výstavy. Prítomným sa prihovorili primátor mesta Ing. 
Radoslav Vazan a pracovník múzea dr. Miroslav Lukáč, ktorý 
tiež vyzdvihol prácu predchádzajúcich generácií krupinských 
múzejníkov a poďakoval sa všetkým darcom i tým, ktorí 
sa rozhodli unikátne predmety do múzea predať. Medzi 
vystavenými predmetmi sa nachádzajú najnovšie akvizície – 
obrazy od akademickej maliarky Kataríny Vavrovej - Andrej 
Sládkovič a Antónia Júlia Sekovičová a obraz Marína, ďalej 
diela od akademickej sochárky Kláry Pataki, ďalej trofeje 
z medzinárodných súťaží krupinského rodáka a majstra Európy 
v ping-pongu Vladimíra Mika, obraz Smrť baróna Štefana I. 
Koháryho, ako aj výber zo zakúpených predmetov týkajúcich 
sa života a diela Rudolfa Geschwinda a rodiny Braxatorisovcov. 
Dôležitou súčasťou výstavy sú doposiaľ nevystavené diela 
naivného maliara MUDr. Júliusa Považana. Prítomným sa 
tiež prihovoril dr. Štefan Engel, riaditeľ Múzea vo Svätom 
Antone, ktoré v rokoch 2006 – 2008 spravovalo krupinské 
múzeum, pričom vyzdvihol neľahkú prácu múzejníkov. Úvod 
i záver vernisáže patrili francúzskym romantických piesňam 
(s prídavkom slovenských piesní od Gejzu Dusíka a Pavla 
Braxatorisa), ktoré na akordeóne interpretoval učiteľ Základnej 
umeleckej školy Krupina František Kubiš, DisArt. Všetkých záujemcov o vystavené diela pozývame do krupinského múzea – každý 
návštevník dostane primeraný výklad. Pre verejnosť budú unikátne predmety z depozitára sprístupnené až do konca septembra 2022. Tak 
ako sa realizovala vernisáž výstavy, bude na konci septembra realizované i ukončenie výstavy s výkladom pre širokú verejnosť. O presnom 
termíne budeme verejnosť ešte informovať.                                                                                                          PhDr. Miroslav Lukáč

Poklady z depozitára - vernisáž novej výstavy v múzeu

14. mája sa v celom kultúrnom svete i na Slovensku otvorili brány 
múzeí a galérií. Naše mesto nie je výnimkou a po dvojročnej 
prestávke svoje brány otvorilo aj Múzeum Andreja Sládkoviča 
v Krupine. Mesto Krupina, oddelenie kultúry, cestovného ruchu 
a športu, Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine v spolupráci 
s SOŠOaS Krupina pripravili niekoľko výnimočných atraktivít 
a tradičných jedál. Návštevníci mohli ochutnať chlieb s masťou 
a cibuľou z domácej dielne, ale aj sladké i slané špeciality z dielne 
majstrov a študentov krupinskej strednej školy. Hlavným programom 
však bolo predstavenie „Herkules alebo dobytie pekla“ v podaní otca 
a dcéry Gondkovcov z Nitry. Tento Tyjátr (bábkové divadlo) potešilo 
nielen tých najmenších. Po predstavení, občerstvení a odhodlaní 
si všetci vypočuli výklad historika múzea dr. M. Lukáča v expozícii 
múzea. Deti si mohli zatancovať v rytme pravekého tanečníka, 
mohli si vyskúšať ako hlasno počuť krupinského somárika, alebo 
sa dozvedieť v koľkých rokoch sa Andrej Sládkovič musel učiť 

Noc múzeí v krupinskom múzeu  

maďarský jazyk. V galérii múzea návštevníci okrem iného videli práce žiačok I. 
ročníka učebného odboru dámska krajčírka. Potom všetci vstúpili do podzemia. Tam 
si vyskúšali možnosti či pokusy čarodejného „lietania“ a nakukli do tajomných zákutí 
pivnice... V skromnej atmosfére s prispením všetkých zainteresovaných múzeum 
azda potešilo malých i veľkých - všetkých návštevníkov.             PhDr. Miroslav Lukáč  



V období od 1.4.2022 do 30.6.2022 Mest-
ská polícia v Krupine celkovo riešila 95 
priestupkov, kde 62 bolo vybavených doho-
váraním, 33 priestupkov bolo vyriešených 
v blokovom konaní. 31 priestupkov ulože-
ných v blokovom konaní súviselo s poruše-
ním predpisov v doprave, v jednom prípade  
išlo o priestupok. Iné priestupky v správe 
a v jednom prípade išlo o priestupok proti 
verejnému poriadku. 
Mestská polícia v Krupine spolupracovala s orgánmi činnými 
v trestnom konaní a v odôvodnených prípadoch poskytla aj kame-
rové záznamy pre vykonané šetrenie vo veci spáchaných trestných 
činov, priestupkov, dopravných nehôd, ktoré sú dokumentované 
a riešené štátnou políciou. Dňa 20.6.2022 boli pri detských ihris-
kách na Majerskom rade namontované kamery a spustené do skú-
šobnej prevádzky a ich účelom je nielen pôsobiť preventívne ale aj 
chrániť majetok mesta v prospech občanov. 
V uvedenom období bolo skontrolovaných 89 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. 

