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1. Úvodná časť a činnosť orgánov mesta
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 1. marca 2018 zobralo na vedomie
Vyhodnotenie aktivít programového vyhlásenia Mesta Dolný Kubín na volebné
obdobie 2015 - 2018 za rok 2017. Programové vyhlásenie je dokument, ktorý stanovuje
hlavné zámery rozvoja mesta, pričom zohľadňuje priority uvedené v základnom
strednodobom plánovacom dokumente mesta, Programe hospodárskeho a sociálneho
rozvoja. Plnenie úloh programového vyhlásenia by malo viesť k napĺňaniu vízie, aké chce
byť mesto Dolný Kubín v najbližšej budúcnosti: mesto spokojných, aktívnych a slušných
obyvateľov, ktorí majú vytvorené podmienky pre všestranný rozvoj, mesto príjemné pre
život, zodpovedne využívajúce a chrániace kultúrne bohatstvo a prírodný potenciál, a
mesto otvorené pre spoluprácu a partnerstvo.
V oblasti modernizácie mestského úradu v roku 2017 prebiehala realizácia projektu s
názvom Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu Dolný Kubín, ktorého
hlavným cieľom bolo ohľaduplnejšie pristupovať k životnému prostrediu, efektívnejšie
využiť priestory budovy a v maximálnej možnej miere znížiť jej energetickú náročnosť.
Pre ekonomiku mesta bolo dôležité, že výber dane z nehnuteľností ako rozhodujúcej
miestnej dane bol oproti plánovanému rozpočtu vyšší o takmer 62 tis. EUR a príjem z nej
dosiahol 1 017 tis. EUR. Zvýšili sa tiež príjmy mesta z dočasne nevyužívaného mestského
majetku, keď dosiahli čiastku takmer 112 tis. EUR. Mesto Dolný Kubín v roku 2017
ušetrilo 21 640,- EUR využívaním elektronického trhoviska pri výbere zhotoviteľa
objednávaných tovarov a služieb.
Odrazom dobrého hospodárenia mesta v posledných rokoch bolo aj zníženie jeho
úverovej zaťaženosti, ktorá ku koncu sledovaného roka dosiahla hodnotu 21,91 %. Ešte v
roku 2009 tento ukazovateľ predstavoval hodnotu 48,43 %.
K presnejšiemu stanoveniu pravidiel poskytovania verejných zdrojov do oblasti športu,
kultúry a sociálnych vecí prispelo prijatie VZN č. 3/2017 o poskytovaní dotácií, ktoré
upravilo ich výšku pre jedného žiadateľa maximálne na 40 % z celkovej výšky dotácií na
činnosť v rozpočte mesta na príslušný kalendárny rok. Mesto pritom každoročne zvyšuje
celkovú výšku poskytovaných dotácií, v roku 2017 to bolo spolu 76,45 tis. EUR.
V oblasti výstavby, opráv a rekonštrukcií je potrebné spomenúť komplexnú
rekonštrukciu ZUŠ P. M. Bohúňa, ktorá pozostávala z výmeny okien, opravy izolácie na
odstránenie zemnej vlhkosti a opravy vstupnej fasády. Celková hodnota akcie
predstavovala sumu 150 tis. EUR, pričom dokončená mala byť v roku 2018. Uskutočnila sa
aj zmena účelu zariadenia sociálnych služieb Nocľaháreň STOP-ŠANCA-KOTVA na ul. M. R.
Štefánika na Zariadenie dočasného bývania pre rodiny s deťmi, u ktorých súd rozhodol o
vyprataní z nájomného bytu. Prestavba budovy predstavovala celkovú hodnotu 104,5 tis.
EUR. Najväčšou akciou v oblasti opráv a rekonštrukcií miestnych komunikácií boli
stavebno-technické úpravy miestnej komunikácie na ul. Kohútov sad. Tie si vyžiadala
zmena organizácie dopravy v priestore pred ZŠ J. Matúšku v snahe o zvýšenie bezpečnosti
cestnej premávky a chodcov, hlavne žiakov základnej školy. Obsahom prác bolo rozšírenie
parkoviska a dobudovanie chýbajúcich chodníkov, vrátane preloženia a doplnenia
verejného osvetlenia na priechodoch pre chodcov. Celkové náklady činili viac ako 75 tis.
EUR. V telocvični ZŠ P. Škrabáka v areáli bývalej ZŠ Nemocničná sa realizoval nový vstup
spolu s prístupovým chodníkom a jeho osvetlením. Celková výška investície činila 42 tis.
EUR. Pokračovala obnova športovísk, na zimnom štadióne boli vymenené mantinely a
ochranné sklá v hodnote 100 tis. EUR, z čoho 70 tis. EUR predstavovala dotácia od
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Slovenského zväzu ľadového hokeja. Na objekte futbalového štadióna bola v sledovanom
roku zateplená fasáda, vymenené okenné konštrukcie, zrekonštruovaný bleskozvod a časť
šatní a sociálnych zariadení v hodnote 63 tis. EUR. Na základe dlhoročných požiadaviek
obyvateľov mestskej časti bolo v Kňažej vybudované viacúčelové ihrisko s umelou trávou
v hodnote 11 tis. EUR, rovnako prebehli stavebno-technické úpravy ihriska na viacúčelové
ihrisko s umelou trávou na sídlisku Banisko a bola realizovaná oprava multifunkčného
ihriska pri ZŠ M. Kukučína v hodnote 12 tis. EUR.
V oblasti cestovného ruchu Mesto v roku 2017 spolupracovalo s partnerským mestom
Limanová v rámci cezhraničného projektu Digitálne dedičstvo Powiatu Limanowského a
Dolného Kubína. Jednou z aktivít bolo spracovanie mobilnej aplikácie, ktorej súčasťou sú
dva tzv. questy. Literárny sa zameriava na literárnych dejateľov mesta a historický ide po
trase významných budov. Navyše 15 tzv. beaconov, umiestnených v tesnej blízkosti
zaujímavostí mesta, vysiela signál, prepojený s mobilnou aplikáciou. Turista sa dozvie, o
akú zaujímavosť ide, a to v slovenskom i poľskom jazyku.
Pre zvýšenie bezpečnosti bola v sledovanom roku umiestnená kamera v mestskej časti
Kňažia. V snahe zabrániť čiernym skládkam boli pri hoteli Belez a pri železničnom
priecestí v smere do mestskej časti Záskalie inštalované fotopasce.
Vedenie mesta (mestské zastupiteľstvo, mestská rada, odborné komisie, mestské
výbory, mestský úrad)
Primátorom mesta Dolný Kubín pre volebné obdobie 2014 - 2018 bol Mgr. Roman
Matejov. Mestské zastupiteľstvo tvorilo 19 poslancov, ktorí zasadali v roku 2017 celkom
sedemkrát, a to v dňoch: 23.2.2017, 27.4.2017, 29.6.2017, 8.8.2017 (mimo plánu práce),
28.9.2017, 9.11.2017 a 14.12.2017.
Zloženie mestského zastupiteľstva: PaedDr. Ľubomír Bláha (Smer-SD), Ján Briestenský
(SKDÚ-DS), Ing. Jozef David (NEKA), Mgr. Miroslav Dráb (SaS) do 27.4.2017, MUDr. Juliana
Gregová (KDH), Ing. Pavol Heško (NEKA), Juraj Jonák (SDKÚ-DS) od 27.4.2017, Peter
Jonák (NEKA), Ing. Anton Krákorník (NEKA), Mgr. Vladimír Kubišta (NEKA), Mgr. Matúš
Lakoštík (KDH), Ing. Miroslav Málik (Smer-SD), Ing. Zdena Poracká (NEKA), Ing. Ján
Prílepok (NEKA), Mgr. Ján Raclavský (NEKA), Michal Smolka (SaS), PhDr. Jozef Šimek
(NEKA), MUDr. Juraj Štefák (SDKÚ-DS), Bc. Michaela Porvichová (SIEŤ) a Mgr. Leonard
Vajdulák (NEKA).
Mestská rada ako poradný orgán primátora mesta pracovala v roku 2017 v zložení: Ing.
Jozef David, Mgr. Matúš Lakoštík, Ing. Miroslav Málik, PhDr. Jozef Šimek, MUDr. Juraj
Štefák a Mgr. Leonard Vajdulák.
Zasadnutia mestskej rady: 14.2.2017, 18.4.2017, 20.6.2017, 19.9.2017, 31.10.2017,
5.12.2017 a 22.12.2017 (mimo plánu práce).
Pri mestskom zastupiteľstve pôsobili komisie ako jeho poradné orgány s nasledovným
zložením:
1. Komisia pre financovanie a rozpočet: Ing. Jozef David (poslanec, predseda komisie),
Mgr. Leonard Vajdulák (poslanec), Mgr. Juraj Bukna (neposlanec), Ing. Anna Gabaríková
(neposlanec), Ing. Juraj Pukáč (neposlanec)
4

2. Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia: Ing. Pavol Heško (poslanec,
predseda komisie), Ján Briestenský (poslanec), Ing. Anton Krákorník (poslanec), Mgr.
Vladimír Kubišta (poslanec), Michal Smolka (poslanec), Bc. Michaela Porvichová
(poslankyňa) do 8.2.2017, Ing. Andrej Čajka (neposlanec), RSDr. Alojz Korbeľ
(neposlanec), Ing. arch. Ján Kubina (neposlanec), Ing. arch. Stanislav Šutvaj (neposlanec)
3. Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu: Mgr. Matúš Lakoštík, PhD. (poslanec,
predseda komisie), Mgr. Miroslav Dráb (poslanec) do 27.4.2017, Mgr. Juraj Jonák
(poslanec) od 27.4.2017, Peter Jonák (poslanec), Mgr. Vladimír Kubišta (poslanec), Michal
Smolka (poslanec), Mgr. Leonard Vajdulák (poslanec), Mgr. Peter Huba (neposlanec), Mgr.
Emília Jurčíková (neposlankyňa)
4. Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva: Ing. Miroslav Málik (poslanec, predseda
komisie), PhDr. Jozef Šimek (poslanec), MUDr. Juraj Štefák (poslanec), PhDr. Jana
Mazalánová (neposlankyňa) do 16.1.2017, Ing. Tatiana Nesvadbová (neposlankyňa), Bc.
Katarína Nováková (neposlankyňa), Bc. Emília Serdelová (neposlankyňa) do 13.2.2017
5. Komisia verejného poriadku: Mgr. Miroslav Dráb (poslanec – m. č. Staré mesto,
predseda komisie) do 27.4.2017, Mgr. Juraj Jonák (poslanec - m. č. Staré mesto, predseda
komisie) od 27.4.2017, Ján Briestenský (poslanec - m. č. Kňažia), Michal Smolka (poslanec
- m. č. Veľký Bysterec, Malý Bysterec a Beňova Lehota), Ing. Pavol Heško (poslanec - m. č.
Mokraď), Mgr. Vladimír Kubišta (poslanec - m. č. Banisko), Ing. Miroslav Málik (poslanec m. č. Medzihradné) do 29.1.2017, Alica Hlaváčiková (neposlankyňa - m. č. Brezovec)
6. Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a služieb: Bc. Michaela Porvichová
(poslankyňa, predsedníčka komisie) do 8.2.2017, MUDr. Juliana Gregová (poslankyňa,
predsedníčka komisie od 8.2.2017), RNDr. Ján Bencúr (neposlanec), Ing. Vladimír Cimrák
(neposlanec), Ing. Ján Dobák (neposlanec) od 23.2.2017, Boris Hrudál (neposlanec), Mgr.
Emília Povalačová (neposlankyňa), Ing. Michal Sklienka (neposlanec)
7. Komisia pre získavanie dotácií a grantov: PhDr. Jozef Šimek (poslanec, predseda
komisie), Mgr. Ján Raclavský (poslanec), Mgr. Emília Jurčíková (neposlankyňa), Mgr.
Tomáš Moravčík (neposlanec), Ing. Marcel Sivčo (neposlanec), Ing. Ján Skubeň
(neposlanec), Ľubomír Ťažandlák (neposlanec)
8. Komisia pre transparentnosť: Peter Jonák (poslanec), Michal Smolka (poslanec), Mgr.
Leonard Vajdulák (poslanec), Jakub Krupa (neposlanec), Andrej Kuhejda (neposlanec),
Erik Marko (neposlanec)
9. Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta Dolný
Kubín (poslanci): Ing. Miroslav Málik - predseda komisie, MUDr. Juliana Gregová, Ing.
Anton Krákorník, Michal Smolka, MUDr. Juraj Štefák, Bc. Michaela Porvichová
10. Komisia pre prešetrovanie sťažností proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva,
primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta (poslanci): Peter Jonák - predseda komisie,
Mgr. Matúš Lakoštík, Ing. Miroslav Málik do 29.1.2017, Ján Briestenský od 29.1.2017,
náhradníci PhDr. Jozef Šimek, Mgr. Vladimír Kubišta od 29.1.2017
11. Názvoslovná komisia: Mgr. Juraj Jonák (poslanec, predseda komisie), PhDr. Soňa
Maťugová (neposlankyňa), PaedDr. Mária Dudáková (neposlankyňa).
Mestské výbory pracovali v roku 2017 v nasledovnom zložení:
Mestský výbor Banisko: Viera Turzová (neposlankyňa, predsedníčka mestského
výboru), Mgr. Vladimír Kubišta (poslanec), Ing. Miroslav Málik (poslanec), Martin Garaj
(neposlanec), Patrik Katrenčík (neposlanec), Marek Kurtulík (neposlanec), Marián Pyszko
(neposlanec), Ing. Ján Šimún (neposlanec)
5