Došlo k odchyteniu 
troch psov a tieto 
boli následne vrá-
tené majiteľom 
a jednej túlavej 
mačky u ktorej bola 
vykonaná kastrá-
cia. Boli vykonané 
4 dychové skúšky. 
Mestská polícia 
Krupina zabezpečila 
odstránenie dlho-
dobo odstaveného 
motorového vozidla 
z Majerského radu.

Mestská polícia v Krupine vykonala zabezpečovanie verejného 
poriadku na kultúrnych, športových podujatiach, ako boli oslavy 
: slávnostný akt kladenia vencov pri príležitosti osláv ukončenia 
II. svetovej vojny, 
cyklistické preteky 
CENA MESTA KRU-
PINY, Dni mesta 
Krupiny, zabezpeče-
nie dohľadu v cest-
nej premávke pri ko-
sení, či odvoze sena 
pri cestách, a iné 
podujatia.  
Mestská polícia 
v Krupine spolupra-
covala so štátnymi 
a verejnými inštitú-
ciami pri vykonáva-
ných opatreniach prijatých Krízovým štábom Vlády SR, Úradom 
verejného zdravotníctva SR, krízového štábu Mesta Krupiny. Táto 
spolupráca naďalej prebieha.
Chcem požiadať každého vodiča, aby v čase odstavenia motorové-
ho vozidla počas letných horúcich dní na parkovisku a miestnych 
komunikáciách či už z dôvodu nákupu, občerstvenia /kúpa zmrz-
liny a pod./, nenechávali svoje maloleté deti vo vozidlách ako aj 
svojich zvieracích maznáčikov. Predídeme tak nechceným ale však 
možným komplikáciám hlavne v súvislosti s priamym ohrozením na 
živote a zdraví. 
Dávam do povedomia, že Mestská polícia v Krupina nevykonáva 
24 – hodinovú službu a preto v prípade priameho ohrozenia na 
živote, zdraví a majetku volajte telefónne číslo 112, prípadne 158. 
Telefónne číslo Mestskej polície v Krupine je 0918 388 800.

                                                     Martin Gabera, náčelník MsP Krupina
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 Mestská polícia v Krupine informuje...

Ing. Adriana Žabková

Manželstvo uzavrelo 25 párov:

Opustilo nás 27 spoluobčanov:

Demografický vývoj obyvateľstva 
v meste Krupina marec - jún 2022 

(vyhotovené 7. 7. 2022)
Naši novonarodení Krupinčania : 25 detí
Eliška Ďuríková
Tobiáš Ivan 
Liana Kindernajová
Romana Kohoušková
Mária Herková
Alan Nathaniel Kulich
Barbora Turanová
Marína Mikuláši
Timea Daridová
Matúš Korčok
Diana Mackovová
Ela Suchánová
Emília Lauková

Rebeka Rumanová
Zoja Vargová
Sebastián Dominik Oláh
Terézia Bučíková
Samuel Oravec
Jakub Babiak
Júlia Augustínová
Andrej Kohút
Viliam Piatrov
Lea Kačinychová
Tobias Bobiš
William Balko

Matej Gregáň a Petra r. Terenová
Ján Paučula a Veronika r. Frimmová
Jakub Kopačka a Marianna r. Chlpáňová
Ján Sečkár a Viktória r. Dendišová
Peter Kulich a Miriama r. Roziaková
Ján Alakša a Tatiana r. Čerbová
Milan Berky a Michaela r. Hakelová
Martin Lendvorský a Alžbeta r. Bramušková
Miloš Bátovský a Paulína r. Fialková
Marian Pramuka a Mária r. Trávničková
Marek Beseda  a Petra r. Kučerová
Peter Krčmárik a Miriam r. Dobrocká
Michal Molčan a Jana r. Hriňová
Tomáš Hajnár a Denisa r. Siebenštichová
Martin Križan a Andrea r. Alakšová
Marek Výboch a Romana r. Hrmová
Anton Mních a Juliana r. Jančušková
Marián Mazúch a Marcela r. Skopalová
Ergys Bruci a Lucia r. Molnárová
Lukáš Pechovský a Simona r. Stanková
Jaroslav Garaj a Martina r. Repiská
Peter Erdősi a Lucia r. Jombíková
Milan Baliak a Miriama r. Cesnaková
Michal Spodniak a Karin  r. Zapletalová
Michal Greštiak a Zuzana r. Oravcová

Jozef Lukáč, 78-r.
Valeria Moravčíková, 75-r.
Anna Klobučníková, 89-r.
Ondrej Havaš, 74-r.
Ivan Štubňa, 74-r.
Anna Ostrihoňová, 77-r.
Anna Ďuricová, 89-r.
Matej Miko, 85-r.
Anna Frčková, 83-r.
Jozef Uhrín, 59-r.
Peter Špánik, 64-r.
Anna Boháčiková, 91-r.
Mária Piatrovová, 84-r.
Pavel Cibuľa, 68-r.

Alojzia Hollá, 95-r.
Anna Tomčíková, 92-r.
Pavel Pavlov, 77-r.
Tomáš Zimány, 36-r.
Július Kvas, 89-r.
Jaroslav Slaný, 63-r.
Jozef Špurnaj, 72-r.
Vlasta Maliniaková, 79-r.
Emília Klimentová, 85-r.
Ernest Lóska, 84-r.
Margita Vištiaková, 79-r.
Anna Lendvayová, 89-r.
Ján Ďurkovic, 73-r.
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V mesiaci apríl sa uskutočnil zápis do I. ročníka základných škôl 
na plnenie povinnej školskej dochádzky pre nový školský rok 
2022/2023.
Zápis dopadol úspešne na obidvoch školách. Do prvého roční-
ka  Základnej školy E.M. Šoltésovej nastúpi  41 prvákov a do prvé-
ho ročníka  Základnej školy J. C. Hronského nastúpi 63 prvákov.  
V mesiaci máj sa uskutočnil zápis  v MŠ Malinovského 874, Krupi-
na. Zápis sa uskutočnil v dňoch 4. - 6. mája 2022. Žiadostí zákon-
ných zástupcov na prijatie  do materskej školy bolo 138 a 9 žia-
dostí zákonných zástupcov detí z Ukrajiny. Celkove bolo prijatých 
85 detí. Do materskej školy sa nedostali deti vo veku dvoch rokov 
v počte 21 a 14 detí vo veku troch rokov. Mesto Krupina zabezpe-
čuje všetky kroky k tomu, aby boli umiestnené všetky deti vo veku 
troch rokov. Celkovo bude navštevovať materskú školu 259 detí.

Ing. Adriana Žabková                                                             

Zápis detí do základných škôl 
a materskej školy

Uvítanie detí do života
Medzi prvé slávnostné chvíle Krupinčana/Krupinčanky – ako ob-
čana/občianky mesta patrí uvítanie do života. Vítanie detí do 
života je významnou udalosťou pre rodičov, rodinných príslušní-
kov, aj pre nás, ktorí sme sa stali svedkami tejto milej udalosti. 
Dňa 17. 6. 2022 sa v obradných priestoroch mesta konala táto 
milá slávnosť. Túto milú udalosť otvoril primátor mesta Ing. Ra-
doslav Vazan a vo svojom slávnostnom prejave sa prihovoril na-
ším najmenším spoluobčanom, rodičom a všetkým prítomným. 
O príjemnú atmosféru sa postarali detičky z materskej škôlky 
Malinovského s krátkym kultúrnym programom v podobe bás-
ničiek venovaných rodičom a ich ratolestiam. Po slávnostnom 
príhovore a krátkom kultúrnom programe nasledoval slávnostný 
akt zápisu do Pamätnej knihy.

Do Pamätnej knihy bolo zapísaných 36 detí z toho 20 chlapcov a 
16 dievčat narodených do konca roka 2021. Pri tomto slávnostnom 
obrade primátor mesta obdaroval deti a ich rodičov finančným prí-
spevkom vo výške 200 eur v zmysle schválenej Smernice Mesta 
Krupina č.1/2021 a hračkou, ktorá potešila každé jedno dieťatko. 
Našim najmenším obyvateľom a ich rodičom želáme veľa zdravia, 
veľa lásky, porozumenia a veríme, že sa im v Krupine bude páčiť.

Ing. Tatiana Škvarková 
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Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľ-
by do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samo-
správnych krajov a určil rovnaký deň ich konania na sobo-
tu 29. októbra 2022.
 
Rozhodnutie o vyhlásení volieb vyšlo v piatok 10. júna v Zbierke 
zákonov. V komunálnych voľbách si zvolíme starostov a primátorov 
obcí a miest a poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev. 
Vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov si zvolíme predsedu 
a poslancov samosprávnych krajov. Komunálne voľby a voľby do 
VÚC budú tento rok prvýkrát spojené. 