Mestský výbor Beňova Lehota: Bc. Michaela Porvichová (poslankyňa, predsedníčka
mestského výboru) do 8.2.2017, MUDr. Juliana Gregová (poslankyňa), Margita Holdošová
(neposlankyňa), Marta Kakašová (neposlankyňa), Ing. Oľga Krúteľová (neposlankyňa),
Zdena Škyvrová (neposlankyňa), Jana Uhričíková (neposlankyňa)
Mestský výbor Brezovec: Ing. Ján Prilepok (poslanec, predseda mestského výboru),
PaedDr. Ľubomír Bláha (poslanec), Ing. Anton Krákorník (poslanec), Mgr. Ján Raclavský
(poslanec), MUDr. Juraj Štefák (poslanec), Mgr. Leonard Vajdulák (poslanec), Ing. Igor
Badáň (neposlanec), Mgr. Emília Jurčíková (neposlankyňa), Jozef Kubala (neposlanec), Bc.
Tomáš Mika (neposlanec), RNDr. Oľga Removčíková (neposlankyňa), Ing. Michal Šulič
(neposlanec), Martin Vaňo (neposlanec)
Mestský výbor Kňažia: Ján Briestenský (poslanec, predseda mestského výboru), Ing.
Pavol Heško (poslanec), Pavol Bakala (neposlanec), Michal Batuna (neposlanec), Vlasta
Batunová (neposlankyňa), Lukáš Bugan (neposlanec), Vlasta Dúhová (neposlankyňa),
Zuzana Hojová (neposlankyňa), Ján Chovanec (neposlanec), Miroslav Ondrek
(neposlanec), Jozef Pačesa (neposlanec), Ladislav Pecháček (neposlanec)
Mestský výbor Malý Bysterec: Michal Smolka (poslanec, predseda mestského výboru),
Peter Jonák (poslanec), Ing. Vladimír Adamec (neposlanec), Ing. Vladimír Cimrák
(neposlanec), PhDr. Martin Horemuž, PhD. (neposlanec), Mgr. Peter Huba (neposlanec),
Ing. Milan Klempai (neposlanec)
Mestský výbor Medzihradné: Jaroslav Prílepok (neposlanec, predseda mestského
výboru), Mgr. Vladimír Kubišta (poslanec), Ing. Miroslav Málik (poslanec), Dušan Habánik
(neposlanec), Ing. Mária Macáková (neposlankyňa), Mgr. Martin Pukáč (neposlanec), Ing.
Ján Šimún (neposlanec), Daniela Šutvajová (neposlankyňa)
Mestský výbor Mokraď: Ing. Pavol Heško (poslanec, predseda mestského výboru), Ján
Briestenský (poslanec), Ing. Roman Blahút (neposlanec), Bc. Ingrid Čutková
(neposlankyňa), Patrik Kotúľ (neposlanec), Táňa Maceková (neposlankyňa), Jozef Majdiš
(neposlanec), Štefan Slovák (neposlanec), Ignác Smolár (neposlanec), Mgr. Jozef Sobčák
(neposlanec), Mária Šeligová (neposlankyňa), Ing. arch. Stanislav Šutvaj (neposlanec)
Mestský výbor Staré mesto: PhDr. Jozef Šimek (poslanec, predseda mestského výboru),
Mgr. Miroslav Dráb (poslanec) do 27.4.2017, Mgr. Juraj Jonák (poslanec) od 27.4.2017,
Jozef Hrabal (neposlanec), Stela Mihálová (neposlankyňa), Vladimír Mišala (neposlanec),
Ľudovít Paterek (neposlanec)
Mestský výbor Veľký Bysterec: Mgr. Matúš Lakoštík, PhD. (poslanec, predseda
mestského výboru), Ing. Jozef David (poslanec), MUDr. Juliana Gregová (poslankyňa),
Peter Jonák (poslanec), Ing. Zdena Poracká (poslankyňa), Michal Smolka (poslanec), Bc.
Michaela Porvichová (poslankyňa), Gabriela Floreková (neposlankyňa), Mgr. Samuel
Javornický (neposlanec), Filip Krakovský (neposlanec), Mgr. Andrej Kuhejda (neposlanec),
Jakub Ladňák (neposlanec), Mgr. Ľuboš Smoleň (neposlanec)
Mestský výbor Záskalie: Ing. František Okoličáni (neposlanec, predseda mestského
výboru), Ján Briestenský (poslanec), Ing. Pavol Heško (poslanec), Peter Halaša
(neposlanec), JUDr. Ján Chovančák (neposlanec), Ing. Vladimír Kozáčik (neposlanec),
Ľubomír Milan (neposlanec), Mgr. Anton Ošťadnický (neposlanec), Anna Pániková
(neposlankyňa), RNDr. Peter Strežo (neposlane), Dušan Trnkócy (neposlanec), Pavol
Trnkócy (neposlanec), Milan Uhričík (neposlanec).
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Ďalší členovia vedenia Mesta Dolný Kubín:
Zástupcom primátora bol PhDr. Jozef Šimek, prednostom mestského úradu JUDr. Jaroslav
Láštic. Funkciu hlavného kontrolóra vykonával Ing. Peter Florek.
Vedúci odborov mestského úradu:
Ing. Patrik Bartoška, PhD. – vedúci odboru organizačného a vnútorných vecí
Ing. Miroslav Kosmeľ – vedúci odboru dopravy, miestneho hospodárstva a cestovného
ruchu
JUDr. Jaroslav Láštic – vedúci odboru právneho
PhDr. Jana Mazalánová – vedúca odboru sociálnych vecí a rodiny
Ing. Gabriela Paušlyová – vedúca odboru finančného
Ing. Pavol Starek – vedúci odboru výstavby a životného prostredia
Ing. Michal Švento – vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu.
Náčelníkom mestskej polície bol Mgr. Peter Uhrina.
V závere roka 2016 požiadali o uvoľnenie zo svojich funkcií dvaja vedúci odborov
mestského úradu: Ing. Jozef Gruchalák z pozície vedúceho odboru sociálnych vecí a rodiny
a Ing. Marián Smoleň z funkcie vedúceho odboru výstavby a životného prostredia.
Primátor mesta Mgr. Roman Matejov sa obidvom poďakoval za ich dlhoročnú činnosť a k
1. januáru 2017 uviedol do funkcie nových vedúcich odborov: PhDr. Janu Mazalánovú a
Ing. Pavla Stareka.
Nová vedúca odboru sociálnych vecí a rodiny PhDr. Jana Mazalánová je absoventkou
Univerzity Komenského v Bratislave v odbore sociálna práca. Má viac ako 20 ročné
riadiace a manažérske skúsenosti získané v štátnej službe na rôznych stupňoch výkonu
štátnej správy takmer vo všetkých oblastiach sociálneho zabezpečenia. Pred nástupom do
zamestnania na Mestskom úrade Dolný Kubín pracovala ako riaditeľka odboru sociálnych
vecí a rodiny a neskôr ako odborný radca na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v
Dolnom Kubíne. Pôsobí v predstavenstve Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a
asistentov sociálnej práce.
Ing. Pavol Starek je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline v odbore
strojárska technológia/priemyselné inžinierstvo. Od roku 1998 sa profesne venuje
inžinieringu a vedeniu stavieb. Ako samostatne zárobkovo činná osoba vykonával
stavebné dozory na realizovaných stavbách, v spoločnosti, ktorá sa špecializovala na
výstavbu športovísk viedol realizáciu stavieb. V rámci poradenskej činnosti ako súčasť
inžinieringu vykonával aj prípravu zámerov miestnych samospráv vrátane verejného
obstarávania k čerpaniu finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej
únie.
Konatelia mestských obchodných spoločností:
AQUA KUBÍN, s.r.o. a TEHOS, s.r.o. - Ing. Stanislav Vilček
Technické služby, s.r.o. - Ing. Pavol Heško
Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o. - Mgr. Jakub Krška
Riaditeľka príspevkovej organizácie Mesta Mestské kultúrne stredisko - Mgr. Jana
Greššová
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Rada seniorov ako poradný orgán primátora mesta pracovala v zložení: predseda:
PaedDr. Jozef Hunčaga, členovia: Mária Chrenová, Mgr. Ľudovít Matejčík, Ing. Andrej
Švehla, CSc., MVDr. Ján Uhrín. Rada seniorov zasadala v nasledovných termínoch:
6.2.2017, 24.4.2017, 26.6.2017, 25.9.2017, 6.11.2017 a 11.12.2017.
Mesto Dolný Kubín k 1. januáru 2017 prestalo byť súčasťou Spoločného obecného
úradu, keď odstúpilo od zmluvy s dvadsiatimi dvomi obcami dolnej Oravy, ktorá platila
od roku 2002. Podľa slov starostu Oravského Podzámku Jozefa Záhoru sa hľadala cesta,
ako pomôcť občanovi, aby sa dostal rýchlo ku stavebnému povoleniu alebo k územnému
konaniu a optimálnym modelom bolo rozdelenie na mesto a ostatné obce. Agenda spojená
so stavebnou činnosťou na území Dolného Kubína bola začlenená do referátu územného
plánovania a stavebného poriadku v odbore výstavby a životného prostredia mestského
úradu. Dvadsaťdva obcí okresu Dolný Kubín presťahovalo svoj Spoločný obecný úrad
vrátane Spoločného školského úradu do budovy okresného úradu. Oba úrady teraz patria
pod obec Oravský Podzámok.
Správu o kontrolnej činnosti podal hlavný kontrolór mesta Ing. Peter Florek na zasadnutí
mestského zastupiteľstva dňa 1.3.2018.
Kontrolná činnosť Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Dolný Kubín sa vykonávala
podľa plánov kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra na rok 2017, schválených
uznesením MsZ Mesta Dolný Kubín č. 208/2016 zo dňa 15.12.2016 a uznesením č.
250/2017 zo dňa 29.6.2017. Ďalšia kontrolná činnosť vychádzala z požiadaviek MsZ a
podnetov poslancov MsZ.
Rozsah kontrolnej činnosti je určený § 18d) zákona o obecnom zriadení. Podrobné správy
o výsledkoch kontroly boli predkladané priamo poslancom mestského zastupiteľstva,
vždy na jeho najbližšom zasadnutí, v súlade so zákonom. Zoznam všetkých kontrol,
vykonaných v roku 2017:
1. Kontrola Materská škola Obrancov mieru 1775/14, Dolný Kubín.
2. Kontrola dodržiavania VZN Mesta Dolný Kubín č. 11/2014 o poskytovaní dotácií.
Kontrola dodržiavania lehôt uvedených vo VZN a účelnosti použitia verejných finančných
prostriedkov vo vybraných zúčtovaniach.
3. Kontrola Materská škola Odbojárov 1963, Dolný Kubín.
4. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu Mesta Dolný
Kubín za rok 2016.
5. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov, zistených pri
kontrolnej činnosti v roku 2016.
6. Kontrola hospodárnosti a efektívnosti pri vyúčtovaní finančných prostriedkov určených
na fungovanie CVČ na ZŠ v pôsobnosti mesta od roku 2014.
7. Kontrola - pokladničná hotovosť pokladne MsÚ v Dolnom Kubíne.
8. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín za rok 2016.
9. Kontrola zaradenia zamestnancov do platových taríf a vyplácania odmien v Základnej
škole Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, 026 01 Dolný Kubín.
10. Kontrola platných nájomných a dodávateľských zmlúv v spoločnosti AQUA KUBÍN, s. r.
o., ul. Športovcov 1182/5, 026 01 Dolný Kubín.
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11. Kontrola dodržania podmienok, potrebných na prijatie návratných zdrojov
financovania v dôsledku reštrukturalizácie už prijatých úverov v SLSP, a. s.
12. Kontrola zákonnosti a hospodárnosti určených platov, osobných príplatkov a odmien
všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov v Základnej škole Martina
Kukučína, SNP 1199/36, 026 01 Dolný Kubín
13. Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Dolný Kubín v Mestských
športových zariadeniach Dolný Kubín – zimný štadión, kontrola zákonnosti,
hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti pri hospodárení s rozpočtovými
prostriedkami, plnenia príjmov, nájomných vzťahov za rok 2016 – zimný štadión.
14. Kontrola nakladania s majetkom mesta, ktorý zostal po ukončení rekonštrukcie
Hviezdoslavovho námestia.
15. Kontrola Záber verejného priestranstva – plechové, betónové a drevené garáže za rok
2016 a za obdobie od 1.1.2017 do 31.8.2017 a vydávanie povolení na vyhradené
parkovacie miesta pre občanov ŤZP.
16. Kontrola realizácia stavebnej akcie mesta Dolný Kubín – Rekonštrukcia futbalového
štadióna v Dolnom Kubíne - I. etapa.
17. Kontrola - Pokladničná hotovosť pokladne MsÚ v Dolnom Kubíne.
18. Kontrola návrhu rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2018 a programového rozpočtu
mesta na roky 2019 – 2020.
19. Kontrola vybavovania petície „Zastavme hazard“.
V roku 2017 zostalo personálne zloženie Útvaru hlavného kontrolóra rovnaké, ako v
predchádzajúcom roku. Aj v sledovanom roku sa potvrdilo, že prevzatie agendy
vybavovania sťažností a petícií spôsobuje vyťaženosť pracovníka (kontrolóra) ÚHK nad
pôvodne predpokladaný rámec. Zákon totiž ukladá hlavnému kontrolórovi „kontrolu
vybavovania sťažností a petícií“, nie však ich priame vybavovanie.
V roku 2017 naďalej pretrvávala snaha dodržať proporcionálnosť vo výkone kontroly, t. j.
rozdeliť ju rovnomerne medzi odbory a činnosti MsÚ, obchodné spoločnosti mesta,
školské zariadenia a externých príjemcov dotácií. Na kontrolnej činnosti participovali aj
poslanci MsZ podávaním návrhov na doplnenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra. Z každej kontroly je vypracovávaná správa, v ktorej sa kontrolovaný subjekt
zaväzuje k prijatiu opatrení smerujúcich k odstráneniu príčin, či následkov pochybení
zistených kontrolou, takže MsZ pri predkladaných správach zo strany hlavného
kontrolóra je informované o uložených opatreniach. Splnenie uložených opatrení na
odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách je kontrolované vždy nasledujúci rok a
MsZ je tak informované o výsledkoch takejto kontroly prostredníctvom pravidelnej
správy.
Zistené pochybenia v roku 2017 hlavný kontrolór rozdelil do dvoch skupín, prvou sú
nedostatky, ktoré súvisia s neefektívnym nakladaním s majetkom mesta. Ide o kontroly
týkajúce sa minulých období (napr. kontrola nakladania s majetkom mesta, ktorý zostal
po ukončení rekonštrukcie Hviezdoslavovho námestia), prípadne sa jednalo o dopady
nájomných či podobných zmlúv, tiež väčšinou uzatvorených v dávnejších obdobiach
(kontrola Záber verejného priestranstva). Druhou skupinou zistení sú drobné účtovné a
administratívne nedostatky, nesúlady s právnymi normami či internými smernicami.
Tieto chyby poväčšine nemajú ekonomické dopady na vlastnú činnosť, či na Mesto Dolný
Kubín. Samostatnou kapitolou je kontrola poskytovaných dotácií externým subjektom.
Súčinnosť, ktorú poskytovali kontrolované subjekty, hodnotil ako dobrú. Doklady,
záznamy, vyjadrenia a iné požadované podklady boli predkladané ku kontrole vo väčšine
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prípadov v určenej lehote. Pri výkone kontroly v roku 2017 ani jeden kontrolovaný
subjekt nevzniesol námietku zaujatosti voči členom kontrolnej skupiny. Konštatoval, že zo
strany vedenia MsÚ sú i naďalej vytvárané vyhovujúce organizačné a materiálové
podmienky pre výkon nezávislej kontrolnej činnosti.
Súčasťou kontrolnej činnosti je podľa hlavného kontrolóra aj vykonávanie preventívnych
opatrení, a to najmä konzultácie, vypracovávanie stanovísk, účasť na zasadnutí
dozorných, riadiacich a poradných orgánov mesta, resp. organizácií zriadených mestom.
Opakovane upozornil, že výkon kontroly prostredníctvom hlavného kontrolóra mesta,
resp. Útvaru hlavného kontrolóra, je iba jednou časťou funkčného kontrolneho systému.
Jeho základnou časťou je však denno – denná kontrolna činnosť vedúcich pracovníkov a
zamestnancov, ktorých uvedená povinnosť je súčasťou ich pracovných činností
Hlavný kontrolór mesta Ing. Peter Florek na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa
1.3.2018 predniesol aj správu o stave vybavovania sťažností a petícií za rok 2017.
V roku 2017 bolo v centrálnej evidencii sťažností zaevidovaných 9 sťažností, čo oproti
roku 2016 predstavuje pokles o dve sťažnosti. K 13.2.2018 boli všetky sťažnosti
vybavené.
Prehľad sťažností podľa ich opodstatnenosti: 2 neopodstatnené, 1 postúpená iným
orgánom, 1 späťvzatá a 5 sťažností odložených.
Členenie podľa druhu: 1 anonymné podanie (odložená), 2 sťažnosti na rozpočtové a
príspevkové organizácie mesta (1 neopodstatnená, 1 odložená), 1 sťažnosť na porušenie
zákona/VZN (neopodstatnená), 1 sťažnosť na nesprávny úradný postup (odložená), 1
sťažnosť na konanie pracovníka MsÚ (odložená), 1 sťažnosť na prieťahy a nečinnosť
(späťvzatá, odložená) a 2 sťažnosti na občianske spolunažívanie (1 odstúpená, 1
odložená).
Anonymná sťažnosť sa týkala prešetrenia neprehľadnej a netransparentnej situácie s
financovaním v ZUŠ P. M. Bohúňa. Podanie, označené ako sťažnosť, bolo zaslané
elektronicky z mailovej adresy, v texte sťažnosti boli uvedení ako podávatelia
„Zamestnanci základnej umeleckej školy Petra Michala Buhúňa“, sťažnosť nebola nikým
podpísaná ani na základe zaslanej výzvy o jej podpísanie.
Prvá sťažnosť na rozpočtové a príspevkové organizácie mesta nadväzovala na vyššie
uvedené anonymné podanie. Poslanec MsZ Mesta Dolný Kubín prevzal na seba textáciu
anonymného podania, čím sa stalo podanie neanonymné, a žiadal preveriť pravosť
vyjadrení, ktoré boli uvedené v pôvodnom (anonymnom) podaní. Prešetrovaním podania
bolo zistené, že sa jedná o sťažnosť. Následným skúmaním viacerých obvinení uvedených
v sťažnosti bolo zistené, že sú neopodstatnené, a preto bola sťažnosť v celom rozsahu
vybavená ako neopodstatnená.
Druhé podanie na rozpočtové a príspevkové organizácie mesta bolo podané
prostredníctvom mailového konta, týkalo sa „zakúpenia vstupeniek na kultúrne podujatie
v MsKS“ a bolo označené ako sťažnosť. Nakoľko ho osoba podávajúca v elektronickej
podobe nepodpísala platným zaručeným elektronickým podpisom v stanovenej lehote do
5 pracovných dní od podania podnetu, bolo podanie odložené.
V prípade sťažnosti na porušenie zákona/VZN išlo o podanie občana, ktorý namietal
neplatnosť návrhu na uznesenie z rokovania Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný
Kubín, konaného dňa 23.2.2017. Neplatnosť návrhu uznesenia mala spočívať v tom, že
vtedy platné VZN Mesta Dolný Kubín č. 17/2015 o poskytovaní dotácií bolo v rozpore so
zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
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Prešetrovaním bolo zistené, že dotknutý článok VZN bol v rozpore so zákonom, avšak
ďalší článok VZN už bol správny a poukazoval na doslovnú citáciu zákona. Tiež bolo
zistené, že právna norma vyššej sily (zákon č. 583/2004) je nadradená nižšej právnej
norme (VZN). Preto bola sťažnosť vyhodnotená ako neopodstatnená, v Zápisnici o
prešetrovaní bolo vedúcemu OŠKMaŠ uložené vykonať nápravu tejto formálnej chyby vo
VZN, čo sa aj stalo.
Sťažnosť na nesprávny úradný postup bola podaná „voči fiktívnemu rozhodnutiu Mesta
Dolný Kubín prijatého na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín
číslo 209/2016 zo dňa 15.12.2016 v spojení s Oznámením o výsledku vybavenia petície
číslo 30484/8405/2016/T.Ch/ÚHK zo dňa 02.12.2016.“ Sťažnosť bola podaná v súvislosti
s vybavením petície „Zastavme hazard“. Osoba určená na zastupovanie s orgánom verejnej
moci prostredníctvom svojho právneho zástupcu adresovala sťažnosť s vyššie uvedeným
predmetom na Úrad vlády SR. Nakoľko na prešetrenie predmetnej sťažnosti nie je Úrad
vlády SR príslušný, sťažnosť bola postúpená na vybavenie Mestu Dolný Kubín.
Prešetrovaním sťažnosti bolo zistené, že v tej iste predmetnej veci koná Krajský súd
v Žiline, a preto bola sťažnosť odložená v súlade s § 6 ods. 1 písm. b Zákona č. 9/2010 o
sťažnostiach.
Predmetom sťažnosti na konanie pracovníka MsÚ bolo prekračovanie právomoci
prednostu MsÚ a jeho nevhodné správanie sa. Podanie nebolo v zmysle zákona o
sťažnostiach sťažnosťou, lebo vykazovalo charakter vyjadrenia, názoru a žiadosti.
Sťažovateľovi bolo oznámené, že z obsahu podania môže ísť o potenciálne narušenie
občianskeho spolunažívania, ktoré môže vykazovať charakter priestupku, pričom mu bolo
odporúčané obrátiť sa na Obvodný úrad, ktorý má právomoc na prejednávanie
priestupkov. Na základe uvedeného bolo podanie odložené v súlade s § 4 ods. 3 Zákona č.
9/2010 o sťažnostiach. Čo sa týka pracovno-právnych vzťahov, sťažovateľovi bolo
oznámené, že jediný, kto môže vykonať navrhované opatrenia uvedené v podaní, je
primátor mesta.
Sťažnosť na prieťahy a nečinnosť poukazovala na možné porušovanie zmluvy o
spolupráci medzi ZŠ M. Kukučína a firmou Fresco, s.r.o., ohľadom pravidelného dodávania
ovocia, zeleniny a džúsov žiakom navštevujúcich ZŠ M. Kukučína v rámci projektu
Európskej únie „Ovocie a zelenina do škôl“. Počas prešetrovania sťažnosti sťažovateľ
listom oznámil, že netrvá na vybavení sťažnosti, preto táto bola v súlade § 6 ods. 3 Zákona
č. 9/2010 o sťažnostiach odložená.
Z dvoch podaní sťažností na občianske spolunažívanie prvé nebolo v zmysle zákona o
sťažnostiach sťažnosťou, lebo vykazovalo znaky podozrenia zo spáchania priestupku.
Predmetom podania bolo neustále rušenie „nočného kľudu“ osobami bývajúcimi v byte
rodiny XY. Podanie bolo postúpené na vybavenie kompetentným orgánom v súlade s § 9
Zákona č. 9/2010 o sťažnostiach. Ani druhé podanie nebolo v zmysle zákona o
sťažnostiach sťažnosťou, lebo vykazovalo znaky podozrenia zo spáchania priestupku. Aj
v tomto prípade išlo o rušenie hlukom, zápachom a špinou v byte rodiny XY. Podanie však
bolo podané elektronickou formou (mailom), a nakoľko ho osoba podávajúca v
elektronickej podobe nepodpísala platným zaručeným elektronickým podpisom v
stanovenej lehote do 5 pracovných dní od podania podnetu, tak bolo podanie odložené.
V roku 2017 boli Mestu Dolný Kubín doručené 3 podania, označené ako „petícia“.
Dňa 17.5.2017 to bola „Petícia k plánovanému zámeru regulácie potoka“, ktorou
podporovatelia žiadali Mesto Dolný Kubín o predloženie projektovej dokumentácie k
plánovanej regulácie Beňovolehotského potoka v časti Lopušnej ulice a o zorganizovanie
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stretnutia so správcom toku. Podanie obsahovalo 12 podpisov podporovateľov. Petícia
nespĺňala zákonom požadované náležitostí, preto bola prvá osoba uvedená v podaní
vyzvaná, aby do 30 pracovných dní od doručenia výzvy nedostatky odstránila. Keďže
k tomu nedošlo, bola petícia v súlade so zákonom odložená. Aj napriek odloženiu podanej
petície prebehlo v objekte MsÚ Dolný Kubín stretnutie so správcom toku, ako aj s
obyvateľmi predmetnej lokality, kde boli objasnené zámery úpravy regulácie
Beňovolehotského potoka zo strany správcu toku.
Dňa 7.7.2017 bola Mestu doručená písomnosť „Petícia za opravené chodníky na ul. M. R.
Štefánika v Dolnom Kubíne“, ktorou 96 podporovateľov žiadalo „bezodkladnú opravu
chodníkov na ul. M. R. Štefánika v Dolnom Kubíne, pretože sú v dezolátnom a zdraviu
ohrozujúcom stave.“ Keďže petícia nespĺňala zákonom požadované náležitosti, bola prvá
osoba uvedená v podaní vyzvaná, aby do 30 pracovných dní od doručenia výzvy
odstránila nedostatky petície. Nedostatky petície boli v stanovenej lehote odstránené.
Keďže však podaná petícia mala charakter žiadosti, pri jej vybavení sa postupovalo v
súlade s § 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, t.j. na základe posúdenia
obsahu podanej petície a stanoviska vecne príslušného odboru MsÚ Dolný Kubín. Ten v
zákonom stanovenej lehote zaslal písomnú odpoveď osobe určenej na zastupovanie v
styku s orgánom verejnej moci.
Dňa 22.12.2017 bola doručená písomnosť „Petícia za úpravu miestnej komunikácie“,
ktorou 20 podporovateľov žiadalo, aby Mesto Dolný Kubín upravilo ulicu MDŽ do stavu
podľa pôvodnej dokumentácie. Petícia nespĺňala zákonom požadované náležitosti, preto
bola prvá osoba uvedená v podaní vyzvaná na odstránenie nedostatkov. Stalo sa tak
v zákonnej lehote. Keďže podaná petícia mala charakter žiadosti, pri jej vybavení sa
postupovalo v súlade s § 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, t. j. na základe
posúdenia obsahu podanej petície a stanoviska vecne príslušného odboru MsÚ Dolný
Kubín bude v zákonom stanovenej lehote zaslaná písomná odpoveď osobe určenej na
zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci.
Rokovania mestského zastupiteľstva:
Dňa 23. februára 2017 sa od 14:00 hod. v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska
uskutočnilo rokovanie poslancov Mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne s
nasledovným programom:
1. Organizačné otázky
a) Schválenie poskytnutia dotácií na rok 2017
b) Návrh na zmenu členov komisií a mestských výborov
c) Interpelácie poslancov
2. Správa o výsledkoch kontroly
3. Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom
4. Vyhodnotenie aktivít Programového vyhlásenia Mesta Dolný Kubín na volebné obdobie
2015 – 2018 za rok 2016
5. a) Správa k návrhu na schválenie nájmov majetku mesta
b) Správa k návrhu na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na výber nájomcu
pre uzatvorenie nájomnej zmluvy – budova TIK
c) Správa k návrhu na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na výber nájomcu
pre uzatvorenie nájomnej zmluvy – stánok ESEX
6. Návrh VZN o používaní pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely
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7. Návrh VZN o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Dolný
Kubín
8. Informatívna správa hlavného kontrolóra Mesta Dolný Kubín o kontrolnej činnosti za
rok 2016
9. Správa o stave vybavovania sťažností a petícií občanov mesta za rok 2016
10. Zoznam žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, ktorí spĺňajú podmienky na
opakovaný nájom o pridelenie nájomného bytu
11. Diskusia, záver rokovania.
Poslanci schválili poskytnutie dotácií v sume 47 430,- EUR na činnosť, 15 075,- EUR na
projekty v oblasti kultúry, športu a voľného času a 6 300,- EUR pre oblasť sociálnych vecí.
10 % čiastky určenej na dotácie ostali v rezerve primátora mesta.
V bode Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom sa najviac diskutovalo
o zámere spoločnosti ELKOP, s.r.o., vysporiadať pozemok o rozlohe 207,3 m2 v uličke
v okolí ich nehnuteľnosti na Hviezdoslavovom námestí. Vzhľadom k ponúkanej sume za
pozemok, 5,- EUR/m2, poslanci prevod neschválili. Rovnako neschválili žiadosť manželov
Smitkovcov o vysporiadanie si pozemku pod ich stavbou na ul. Jánoškova, vybudovanej
z časti na mestskom pozemku bez stavebného povolenia.
V rámci Správy k návrhu na schválenia nájmov majetku mesta poslanci neschválili
prenájom pozemku pod reklamné zariadenie pri komunikácii 1/70 oproti čerpacej stanici
Benzinol, ani prenájom predajného stánku ESEX oproti budove Satur na Radlinského ulici.
Naopak, schválený bol návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom budovy
bývalej TIK na Gäceľskej ceste.
Interpelácie poslancov:
Mgr. Kubišta požiadal o obnovenie prechodu pre chodcov na ulici Medzihradská
Mgr. Lakoštík interpeloval primátora mesta vo veci listu od Slovenského ochranárskeho
snemu, v ktorom tri otázky boli smerované priamo na primátora
Ing. Prílepok mal tri otázky:
1. vo veci plánovanej cyklotrasy na Bysterci, prečo nebola k projektu prizvaná široká
verejnosť, či už Mesto disponuje projektom a prečo s ním neboli oboznámení poslanci
2. prečo mu nebolo odpovedané na časť interpelácií z rokovania v decembri 2016
3. vo veci predaja vstupnej chodby k telocvični na ulici Nemocničnej chcel vedieť, kto
rozhodol o prebytočnosti a neupotrebiteľnosti tejto chodby, ako bol zámer konzultovaný
so ZŠ P. Škrabáka a kto a akou zmluvou priestor odpredal
Mgr. Raclavský:
1. v akom štádiu je vymáhanie dlžnej sumy z bianko zmenky podpísanej bývalým
konateľom p. Ďaďom
2. kto schválil obstarávanie projektu cyklotrasy po Nábreží Oravy
3. kto schválil ideový obsah projektu cyklotrasy
4. kto rozhodol, že výstavba cyklotrasy nebude posudzovaná podľa zákona č. 24/2006
5. kto schválil, že projekt cyklotrasy možno spracovať vrátane výrubu stromov
P. Jonák interpeloval vo veci uskladnenia lámp z Hviezdoslavovho námestia v spoločnosti
Technické služby, s.r.o., a vo veci poverenia, ktorým mal hlavný kontrolór mesta
kontrolovať petíciu „Zastavme hazard“.
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Dňa 27. apríla 2017 sa od 14:00 hod. v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska
uskutočnilo rokovanie poslancov Mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne. Program:
1. Organizačné otázky
a) Schválenie účasti mesta v združení právnických osôb „Iniciatíva Stredné Slovensko“.
b) Zapojenie Mesta Dolný Kubín do výzvy z operačného programu IROP, výzva IROP-P02SC222-2016-13 na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební,
školských knižníc, odborných učení rôzneho druhu v ZŠ J. Matúšku
c) Zapojenie Mesta Dolný Kubín do výzvy z operačného programu IROP, výzva IROP-P02SC222-2016-13 na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební,
školských knižníc, odborných učení rôzneho druhu v ZŠ M. Kukučína
d) Zapojenie Mesta Dolný Kubín do výzvy z operačného programu IROP, výzva IROP-P02SC222-2016-13 na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební,
školských knižníc, odborných učení rôzneho druhu v ZŠ P. Škrabáka
e) Interpelácie poslancov
2. Správa o výsledku kontrol
3. Záverečný účet Mesta Dolný Kubín za rok 2016 a stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu Mesta Dolný Kubín za rok 2016
4. Návrh na prijatie návratných zdrojov financovanie na projekt „Na bicykli za kultúrnym
a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu“
5. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2017 rozpočtovým opatrením č.
1/2017
6. Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom
7. Správa k návrhu na schválenie nájmov majetku mesta
8. Stanovisko Mesta Dolný Kubín k zaradeniu elokovaných pracovísk SZUŠ Jánoš do siete
škôl a školských zariadení
9. Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2017
o používaní pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely
10. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín za rok 2016
11. Zoznam novo žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, ktorí spĺňajú podmienky na
pridelenie nájomného bytu
12. Správa o činnosti Mestskej polície Dolný Kubín za rok 2016
13. Zloženie sľubu novým nastupujúcim poslancom
14. Návrh na zmenu členov komisií, mestského výboru a poverenie výkonom sobášiaceho
15. Diskusia k rôznym otázkam.
V rámci bodu Správa o výsledku kontrol bol schválený návrh poslanca P. Jonáka
o doplnenie plánu kontrolnej činnosti o kontrolu zameranú na hospodárne nakladanie
s majetkom mesta, ktorý zostal po ukončení rekonštrukcie Hviezdoslavovho námestia.
Pri bode Záverečný účet Mesta za rok 2016 vedúca odboru finančného Ing. Paušlyová
informovala, že Mesto dosiahlo prebytkové rozpočtové hospodárenie v celkovej sume
1 454 549,13 EUR. Rozdelenie prebytku bolo nasledovné: 21 539,97 EUR do fondu rozvoja
bývania, 999 881,02 EUR + 433 128,14 EUR do rezervného fondu s tým, že táto suma bude
odporučená na ďalšie použitie vo forme kapitálových výdavkov. Hlavný kontrolór Ing.
Florek poukázal vo svojom odbornom stanovisku na skutočnosť, že podiel výnosu dane
z príjmov fyzických osôb poukázaný Mestu je druhý najvyšší, aký dosiahlo. Kritizoval
veľký počet, 7 zmien rozpočtu v uplynulom roku.
Ing. Paušlyová predložila návrh na prijatie návratných zdrojov na financovanie projektu
„Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu“, v zmysle
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ktorého bude môcť Mesto čerpať na plánovanú cyklotrasu na Bysterci v sume 517 tis.
EUR, upravenej na základe súťaže, do polroka 2018. Viacerí poslanci kritizovali vysokú
sumu cyklotrasy, chýbajúci položkovitý rozpočet diela, ako aj to, že sa oni ani verejnosť
nemali možnosť vyjadriť k projektu. Návrh bol po diskusii prijatý.
V rámci zmeny rozpočtu Ing. Paušlyová informovala, že v rámci bežných príjmov sa zapája
142 489,- EUR, z toho 141 193,- EUR tvoria podielové dane, 1 296,- EUR príjmy
rozpočtových organizácií. Príjmové finančné operácie predstavujú 1 264 015,- EUR, z toho
661 015,- EUR prevody prostriedkov z rezervného fondu, 86 tis. EUR prevody
prostriedkov z fondu rozvoja bývania a 517 tis. EUR čerpanie úveru na projekt cyklotrasy.
Výdavková časť bežného rozpočtu predstavuje 142 489,- EUR, z toho napr. 25 362,- EUR
spolufinancovanie projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ, 18 500,- EUR
oprava centrálneho dlažbového chodníka na mestskom cintoríne, 14 tis. EUR realizácia
dopravného prieskumu troch križovatiek na štátnej ceste 1/70, či 60 320,- EUR
spolufinancovanie projektru cyklotrasy po nábreží Oravy a úhrada bežných výdavkov
tohto projektu, 20 231,- EUR výmena umelej trávy na multifunkčnom ihrisku pri zimnom
štadióne. V rámci kapitálových výdavkov (z rezervného fondu, úverových zdrojov a fondu
rozvoja bývania) to je napríklad 123 tis. EUR povinné spolufinancovanie a neoprávnené
výdavky spojené s realizáciou investičnej akcie Zníženie energetickej náročnosti budovy
Mestského úradu, 10 500,- EUR na vybudovanie nového vstupu na historický cintorín, 5
tis. EUR kapitálová dotácia na vybudovanie malého obecného kompostoviska, 90 tis. EUR
na stavebno-technické úpravy miestnej komunikácie pred základnou školou Janka
Matúšku, 10 tis. EUR na odvodnenie prístupovej komunikácie pri rodinných domoch
v Beňovej Lehote, 4 tis. EUR na projekt sprevádzkovania svetelnej signalizácie križovatky
cesty 1/70 pri bývalom Národnom fronte, 13 tis. EUR na spevnené plochy pri bytovom
dome na ul. Mierová 1966 či 33 500,- EUR na vybudovanie parkoviska pri bývalom
internáte SZŠ na Nemocničnej ulici, zvýšenie rozpočtu v podprograme Cyklotrasy o 517
tis. EUR, 100 tis. EUR na zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Na Sihoti, 228 tis.
EUR na rekonštrukciu ZUŠ P. M. Bohúňa, 11 tis. EUR na vybudovanie ihriska v mestskej
časti Kňažia, 9 tis. EUR na nasvietenie kostola Povýšenia sv. kríža na Brezovci či 86 tis.
EUR na reprofilizáciu nocľahárne STOP-ŠANCA-KOTVA – budovy KOTVA na sociálne
bývanie pre rodiny s deťmi. Mestské zastupiteľstvo schválilo všetky navrhované zmeny
okrem parkoviska pri bývalom internáte SZŠ na Nemocničnej ulici.
V rámci bodu Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č 1/2017 o používaní
pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely sa poslanci rozhodli
nevyhovieť protestu prokurátora, ktorý vo VZN zadefinované pojmy ako pyrotechnické
výrobky a zábavná pyrotechnika považoval za rozpor so zákonom a navrhol čl. č. 1 VZN
zrušiť.
Záver rokovania patril bodom zániku mandátu poslanca mestského zastupiteľstva Mgr.
Drába a zloženie sľubu novým nastupujúcim poslancom Mgr. Jurajom Jonákom.
Interpelácie poslancov:
Ing. Prílepok interpeloval výberové konanie na vedúceho oddelenia športu a športových
zariadení mestského úradu, a to či ide o novú pozíciu, či bol ako termín nástupu uvedený
1. marec 2017, či úspešný kandidát na pozíciu nastúpil a ak nie, či sa zvažuje vyhlásenie
nového výberového konania tak, aby bola poskytnutá rovnaká šanca všetkým
potenciálnym uchádzačom.
M. Smolka sa pýtal,
1. prečo Mesto doteraz nepristúpilo k vypracovaniu územného plánu
15

2. prečo Mesto aktívne nepristupuje k vypracovaniu architektonických štúdií, ale odkazuje
občanov, aby si štúdie pri riešení čiastkových problémov v území vypracovali samostatne
3. či Mesto uvažuje podporiť alebo participovať na jednoduchých pozemkových úpravách
tak, ako sa to deje v obciach na hornej Orave
4. akým spôsobom plánuje Mesto riešiť dopravné napojenie IBV Brehy
5. v akej etape spracovania sú zmeny a doplnky č. 4 k územnému plánu mesta
6. na zverejnenie zoznamu platov a odmien vedúcich zamestnancov Mesta za rok 2016
7. koľko zamestnancov Mesto od roku 2014 prepustilo z pracovného pomeru a naopak do
pracovného pomeru prijalo
8. na zverejnenie preberacích protokolov k umiestneniu majetku Mesta v areáli
Technických služieb, s.r.o.
Dňa 29. júna 2017 sa od 14:00 hod. v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska
uskutočnilo rokovanie poslancov Mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne s
nasledovným programom:
1. Organizačné otázky
a) Informácia o vydaní Organizačného poriadku Mestského úradu Dolný Kubín
b) Termínovník zasadnutí orgánov mesta na II. polrok 2017
c) Návrh Zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií
mestského zastupiteľstva a predsedov výborov mestských častí
d) Spolufinancovanie projektu – „Bezpečné priechody pre chodcov“
e) Spolufinancovanie projektu – „Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním“
f) Návrh na zmenu člena Mestského výboru Medzihradné a schválenie členov dozornej
rady TEHOS, s.r.o. Dolný Kubín a AQUA KUBÍN, s.r.o.
e) Interpelácie poslancov
2. Správa o výsledku kontrol
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
4. Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom
5. Správa k návrhu na schválenie nájmov majetku mesta
6. Návrh na refinancovanie komerčných úverov v Slovenskej sporiteľni, a.s.
7. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2017 rozpočtovým opatrením č.
2/2017.
8. a) Správa o hospodárení spoločnosti AQUA KUBÍN, s.r.o. za rok 2016
b) Správa o hospodárení spoločnosti TEHOS, s.r.o. Dolný Kubín za rok 2016
c) Informácia o výsledkoch hospodárenia mestskej obchodnej spoločnosti – Infoštúdio
mesta Dolný Kubín, s.r.o. za rok 2016
d) Účtovná závierka spoločnosti Technické služby, s.r.o. Dolný Kubín a rozdelenie
účtovného zisku za rok 2016
9. Zoznam novo žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, ktorí spĺňajú podmienky na
pridelenie nájomného bytu
10. Diskusia k rôznym otázkam.
V rámci organizačných otázok bol schválený návrh poslanca Ing. Prílepka, aby
neposlancovi, ktorý je predsedom výboru mestskej časti, patrila odmena 14,- EUR, ktorá
sa prizná za každý kalendárny mesiac, kedy je vo funkcii predsedu mestského výboru.
Mestské zastupiteľstvo schválilo sumu 7 500,- EUR ako 5 % spoluúčasť na zapojenie sa
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Mesta do výzvy ministerstva životného prostredia „Predchádzanie vzniku odpadu
kompostovaním“.
V rámci bodu Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom Mesta poslanci
schválili zámenu nehnuteľnosti v mestskej časti Mokraď pri národnej kultúrnej pamiatke
kaštieľa so spoločnosťou GASKO, a.s., Dolný Kubín, naopak neschválili zámenu
nehnuteľností medzi Spojenou školou a Mestom. Mestské zastupiteľstvo tiež schválilo
víťaza obchodnej verejnej súťaže na predaj bývalej Materskej školy Záskalie za sumu
70 010,- EUR.
Schválený bol aj nájom bývalej budovy TIK na ul. Gäceľská cesta nájomcovi M-fitness,
s.r.o., Dolný Kubín a úprava - zvýšenie nájmu priestorov letného štadióna na základe
skutkového stavu nájomcovi Anna Chylková, Párnica.
Poslanci schválili aj refinancovanie komerčných úverov v Slovenskej sporiteľni, a.s., keď
prijali podmienky Slovenskej sporiteľne, a.s., pred návrhom VÚB, a.s.
Interpelácie poslancov:
Mgr. Lakoštík sa pýtal
1. ako sa Mesto ide postaviť k problému prekročenia hodnôt arzénu v rieke Orava na
základe merania, uskutočneného organizáciou Greenpeace
2. kedy poslanci dostanú rozpočet k plánovanej cyklotrase, ktorý im bol sľúbený na
predchádzajúcom rokovaní zastupiteľstva
3. kedy poslanci dostanú návrh riešenia parkovania za tržnicou na Bysterci, ktorý im bol
sľúbený na rokovaní mestského výboru
4. kedy sa odbor výstavby a životného prostredia vyjadrí k návrhu obyvateľa ulice
Športovcov k parkovaniu na tejto ulici
5. aká je náplň práce nového zamestnanca mestského úradu, ktorý má na starosti
komunikáciu s médiami a verejnosťou
6. v akom štádiu je riešenie opravy zvonice na Bysterci a jej okolia v súvislosti s pracovnou
skupinou, ktorá bola k tejto problematike vytvorená.
Mgr. Raclanský interpeloval
1. v akom stave je sanácia svahu nad mestskou bytovkou na ul. Hattalovej
2. zverejnenie zoznamu platov a odmien všetkých pedagogických i nepedagogických
zamestnancov školských inštitúcií Mesta za rok 2016 v súlade so zákonom
3. realizáciu bezplatného státia prvých 30 minút na parkovisku pred daňovým úradom
4. pasportizáciu verejnej zelene
5. zoznam odmien členov dozorných rád a štatutárov mestských spoločností.
Ing. Prílepok sa pýtal na technické možnosti parkovania v rámci celého územia mesta
prvú polhodinu zadarmo. V súvislosti s petíciou k prebiehajúcej rekonštrukcii bývalej ZŠ
Nemocničná interpeloval
1. či prebiehajúce stavebné práce na základe ohlásenia nevyžadujú stavebné povolenie
2. či majitelia budovy požiadali o zmenu užívania stavby stavebný úrad
3. či mesto garantuje občanom trvalé a zákonné udržanie súčasného stavu dopravnej
infraštruktúry na ul. J. Gagarina
4. či mesto uvažuje so zmenou územného plánu a či aj v prípade jeho zmeny zachová pre
lokalitu bývalej ZŠ Nemocničná občanmi v petícii požadované funkčné využitie ako
„plochy občianskej vybavenosti“.
J. Briestenský požiadal
1. aby Mesto uzatvorilo nájomnú zmluvu na pozemky vo vlastníctve OVS vedľa
multifunkčného ihriska v mestskej časti Kňažia
17