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej re-
publiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň 
konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Sloven-
skej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí 
do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojen-
skom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samospráv-
neho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 
18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, predsedu samosprávneho kraja 
či za poslanca zastupiteľstva sa môže uchádzať kandidát ako ne-
závislý alebo s podporou politickej strany. Strany môžu vytvoriť 
koalíciu a podať spoločnú kandidátnu listinu.
Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva musí mať trvalý po-
byt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb 18 
rokov. 
Kandidát na starostu obce musí mať trvalý pobyt v obci a 
mať 25 rokov.

Kandidát na poslanca krajského zastupiteľstva musí mať tr-
valý pobyt v obci alebo vojenskom obvode, ktoré patria do územia 
volebného obvodu, v ktorom kandiduje a najneskôr v deň konania 
volieb musí mať 18 rokov.
Trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do 
územného obvodu samosprávneho kraja, v ktorom kandiduje, musí 
mať aj kandidát na predsedu samosprávneho kraja. Navy-
še, v deň volieb musí mať 25 rokov.
Kandidatúra vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov nie je 
prekážkou pre kandidatúru vo voľbách do orgánov samosprávy 
obcí.
Nezávislí kandidáti musia odovzdať aj podpisovú listinu od voličov, 
ktorí ich podporujú. Minimálny počet podpisov pre kandidátov na 
starostov, respektíve primátorov a poslancov obecných, respektíve 
mestských zastupiteľstiev sa odvíja od počtu obyvateľov obce. 
Počet obyvateľov mesta Krupina bol ku dňu vyhláseniu volieb 7500 
obyvateľov, teda (na základe toho, v zmysle toho) je potrebný mi-
nimálny počet 200 podpisov pre kandidátov na primátora a poslan-
cov mestského zastupiteľstva. Pri nezávislom kandidátovi na pred-
sedu kraja potrebujú uchádzači 1000 podpisov. Nezávislý kandidát 
na poslanca krajského zastupiteľstva potrebuje 400 podpisov.

Kandidáti alebo politické strany môžu podať kandidátnu 
listinu do volieb do orgánov samosprávnych krajov a do 
komunálnych volieb najneskôr 60 dní pred dňom volieb, to 
je do 30. augusta 2022.

Mestského zastupiteľstvo v Krupine na zasadnutí, ktoré sa 
konalo 29. 6. 2022 určilo pre nasledujúce funkčné obdobie 
v meste Krupina 12 poslancov mestského zastupiteľstva 
volených v 1 volebnom obvode. Zároveň bol určený roz-
sah funkcie primátora mesta pre volebné obdobie 2022-
2026 na plný úväzok. Mestské zastupiteľstvo tiež vyda-
lo Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022 o vyhradení 
miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných 
priestranstvách mesta Krupina, v ktorom boli na tento účel 
vyhradené výlučne mestské informačné stojany, umiest-
nené pre tento účel na Svätotrojičnom námestí – na tráv-
natej ploche oproti Domu služieb.

Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, 
je spôsobilý na právne úkony a má trvalý pobyt na území Sloven-
skej republiky.
Do miestnej volebnej komisie a v mestách do mestskej volebnej 
komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka po-
litická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre 
voľby do obecného zastupiteľstva.
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej 
komisie doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce do 30. 
augusta 2022.
Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a 
jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva 
kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva. Taktiež 
môže do okrskovej volebnej komisie delegovať jedného člena a 
jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva 
kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho 
kraja vo volebnom obvode, ktorého súčasťou je volebný okrsok, ak 
v okrskovej volebnej komisii nemá zastúpenie. 
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej 
komisie doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce do 
22. septembra 2022. O Právo delegovať člena a náhradníka do 
volebnej komisie nemá politická strana a koalícia, ktorá podáva 
kandidátnu listinu len pre voľby starostu obce.
Právo delegovať člena a náhradníka do volebnej komisie nemá ne-
závislý kandidát. Zástupca nezávislého kandidáta má právo byť prí-
tomný v priebehu volieb a sčítavania hlasov vo volebnej miestnosti. 
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie 
možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky (e-mailom). Le-
hota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa 
lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa nepri-
hliada.
V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena 
osobne alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana roz-
hodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik 
členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo ozná-
menie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie po-
dané na pošte.

Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradní-
ka do volebnej komisie ako sken. Pre vznik členstva vo volebnej 
komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do 
e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo 
oznámenie odoslané.

V Krupine sa oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do mest-
skej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie doručia na elek-
tronickú adresu luptakova@krupina.sk. 

Všetky potrebné informácie k voľbám do orgánov samo-
správy obcí, ako aj k voľbám do orgánov samosprávnych 
krajov, vrátane vzorov a tlačív  pre obce, volebné komisie 
i kandidátov sú publikované na webovom sídle Minister-
stva vnútra Slovenskej republiky https://www.minv.sk 
Aktuálne informácie k voľbám do orgánov samosprávy 
obcí, ako aj k voľbám do orgánov samosprávnych krajov 
budú priebežne zverejňované aj na mestskej vývesnej ta-
buli a na webovom sídle Mesta Krupina https://www.kru-
pina.sk 
                                                                     Ing. Adriana Žabková

https://www.minv.sk/?volby-selfgov22
https://www.krupina.sk
https://www.krupina.sk
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Dňa 18. mája sa v obradnej sieni MsÚ uskutoč-
nilo uvedenie novej knihy Vidiecke šľachtické 

sídla v Hontianskej stolici. Autormi sú skúsení historici – pracovník Historického ústavu 
Slovenskej akadémie vied Mgr. Tomáš Janura, PhD. a kunsthistorička PhDr. Zuzana 
Zvarová, ktorá sa venuje najmä pamiatkovým výskumom historických objektov. Po 
predstavení hostí sa slova ujala zástupkyňa spoluvydavateľa PhDr. Zuzana Gažiová (zá-
roveň je i riaditeľka Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku) bola kniha inaugurovaná 
a posypaná sopečným prachom z hradobného múru, ktorý chránil početné šľachtické 
rodiny, ktoré sa pred osmanskou inváziou (pred Turkami) usídlili v kráľovskom meste 
Krupina. Inaugurátorkou sa stala viceprimátorka mesta Mgr. Anna Borbuliaková. Autori 
potom cez videoprojekciu predstavili najdôležitejšie objekty – kúrie a kaštiele v Pečeni-
ciach, Bátovciach, Plášťovciach, Horných Turovciach  a čiastočne i vo Svätom Antone... 
Napriek nesporným kvali-
tám niektorých historických 
objektov je až zarážajúce, 
že mnohé z nich nie sú sú-
časťou evidovaných národ-
ných kultúrnych pamiatok 
Slovenska, hoci by si to 
mnohé zaslúžili (napríklad 
kaštieľ Paláštyovcov v Pláš-
ťovciach). Niektorí účastníci 
využili možnosť a zakúpili si 
ponúkané publikácie – nie-
len o Honte, ale aj o Zvo-
lenskej stolici či ďalšie kni-
hy o kaštieľoch a kúriách 
na Liptove, Orave, Trenčíne 

alebo na Spiši. Publikáciu Vidiecke šľachtické sídla v Hontianskej stolici si môžu záujemcovia zakúpiť v Múzeu Andreja Sládkoviča v Krupi-
ne alebo v Informačnom centre mesta Krupina. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s Klubom dôchodcov učiteľov. Podujatím sprevádzal 
historik krupinského múzea Dr. Miroslav Lukáč.                                                                                                           PhDr. Miroslav Lukáč

Kaštiele a kúrie Hontu – nová publikácia 

Kalendár mesta Krupina na rok 2022 s názvom Krupina v noci v 
30. ročníku celoslovenskej súťaže NAJKRAJŠÍ KALENDÁR SLO-
VENSKA v kategórii MESTÁ sa umiestnil na 3. mieste. Ocenenia 
získali i predchádzajúce emisie kalendárov (napríklad v r. 2021 – 
1. miesto za kalendár venovaný 200. výročiu narodenia Andreja 
Sládkoviča). Súťaž organizuje Prezídium menované Klubom fo-
topublicistov Slovenského syndikátu novinárov s hlavným spo-
luorganizátorom Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici. 
Na príprave kalendára sa podieľali aj pracovníci oddelenia kul-
túry, cestovného ruchu a športu MsÚ v Krupine vrátane Múzea 
Andreja Sládkoviča v Krupine. Najdôležitejšou súčasťou kalen-
dára sú autorské fotografie umeleckého fotografa a Krupinčana 
Ing. Milana Ďurocha, ktoré zaujali aj porotu. Kalendár graficky 
spracoval Rudolf Žiak a vytlačila firma Róbert Jurových – Nikara, 
Krupina. Výsledky súťaže je možné nájsť na oficiálnej stránke 
www.najkalendar.sk.                                     PhDr. Miroslav Lukáč