2. aby v rozpočte na budúci rok boli vyčlenené finančné prostriedky na zlepšenie
bezpečnosti pred základnými školami M. Kukučína, Komenského a P. Škrabáka.
Ing. Krákorník požiadal posunúť dopravnú značku „Dolný Kubín“ pred lavicu, ktorá
smeruje od Mokrade do Záskalia pri SEZ.
Dňa 8. augusta 2017 sa od 15.00 hod. v zasadačke Mestského úradu uskutočnilo
rokovanie Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín mimo plánu práce s nasledovným
programom:
1. Návrh na účasť na akcii – Materiálno-technický rozvoj športu – výmena mantinelov a
ochranných skiel zimného štadióna a oprava striedačiek a trestných lavíc.
2. Návrh zmeny rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2017 rozpočtovým opatrením č.
3/2017.
3. Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom.
4. Diskusia k rôznym otázkam.
Na základe vyhodnotenia kontroly zimných štadiónov a v súvislosti so zmenou pravidiel
ľadového hokeja časť kritérií nespĺňa ani Zimný štadión v Dolnom Kubíne. Na základe
Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu bolo odsúhlasené Mestu
Dolný Kubín poskytnutie finančných prostriedkov spolu vo výške 70.000,- EUR na
výmenu mantinelov a ochranných skiel. V súvislosti s tým bolo potrebné schváliť účasť
Mesta Dolný Kubín na akcii Materiálno-technický rozvoj športu a zabezpečiť finančné
prostriedky na jej dofinancovanie v predpokladanej výške 30.000,- EUR. Predkladateľ
materiálu Mgr. Dráb, vedúci oddelenia športu a športových zariadení mestského úradu,
informoval tiež o zámere odpredať pôvodné mantinely obciam. Naopak, časť poslancov
navrhla ponechať ich v meste pre prípad vytvorenia novej ľadovej plochy v budúcnosti.
V súvislosti s vyššie uvedeným bodom sa na rokovaní schvaľovala aj zmena rozpočtu
mesta.
Ďalšie body neboli prejednávané vzhľadom k tomu, že štyria poslanci opustili rokovaciu
miestnosť, čím sa mestské zastupiteľstvo stalo uznášania neschopným.
Dňa 28. septembra 2017 sa od 14:00 hod. v estrádnej sále Mestského kultúrneho
strediska uskutočnilo rokovanie poslancov Mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne.
Program:
1. Organizačné otázky
a) Schválenie spoluúčasti Mesta Dolný Kubín ako zriaďovateľa ZŠ Janka Matúšku pri
podaní žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt –
Rekonštrukcia telocvične ZŠ Janka Matúšku
b) Interpelácie poslancov
2. Správa o výsledku kontrol
3. Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom
4. Správa k návrhu na schválenie nájmov majetku mesta
5. Výročná správa a konsolidovaná výročná správa Mesta Dolný Kubín za rok 2016
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a dieťa školského zariadenia, zriadených na území Mesta Dolný Kubín pre rok 2017
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8. Správa o tvorbe a čerpaní rozpočtu Mesta Dolný Kubín za I. polrok 2017 a
monitorovacia správa – programový rozpočet za I. polrok 2017
9. Návrh zmeny rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2017 rozpočtovým opatrením č.
4/2017
10. Zoznam novo žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, ktorí spĺňajú podmienky na
pridelenie nájomného bytu
11. Dostavba saunového sveta – požiadavka spoločnosti AQUA KUBÍN, s.r.o., na navýšenie
úverových zdrojov
12. Diskusia k rôznym otázkam.
Medzi najviac diskutované body rokovania patrila požiadavka spoločnosti AQUA KUBÍN,
s.r.o., na navýšenie úverových zdrojov na dostavbu saunového sveta, začatého v roku
2009. Ako uviedol konateľ spoločnosti Ing. Stanislav Vilček, podľa štúdie vypracovanej
pre banku sa niektoré časti projektu (strojovňa, vzduchotechnika a pod.) nemali
realizovať, pri realizácii sa zistili aj nedostatky v projektovej dokumentácii. Preto sa
dohodla zmena realizácie diela ako tzv. 1 a ½-tá etapa. Navýšenie úverového rámca
schválila aj dozorná rada spoločnosti.
Interpelácie poslancov:
MUDr. Gregová vzhľadom na smutné udalosti počas konania Kubínskeho jarmoku
interpelovala zabezpečenie poriadku počas akcie, ako spĺňa svoju funkciu kamerový
systém mesta a čo Mesto urobí pre zlepšenie bezpečnosti občanov na takýchto akciách v
budúcnosti.
Mgr. Lakoštík žiadal
1. v tejto súvislosti uskutočnenie verejného hovoru na tému „Bezpečnosť v našom meste"
2. opätovne odpoveď na otázky k problematike arzénu v rieke Orava
3. poskytnutie nahrávky z posledného zasadnutia komisie školstva, kultúry, mládeže a
športu, nakoľko sa nie všetky informácie dostali do zápisu
4. odpoveď na otázku, v koľkých prípadoch p. Pachník podal protest na prokuratúru k
VZN mesta a koľkokrát prokurátor protestu vyhovel
5. aktualizáciu členov komisií na stránke mesta
6. informáciu, kto doručuje občanom mesta listy z mestského úradu, ktoré sú na podpis.
Ing. Málik interpeloval predaj mantinelov zo zimného štadióna.
J. Briestenský sa dotazoval, v akom štádiu vybavenosti je rokovanie o nájomnej zmluve
medzi Mestom a OVS, a.s., týkajúcej sa vytvorenia oddychovej zóny na pozemku OVS.
Mgr. Raclavský žiadal
1. zverejniť na webe mesta kroniku za rok 2016
2. o informáciu, akým spôsobom a ako často je zabezpečené meranie prisakov vôd z
mestskej skládky a aké boli výsledky posledného merania hlavne vo vzťahu k arzénu
3. o vypracovanie ekonomickej náročnosti a realizovateľnosti troch možností riešenia
statickej dopravy vrátane vyjadrenia vedenia mesta v súvislosti s anketou k parkovaniu v
Starom meste.
M. Smolka sa pýtal
1. aké oprávnenie má firma na osadenie svojej reklamy na lešení rekonštruovanej budovy
mestského úradu
2. ako bola zabezpečená bezpečnosť občanov počas Kubínskeho jarmoku v čase od 22.00
do 5.00 hod. a koľko hliadok mestskej polície bolo v teréne.
3. koľko hliadok mestskej polície býva počas piatkov a sobôt v priebehu roka v teréne
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4. prečo Mesto nenapísalo do dňa konania zastupiteľstva žiadnu správu o výtržnostiach
počas jarmoku.
Ing. Poracká žiadala o informáciu, ako pokračuje rekonštrukcia letného štadióna, aké
práce boli zatiaľ vykonané, koľko bolo vynaložených prostriedkov z rozpočtu mesta, aký
je predpoklad vykonania prác do konca roka a či bude dodržaný termín ukončenia
rekonštrukcie do konca volebného obdobia.
Dňa 9. novembra 2017 sa od 14:00 hod. v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska
uskutočnilo rokovanie poslancov Mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne s
nasledovným programom:
1. Organizačné otázky
a) Zrušenie fondu talentovanej mládeže
b) Interpelácie poslancov
2. Správa o výsledku kontrol
3. a) Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom
b) Predaj bývalej výmenníkovej stanice 7 – sídlisko Bysterec.
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach prideľovania nájomných bytov
vo vlastníctve Mesta Dolný Kubín
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
6. a) Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta
Dolný Kubín č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta
b) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s
drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
7. Návrh zmeny rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2017 rozpočtovým opatrením č.
5/2017
8. Informatívna správa o činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Dolný Kubín za školský rok 2016/2017
9. Zoznam novo žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, ktorí spĺňajú podmienky na
pridelenie nájomného bytu
10. Diskusia k rôznym otázkam.
Hlavný kontrolór vo svojej správe uviedol, že pri kontrole hospodárenia a nakladania s
majetkom Mesta na zimnom štadióne za rok 2016 nezistil žiadne porušenie v zmysle
neefektívneho čerpania. Pristavil sa však pri položke tzv. reprezentačného materiálu, cez
ktorú boli vyplatené finančné prostriedky na základe zmluvy pre tri športové kluby, z
čoho cítiť snahu obísť VZN o dotáciách. V kontrole nakladania s majetkom mesta, ktorý
ostal po ukončení rekonštrukcie Hviezdoslavovho námestia konštatoval, že zlyhali obidva
dotknuté subjekty, t.j. spoločnosť Technické služby, s.r.o., aj Mesto Dolný Kubín. Materiál
sa totiž presúval bez adekvátnej dokumentácie, dochádzalo k jeho poškodzovaniu,
absentovala kontrola plnenia povinností a sankcií za ich plnenie. Majetok nebol
evidovaný, nebol súčasťou inventárnych súpisov a nebol predmetom inventarizácie.
V súvislosti s presunom finančných prostriedkov športovým klubom poslanec Mgr.
Lakoštík navrhol upraviť strop, do ktorého je možné, aby primátor robil zmeny medzi
položkami rozpočtu.
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Návrh VZN o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve Mesta mapuje
agendu z pohľadu aktuálnych legislatívnych zmien, ktoré navyšujú príjmy žiadateľov vo
väzbe na legislatívnu úpravu zmeny životného minima.
Interpelácie poslancov:
Ing. Heško sa pýtal, kedy budú doplatené odmeny predsedom mestských výborov, ktorí
nie sú poslancami
J. Briestenský interpeloval:
1. skutočnosť, aby do budúcna odpovede primátora na interpelácie podpisoval priamo
primátor mesta
2. poverenia zamestnancov mesta primátorom na rozhodovanie o právach, právom
chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických a právnických osôb a ich zaslanie
všetkým poslancom
3. aké kroky podniklo Mesto za účelom usporiadania vzťahov v lokalitách IBV Brehy a Nad
Brehmi, Malý Bysterec, Klince a koľko prostriedkov investovalo Mesto za účelom
usporiadania vzťahov od času, kedy boli schválené v územnom pláne mesta na účely IBV
4. zmluvu o prenájme pozemkov vo vlastníctve OVS, a.s.
5. nevhodné správanie prednostu mestského úradu pri jednaní s ním
6. prekročenie právomocí prednostu mestského úradu vo vážnych otázkach rozvoja a
smerovania mesta
7. zmenu zápisu uznesenia komisie výstavby, dopravy a životného prostredia, ktorá
žiadala zaradiť do programu rokovania mestského zastupiteľstva 9.11.2017 bod o IBV
Kňažia
8. zmenu v zápise komisie výstavby, dopravy a životného prostredia, ktorá rokovala o
žiadosti p. Ing. Lášticovej o prehodnotenie návrhu rozmerov šírky prístupovej
komunikácie pre IBV Malý Bysterec
9. aby primátor a jeho zástupca konali tak, aby sa v budúcnosti neopakovali informácie zo
strany prednostu mestského úradu, ktorý pri jednoduchých pozemkových úpravách v
Kňažej upozornil na to, kto má v tejto lokalite pozemky, resp. postavený rodinný dom.
Zároveň žiadal o písomné ospravedlnenie jeho rodine, nakoľko to poškodilo jeho meno a
meno jeho rodiny
10. odpoveď na žiadosť šiestich poslancov zo dňa 12.8.2016
Mgr. Málik interpeloval
1. skutočnosť, že ku dňu konania mestského zastupiteľstva nedostal odpoveď, akým
spôsobom bol preklasifikovaný nehmotný majetok mantinelov zo zimného štadióna na
hmotný a prečo bol predaný bez súhlasu mestského zastupiteľstva
2. dĺžku výstavby a obnovy detského ihriska na sídlisku Banisko z dôvodu potrebného
výrubu dvoch stromov
3. osvetlenie cintorína v Medzihradnom
4. požiadanie PZ SR - dopravného inšpektorátu o zvýšenie dohľadu na meranie rýchlosti
na ul. Jánoškova od prechodu pre chodcov po čerpaciu stanicu Slovnaft
M. Smolka chcel vedieť počet demontovaných plastových okien a ich rozmery pri
rekonštrukcii mestského úradu, ako aj to, kde budú demontované okná uskladnené
Mgr. Lakoštík sa pýtal
1. ako boli kontrolované plagátovacie plochy v meste počas volebnej kampade do VÚC
2. v akom štádiu je plánovaný zber bio odpadu v meste
3. v akom štádiu je projekt cyklochodníka po nábreží Oravy a kedy dostanú poslanci jeho
položkovitý rozpočet
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4. náklady na prípadné zvýšenie počtu príslušníkov mestskej polície a dopad na počet
hliadok v meste
5. presuny schváleného rozpočtu mesta primátorom v rokoch 2016 a 2017
P. Jonák požiadal o zaradenie do rozpočtu na rok 2018 náklady na nálepky na koše, na
ostrovčeky pre separovaný a komunálny odpad, prehodnotenie parkovania na ulici Na
Sihoti, investíciu do Domu smútku, riešenie problému pri bytovne Na Sihoti 1159 a žiadal
o informáciu, prečo obyvatelia za komunálny odpad platia viac ako v iných mestách.
Dňa 14. decembra 2017 sa od 14:00 hod. v estrádnej sále Mestského kultúrneho
strediska uskutočnilo rokovanie poslancov Mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne.
Program:
1. Organizačné otázky
a) Termínovník zasadnutí orgánov mesta na I. polrok 2018
b) Interpelácie poslancov
2. Správa o výsledku kontrol
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
4. Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom
5. Správa k návrhu na schválenie nájmov majetku mesta
6. Návrh zmeny rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2017 rozpočtovým opatrením č.
6/2017
7. Navýšenie úveru spoločnosti AQUA KUBÍN, s.r.o. vo VÚB, a.s. na dobudovanie
saunového sveta
8. Zmluva o poskytnutí dotácie
9. Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na
žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa ŠZ zriadených na území Mesta Dolný Kubín na rok 2018
10. Návrh programového rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2018 a na roky 2019-2020
a stanovisko hlavného kontrolóra mesta k programovému rozpočtu
11. Návrh VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
12. Návrh VZN o miestnych daniach
13. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
14. Jednoduché pozemkové úpravy Kňažia
15. Diskusia k rôznym otázkam.
Rokovanie bolo doplnené o ďalšie dva body na základe návrhu poslanca Mgr. Lakoštíka, a
to Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a Rokovací poriadok Mestského
zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín. V Zásadách hospodárenia bola upravená suma trvalého
upustenia od vymáhania pohľadávky primátorom na 3 tis. EUR a obmedzené boli
kompetencie primátora presúvať finančné prostriedky v rámci schváleného rozpočtu v
rámci jedného programu v maximálnej výške 10 % prvého schváleného rozpočtu bežných
výdavkov na daný rok. Zmena rokovacieho poriadku sa týkala spôsobu prihlasovania
diskutujúcich počas zasadnutia mestského zastupiteľstva.
V rámci bodu Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom sa rokovalo aj o
návrhu na uzatvorenie zmluvy o spolupráci s investorom ARBET, s.r.o., Veličná, o
vybudovanie parkovacích státí na pozemku mesta na sídlisku Brezovec, ktorý poslanci
schválili.
Návrh zmeny rozpočtu sa týkal hlavne zníženia kapitálových výdavkov v programe
Pozemné komunikácie o 717 tis. EUR vzhľadom k tomu, že investičné akcie Inžinierske
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siete pre IBV Brezovec (150 tis. EUR), Chodník na ul. Nábrežie Oravy v m. č. Kňažia (50 tis.
EUR) a Cyklotrasa po nábreží Oravy (517 tis. EUR) sa budú realizovať až v roku 2018. Z
rovnakého dôvodu sa znížili aj kapitálové výdavky v programe Vzdelávanie o 152 tis. EUR,
týkajúce sa MŠ Na Sihoti (100 tis. EUR) a ZUŠ P. M. Bohúňa (zostávajúcich 52 tis. EUR).
Mestské zastupiteľstvo schválilo navýšenie úveru spoločnosti AQUA KUBÍN, s.r.o., o sumu
130 tis. EUR na dobudovanie saunového sveta.
Pri prejednávaní najdôležitejšieho bodu rokovania, návrhu Programového rozpočtu Mesta
Dolný Kubín na rok 2018 a na roky 2019 - 2020, viacerí poslanci kritizovali skutočnosť, že
zo strany vedenia mesta neboli oslovení, aby na tomto návrhu participovali. Aj z tohto
dôvodu návrh rozpočtu neschválili.
Veľkú diskusiu vyvolal tiež bod Jednoduché pozemkové úpravy, ku ktorému materiál
predložili poslanci J. Briestenský a Ing. Heško. Mestské zastupiteľstvo nakoniec schválilo
uznesenie s vypracovaním a vykonaním Jednoduchých pozemkových úprav v
katastrálnom území Kňažia s tým, aby ich zadávateľom a žiadateľom bolo Mesto Dolný
Kubín.
Interpelácie poslancov:
Ing. Heško sa v súvislosti s lokalitami v meste, určenými na bytovú výstavbu, pýtal
1. ktoré lokality na území mesta schválené mestským zastupiteľstvom od roku 2004 v
územnom pláne mesta na bývanie iniciovalo mesto akýmkoľvek spôsobom usporiadať
tak, aby sa na nich mohla začať výstavba
2. ktoré lokality na území mesta schválené mestským zastupiteľstvom od roku 2004 v
územnom pláne mesta na bývanie iniciovalo mesto v súlade so zákonom č. 330/1991 Zb.
usporiadať tak, aby sa na nich mohla začať výstavba
3. ktoré lokality na území mesta schválené mestským zastupiteľstvom do roku 2004 v
územnom pláne mesta na bývanie iniciovala akákoľvek fyzická alebo právnická osoba v
súlade so zákonom č. 330/1991 Zb. usporiadať tak, aby sa na nich mohla začať výstavba
4. aké kroky mesto podniklo za účelom pozemkových úprav alebo za účelom usporiadania
vzťahov v lokalitách IBV Brehy a Nad Brehmi, Malý Bysterec a koľko prostriedkov mesto
investovalo za týmto účelom
Mgr. Raclavský sa dotazoval
1. v koľkých prípadoch a v akej výške bolo od roku 2014 primátorom rozhodnuté o
trvalom upustení od vymáhania pohľadávky do 5 tis. EUR
2. na akú dobu a za akých platobných podmienok a podmienok využívania boli a sú
uzatvorené nájomné zmluvy s vlastníkmi garážových kontajnerov na ul. M. Hattalu
J. Briestenský interpeloval
skutočnosť, že komisia výstavby, dopravy a životného prostredia sa počas mnohých rokov
usilovala o to, aby úrad konal tak, ako má konať vo veci usporiadania vzťahov v lokalitách
v meste určených na IBV. Túto skutočnosť podporil zápismi z komisie od roku 2011.
Spýtal sa:
1. kedy primátor mesta zabezpečí funkčnosť úradu v tom zmysle, aby zasadania komisií
výstavby boli bráné vážne a aby s uzneseniami a návrhmi komisií úrad zaoberal, robil
podľa nich kroky, pripravil podklady pre MsZ tak, aby sa v problematike týkajúcej sa
všetkých IBV alebo HBV v meste pohlo smerom ku komplexnému riešeniu
2. kto za mestský úrad rozhodol, že v meste sa budú stavať v lokalitách schválených na
IBV súkromné cesty. Keďže schvaľovanie územného plánu patrí do kompetencie
mestského zastupiteľstva, prečo sa tak udialo napriek negatívnemu stanovisku komisie
výstavby
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3. v súvislosti s existujúcim stavom IBV Nad brehmi (zlý prístup pre techniku pre
zabezpečenie letnej a zimnej údržby, odvoz domového odpadu), prečo úrad v tejto veci
nekonal tak, ako to navrhovali vlastníci pozemkov vo svojom liste
4. kedy a akým spôsobom navrhne úrad vyriešenie problematiky prístupu na pozemky na
IBV Malý Bysterec, určené v zmysle územného plánu na zastavanie rodinnými domami.
M. Smolka:
1. Koľko uchádzačov sa prihlásilo do výzvy na prieskum na prenájom reštaurácie v Aqua
Kubín. Prečo bola výzva vyhlásená, keď terajší nájomca má platnú nájomnú zmluvu
2. Žiadal zverejniť výšku vyplatených odmien za rok 2017 jednotlivým oddeleniam
mestského úradu, jednotlivým vedúcim oddelení a prednostovi mestského úradu
3. Prečo mestský úrad nepostupoval rovnako pri demnotáži plastových okien pri
rekonštrukcii úradu ako napr. pri mantineloch na zimnom štadióne alebo pri predaji áut
4. Prečo neboli mantinely zo zimného štadióna označené rovnako ako okná z mestského
úradu ako stavebný odpad
5. Kde mesto zverejnilo predaj použitého majetku z rekonštrukcie mestského úradu
6. Spýtal sa primátora mesta, ktorý je podpísaný pod odpoveďou na interpeláciu p.
Briestenského zo dňa 7.12.2017, či sa plne stotožňuje s obsahom tejto odpovede.
Ing. Málik sa opätovne pýtal, akým spôsobom boli mantinely a ochranné sklá zo zimného
štadióna preklasifikované na hmotný majetok a následne predané. Žiadal o predloženie
fotokópií príslušných dokladov.
Ing. Poracká interpelovala:
1. kontajner, ktorý umiestnil na svojom pozemku Ing. Škvarka, a ktorý slúži trhovníkom
na uskladnenie predávaného tovaru. Objekt pôsobí v danej lokalite architektonicky rušivo,
preto žiada o informáciu, ako navrhuje mesto riešiť daný stav
2. aké kroky boli zo strany vedenia mesta urobené k nevyhnutnej modernizácii domu
smútku.
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2. Verejno-spoločenský život a bezpečnosť

V piatok 1.1.2017 privítalo Nový rok na zimnom štadióne viac ako 400 návštevníkov na
tradičnom Novoročnom primátorskom punči. Počas dvoch hodín sa návštevníci
zabávali pri dobrej hudbe, tí veľkí aj pri punči a malí pri čaji, ktoré osobne ponúkal
primátor mesta Mgr. Roman Matejov.
Prvými malými Dolnokubínčanmi, narodenými v roku 2017, boli dvojičky Nela a
Sandra Fašánkové. K štatistike za rok 2016: narodilo sa 183 malých Dolnokubínčanov, o 8
menej, ako tomu bolo rok predtým. Rodičom sa najviac páčili dievčenské mená Lucia,
ktoré nechali do rodného listu zapísať šesťkrát, Alžbeta, ktorých sa narodilo päť, a po štyri
Viktórie, Alexandry a Sofie. Z chlapčenských mien to boli Tomáš, Matej a Martin, ktoré boli
zapísané štyrikrát, na ďalších miestach figurovali Lukáš a Šimon. Dolnokubínski rodičia si
v roku 2016 pre svojich novorodencov vybrali aj nezvyčajné mená ako Ruth, Melisa,
Vivien, Zoe, Noemi, Zara, Diego, Belo, Tobias alebo Timon.
Ku 31. decembru 2016 mal Dolný Kubín 18 536 obyvateľov, teda o 232 menej, ako rok
predtým. Manželstvo uzatvorilo 128 párov, čo je o dva páry viac ako pred rokom. Zomrelo
149 občanov mesta.
Dolnokubínska karanténna stanica prešla v posledných mesiacoch roka 2016 a
začiatkom roka 2017 viacerými úpravami, vďaka ktorým psy, ktorí sa do nej na nejakú
dobu dostanú, budú mať zabezpečené ešte lepšie podmienky. Mesto Dolný Kubín a OZ
Kubínska labka upravili výbehy, modernizovali unimobunky a vybudovali prístrešok.
V roku 2016 bolo odchytených 49 psíkov, z toho 36 sa podarilo vrátiť pôvodným
majiteľom a 13 ich bolo adoptovaných.
Týždenník MY Oravské noviny zverejnil informáciu, že nad hotelom Belez na Kubínskej
holi, len približne sto metrov od miesta, kde v decembri minulého roka zhoreli dve chaty v
priebehu dvoch dní, zhorela 21. januára ďalšia chata. Hasenie komplikoval dvanásť
stupňový mráz. Plamene aj tentoraz napáchali veľkú škodu a úplne zničili drevené časti
chaty, zachované ostalo len murované prízemie.
Bývalý americký skinhead Christian Picciolini prišiel 7. februára do Dolného Kubína
prerozprávať stredoškolákom svoj osobný príbeh o tom, ako sa v štrnástich rokoch stal
členom a neskôr aj lídrom najbrutálnejšieho skinheadského hnutia v Chicagu i celej
krajine. Christian prešiel celým procesom radikalizácie. Od oddanosti k neonacistickej
ideológii, cez postupné vytriezvenie, ktoré neskôr viedlo ku kompletnej zmene života a
nakoniec k aktívnemu boju proti extrémizmu a nenávisti v akejkoľvek jeho podobe.
Christianov pravdivý príbeh bol natoľko silný, že sa ním inšpirovali aj tvorcovia filmu Kult
hákového kríža. Teraz varuje mladých ľudí po celom svete pred tragickými následkami
spojenými s rozhodnutím pridať sa k extrémistickej skupine.
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Christian Picciolini svoj životný príbeh spísal do memoárov s názvom Romantické násilie spoveď amerického skinheada. Kniha začiatkom februára vyšla aj na Slovensku. Vydala ju
Nadácia Petit Press s podporou Veľvyslanectva Spojených štátov amerických. V rámci jej
prezentácie navštívil počas jedného týždňa osem slovenských miest a hovoril s 2500
žiakmi stredných a základných škôl.