Kalendár mesta Krupina 
na 3. mieste 

v celoslovenskej súťaži
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Pred 150 rokmi (20. apríla 1872) v Radvani nad Hronom umrel Andrej Sládkovič, vlastným me-
nom Andrej Braxatoris – krupinský rodák, štúrovský básnik, evanjelický kňaz a národovec, autor 
výnimočných diel Marína a Detvan. Umrel asi tak, ako by chcel umrieť každý z nás – v kruhu 
svojich milovaných, pričom jeho manželka Antónia Júlia ho držala za ruku. Posledné slová, ktoré 
Sládkovič vyriekol boli „ľutujem...“ Možno ľutoval to, že opúšťa svojich milovaných... Jeho život 
i smrť, dielo, ľudskosť a miernosť, angažovanosť a vzdelanosť i viera nám všetkým môžu byť 
príkladom. V sobotu 20. apríla 1872 sa Andrej Sládkovič narodil pre večnosť. 
Na náhrobnom kameni pod krížom, vencom víťazstva, menom a letopočtami bol vytesaný tento 
nápis: 
„Čo vzniklo jak blesk meteora,
Tomu smrť určia hodiny;
Pomaly vstáva z dejinstva mora
Mohutný život vidiny.“  
V časti 72. a v závere 291. strofy Maríny Sládkovič napísal: 
Slovensko mladé, rodisko moje, 
Aj mohyla mojich kostí! 
V tebe mám pekných obrazov dvoje
A dvoje veľkých ľúbostí!
Ale tie hviezdy predsi svietili, 
A pekný život tie kvety žili, 
A diamant v hrude nezhnije! 

V roku 2020 v kalendári mesta Krupina venovanom 
200. výročiu narodenia básnika je text pri fotografiách 
pamätníka a hrobu básnika:  
Andrej Sládkovič žil 25 rokov po boku družky i lásky 
skutočnej. Antónia Júlia mu dala deväť detí, starosť 
i mladosť i krásu celú. 
Po boku obaja ležia znovu, v posvätnej zemi evan-
jelikov. Pri Banskej Bystrici Radvaň nad Hronom - tu 
spočíva kňaz, básnik i manžel jej. Sem patria kroky 
úcty i slávy, sem vedú kroky Slovákov. 
Na fotografii je jeho hrob a hrob jeho manželky na 

radvanskom evanjelickom cintoríne. Čiernobiela fotografia je od Lea Sixtu vyhotovená pri príležitosti 100. výročia narodenia básnika a zá-
bery z kalendára od fotografa Milana Ďurocha z roku 2020.                                                                                PhDr. Miroslav Lukáč

150 rokov od smrti Andreja Sládkoviča

V piatok 24. júna na Jána, Matica slovenská, obec Rykynčice a Evanjelický cirkevný zbor Horné Rykynčice zorganizovali spomienku na 200. 
výročie narodenia Jána Alexandra Rotaridesa (bol krstený 15. februára 1822 v Horných Rykynčiciach). Ján Rotarides patrí k menej zná-
mym osobnostiam Slovenska, zato v rámci Hontu je jeho činnosť známa najmä z obdobia začiatku revolúcie roku 1848 a po roku 1856. Za 
slobodu, ale aj za väčšie práva poddaných, bojovali spolu s Jankom Kráľom, štúrovským básnikom. Po ich vystúpení boli v marci zatknutí, 
uväznení v Šahách, v Budíne a Pešti. Kráľa prepustili v auguste a Rotarides bol prepustený až v októbri 1849. Potom ako učiteľ na cirkevných 
školách pôsobil na rôznych miestach v Lentvore, možno aj v Nedelišti a napokon v obci Drienovo. Tam napokon 8. decembra 1900 zomrel 
a je tam i pochovaný. Pôsobil ako národný buditeľ, propagátor štepenia ovocných stromov (aj ako člen Hornohontianskeho ovocinárskeho 
spolku so sídlom v Krupine). Zbieral slovenské ľudové piesne a povesti a kládol dôraz na poctivú prácu a boj proti alkoholizmu. Pomáhal tiež 
miestnym obyvateľom s písaním listov. Spomienka na Rotaridesa sa uskutočnila i v rámci bohoslužby, na ktorej vo svojej kázni hontianske 
osobnosti (Tablica i Rotaridesa) pripomenul predchádzajúci hontiansky senior a farár CZ Devičie Mgr. Milan Šimko. Počas bohoslužieb čle-
novia Matice slovenskej inscenovali fiktívny rozhovor medzi Jankom Kráľom a Jánom Rotaridesom, ktorí burcovali hontiansky ľud k odporu 
voči vrchnosti, ktorá im upierala spravodlivosť a slobodu. Stručné životopisné údaje o Rotaridesovi i s prezentáciou zazneli z úst zborovej 
farárky CZ Cerovo Mgr. Anny Kukulovej. Za Lentvoru a Nedelište sa prihovoril námestný farár CZ v Maškovej v Novohrade Mgr. Dušan Cho-
vanec, pred časom administrátor CZ Rykynčice. Na bohoslužbách sa zúčastnil aj Mgr. Branislav Kováč, zborový farár vo Zvolenskej Slatine 
a bývalý administrátor CZ Drienovo. Okrem toho za CZ Drienovo-Čabradský Vrbovok vystúpili Danka Antošková, zástupkyňa cirkevnej do-
zorkyne CZ a predsedníčka ZO JDS v Čabradskom Vrbovsku a kronikárka obce Drienovo Anna Balážová. Stručnú zdravicu povedal i staros-
ta obce Príbelce Ing. Tibor Čierny. Na elektronickom klavíri ev. a.v. kňazov a spievajúci ľud v naplnenom kostole sprevádzal podpredseda 