Foto: MY Oravské noviny
Po roku opäť zavítal do Dolného Kubína Martin Žák zo svojim úspešným protidrogovým
multimediálno-divadelným predstavením s názvom The Dark trip - Drogy sú cesta do
tmy. 8. februára si Martinovu one man show prišlo do divadelnej sály Mestského
kultúrneho strediska pozrieť niekoľko stoviek dolnokubínskych študentov. Tí videli
pravdivý príbeh o mladom ľudskom živote, do ktorého vstúpili drogy.
Skutočný príbeh hovorí o vtedy ešte 18 ročnom Martinovi, ktorý na diskotékach a kvôli
nešťastnej láske prepadol tvrdým drogám. Až nešťastná situácia v rodine ho z tejto
závislosti dostala. Matej vyštudoval bábkoherectvo a dnes robí protidrogovú osvetu pre
mladých ľudí po celom Slovensku. Celému predstaveniu dodáva atraktivitu aj moderná
svetelná, filmová a hudobná show.
Program pokračoval aj večer. V Estrádnej sále bola pre mladých pripravená Chillout after
party, kde mohli spoločne s autormi projektu diskutovať o predstavení, drogách i
prevencii a tiež si vypočuť inšpiratívne príbehy a dobrú hudbu. Kampaň Drogy sú cesta do
tmy získala viacero ocenení, a stala sa finalistom sociálneho projektu roka 2015.
Realizovaná je s finančnou podporou ministerstva zdravotníctva.
V utorok 14. februára pripravil Zväz vojakov Slovenskej republiky, Klub Dolný Kubín,
svoju výročnú členskú schôdzu. V programe odzneli správy o činnosti a hospodárení
klubu za rok 2016. Predstavitelia i členovia klubu tiež odovzdávali pozdravné listy
jubilantom a schvaľovali plán činnosti na rok 2017. V závere programu spoločne
diskutovali zástupcovia profesionálnych vojakov, seniorských organizácií i zástupcovia
mesta.
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14. februára sa v Mestskom kultúrnom stredisku konala pravidelná výročná schôdza
členov Zväzu telesne postihnutých v Dolnom Kubíne. Prítomní zhodnotili aktivity zväzu
počas uplynulého roka a naplánovali si činnosť na nasledujúce obdobie.
Zväz telesne postihnutých v Dolnom Kubíne mal začiatkom roka 2017 222 členov, pričom
za predchádzajúci rok ich pribudlo 29. Najväčšiu popularitu si v roku 2016 získal športový
deň, takmer 180 členov sa zúčastnilo posedenia pri vianočnom stromčeku, úspech majú aj
ďalšie spoločné podujatia a výlety. Zväz pravidelne kontroluje kvalitu života svojich
členov, každoročne monitoruje bezbariérovosť, ktorá je pre týchto ľudí nesmiernou
pomocou. Zväz telesne postihnutých v Dolnom Kubíne si adoptoval aj dolnokubínskych
seniorov, ktorým členovia z času na čas spríjemnia bežný deň v zariadení opatrovateľskej
služby.
Mesto Dolný Kubín vyčlenilo miestnosť pre poslancov mestského zastupiteľstva na
prízemí starej časti úradu. Od februára ju využívali dvaja poslanci, Ján Prílepok a Peter
Jonák. Ako napísal týždenník MY Oravské noviny, s iniciatívou prišiel poslanec Ján
Prílepok. Ten uviedol, že nie vždy stačí písomná komunikácia alebo telefonát, niekedy je
potrebné stretnúť sa osobne a veci prediskutovať. Zároveň predpokladá, že sa postupne
pripoja aj ďalší kolegovia.
Ôsmy marec je dlhé roky považovaný za Medzinárodný deň žien, jeho história sa začala
písať štrajkom krajčírok v roku 1908 v New Yorku. Aj napriek tomu, že niektorí ľudia ho
už považujú za prežitok v mnohých srdciach ostáva dodnes. Preto sa pravidelne v tento
sviatok stretávajú zástupkyne žien s vedením Mesta Dolný Kubín. V obradnej sieni
mestského úradu sa zišlo 22 žien, ktoré pracujú na rôznych pozíciách v oblasti verejného a
spoločenského života na území mesta Dolný Kubín. Primátor mesta Roman Matejov sa im
poďakoval za ich prácu a prínos pre mesto.
12. marca priniesol týždenník MY Oravské noviny informáciu o nespokojnosti
organizátorov petície proti hazardu s jej vybavením. V článku sa píše, že dobrovoľníci
koncom októbra 2016 odovzdali na mestskom úrade 298 petičných hárkov. Petíciu
preveril kontrolór mesta, ktorý zistil, že na hárkoch je 5551 podpisov, avšak dôležité je,
koľko z nich je platných. Legislatíva určuje, že ju musí podpísať minimálne 30 %
obyvateľov mesta vo veku nad 18 rokov, v prípade Dolného Kubína to predstavuje 4554
obyvateľov, pričom táto podmienka splnená nebola. Ako uviedol hlavný kontrolór Peter
Florek, v petícii alebo v podpisovom hárku musí občan, ktorý petíciu podporuje, uviesť
čitateľne svoje meno, priezvisko, adresu pobytu. Jeho kolega Tomáš Chovanec pri kontrole
neuznal až 1137 podpisov, čím chýbalo 140 platných podpisov. Mestské zastupiteľstvo na
základe správy hlavného kontrolóra zobralo tieto čísla na vedomie. Poverili hlavného
kontrolóra, aby petíciu skontroloval v januári opäť. Medzitým však kontrolór Peter Florek
ochorel, takže kontrolu urobiť nemohol. Po návrate do práce zistil, že spravil chybu, že
správa, ktorú predkladal poslancom, nebola kontrolou vybavovania petície, ale
prešetrením a vybavením petície. Preto navrhol úpravu uznesenia, aby sa z neho vypustilo
„opätovná kontrola", keďže prvú nevykonal, len petíciu prešetril. Potom sa dozvedel, že
organizátori požiadali o posúdenie petície súd. Preto navrhol, aby kontrolu nerobil, keďže
súd si pravdepodobne vyžiada materiály, takže by nemal čo kontrolovať. A navyše súd
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posúdi petíciu najobjektívnejšie. Proti tomu boli prekvapujúco organizátori petície. Podľa
Patrika Šocha gramatický výklad nebráni a nesmie brániť reálnemu splneniu uznesenia
kontrolórom mesta. Podľa jeho slov sa „kontrolór snaží zvaliť vinu na vás, páni poslanci a
poslankyne. A to tak, že povie, že ste chybu urobili vy, a nie on. Snaží sa odvrátiť
pozornosť od skutočného problému." Tvrdil, že je uplne jedno, čo bolo podané na súd.
Podľa neho má kontrolór vykonať uznesenie, a teda kontrolu petície.
V pondelok 3. apríla zavítal na radnicu nový riaditeľ Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne Dušan Bakoš, ktorý nahradil svojho
predchodcu Jozef Púčika. Nový riaditeľ začal pracovať ako požiarnik v roku 1998 na
Okresnej správe Zboru požiarnej ochrany v Námestove. V roku 2001 sa stal príslušníkom
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru rovnako v Námestove, kde
pôsobil ako hasič záchranár a neskôr ako hasič záchranár špecialista. Dušan Bakoš má za
sebou takmer 20 ročnú prax v zásahovej činnosti.
Oslavy 72. výročia oslobodenia mesta Dolný Kubín sa uskutočnili dňa 5.4. na
Hviezdoslavovom námestí. Predstavitelia mesta, členovia Zväzu protifašistických
bojovníkov, Zväzu vojakov SR a priami účastníci 2. svetovej vojny položili vence kvetov k
pamätníku oslobodenia.

Dňa 2. mája 2017 Mesto Dolný Kubín pripravilo pre občanov oslavy sviatku práce a dňa
vstupu Slovenska do Európskej únie. Pred Mestským kultúrnym strediskom si prítomní
vypočuli hudobný program v podaní Folklórneho súboru Rosička, rosa. Podujatie spestrila
svojím spevom aj dolnokubínska speváčka Denisa Mešková. Nechýbal ani slávnostný
príhovor a hovorené slovo. Príchod jari symbolizovala aj vyzdobená májka.
Hotel Park sa v utorok 2. mája stal centrom stretnutia s poslancami národnej rady. O
aktuálnych témach, ktoré momentálne najviac rezonujú, prišli s Kubínčanmi diskutovať
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Jozef Mihál, Viera Dubačová, Zuzana Zimenová, Simona Petrik a Miroslav Beblavý. Tejto
časti predchádzala aj praktická prednáška s Jozefom Mihálom o materskej, zmenách pre
evidovaných nezamestnaných, daniach a odvodoch.
Ôsmy máj, deň narodenia zakladateľa Červeného kríža Henriho Dunanta, je Svetovým
dňom Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Pri tejto príležitosti Slovenský
Červený kríž územný spolok Orava organizuje rôzne podujatia. Jedným z nich bolo
stretnutie so seniormi v Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb v Dolnom
Kubíne, ktoré sa uskutočnilo 9. mája 2017. Na stretnutí si zástupcovia staršej generácie
mali možnosť nielen vypočuť informácie o poslaní a súčasnej činnosti Červeného kríža,
ale aj ponoriť sa do jeho histórie, zaspomínať si a oživiť spomienky na činnosť Červeného
kríža na Orave. Našli sa aj takí, ktorí boli v mladosti priamo členmi Červeného kríža a
aktívne pôsobili v jeho radoch. Stretnutie bolo príležitosťou podeliť sa s ostatnými so
svojimi skúsenosťami z tých čias. Akcia sa stretla s pozitívnym ohlasom a motivovala
zástupcov Slovenského Červeného kríža územného spolku Orava k ďalším spoločným
stretnutiam so seniormi.
Týždenník MY Oravské noviny sa v článku zo 17. mája venoval dočasnému sťahovaniu
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne. V článku
sa uvádza, že s príchodom Dušana Bakoša, nového riaditeľa dolnokubínskych hasičov,
došlo k zmenám, z ktorých najväčšou je obnovenie prác na rekonštrukcii a prístavbe
hasičskej stanice. Podľa pôvodného plánu mali byť hotové už v roku 2013. Problémy pri
výstavbe nakoniec vyústili do rozviazania zmluvy medzi realizátorom a ministerstvom
vnútra. V Dolnom Kubíne ostala rozostavaná prístavba a stará, viac ako 50-ročná budova,
v ktorej hasiči pracovali. Zlou správou je, že štát musel vrátiť takmer 1,2 miliónový
príspevok, ktorý získal na tento účel z eurofondov. Nový zhotoviteľ predpokladal
ukončenie prác do konca roka 2017. Kvôli stavebným prácam sa zásahová jednotka s
technikou presťahovala do Oravskej Poruby, miestnej časti Zábrež, do areálu bývalého
poľnohospodárskeho družstva, administratíva do budovy Všeobecnej úverovej banky v
centre mesta.
Mesto Dolný Kubín sa 30. mája 2017 v Banskej Bystrici pridalo k vzniku Združenia
Iniciatíva stredné Slovensko. Zakladajúcimi členmi združenia sú mestá Banská Bystrica,
Dolný Kubín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Brezno, Krupina, Zvolen, Žiar nad Hronom
a obec Podbrezová. Cieľom združenia je snaha zabezpečiť koordinovaný postup pri
presadzovaní spoločného záujmu na dobudovaní dopravnej infraštruktúry regiónu
Stredné Slovensko. Členom združenia ide hlavne o spojenie severu s juhom, ktoré
predstavuje spojenie Trstená – Dolný Kubín – Ružomberok – Banská Bystrica – Zvolen –
Šahy. „Verím, že aj vďaka tomuto kroku sa skôr nájdu finančné prostriedky na výstavbu
rýchlostnej cesty R3 a dočkáme sa tak rýchlejších a modernejších rýchlostných
komunikácii nielen na Orave, ale aj na celom Slovensku. Pre mesto Dolný Kubín a
obyvateľov by to znamenalo zníženie intenzity dopravy na cestách a križovátkách v
meste,“ doplnil Matejov.
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Členovia Združenia Iniciatíva stredné Slovensko si za svojho predsedu zvolili primátora
mesta Banská Bystrica Jána Noska a za podpredsedu primátora mesta Ružomberok Igora
Čombora.
Do materskej školy na ulici Obrancov mieru zavítal začiatkom júna preventista
Okresného riaditeľstva policajného zboru v Dolnom Kubíne Tibor Šándor. Malých
škôlkarov oboznámil s policajným zborom, s prácou a povinnosťami členov zboru. Deti
zaujali aj psy v doprovode psovoda. Spestrením bol aj pes, ktorý je ešte len na začiatku
výcviku. Akciu dotvorila aj prehliadka policajných áut.
Týždenník MY Oravské noviny priniesol 7. septembra článok o plánovanej rekonštrukcii
evanjelického kostola. Ten stojí v centre mesta od konca 19. storočia a prešiel mnohými
opravami, táto za 630 tis. EUR bude pravdepodobne najväčšia. Ako uviedol zborový farár
Rastislav Stanček, v múroch a na strope je viacero veľkých prasklín, ktoré sú viditeľné
hlavne v oblúkoch. Tie budú opravené a vytmelené, pričom sa pracovníci nevyhnú
poškodeniu malieb, ktoré podľa návrhu akademického maliara Jana Hálu namaľoval
Anton Bodnár. Reštaurátori im vrátia pôvodnú krásu. Dôležitou časťou bude oprava
strechy a krovu. Statik totiž zistil, že strecha pri vetre neprenáša rovnomerne zaťaženie na
stĺpy. Vymenené budú okná, kostol sa vráti k pôvodnej jemnej vápenatej omietke.
Reštaurátori sa budú venovať aj oltáru, oltárnemu obrazu, krstiteľnici, kazateľnici
a organovému prospektu. Práce by mali začať v polovici septembra, skončiť ich chcú
v októbri 2018. Evanjelikom sa podarilo peniaze na obnovu kostola získať z projektu
Spoločne putujeme už 500 rokov v rámci programu cezhraničnej spolupráce s Poľskom.
Ich partnerom je najväčší evanjelický cirkevný zbor v Poľskom Tešíne.

V rámci seminára „Príklady fungovania verejnej správy v Slovenskej republike" navštívila
28. septembra mesto skupina starostov z Bavorska. Účastníci sa počas štyroch dní
prostredníctvom prednášok oboznámili so štruktúrou, systémom a organizáciou verejnej
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správy a územnej samosprávy na Slovensku, s fungovaním obcí a miest, zachovávaním
tradícií a kultúrnych hodnôt, s projektmi zameranými na čerpanie prostriedkov z fondov,
podporou podnikania a zamestnanosti v regióne či modernizáciou a rozvojom cestovného
ruchu. Cieľom celého podujatia bolo získať nové poznatky v oblasti fungovania samospráv
v oboch krajinách a úspešne zaviesť získané informácie do praxe. Následne si hostia z
Bavorska overili teoretické poznatky vo viacerých mestách a obciach Žilinského kraja, v
rámci okresu Dolný Kubín aj v obci Zázrivá.
Po prvýkrát navštívil vo štvrtok 19. októbra mesto Dolný Kubín veľvyslanec štátu Izrael
v Slovenskej republike Zvi Aviner Vapni. Cieľom jeho pracovnej cesty bolo hľadať
príležitosti vzájomnej spolupráce.
„Často cestujem do rozličných častí Slovenska a hľadám príležitosti spolupráce medzi
špecifickými regiónmi, mestami a štátom Izrael. Okrem toho sa chcem naučiť niečo o
židovskej histórii v týchto miestach," povedal veľvyslanec.
Významného diplomata s bohatými medzinárodnými skúsenosťami prijalo vedenie mesta
v úvode jeho pracovnej návštevy na radnici. V rámci svojej pracovnej návštevy Dolného
Kubína sa veľvyslanec zúčastnil aj seminára Židia na dolnej Orave a v Kubíne, ktorý sa
uskutočnil v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka a bol určený pre tunajších učiteľov
dejepisu, občianskej náuky, vlastivedy a záujemcom o danú problematiku z radov
pedagógov. Svoje odborné poznatky na ňom prezentoval s prednáškou na tému Holokaust
na Slovensku profesor Eduard Nižňanský a Barbora Jakobyová, ktorá svoj príspevok
zamerala na dejiny židovskej komunity v Dolnom Kubíne. Súčasťou tohto seminára bola aj
informácia o pripravovanej publikácii, ktorá bude distribuovaná do škôl v okrese.

Podľa slov Zvi Aviner Vapniho bolo aj jedným z dôvodov, prečo prišiel do Dolného Kubína
aj veľmi zaujímavý seminár pre učiteľov z tohto regiónu o histórii židov. „Verím, že je
veľmi dôležité učiť sa o minulosti, aby sme ju mohli vysvetliť ďalšej generácii. A
zabránime jej tak prijímať nenávisť a rasistickú ideológiu, ktorá sa v poslednej dobe
znovu objavuje v rôznych častiach Slovenska," doplnil.
Ďalšou zastávkou izraelského veľvyslanca bola bývalá židovská synagóga, ktorá sídli na
Hviezdoslavovom námestí. Pamätná tabuľa umiestnená na jej fasáde pripomína, že v roku
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1942 bolo z Dolného Kubína deportovaných 93 Židovských rodín. V roku 1990 ju
slávnostne odkryl vtedajší prezident Václav Havel.
„Je dôležité zachovávať židovskú históriu a pamätať na ňu, pretože bola neoddeliteľnou
súčasťou Slovenska celé stáročia. Taktiež by sme mali pamätať na okolnosti, počas
ktorých boli židia vyhnaní a vyvraždení. Mali by sme bojovať ako len môžeme proti každej
antisemitskej nenávistnej ideológii a zabezpečiť, aby sa to už nikdy znovu nezopakovalo,"
podotkol Zvi Aviner Vapni.
Program veľvyslanca na Orave pokračoval prehliadkou Oravského hradu a návštevou
Oravskej vodárenskej spoločnosti.
Obyvatelia Slovenska si v sobotu 4. novembra vyberali predsedov ôsmich
samosprávnych krajov a stovky poslancov. V Žilinskom kraji sa o post predsedu
uchádzalo celkovo deväť kandidátov. Po 12 rokoch vystrieda Juraja Blanára na čele
Žilinského samosprávneho kraja na päť rokov Erika Jurinová. Hlas jej odovzdalo 82 034
voličov, kým druhý v poradí, Juraj Blanár, získal 55 931 hlasov.
Vo volebnom obvode Dolný Kubín sa o kreslo poslanca vyššieho územného celku
uchádzalo 23 kandidátov, z ktorých si občania mohli vybrať troch. Po sobotňajších
voľbách budú zastupovať obyvateľov Dolnej Oravy v Žiline poslanec Mestského
zastupiteľstva v Dolnom Kubíne Ján Prílepok (NEKA), ktorý získal 3 284 platných hlasov.
Z 2 405 platnými hlasmi skončil na druhom mieste starosta Malatinej Zdenko Kubáň
(koalícia OĽaNO, SaS, KDH, NOVA a OKS) a tretie miesto obsadil prednosta Okresného
úradu v Dolnom Kubíne Ľubomír Bláha (Smer-SD) s 2 402 platnými hlasmi. V 18 okrskoch
v Dolnom Kubíne vyhral Ján Prílepok (NEKA) s 2 234 hlasmi. Druhé miesto obsadil Ján
Šimún (koalícia OĽaNO, SaS, KDH, NOVA a OKS), ktorému dalo svoj hlas 1 430 občanov.
Trojicu najlepších uzatvára Ľubomír Bláha (Smer-SD) s 1 301 platnými hlasmi.
57-členné zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja bude zložené z 25 nezávislých
kandidátov, 17 poslancov koalície strán OĽaNO, SaS, KDH, NOVA a OKS, 10 poslaneckých
kresiel patrí strane Smer-SD a päť SNS.
K volebným urnám prišlo 192 459 voličov, čo predstavuje volebnú účasť 33,84 percenta.
V meste Dolný Kubín to bolo 5 788 voličov (37,92%) z celkového počtu viac ako 15-tisíc
voličov.
Erika Jurinová (koalícia OĽaNO, SaS, KDH, NOVA a OKS) v Dolnom Kubíne získala 3 258
hlasov (57,29 percenta), druhý Juraj Blanár (Smer-SD) 1 110 hlasov (19,52 percenta).
Voľby boli jednokolové, predsedom sa stal kandidát, ktorý získal najviac platných hlasov.