Spomienka na 200. výročie narodenia Jána Alexandra Rotaridesa 
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Matice sloven-
skej a kantor CZ 
Očová Mgr. Ma-
rek Hanuska. Po 
skončení boho-
služby starostka 
obce Rykynčice 
Eva Nemčovská 
odhalila pamät-
nú tabuľu na 
objekte bývalej 
školy, ktorú v sú-
časnosti používa 
Slovenská pošta. 
V rámci poduja-
tia pred odhale-
ním tabule z úst 
miestnych oby-
vateľov i hostí 
zazneli dve hon-
tianske piesne 
z Rotaridesovej zbierky a aj Slovensko moje, otčina moja od katolíckeho kňaza Jozefa Strečanského. Potom nasledovalo pohostenie 
a zapálenie Jánskej vatry. Na podujatí viacerí prejavili záujem o kúpu publikácie, ktorú o Rotaridesovi pripravil Miroslav Lukáč. Vyšla k 190. 
výročiu narodenia ešte v roku 2012 a je k dispozícii v Múzeu Andreja Sládkoviča v Krupine.                                  PhDr. Miroslav Lukáč

Druhý kvartál roka 2022 začal v knižnici veľmi rušno. Pri príležitosti Medzinárodného 
dňa detskej knihy 2.4., kedy sa narodil známy detský spisovateľ, rozprávkar Hans 
Christian Andersen, sme v priestoroch knižnice v rámci celoslovenského podujatia Noc 
s Andersenom privítali 107 žiakov zo školského klubu Stonožkári, ZŠ E. M. Šoltésovej. 
Pán riaditeľ Mgr. Maroš Skopal prečítal deťom asi najznámejšiu Andersenovu rozprávku 
Cisárove nové šaty, ktorá tiež slávila 185. výročie od jej vydania. Atmosféra bola naozaj 
kúzelná, deti sa veľmi tešili.
Keďže počas pandémie bola činnosť knižnice značne obmedzená, aj v apríli sme pokra-
čovali v spolupráci so ZŠ a MŠ nielen z Krupiny ale aj okolitých dedín z nášho okresu. 
Žiaci sa oboznámili s priestormi knižnice, s činnosťami knižnice. Porozprávali sme sa 
o tom, prečo je čítanie dôležité.
Knižnica sa aj tento rok zapojila do celoslovenského projektu určeného na podporu 
čitateľskej a prírodovedeckej gramotnosti detí Les ukrytý v knihe, ktorý zastrešuje Ná-
rodné lesnícke centrum vo Zvolene. Témou 12. ročníka boli spev a zvuky lesa. Knižnicu 
navštívili deti zo ZŠ J. C. Hronského a predškoláci z MŠ Malinovského a naopak knižnica 
s touto témou navštívila školský klub Stonožkári. Na besedu sme pozvali aj lesného pe-
dagóga pána Ing. Capuliaka, ktorý nám porozprával nielen o tom, ako je kniha spojená 
s lesom, ale aj o krupinských lesoch a zvieratách v nich žijúcich. Deti zo ZUŠ v Krupine, 
odbor výtvarná výchova, nakreslili obrázky na tému Les ukrytý v knihe. Ich diela boli 
vystavené u nás v knižnici.  
Dňa 2.6.2022 sme sa pre zmenu stretli v cukrárni „Študentský sen“ aj s našimi staršími 

čitateľmi. O svojej novej knihe 
Zabiť diabla nie je hriech nám 
prišiel porozprávať regionálny 
spisovateľ Vojtech Czobor. Besedu sme zorganizovali v spolupráci s Klubom dô-
chodcov – učiteľov.
„Kniha je nástrojom, ktorý podnecuje predstavivosť.“ S takýmto mottom sme 
uspeli v žiadosti o finančnú podporu prostredníctvom Fondu na podporu umenia 
za rok 2021, v rámci ktorého získala naša  Mestská knižnica v Krupine finančný 
príspevok v sume 1 600, 00 € na nákup knižného fondu pre všetky vekové ka-
tegórie. Knižnica z tejto akvizície  a aj so spolufinancovaním mesta Krupina nakú-
pila 165 kusov kníh v hodnote 1 793, 48 €. Doplnili sme fond náučnou literatúrou 
z oblasti psychológie, z dejín národov, či zdravej výživy. Mládežnícku literatúru 
sme obohatili najmä zaujímavými leporelami pre našich najmenších čitateľov, 
dievčenské romány, fantasy literatúru. Pre našich dospelých čitateľov pribudli 
nové detektívky, horory, či historické romány a romány zo súčasnosti.
„Človek potrebuje byť trochu bohatý, aby si mohol knihy kupovať, a potom opäť 
chudobný, aby ich začal aj čítať.“ (Daniel Hevier). Napriek tomu, že knihy majú 
veľkú konkurenciu v nových médiách, ešte stále patrí čítanie kníh k záľubám 
mnohých ľudí. Preto vás srdečne pozývame do našej Mestskej knižnice, kde si 
určite tú správnu knihu vyberiete. A tešíme sa na vás aj v rámci celoslovenského 
projektu „Abeceda prečítaného leta“ určeného pre celú rodinu.

                                                                                    Ing. Dušana Janeková

Rušný druhý kvartál v Mestskej knižnici ...
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V obradnej sieni mesta sa v stredu 29. júna 2022 uskutočnilo slávnostné prijatie úspešných volejbalistiek z Krupiny, ktoré spoločnými 
silami dosiahli významný úspech, nie len pre nich ale aj pre mesto. Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta prijal úspešné volejbalistky 
a poďakoval sa im za reprezentáciu mesta a veľkolepý úspech vybojovať na celoslovenskej úrovni titul Vicemajster v kategórii mladšie 
žiačky. Poďakoval sa aj trénerom za vzornú prácu s mládežou. Tento úspech mladých volejbalistiek sa zaradí k historickým medzníkom 
a už navždy bude zapísaný v pamätnej knihe mesta. Reprezentantky Krupiny primátor mesta obdaroval darčekovou poukážkou na po-
skytnutie finančných prostriedkov na úhradu rekreačno – športovej aktivity pre TJ ŠK Volejbalový klub Krupina. 
Volejbalovej mládeži chceme zaželať veľa zdravia, šťastia a úspechov v budúcej sezóne. Ďakujeme im za príkladnú reprezentáciu mesta 
a inšpiráciu, ktorou sú ich mimoriadne výsledky pre mnohých mladých športovcov.                                          Ing. Tatiana Škvarková

Oslava úspechu vicemajsteriek Slovenskej republiky 
v kategórii mladšie žiačky
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V období od 1. apríla do 30. júna sme absolvovali dokopy až 18 sú-
ťaží. Znamená to, že počas víkendu máme častokrát aj 2 súťaže a 
to je časovo aj organizačne mnohokrát veľmi náročné, ale robíme to 
preto, lebo nás to baví a to je veľmi silný faktor vďaka ktorému sa 
atletike v Krupine darí. Počas tohto obdobia sme získali 8x 3.miesto, 
16x 2.miesto a 17x 1.miesto.

Okrem skvelých výsledkov máme za sebou aj veľmi úspešnú orga-
nizáciu Dudinská 50, ktorá sa konala v apríli. Limit na Majstrovstvá 
sveta (35km) splnilo prvých pätnásť mužov a 11 žien. Zo žien bola v 
rámci Dudinskej 50 na 35 km trati najrýchlejšia favorizovaná Čchie-
jang Š’-ťie z Číny za 2:43:06 h (olympijská víťazka z OH v Londýne 
2012 na 20km) a v kategórii mužov triumfoval zlatý medailista na 20 
km z Tokia/Sappora Massimo Stano (ITA)za 2:29:09 h.

Najhodnotnejšie výsledky našich úspešných členov:
Majstrovstvách SsAZ (7.5.2022) v chôdzi v Banskej Bystrici získala 
medzi mladšími žiačkami Dominika Janeková 3.miesto a medzi naj-
mladšími žiačkami Michaela Rašnerová 2.miesto.
Majstrovstvá oblasti dorastencov v Nitre (29. 5. 2022):
1.miesto - Kohút M. (hod oštepom), Uhrík Š. (800m), Troiak Š. 
(2000m pr.)
2.miesto - Korčok A. (2000m pr.)
3.miesto - Ištokovičová Karin (400m), Troiak Šimon (400m)

Atletická sezóna v plnom prúde

2-dňové Majstrovstvá SR dorastencov v Banskej Bystrici (11.-12. 6. 
2022)
Skvele sa darilo Šimonovi Troiakovi, ktorý získal bronzovú medialu 
v behu na 2000m cez prekážky a získal tak už v poradí svoju tretiu 
medialu z Majstrovstiev SR (v r. 2020 získal zlato a v hale striebro 
na 3000m).
1.deň:
Troiak Šimon - 800m - 9.miesto
Uhrík Šimon - 800m - 15.miesto
2deň:
3miesto - Troiak Šimon - 2000m pr. 91,4cm
6.miesto - Kohút Milan - oštep 700g
5.miesto - Korčok A., Troiak Š., Uhrík Š., Kohút M. - švédska štafeta 
(100-200-300-400m)
                                                                                           Mgr.Július Korčok


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