Foto: internet
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3. Kultúrno - spoločenský život
Oravská galéria v Dolnom Kubíne
Oravská galéria plní funkciu galérie s krajskou pôsobnosťou Žilinského samosprávneho
kraja. Systematicky sa venuje predovšetkým prevádzkovaniu deviatich stálych expozícií v
historických objektoch v troch okresoch Oravy, prevádzkovaniu vlastnej lodnej dopravy,
krátkodobej výstavnej činnosti, nadobúdaniu a odbornej správe zbierkových predmetov,
reštaurovaniu a kultúrno-vzdelávacej činnosti. Riaditeľkou Oravskej galérie v roku 2017
bola PhDr. Eva Ľuptáková.
Zbierky Oravskej galérie sú v rámci slovenských galerijných zbierok ojedinelé z hľadiska
rozsahu, diferencovanosti i kvality a majú nadregionálny význam. Nadobúdanie
zbierkových predmetov sleduje cieľ ďalšieho zhodnocovania zbierkového fondu a čo
najkomplexnejšieho zmapovania výtvarného umenia v rámci špecializovaných okruhov.
Účelom tohto procesu je ich trvalé uchovávanie, odborné spravovanie, vedecké skúmanie
a sprístupňovanie verejnosti.
Činnosť galérie bola zabezpečená finančným príspevkom od zriaďovateľa, príjmami z
predaja služieb a tovarov a príjmami z prenájmu a reklamy, dotáciou z Fondu na podporu
umenia, dotáciou z rozpočtu Ministerstva kultúry SR, zo sponzorských príspevkov a
darov výtvarných diel.
Zbierkový fond galérie bol v roku 2017 doplnený o 82 kusov výtvarných diel v celkovej
hodnote 86 801,- EUR, z toho kúpou 36 ks v hodnote 56 686,- EUR a darom 46 ks v
hodnote 30 115,- EUR. Na nákup zbierkových predmetov boli použité finančné
prostriedky ŽSK 4 729,- EUR, Fondu na podporu umenia 22 466,- EUR a z vlastných
príjmov 29 491,- EUR. Zbierkový fond galérie k 31.12.2017 predstavoval 8 603 kusov
výtvarných diel, ako celok patril k najhodnotnejším na Slovensku.
Oravská galéria v sledovanom roku pokračovala v stavebných prácach na obstaraní
lodného výťahu na Slanickej Osade s predpokladanou dobou ukončenia prác a odovzdania
stavby v decembri 2018. Investičná akcia bola financované Žilinským samosprávnym
krajom.
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Pre rok 2017 podala galéria 7 žiadostí o poskytnutie dotácie. Fond na podporu umenia
podporil 6 projektov, galéria tak získala finančné prostriedky v celkovej výške 31 966,EUR. Projekty boli dofinancované z prostriedkov Žilinského samosprávneho kraja sumou
1 846,- EUR a z vlastných príjmov sumou 931,- EUR.
Zámerom prvého podporeného projektu bola príprava a realizácia výstavy kľúčovej
postavy amerického pop-artu a jedného z najvplyvnejších umelcov 20. storočia Andyho
Warhola. Projekt Oravská galéria realizovala v spolupráci s Múzeom moderného umenia
Andyho Warhola v Medzilaborciach.
Budovanie a dopĺňanie kvalitného zbierkového fondu je jednou z priorít galérie. Akvizičné
projekty kontinuálne nadväzujú na predchádzajúcu zbierkotvornú činnosť galérie a ich
cieľom je doplniť zbierku výtvarného umenia 20. – 21. storočia v jednotlivých
podskupinách výtvarných disciplín sochárstva, maliarstva a súčasnej grafiky.
Súbor získaných malieb Mareka Ormandíka rozšíril jeho autorskú kolekciu a umožnil
podrobnejšie zdokumentovať jeho umelecký prístup a súčasné tendencie v slovenskom
figurálnom maliarstve.
Predmetom ďalšieho projektu je akvizícia diel Patrície Koyšovej, perspektívnej autorky na
domácej výtvarnej scéne, ktorá sa programovo orientuje na abstraktnú polohu maľby,
vstupuje však aj na pôdu ďalších výtvarných disciplín.
V zbierkach Oravskej galérie zatiaľ svoje zastúpenie nemala tvorba jednej z prvých
vyštudovaných sochárok, Erny Masarovičovej. Preto bola cieľom akvizícia jedného z jej
nosných diel z obdobia 60. rokov 20. storočia, vybrané na základe jeho autentickosti,
výpovednej hodnoty, v súlade s dlhodobou koncepciou akvizičnej činnosti galérie a tiež v
nadväznosti na jej výstavnú dramaturgiu.
Ďalším podporeným projektom bolo reštaurovanie dvoch drevených polychromovaných
sôch v životnej veľkosti z 2. polovice 18. storočia, ktoré v minulosti tvorili súčasť výzdoby
hlavného oltára Ukrižovania v rím.-kat. kostole Povýšenia sv. Kríža na Slanici. Projekt bol
zameraný na komplexné zreštaurovanie sôch s cieľom záchrany a zachovania výpovednej
hodnoty a umeleckých kvalít oboch diel, aby boli opäť schopné výstavnej a publikačnej
prezentácie.
Historická budova Župného domu, v ktorej Oravská galéria sídli, má v mnohých ohľadoch
hraničné klimatické podmienky pre uloženie a vystavovanie umeleckých diel. Rutinnou
údržbou, dodržiavaním mikroklimatických podmienok v depozitároch a vo výstavných
sieňach a používaním germicídnych žiaričov sa dá zamedziť riziku nežiaducich plesní a
mikroorganizmov, ktoré napádajú zbierkové predmety a ohrozujú ich celkový zdravotný
stav. Galéria zakúpila tri mobilné germicídne žiariče, ktoré budú používané v depozitároch
s cieľom dlhodobej ochrany zbierkových predmetov pred biologickým napadnutím
plesňami a inými mikroorganizmami.
V oblasti prezentačnej činnosti galéria zrealizovala 15 výstav výtvarného umenia vo
vlastných priestoroch. Vo veľkej výstavnej sieni to boli výstavy:
Erny Masarovičovej a Kataríny Kissoczy Aká matka, taká Katka (12.1.-26.3.), maľba,
grafika, kresba, známková tvorba a objekty Karola Felixa (30.3.-11.6.), maľba Jána
Hlavatého s názvom Moje druhé ja (15.6.-27.8.), Známy i neznámy Andy Warhol - človek
odnikadiaľ (7.9.-19.11.) a Michaela Nociarová - Rázusová Mentálna imunita (23.11.201721.1.2018). V malej výstavnej sieni prebehli výstavy:
Ilustrácie a šperky Teodora Schnitzera pod názvom Muž z Divokého východu (12.1.-26.3.),
fotografie Petra Saxuna Čas zrelosti? (30.3.-11.6.), grafické dielo Albína Brunovského
POCTA GRAFICKÉMU PRIATEĽSTVU (15.6.-3.9.), fotografie Antona Diváckého Príbehy
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miest - Praha, Bratislava (7.9.-19.11.) a reštaurátorské diela Štefana Kocku Pohľad do
minulosti (23.11.2017-21.1.2018).
S mimoriadnym záujmom sa stretla výstava kľúčovej postavy amerického pop-artu a
jedného z najvplyvnejších umelcov 20. storočia Andyho Warhola. Koncepcia spočívala vo
vizualizácii myšlienky a témy pôvodu Andyho Warhola. Výstava predstavila umeleckú
legendu výberom diel zo zbierok Múzea moderného umenia Andyho Warhola, zo
súkromného majetku a tiež prostredníctvom vybraných fotografií, filmových dokumentov
a artefaktov, vzťahujúcich sa k jeho životu, rodine a prostrediu, odkiaľ pochádzal. Zhliadlo
ju rekordných 5 370 návštevníkov rôznych vekových skupín. V rámci výstavy prebehlo 92
špeciálnych vyučovacích hodín a 42 tvorivých dielní.
Pri realizácii ďalších výstav Oravská galéria spolupracovala aj s TOTO je galéria!
Bratislava, Galériou M. A. Bazovského v Trenčíne a na reštaurátorskej výstave Štefana
Kocku sa zapožičaním diel podieľali Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici,
Zemplínske múzeum v Michalovciach, Tekovské múzeum v Leviciach, Oravské múzeum P.
O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Kysucká galéria v Oščadnici, Liptovská galéria P. M.
Bohúňa v Liptovskom Mikuláši a Galéria Jána Koniarka v Trnave.
Medzi divácky príťažlivé patrila aj prezentácia autora Karola Felixa.
S veľkým záujmom sa hlavne u školskej mládeže stretol aj nový cyklus výstav Pohľady do
zbierok, koncipovaný ako edukačná výstava, ktorá dala možnosť nahliadnuť do bohatých
zbierok Oravskej galérie.
Galéria vydala katalógy k výstavám Známy i neznámy Andy Warhol – Človek odnikadiaľ a
Štefan Kocka: Pohľad do minulosti – reštaurovanie. Pre veľký záujem o Sprievodcu po
expozícii v Galérii Márie Medveckej v Tvrdošíne prebehol dotlač publikácie.
V rámci kultúrno-vzdelávacej a prezentačnej činnosti galéria usporiadala 429 podujatí,
vzdelávacie programy koncipovala ku každej prechodnej výstave a k stálym expozíciám
s prihliadnutím na širokospektrálne využitie vo vyučovacom procese.
Expozície, výstavy a podujatia Oravskej galérie navštívilo 82 670 návštevníkov, oproti
roku 2016 nárast predstavoval takmer 7 000 návštevníkov.
Bežné príjmy Oravskej galérie v roku 2017 predstavovali 360 829,- EUR, z čoho
rozhodujúce položky tvorili transfery z rozpočtu VÚC v sume 228 356,- EUR a príjmy za
predaj tovarov a služieb v čiastke 117 959,- EUR.
Bežné výdavky tvorili sumu 328 708,- EUR, z toho Mzdy a platy 148 057,- EUR a Tovary a
služby 73 816,- EUR.
Kapitálové príjmy, t.j. transfery z rozpočtu VÚC a zo štátneho účelového fondu,
predstavovali spolu 55 429,- EUR.
Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 85 145,- EUR, z čoho rozhodujúce položky
smerovali na nákup umeleckých diel v sume 56 686,- EUR a realizáciu nových stavieb 28
234,- EUR.
Tržby zo vstupného predstavovali v roku 2017 sumu 104 293,- EUR, z čoho rozhodujúcu
časť, 98 792,- EUR, tvorili tržby zo Slanického ostrova umenia.
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne (ďalej „Oravské múzeum") je
príspevkovou organizáciou Žilinského samosprávneho kraja. Riaditeľkou múzea v
35

sledovanom roku bola PaedDr. Mária Jagnešáková. Ku koncu roka 2017 predstavoval
fyzický stav zamestnancov 54 osôb.

Základným poslaním Oravského múzea je na základe prieskumu a vedeckého výskumu
cieľavedome zhromažďovať, ochraňovať, vedecky a odborne zhodnocovať a spracovávať
hmotné dokumenty so zameraním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody a
spoločnosti, vedy a techniky, kultúry a umenia s osobitým zreteľom na územie regiónu
Orava a život a dielo P. O. Hviezdoslava. Tieto sprístupňovať verejnosti a využívať vo
verejnom záujme. Múzeum je tiež špecializovaným múzeom s celoslovenskou
pôsobnosťou pre oblasť dokumentácie života Goralov na Slovensku a spravuje historický
fond Čaplovičovej knižnice.
V rámci plnenia prioritných úloh za rok 2017 Oravské múzeum realizovalo tri odborné
prednášky zamerané na prezentáciu a priblíženie historickej osobnosti Juraja Thurza, od
narodenia ktorého uplynulo 450 rokov. Týkali sa Thurzovských písomností v Štátnom
archíve v Bytči, života na šľachtickom dvore a Thurzových knižníc. Jedna prednáška pod
názvom „Artikulárne kostoly na Orave" bola venovaná 500. výročiu reformácie. Ako
pripomienku 140. výročia úmrtia Janka Matúšku Oravské múzeum zorganizovalo
literárno-hudobný večer v priestoroch Expozície P. O. Hviezdoslava.
Z prioritných cieľov múzea na sledovaný rok bola splnená úloha otvorenia expozície
Oravské zemianstvo v zemianskej kúrii z Vyšného Kubína v Múzeu oravskej dediny v
Zuberci. Ostatné úlohy sa plnili priebežne, a to: reštaurovanie poschodia Thurzovho
paláca Oravského hradu, reštaurovanie zbierkových predmetov, prezentácia výsledkov
vedeckovýskumnej činnosti odborných pracovníkov múzea, skvalitnenie marketingových
aktivít a ponúk pre návštevníkov múzea a nadväzovanie a rozvíjanie spolupráce v rámci
Slovenska a na európskej úrovni.
Zbierkový fond múzea obsahoval ku koncu sledovaného roka 82 533 predmetov, z toho
viac ako 21 tis. v odbore dejín umenia, 16,4 tis. v odbore zoológie a po takmer 13 tis. v
odboroch histórie a etnografie. V roku 2017 pribudlo do zbierok celkom 983 predmetov. V
troch knižniciach sa nachádzalo celkom 105 312 knižničných jednotiek, 611 z nich
pribudlo v roku 2017.
Zamestnanci múzea riešili celkovo 29 vedecko-výskumných úloh, ktorých výstupom boli
výstavy, prezentácie, štúdie, prednášky, odborné články či vyučovacie hodiny. Z odboru
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etnografie to bol napríklad Monitoring ľudovej kultúry na Orave - nositelia ľudových
tradícií, ich šírenie a súčasný trend, Monitoring zemianskej kultúry či Sledovanie vývoja
hrnčiarskej tvorby na Orave. Z odboru histórie to bola napríklad Súdna prax Oravského
panstva, Nešťastia a pohromy v živote obyvateľov Oravy v 17. a 18 storočí, alebo
Industrializácia Oravy. Archeológia bola zastúpená úlohami Monitoring archeologických
lokalít či Lužické osídlenie na hornej Orave. Ďalšie úlohy sa týkali odborov geológie,
botaniky, zoológie, mykológie, spoločenských vied, muzikológie a teatrológie.
V rámci vlastnej edičnej činnosti Oravské múzeum v roku 2017 vydalo štyri tituly, a to
Zborník Oravského múzea 2016, monografie Hájnikova žena a Advokát P. O. Hviezdoslav a
katalóg Vzácne zbierky z fondu Oravského múzea.
Expozičná činnosť zahŕňala celkom 11 expozícií: Oravský hrad, Klenotnica Oravského
hradu, Literárna expozícia P. O. Hviezdoslava a Expozícia Čaplovičovej knižnice v Dolnom
Kubíne, Pamätný dom Martina Kukučína v Jasenovej, Pamätná izba T. H. Florina v Dolnom
Kubíne, Expozícia Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy a Expozícia Život a dielo Mila Urbana
na Slanej vode, Expozícia Oravskej lesnej železnice a Expozícia Goralská drevenica v
Oravskej Lesnej a Expozícia Oravské zemianstvo v Múzeu oravskej dediny v Zuberci.
Výstavná činnosť zahŕňala celkom 13 výstav, z toho 11 vlastných a dve prevzaté. V
expozícii P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne to bola výstava Kuriozity ukryté v
historických knihách Čaplovičovej knižnice, vo Florinovom dome výstavy Žijem na strome
a je mi dobre, Povedz mi, čo čítaš, Od poézie k divadlu, A národ oboril sa na národ, Návraty
do nedávnej minulosti, Podzemné bohatstvo Oravy a Opatrujte svetlo, oheň..., na
Oravskom hrade výstavy Tkáčske remeslo na Orave dodnes živé a Svätci a patróni, na
Oravskej lesnej železnici Vône a chute húb , v Zemianskej kúrii v Múzeu oravskej dediny
Keď som ja valašil... a v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici Vôňa a chuť korenia.
Expozície Oravského múzea navštívilo celkom 268 228 návštevníkov, z toho 233 231
platiacich. Najviac navštevovaný bol Oravský hrad (193 196 návštevníkov), Oravská lesná
železnica v Oravskej lesnej a Goralská drevenica (39 763 návštevníkov) a expozícia
Oravské zemianstvo v Múzeu oravskej dediny Zuberec (11 260 návštevníkov). Celkové
výnosy zo vstupného predstavovali čiastku 1 170 270,32 EUR.
Oravské múzeum bolo v sledovanom roku úspešné v šiestich projektoch, v rámci ktorých
získalo dotácie v celkovej sume takmer 881 tis. EUR, z toho 745 075,- EUR v rámci
projektu Rašeliniská vrchoviskové - európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia.
Rozpočet Oravského múzea predstavoval sumu 2 149 326,- EUR, výnosy z hlavnej
činnosti dosiahli 2 140 537,- EUR a náklady na hlavnú činnosť 2 159 948,- EUR.
Z väčších opráv a rekonštrukcií štrnástich objektov Oravského múzea: reštaurovanie
interiéru expozície Zbrojnice v Thurzovom paláci Oravského hradu (69 972,- EUR),
reštaurovanie interiéru expozície Poľovníckeho salónu v Thurzovom paláci Oravského
hradu (68 355,- EUR) či výmena drevených prvkov exteriérového pódia v areáli stanice
Tanečník v Oravskej Lesnej (25,8 tis. EUR).
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
Cieľom snáh a aktivít Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne ako príspevkovej
kultúrnej organizácie Žilinského samosprávneho kraja v roku 2017 bolo ďalej profilovať
organizáciu ako odborné, programové, poradenské a vzdelávacie centrum pre
neprofesionálnu kultúru v regióne s presahom na kultúrny turizmus a kreatívny
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priemysel, avšak s dôrazom na hospodárnosť a finančnú udržateľnosť pôsobenia, ako aj
na obsah a kvalitu ponuky kultúrnych príležitostí a služieb.
Riaditeľom inštitúcie bol PhDr. Miroslav Žabenský, ku koncu sledovaného obdobia malo
Oravské kultúrne stredisko 8 zamestnancov.
Činnosť organizácie bola v roku 2017 zameraná na plnenie strategických cieľov: zlepšiť
kvalitu života obyvateľov Oravy a zvýšiť atraktivitu regiónu v oblasti kultúrnej ponuky pri
zachovaní jej kultúrnych špecifík, hodnôt a región identifikujúcich symbolov, zvýšiť
aktívnu participáciu obyvateľov na kultúre a vytvoriť vhodné a dostatočné podmienky pre
napĺňanie ich kultúrnych potrieb a sebarealizáciu a zvýšiť odbornosť, kreativitu a kvalitu
poskytovaných kultúrnych služieb.
V rámci odbornej činnosti sa Oravské kultúrne stredisko zameralo na úctu k tradičnému
najmä propagáciou súčasných podôb tradičného textilu, zastúpených najmä fenoménom
modrotlače, prezentáciou a priblížením slovenskej gajdošskej tradície, pevne ukotvenej v
beskydských goralských obciach Sihelné a Oravská Polhora, prípravou projektu
zameraného na oživenie tradície bábkarstva na Orave, revitalizáciou rezbárskej a
kamenárskej tradície prezentovanej zosnulým Rudolfom Fábrym z Tvrdošína a projektom
Oživené melódie na výuku tradičných herných štýlov oblastí Gemera a Suchej Hory.

Súčasné kultúrne hodnoty boli v sledovanom roku podporené súťažným a výstavným
projektom Vianočná pohľadnica, ktorého 14. ročníka sa zúčastnilo viac ako 2000 detí zo
siedmich krajín, súhrnnou výstavou betlehemov inštalovanou v Žiari nad Hronom a v
Dolnom Kubíne, prezentáciou súčasných výtvarných foriem na výstave „Štyria",
prezentáciou mimooravských výtvarníkov ako napríklad Tomáša Klenku z Handlovej, či
celoštátnou súťažou O najkrajšiu slovenskú kraslicu. Oravské kultúrne stredisko v roku
2017 odprezentovalo celkom 36 výstav, ktorých cieľom bola najmä podpora regionálnej
amatérskej výtvarnej a remeselnej tvorby a prezentácia neprofesionálnej zahraničnej
tradičnej i súčasnej tvorby. Podstatnú časť aktivít predstavovala podpora ľudovej
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umeleckej tvorby v rámci dlhodobého projektu Návraty. Išlo o sériu troch plenérov pre
neprofesionálnych kamenárov a rezbárov v Oravskej Polhore, Babíne a Oravskom Bielom
Potoku. V rámci klubovej činnosti sa stretávali členovia Fotoklubu Orava i členovia klubu
výtvarníkov. V rámci projektu Kruh priateľov slovenskej kulúry prebehol v súčinnosti so
Spolkom Slovákov v Poľsku ročný kurz moderného tanca, divadelný krúžok a výtvarný
klub. Renesanciu zažil klub Výšivky a ručné práce realizáciou projektu Z náručia poznania.
V oblasti literárnej tvorby prebehol 14. ročník celoštátnej súťaže Mladá slovenská
poviedka, do ktorej sa zapojilo 70 mladých autorov.
V oblasti vyhľadávania a prezentácie kultúrnej historiografie mal významnú úlohu
projekt Rodom a srdcom z Oravy, v rámci ktorého prebehlo v roku 2017 šesť
slávnostných a spomienkových podujatí k ôsmim osobnostiam, ktoré sa zapísali do
histórie i súčasnosti slovenskej kultúry, literatúry a vedy (Andrej Melicherčík, Andrej
Radlinský, Augustín Maťovčík, Ján Seberíny, Jozef Janek, Ondrej Kalina, Michal Staník a
Pavol Čaplovič). Prebehol tiež siedmy ročník akreditovaného vzdelávacieho kurzu pod
názvom Hudobná a tanečná folkloristika v gescii doc. Anny Hlôškovej z FFUK Bratislava.
Podstatnou kapitolou v činnosti organizácie bola spolupráca s krajanmi v zahraničí, najmä
v Poľsku.
Oravské kultúrne stredisko sa v roku 2017 zaoberalo aj možnosťami vybudovania
informačného systému podujatí miestnej kultúry na Orave. Úspešné bolo aj v oblasti
prípravy, tvorby a realizácie spoločných medzinárodných projektov.
V oblasti hospodárenia, priestorov a prevádzky sa Oravské kultúrne stredisko
zameralo na zvýšenie efektívnosti, hospodárnosti a podielu mimorozpočtových zdrojov na
rozpočte organizácie, na dobudovanie a dokončenie modernizácie budovy a modernizáciu
technického vybavenia organizácie a na zvýšenie odbornosti, kreativity a kvality
poskytovaných kultúrnych služieb.
Cieľom činnosti organizácie v oblasti občianskeho vzdelávania a voľnočasových
aktivít bolo zabezpečovať permanentnú kultiváciu človeka, zvyšovanie jeho vedomostí i
zručností, utvárať vzťah a postoje ku kultúrnym hodnotám v najširšom chápaní a zamerať
sa na efektívne využívanie voľného času seniorov.
Oblasť záujmovej umeleckej činnosti bola smerovaná na folklorizmus, divadlo a
divadelné formy, umelecký prednes a divadlo poézie, literatúru, rétoriku, nefolklórny
tanec, nefolklórne hudobné žánre a amatérsku ľudovo-umeleckú činnosť, výtvarníctvo a
fotografiu.
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne je príspevkovou organizáciou
Žilinského samosprávneho kraja. V zmysle zriaďovacej listiny pôsobí ako regionálna
kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia, poskytujúca v rámci svojej územnej
pôsobnosti slobodný prístup k informáciám všetkým občanom.
Riaditeľom knižnice v roku 2017 bol promovaný historik Peter Huba. Ku koncu
sledovaného obdobia mala Oravská knižnica 19 zamestnancov.
Na základe zriaďovacej listiny plní knižnica aj funkciu verejnej mestskej knižnice pre
mesto Dolný Kubín, keď takmer 70 % čitateľov tvorili obyvatelia mesta. Táto skutočnosť
do značnej miery ovplyvňuje plánovanie jednotlivých aktivít knižnice. Oravská knižnica
pôsobí vo svojom prostredí ako kultúrne, výchovné, informačné a komunitné centrum
s rozsiahlym používateľským zázemím. Poskytuje komplexné knižnično-informačné
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služby všetkým používateľským skupinám: absenčné a prezenčné výpožičky,
bibliografické a informačné služby, zabezpečovanie medziknižničnej výpožičnej služby,
vyhotovovanie rešerší a kópií dokumentov z fondu knižnice, spracovanie a vydávanie
bibliografií a medailónov regionálnych osobností. V zmysle svojej regionálnej funkcie
pôsobí Oravská knižnica ako koordinačné, vzdelávacie, štatistické a metodické strediskom
pre sieť verejných a školských knižníc okresov Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín. Svoje
regionálne poslanie knižnica plní aj budovaním fondu regionálnych dokumentov a s ním
súvisiacej informačnej databázy, ktoré slúžia používateľom celej Oravy. Rozvíja aktivity v
oblasti cezhraničnej spolupráce s Miejskou Bibliotekou Publicznou v Limanovej a
Regionální knihovnou Karviná.

Plnenie prioritných úloh Oravskej knižnice plnila v roku 2017:
V rámci úlohy udržať úroveň hlavných ukazovateľov ostalo zabezpečenie informačných
zdrojov na úrovni predchádzajúceho roka, keď bolo do fondu získaných 2700 knižničných
jednotiek v celkovej hodnote 22,2 tis. EUR. Na nákup knižničného fondu bolo
vynaložených takmer 18 tis. EUR, čo predstavuje nárast o 2,4 tis. EUR. V sledovanom roku
bolo zaregistrovaných 3 289 používateľov (pokles o 57), z toho 1 065 vo veku do 15 rokov
(nárast o 18). V roku 2017 blo realizovaných celkom 255 905 výpožičiek, t.j. o 353 viac
ako v predchádzajúcom roku.
V oblasti rekonštrukcie budovy a revitalizácie interiérov Oravskej knižnice bola v roku
2017 realizovaná oprava havarijného stavu strešnej krytiny na hlavnej budove v sume
51,4 tis. EUR. Uskutočnila sa aj oprava havarijného stavu schodiska a zábradlia v hlavnej
budove v sume 20 tis. EUR. V rámci projektu Cezhraničné kultúrne súzvuky bolo
zakúpených 22 nových regálov na oddelenie detskej literatúry.
V rámci cezhraničných kontaktov prebehla spolupráca s Mestskou verejnou knižnicou
v Limanovej prostredníctvom mikroprojektu Cezhraničné kultúrne súzvuky, ktorého
hlavným realizátorom bola Oravská knižnica a projektu Skarby Pogranicza, kde vedúcim
partnerom bola knižnica v Limanovej. Obidva projekty boli podporené v rámci programu
INTERREG V-A Poľsko - Slovensko. Ako partneri obidve knižnice spolupracovali aj na
príprave projektu s názvom Droga do siebie nawzajem/Cesta k sebe. V rámci rozvoja
cezhraničných vzťahov bola v knižnici sprístupnená výstava reportážnych fotografií
Príbehy zakliate v čase (Ukrajina 1993 - 2016) súčasného fotografa Alexandra Čekmeňova
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a bola tiež pripravená beseda s prírodovedkyňou a sprievodkyňou v černobyľskej zóne
Michaelou Bušovskou s názvom Černobyľ po 30 rokoch ako súčasť projektu Ukrajina v
pohybe, realizovaného Univerzitou Komenského v Bratislave s podporou veľvyslanectva
USA. Veľvyslanectvo USA pomohlo aj pri inštalácii putovnej fotografickej výstavy Neznámi
hrdinovia/Unknown Heroes, tematicky venovanej osudom amerických letcov, ktorí
nútene pristáli na území Slovenska počas 2. svetovej vojny a domácim obyvateľom, ktorí
im pomáhali.
Aktívnym prístupom k získavaniu mimorozpočtových zdrojov sa v roku 2017 realizovali
4 projekty podporené z dotačnej schémy Fondu na podporu umenia (akvizícia nového
fondu, nákup výpočtovej techniky, ochrana fondu a podpora kultúrno-výchovnej činnosti)
a ďalší projekt bol v procese schvaľovania (podpora kultúrno-výchovnej činnosti).
Z dotačného systému MK SR bol podporený projekt na kultúrne poukazy.
Nepodporené ostali projekty Nadácie Orange, Nadácie TESCO a grantovej schémy
Raffeisen Bank.
Skvalitňovanie on-line služieb aj v sledovanom roku prebiehalo prostredníctvom
knižnično-informačného systému Clavius. Používatelia v rámci on-line služieb ocenili tiež
nové možnosti pri vyhľadávaní literatúry v on-line katalógu a vstupe do svojho konta
(predĺženie výpožičnej doby, rezervácia dokumentu, zasielanie noviniek mailom, možnosť
hodnotenia kníh a pod.). On-line spôsobom Oravská knižnica poskytovala aj ďalšie služby,
ako napr. zasielanie tematických rešeršných výstupov, naskenovaných článkov,
faktografických údajov a pod.
Pokračovalo zapojenie Oravskej knižnice do merania a hodnotenia výkonov
prostredníctvom benchmarkingu ako súčasť projektu Informácie bez hraníc v rámci
programu cezhraničnej spolupráce s ČR, ktoré sa začalo v roku 2012.
V rámci realizácie významných celoslovenských a regionálnych aktivít je Oravská knižnica
dlhoročným spoluorganizátorom celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese a tvorbe
divadiel poézie Hviezdoslavov Kubín, kde každoročne pripravuje sprievodné podujatia
a stretnutia so spisovateľmi.

Foto: internet (Vyhodnotenie súťaže Kniha Oravy 2016)
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Aktívne sa zapojila do celoslovenských podujatí, literárnych a výtvarných súťaží,
kampaní a ankiet na podporu čítania, ako Čítame s Osmijankom – Pridaj sa aj ty!, maratón
čítania Čítajme si, Celé Slovensko číta deťom, Deň ľudovej rozprávky, Noc s Andersenom,
Prečítané leto, súťaže s časopisom Slniečko Všetko najlepšie, pán Janovic, súťaže s
vydavateľstvom Slovart Nakresli záložku do knihy či súťaže s časopisom ZIPS Nakresli
vodníka. Knižnica je organizátorom súťaže Kniha Oravy, v ktorej verejnosť
prostredníctvom ankety vyberá najzaujímavejšiu knižnú publikáciu s regionálnou
tematikou, v spolupráci s mediálnymi partnermi MY - Oravské noviny vyhlásila 13. ročník
regionálnej súťaže školských časopisov základných škôl Najlepší školský časopis.
Tradične sa detskí čitatelia knižnice zúčastnili na krajskom kole literárno-vedomostnej
súťaže Knižný vševedko.
Knižnica v roku 2017 rozvíjala aktivity v oblasti kultúrno-výchovnej a komunitnej
činnosti. Realizovala 881 podujatí pre všetky vekové kategórie návštevníkov, s osobitným
dôrazom na deti a mládež. Zámerom bolo hlavne motivovať deti a mládež k čítaniu ako
jednej z dôležitých podmienok celkového osobnostného rozvoja.
V rámci aktivít pre znevýhodnené skupiny používateľov a seniorov boli okrem donáškovej
výpožičnej služby realizované tematické podujatia a besedy so zaujímavými osobnosťami
pre členov Centra sociálnych služieb v Dolnom Kubíne a klientov Zariadenia pre seniorov
a DSS. Oravská knižnica dlhodobo spolupracuje so Spojenou školou - špeciálnou pre
žiakov s telesným postihnutím a Domovom sociálnych služieb pre deti a dospelých v
Dolnom Kubíne, Spojenou školou - ZŠ s MŠ pri Detskom oddelení DONsP MUDr. L. N.
Jégého v Dolnom Kubíne a Zariadením núdzového bývania v Dolnom Kubíne. Pre
komunitné centrum Edukos, ktorého klientmi sú deti a mládež zo sociálne
znevýhodneného prostredia, knižnica pravidelene organizovala tvorivé dielne a
posedenia s knihou.
V rámci edičnej činnosti Oravská knižnica v roku 2017 vydala nasledobné publikácie:
Andrej Radlinský: výberová personálna bibliografia (zostavila Ľubica Luptáková).
Blažena Mikšíková: medailón k 80. výročiu narodenia (zostavila Ľubica Luptáková).
Andrej Radlinský: 200. výročie narodenia. Medailóny oravských osobností (zostavila
Ľubica Luptáková). Biografický leták.
Andrej Melicherčík: 100. výročie narodenia. Medailóny oravských osobností (zostavila
Ľubica Luptáková). Biografický leták.
Pavol Čaplovič: 120. výročie narodenia. Medailóny oravských osobností (zostavila Ľubica
Luptáková). Biografický leták.
Z Božej vôle palatín (Peter Huba)
Architekt svetajúcich časov: Blažej Félix Bulla (Peter Huba)
Kaleidoskop príbehov: Kaleldoskop opowiadań (oravskí a limanovskí autori deťom)
vydané v rámci mikroprojektu Cezhraničné kultúrne súzvuky
Priateľ knižnice č. 1-2: časopis Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne
(zostavil Peter Huba). Vyšlo elektronicky na stránke www.oravskakniznica.sk.
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2016 (zostavila Martina Fecskeová).
Kalendár 2018, kalendáriky, vianočné pohľadnice, magnetky, záložky, maľovanka Ľudové
tradície a zvyky, pexeso Ľudové zvyky a tradície.
V oblasti knižničných fondov Oravská knižnica od používateľov knižnce, bývalých i
súčasných zamestnancov, obyvateľov, vydavateľstiev a iných organizácií darom získala
650 knižničných dokumentov v hodnote 5,5 tis. EUR. Darované knihy sa zaraďovali do
42

fondu, vymieňali sa nimi poškodené rovnaké tituly, alebo boli ponúknuté knižniciam v
metodickej pôsobnosti knižnice a jej návštevníkom.
V roku 2017 knižnica uskutočnila pri príležitosti Hviezdoslavovho Kubína po siedmykrát
v priestoroch MsKS burzu kníh, v júni sa burza konala aj v priestoroch knižnice, na ktorej
boli vyradené knihy ponúknuté za dobrovoľný finančný príspevok. Získaná čiastka 85,78
EUR bola použitá na nákup 14 nových titulov.
Čitatelia pozitívne ragovali aj na celoslovenskú kampaň Jedna kniha ročne, ktorej
zámerom bolo podporiť darcovstvo nových a hodnotných kníh zo strany verejnosti
knižniciam. V rámci kampane knižnica získala 271 nových titulov.
Za stratené knihy bolo do fondu zaradených 26 náhrad v hodnote 190,59 EUR.
Knižnicu v sledovanom roku navštívilo celkovo 73 462 návštevníkov, čo oproti roku 2016
predstavuje pokles o 2 620 osôb. Podujatia navštívilo 17 085 účastníkov, čo je o 2 572
menej. V súvislosti s väčšou dostupnosťou internetu bol zaznamenaný pokles aj u
návštevníkov využívajúcich internetové služby. Tie celkovo využilo 1 722 záujemcov.
Priemerná denná návštevnosť (mimo sobôt) predstavovala 289 návštevníkov, čo bolo o 7
menej ako v predchádzajúcom roku. Počas sobôt knižnicu navštívilo 1 861 používateľov,
t.j. priemerne 50 návštevníkov.
On-line služby (vstup na webovú stránku knižnice, vyhľadávanie v on-line katalógu
knižničného fondu, predĺženie výpožičnej doby, rezerváciu dokumentov a i.) využilo 60
317 používateľov.
V roku 2017 bolo realizovaných celkom 255 905 výpožičiek, čo je o 353 viac ako v roku
2016. Medziročne vzrástli výpožičky odbornej literatúry a špeciálnych dokumentov,
naopak poklesol počet zapožičanej krásnej literatúry a periodík. Napriek tomu z
celkového počtu výpožičiek najväčší podiel tvorila krásna literatúra (takmer 47 %), pred
odbornou literatúrou (takmer 37 %) a periodikami (cez 16 %).
Na 1 obyvateľa bolo zapožičaných v priebehu roka 11,22 kníh, na 1 používateľa 64,79
kníh.
Z podujatí Oravskej knižnice:
Už som prvák, už si čítam sám ( január – december 2017)
12. ročník cyklického podujatia pre žiakov základných škôl, zameraného na rozvoj
čitateľských zručností, ktorého cieľom je vzbudiť u detí záujem o knihy a čítanie a
vychovať z nich celoživotných čitateľov.
Ukrajina v pohybe (február - august 2017)
Cieľom projektu realizovaného Univerzitou Komenského v Bratislave s podporou
veľvyslanectva USA je ukázať Ukrajinu z prvej ruky a povedať viac, ako sa zmestí do
večerných správ, aby Slovensko lepšie porozumelo svojim susedom.
Týždeň slovenských knižníc – TSK (13.3.2017 – 19.3.2017)
Oravská knižnica počas 18. ročníka Týždňa slovenských knižníc zorganizovala 38 podujatí
pre verejnosť, ktorých sa zúčastnilo 778 návštevníkov. Výber z aktivít:
Už som prvák, už si čítam sám - slávnostný zápis čitateľov - bezplatný zápis žiakov 1.
ročníka ZŠ a ich pasovanie za rytierov pekného slova
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Krása a múdrosť rozprávky - tematické podujatie pre žiakov 2. ročníka ZŠ pri príležitosti
Dňa ľudovej rozprávky
Sladké príbehy - hodina tvorivého písania pre žiakov 3. a 7. ročníka ZŠ
O divadle, rozhlase, filme a televízii - tematické podujatie pre žiakov 4. ročníka ZŠ, ktorého
súčasťou bola literárna dielňa, na ktorej si žiaci vytvorili scenár divadelnej hry
Rozsypané rozprávky -literárne hádanky a čitateľská dielňa pre žiakov 3. ročníka ZŠ
Kniha Oravy 2016 - výstava nominovaných kníh
Tatiana Hečková - India fotoobjektívom - výstava fotografií
Noc v knižnici - Noc s Andersenom (31.3. - 1.4.2017)
Podujatia sa zúčastnilo pod vedením dobrovoľníkov, lektorov a pracovníkov knižnice 34
detí, ktoré sa zapájali do výtvarných a čitateľských dielní, tvorivého písania príbehov,
riešenia súťažných otázok, dramatizovania rozprávok a zažili živý vstup do vysielania
Rádia Regina.
Cezhraničné kultúrne súzvuky/Transgraniczna spójność kulturalna (apríl 2017 - marec
2018)
Medzinárodný mikroprojekt, organizovaný Oravskou knižnicou s partnerskou poľskou
knižnicou Miejska Biblioteka Publiczna v Limanovej, spolulfinancovaný z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Hlavným cieľom projektu je prispieť k
vzájomnému spoznávaniu kultúrneho a prírodného dedičstva partnerských regiónov
organizovaním kultúrno-spoločenských aktivít pre rôzne cieľové skupiny na oboch
stranách hranice. Súčasťou bola medzinárodná literárna súťaž Cesta do krajiny fantázie a
výtvarná súťaž U nás taká obyčaj..., podujatie Noc v knižnici, podujatie pre stredoškolákov
Kreslo pre hosťa so zaujímavými hosťami (Jaroslaw Czaja, Marek Dudek, Ľubica Kupcová
Demianová, Jozef Jurík) či uvedenie knihy Kaleidoskop príbehov/Kalejdoskop opowiadań.
(Ne)obyčajné stretnutia s literatúrou (máj - december 2017)
Projekt, ktorý podporil Fond na podporu umenia, si kládol za cieľ prebudiť u detí záujem
o čítanie, upriamiť ich pozornosť na pôvodnú tvorbu slovenských autorov, zapojiť deti do
aktívneho spoznávania literatúry a regionálnych kultúrnych tradícií, formovať čitateľské
vedomie detí a mládeže prostredníctvom stretnutí s literárnymi tvorcami, kultivovať
literárny vkus a prezentovať edukačnú funkciu literatúry formami príťažlivými pre deti a
mládež. Obsahovú náplň tvorili hodiny hlasného a zážitkového čítania, čitateľské dielne,
tvorivé výtvarné a literárne dielne, zábavno-súťažné činnosti, čitateľská súťaž Čítanie s
nezábudníkom, besedy a autorské čítania so spisovateľmi a ilustrátormi Norom Olveckým,
Zuzanou Jesenskou-Kubicovou, Zuzanou Štelbaskou a inými.
Čítajme si... (31.5.2017)
10. ročník celoslovenského maratónu čítania detí, ktorého hlavným organizátorom je
Linka detskej istoty n. o. Do čítania sa zapojilo 92 návštevníkov, ktorí prispeli k vytvoreniu
nového slovenského rekordu v simultánnom verejnom čítaní detí.
Celé Slovensko číta deťom (5.6. - 9.6.2017 a 4.12. - 8.12.2017)
Nad tretím ročníkom celoslovenského podujatia na podporu hlasného čítania prevzal
záštitu prezident SR Andrej Kiska. V letnej časti sa vďaka ochotným spolupracovníkom
nahlas čítalo celý pracovný týždeň a 532 detí spoznalo knihy, ktoré stále dokážu osloviť
nových čitateľov. Čítajúci hostia: Eva Dudášová - ilustrátorka, Ing. Michal Švento - Mestský
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úrad, knihovníčky, učitelia a učiteľky základných a materských škôl, vychovávateľky
školského klubu detí, pracovníčky Oravskej galérie, Školskej knižnice pri ZŠ J. Matúšku,
mestského úradu, rodičia, predavačka kníhkupectva, študentka gymnázia. V piatok 9.6.
týždeň ukončilo divadielko žiakov ZŠ J. Matúšku, inšpirované rozprávkami Šípková
ruženka, Šťastný medveď a Pampúšik.
Počas zimnej časti deťom rozprávky a príbehy čítali knihovníčky, učiteľky,
vychovávateľky, výtvarníčka Eva Dudášová a pracovníčka kníhkupectva Tranoscius Janka
Kaučáriková.
Hviezdoslavov Kubín (20. - 24.6 2017)
Počas 63. ročníka sa v sprievodnom programe v Oravskom múzeu P. O. Hviezdoslava
v prednese a autorskom čítaní predstavili Otília Štepitová, Tatiana Rešová a Pavol Stuchlý,
členovia literárneho klubu Fontána. Detskí čitatelia a účastníci súťaže v knižnici
besedovali so spisovateľkou Blaženou Mikšíkovou. Návštevníci a účastníci súťažnej
prehliadky mohli v čase jej konania využívať bezplatne služby knižnice, na Knižnom
bazáre v Mestskom kultúrnom stredisku záujemcovia zadarmo dostávali vyradené knihy
a verejnosť tu mohla darovať svoje knihy knižnici. Knižnica prispela knižným darom pre
ocenených účastníkov prehliadky a spolupracovala aj pri organizácii podujatia Dotyky
s literatúrou – čítanie a recitovanie v Parku dejateľov.
Jánska noc má čarovnú moc (23. - 24.6.2017)
Oravská knižnica, Kysucká knižnica v Čadci, Kysucké múzeum v Čadci, Kultúrne a
spoločenské stredisko a Mestská knižnica v Turzovke pripravili v dňoch 23. – 24.6.2017
v priestoroch skanzenu v Novej Bystrici – Vychylovke pre 25 čitateľov regiónov Oravy a
Kysúc spoločné stretnutie. Deti zažili dramatizáciu rozprávkových príbehov, čítali kysucké
rozprávky a povesti oravských autorov, pálili nočnú vojanu, v tvorivej dielni vyrábali
Najlepší syrový korbáčik či tancovali a spievali pri jánskej vatre.
Prečítané leto (júl – august 2017)
Podujatie, ktorého hlavným organizátorom je Vydavateľstvo Slniečkovo, o. z., sa konalo od
3. júla. Prebehli podujatia podporujúce čítanie a fantáziu detí, dostali tipy na dobré knihy,
súťažili, vyrábali drobnosti, pozerali rozprávky, hrali sa. Každý týždeň sa venoval inej
téme, jednotlivé tematické bloky boli zamerané na knižky o prázdninách, starých
rodičoch, tme, vode, písmenkách, rastlinách, rukách, pečení, zvieratách. Návštevníci
oddelenia – rodičia, deti, starí rodičia sa mohli inšpirovať, ako zaujímavo tráviť voľný čas
s deťmi počas prázdnin.
Európsky týždeň mobility (16. – 22.9.2017)
Oravská knižnica sa ako jeden zo spoluorganizátorov pripojila k európskej kampani,
ktorej cieľom je nahradiť cestovanie osobným automobilom chôdzou, bicyklom alebo
verejnou dopravou. Pre deti materských a základných škôl bolo určené zážitkové čítanie
Rozprávkový vláčik a zábavný kvíz o doprave. Hlavným organizátorom programu bolo
Mesto Dolný Kubín.
Židia na dolnej Orave a v Kubíne (19.10.2017)
Mesto Dolný Kubín, Oravská knižnica a Školský úrad Dolný Kubín zorganizovali seminár,
určený predovšetkým pre učiteľov dejepisu, občianskej náuky, vlastivedy, ale aj
záujemcom z radov širokej verejnosti. Prednášky súviseli s pripravovanou publikáciou, na
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ktorej pracujú vystupujúci prednášatelia. Seminár slávnostne otvoril veľvyslanec štátu
Izrael na Slovensku J. E. Zvi Aviner Vapni. Následne zazneli prednášky prof. Eduarda
Nižňanského, CSc. Holokaust na Slovensku a Mgr. Barbory Jakobyovej Z dejín židovskej
komunity v Dolnom Kubíne.
Knižný veľtrh Bibliotéka 2017 (9. – 12.11.2017)
Na knižnom veľtrhu Bibliotéka v Inchebe, a. s., Bratislava Oravská knižnica v stánku
Knižnice Žilinského samosprávneho kraja pripravila výstavu kníh, ktoré sa umiestnili na
prvých troch miestach čitateľskej súťaže Kniha Oravy 2016. Na pódiu Programového
centra sa uskutočnila prezentácia víťaznej knihy súťaže Kniha Oravy 2016 v kategórii
Odborná literatúra Príbeh slovenskej hymny a jej autora spisovateľom Petrom Hubom.
Knihy vydané Maticou slovenskou v spolupráci s Oravskou knižnicou – Príbeh slovenskej
hymny a jej autora a Architekt svitajúcich časov – prezentoval ich autor Peter Huba aj na
pódiu Matice slovenskej.
Priateľ knižnice 2017 (18.12.2017)
Záverečným podujatím pre verejnosť bola prezentácia slovensko-poľskej knihy pre deti
Kaleidoskop príbehov/Kalejdoskop opowiadań. Tradičnou súčasťou konca kalendárneho
roka je slávnostné udelenie ocenenia Priateľ knižnice, ktoré je poďakovaním Oravskej
knižnice za nezištnú spoluprácu a priazeň. V sledovanom roku ju prevzali manželia
Veronika a Juraj Zoššákovci, dlhoroční dobrovoľníci pri organizovaní aktivít pre deti.
Prednášky, besedy a autorské čítania v Oravskej knižnici v roku 2017:
Renáta Bočkayová (spisovateľka), Michaela Bušovská (prírodovedkyňa, turistická
sprievodkyňa), Jaroslaw Czaja (regionalista), Eva Dudášová (výtvarníčka), Marek Dudek
(regionalista), Miroslav Frindt (spisovateľ, redaktor RTVS), Ivana Furjelová
(spisovateľka), Andrea Gregušová (spisovateľka), Darina Hamarová (spisovateľka), Liba
Chiara Hladeková (spisovateľka, trénerka pamäti), Peter Huba (spisovateľ, historik),
Zuzana Jesenská Kubicová (ilustrátorka), Pavol Jurecký (praprasynovec básnika Janka
Matúšku), Jozef Jurík (fotograf, spoluautor knihy), Martin Kellenberger (maliar,
ilustrátor), Miroslav Knap (výtvarník), Ľubica Kupcová Demianová (archeologička),
Blažena Mikšíková (spisovateľka), Noro Ölvecký (spisovateľ), Valentín Šefčík (básnik),
Nataša Štefunková (ilustrátorka), Zuzana Štelbaská (spisovateľka, publicistka, blogerka),
Otília Štepitová (pedagogička, spisovateľka), Tomáš Toček (cestovateľ, turistický
sprievodca, spisovateľ), Roman Večerek (herec, zdravotný klaun), Lýdia Vojtaššáková
(publicistka, redaktorka) a Peter Zemaník (moderátor, recitátor)
Uvedenie a prezentácia nových kníh:
Liba Chiara Hladeková - Čas, kdy nohy byly středobodem mého vesmíru. Cesta do
Santiaga, Peter Huba - Z Božej vôle palatín, Noro Ölvecký - Nebezpečná nákaza, Miroslav
Frindt – Prípad Najdúch, Peter Huba – Architekt svitajúcich časov. Blažej Félix Bulla,
Poklady pohraničia, Medard Slovík - Stretnutia naslepo, Leoš Marko – Obrázky z flexaretu
a Kaleidoskop príbehov/Kalejdoskop opowiadań.
V sledovanom roku Oravská knižnica pripravila 86 výstav fotografií, umeleckých diel
a historických dokumentov a výstaviek kníh a 39 násteniek.
V priestoroch náučného oddelenia to bola výstava publikácií nominovaných v súťaži
Kniha Oravy 2016, ako aj výstavy z fondu knižnice: Internetová kriminalita, Svetový deň
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vody, Sviatok sv. Floriána patróna hasičov, Deň víťazstva nad fašizmom, Svetový deň
životného prostredia, Medzinárodný deň gramotnosti, Európsky deň občianskeho práva,
Svetový deň ochrany zvierat, Ochrana ľudských práv, Deň boja za slobodu a
Medzinárodný deň bez fajčenia.
V priestoroch spoločenskej miestnosti boli realizované výstavy dokumentov z fondu
knižnice: Rok Andreja Radlinského, Rok Jozefa Miloslava Hurbana, Medzinárodný deň
materinského jazyka, Valentín, Jozef Kráľ - 90. výročie narodenia, Marec – mesiac knihy,
Svetový deň poézie, Deň zeme, Deň neprečítaných kníh, Deň obetí holokaustu a rasového
násilia, Deň ľudských práv, Dni ruskej literatúry v ŽSK, Medzinárodný deň proti
zneužívaniu drog, Miroslav Válek – 90. výročie narodenia, 500. výročie reformácie.
Pravidelne boli v týchto priestoroch vystavované výtvarné a literárne práce detí
materských škôl, žiakov ZŠ a Špeciálnej ZŠ pre žiakov s telesným postihnutím.
V januári v spoločenskej miestnosti prebehla výstava Básničkový kalendár pre potešenie
duše s básňami Vladimíry Martvoňovej, poetky s telesným handicapom, ilustrované deťmi
s mentálnym a viacnásobným postihnutím, ktoré navštevujú ŠZŠ pre žiakov s telesným
postihnutím v Dolnom Kubíne.
10. januára bola slávnostne otvorená výstava Janko Matúška pri príležitosti 140. výročia
úmrtia básnika, na ktorej s prednáškou vystúpili prom. historik Peter Huba a Ing. Pavol
Jurecký, praprasynovec Janka Matúšku. V kultúrnom programe zazneli básne a piesne
básnika v podaní pedagógov a žiakov ZŠ Janka Matúšku. Súčasťou podujatia bolo udelenie
ocenenia Priateľ knižnice pedagógovi, publicistovi, výtvarníkovi a spisovateľovi
Stanislavovi Markovičovi.
Vo februári a marci predstavila svoje fotografie Tatiana Hečková na výstave India
fotoobjektívom.
V mesiacoch apríl – máj bola pre verejnosť sprístupnená putovná fotografická výstava
NEZNÁMI HRDINOVIA/UNKNOWN HEROES, realizovaná s podporou Veľvyslanectva USA
v SR. Tematicky bola venovaná osudom amerických letcov, ktorí nútene pristáli na území
Slovenska počas 2. svetovej vojny a domácim obyvateľom, ktorí im pomáhali.
18. mája prebehla vernisáž výstavy STANISLAV MARKOVIČ – REKAPITULÁCIA (kresba,
grafika, publicistika, literatúra) oravského autora Stanislava Markoviča s hudobným
hosťom, folkovým spevákom a básnikom Ondrejom Štyrákom.
V júli a auguste sa návštevníci mohli zoznámiť s víťaznými publikáciami regionálnych
súťaží Kniha Oravy, Kniha Turca, Kniha Liptova, Kniha Kysúc, Kniha Horného Považia na
putovnej výstave, ktorá sa postupne sprístupnila v regionálnych knižniciach Žilinského
samosprávneho kraja.
Aktuálnu spoločenskú situáciu na Ukrajine priblížila v mesiacoch júl – august výstava
reportážnych fotografií Príbehy zakliate v čase (Ukrajina 1993 – 2016) popredného
súčasného ukrajinského fotografa Alexandra Čekmeňova ako súčasť projektu Ukrajina
v pohybe, ktorý realizovala Univerzita Komenského v Bratislave s podporou
veľvyslanectva USA.
V auguste a septembri sa uskutočnila výstava fotografií študentov Obchodnej akadémie v
Dolnom Kubíne vytvorených technikou kyanotypie s názvom Po stopách Juraja Turza a
výstava dokumentov s názvom Juraj Turzo pri príležitosti 450. výročia jeho narodenia
a Dní európskeho kultúrneho dedičstva.
20. októbra bola slávnostne otvorená fotografická výstava Poklady pohraničia spojená s
prezentáciou fotoalbumu a kalendára. Autormi sú poľskí a slovenskí fotografi, ktorí na
dvojdňovom plenéri na prelome júna a júla, fotografovali poľsko-slovenské pohraničie,
partnerské mestá Limanovú a Dolný Kubín a ich najbližšie okolie. Podujatie bolo jednou
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z aktivít kultúrneho mikroprojektu Mestskej verejnej knižnice v Limanovej v partnerstve s
Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka v Dolnom Kubín a s finančným príspevkom
Európskej únie.
V septembri – decembri predstavili na kolektívnej výstave Oravský výtvarný salón svoje
výtvarné a ručné práce klienti Centra sociálnych služieb Orava v Tvrdošíne, Centra
sociálnych služieb Prameň v Dolnom Kubíne a Zariadenia pre seniorov a DSS v Dolnom
Kubíne.

Foto: internet (Vyhodnotenie súťaže O naj školský časopis a nástenku 2017)
Súťaže a ankety:
V spolupráci s Petit press, a. s., a regionálnym týždenníkom MY - Oravské noviny vyhlásila
knižnica 14. ročník regionálnej súťaže školských časopisov základných škôl Najlepší
školský časopis 2017 a 1.ročník súťaže o najoriginálnejšiu tematickú nástenku Naj
triedna/školská nástenka. Celkom sa do súťaže zapojilo 6 časopisov. Porota v zložení Ing.
Lýdia Vojtaššáková – šéfredaktorka týždenníka MY Oravské noviny, Peter Huba, riaditeľ
Oravskej knižnice A. Habovštiaka a Juraj Lukáč – polygraf, grafik určila poradie: 1. miesto
časopis Do pohody zo ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka v Zákamennom, 2. miesto časopis Úsmev z CZŠ
sv. apoštola Pavla v Sihelnom a Moták zo ZŠ s MŠ Novoť. V súťaži Najoriginálnejšia
nástenka na tému Apríl – mesiac lesov sa na 1. mieste umiestnila 2.A trieda ZŠ J. Matúšku
Dolný Kubín a 2.D ZŠ J. Matúšku Dolný Kubín. Čestné uznanie získala ŠZŠ pre žiakov s
telesným postihnutím Dolný Kubín.
Súťaž Kniha Oravy 2016 zorganizovala knižnica v spolupráci s mediálnymi partnermi MY
- Oravské noviny a TV DK – Infoštúdio mesta Dolný Kubín. Súťažili publikácie, ktoré vyšli
v roku 2016 a sú s regiónom Orava späté tematicky alebo osobou autora v textovej či
obrazovej časti. Knihy nominovali autori, vydavatelia, kníhkupci alebo čitateľská
verejnosť. O ich umiestnení rozhodli čitatelia prostredníctvom anketových lístkov na
jednotlivých oddeleniach knižnice prípadne elektronickým hlasovaním. Do 9. ročníka bolo
nominovaných 19 kníh v kategóriách beletria (7 publikácií) a odborná literatúra (12
publikácií). Víťazné knihy v kategórii beletria: 1. miesto: Darina Hamarová - Slzy anjela,
2. miesto: Mária Stopková, Zachej Ľ. Lalík – Motúziky k radosti, 3. miesto: Michaela
Galambošová – Dve ženy. V kategórii odborná literatúra sa umiestnili: 1. miesto: Peter
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Huba – Príbeh slovenskej hymny a jej autora. Dielo Janka Matúšku, 2. miesto: Kolektív
autorov – Orava bez hraníc. Severovýchodná Orava, 3. miesto: Jana Juráňová (zost.) – Žena
moja drahá. P. O. Hviezdoslav manželke Ilone.
Oravská knižnica sa v školskom roku 2016/2017 po deviatykrát zapojila do
celoslovenskej čitateľskej súťaže pre deti Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty. Súťaž je
zameraná na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov 1. stupňa základných škôl. Súťaží sa
prostredníctvom zošita, ktorý obsahuje 8 otázok, zameraných na hravú prácu s literárnym
textom slovenských a svetových autorov. Cieľom súťaže je motivovať deti k čítaniu
hodnotnej detskej literatúry, k rozhovorom o prečítanom, tvorivým aktivitám v školách,
ale i v rodinách. Do súťaže sa zapojilo 276 detí z 12 tried ZŠ J. Matúšku, M. Kukučína a P.
Škrabáka. Práce detí posudzovala odborná porota v Bratislave a kolektív žiakov 1.A ZŠ M.
Kukučína a IV.A ZŠ P. Škrabáka získali hlavnú cenu. Ocenené boli aj ďalšie 2 triedne
kolektívy v rámci celoslovenského hodnotenia.
Detské oddelenie pripravilo pre deti čitateľskú súťaž Čítame s nezábudníkom, v rámci
ktorej sa v kategóriách do 10 rokov a od 10 do 15 rokov hodnotí nielen počet prečítaných
kníh, ale aj dodržiavanie výpožičného poriadku a zapájanie sa do rôznych iných súťaží a
kvízov oddelenia.
Na detskom oddelení mali detskí návštevníci možnosť zapojiť sa aj do riešenia súťažných
otázok v literárno–vedomostnom kvíze pod názvom Osmijanko vie – kto vie, tiež odpovie.
Kvízové otázky sa pravidelne v týždňových intervaloch obmieňali, vďaka sponzorskej
pomoci boli deti odmeňované drobnosťami a sladkosťami, do kvízu sa zapojilo 192 detí.
Regionálne kolá tradičného literárno-vedomostného kvízu Knižný vševedko boli
realizované v 21 triedach 4. a 5. ročníka ZŠ s účasťou 432 žiakov. Sprievodným podujatím
každého triedneho kola bola aj hovorená bibliografia nových, v súčasnosti najčítanejších
detských kníh. Víťazi v každej triede boli odmenení a na základe najvyššieho počtu bodov
bolo zostavené družstvo, ktoré knižnicu reprezentovalo 15.11.2017 na krajskom kole
súťaže v Liptovskej knižnici Gašpara Fejérpatakyho Belopotockého v Liptovskom
Mikuláši, kde účastníčka z Dolného Kubíne získala 3. miesto.
Detské oddelenie zapojilo svojich čitateľov do viacerých výtvarných a literárnych súťaží:
súťaž s časopisom Slniečko Všetko najlepšie, pán Janovic, (OK AH získala knižnú odmenu),
súťaž s vydavateľstvom Slovart Nakresli záložku do knihy, súťaž s časopisom ZIPS
Nakresli vodníka.
Literárnu súťaž Cesta do krajiny fantázie s témou básní a riekanie o knihách a výtvarnú
súťaž U nás taká obyčaj… s motívmi z ľudových rozprávok, zvykov a tradícií pre deti od 6
do 15 rokov zorganizovala knižnica ako súčasť mikroprojektu Cezhraničné kultúrne
súzvuky v spolupráci s Miejskou Bibliotekou Publicznou v Limanovej. Motívy zo
súťažných výtvarných prác boli použité pri vydaní záložiek do kníh, kalendárov,
magnetiek, vianočných pohľadníc a slovensko-poľského pexesa.
Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín
Mestské kultúrne stredisko (MsKS) je mestskou príspevkovou organizáciou s právnou
subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Dolný Kubín. Riaditeľkou MsKS bola v roku
2017 Mgr. Jana Greššová.
Hlavným poslaním MsKS je organizovať kultúrne podujatia a kultúrno-spoločenské
aktivity pre obyvateľov mesta, sprostredkúvať kultúrne hodnoty a spoločenskú zábavu na
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báze profesionálnych a amatérskych umeleckých telies a organizovať a sprostredkovávať
výchovno-vzdelávacie aktivity.
V priestoroch hlavnej budovy strediska na Námestí slobody sa nachádza divadelná sála s
bežnou kapacitou 384 miest, ktorej javisko rozmermi a technickými parametrami spĺňa
požiadavky väčšiny bežných divadelných, či koncertných predstavení.
Estrádna sála je určená na organizovanie rôznych podujatí spoločenského charakteru ako
svadby, stužkové slávnosti, plesy, karnevaly, ale aj koncerty, konferencie, schôdze, burzy a
pod. Je priamo prepojená s priľahlou reštauráciou a v zákulisí je prepojenie na divadelnú
sálu a divadelné šatne.
V budove sa tiež nachádza výstavná sieň, v ktorej sa konajú výstavy amatérskych,
poloprofesionálnych ale aj profesionálnych umelcov a fotogaléria vo foyeri, využívaná
podobne.
Časť priestorov budovy je prenajatá podnikateľským a nepodnikateľským subjektom. Pod
správu strediska patrí aj Hudobný altánok v parku pri hoteli City hotel Park.
Prehľad nakupovaných programov:

-

-

-

-

Január
LEKÁRSKE TAJOMSTVO, divadelné predstavenie univerzitného divadla THE.ART.RE
z Trnavy
KANDRÁČOVCI, koncert populárnej skupiny s Monikou Kandráčovou a Terezou
Mandzákovou
BIČIANKA Z DOLINY, 2x amatérske divadelné predstavenie Veličianskeho ochotníckeho
divadla
Február
MENO, divadelná komédia s dobrým obsadením (Z. Mauréry, A. Hajdu, R. Stanke, Ľ.
Hurajová, K. Mikulčík)
KOLLÁROVCI, koncert obľúbenej hudobnej skupiny
ĽADOVÉ KRAĽOVSTVO, muzikálová rozprávka s najobľúbenejšou postavičkou medzi
deťmi, milým snehuliakom Olafom
Marec
HRÁČI, Gogoľova komédia v podaní mladých hercov Martinského divadla
KUBÍNSKE AKORDY, zábavný pesničkový program s populárnou dvojicou imitátorov
Kajzer a Meluš
TAKÁ TOTA NAŠA NOUTA, program FS ŽELEZIAR, zostavený zo scénických podôb
hudobného, tanečného a vokálneho folklóru regiónov Zemplín a Šariš
SPIEVANKOVO, program obľúbených pesničiek pre deti od Spievanky a Zahrajka
z rozprávkovej krajiny Spievankovo v podaní Márie Podhradskej a Richarda Čanakyho
Apríl
FRANTA A VOJTA NEDVĚDOVCI, koncert najkrajších pesničiek Bratov Nedvědovcov
NEMO A DORY, hudobné predstavenie pre deti z divadla MASKA Zvolen
CISÁROVE NOVÉ ŠATY, detské divadelné predstavenie v podaní divadla Clipperton
Banská Bystrica
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-

Máj
ZMIEŠANÁ ŠTVORHRA, komédia Radošinského naivného divadla o trpkej ceste k svetskej
sláve

-

Jún
CHLIEB S MASLOM, súčasná komédia s hereckým obsadením M. Mňahončák, B. Deák, J.
Loj, D. Žiaranová

-

September
KUBÍNSKE AKORDY, zábavný pesničkový
program so zabávačom, spevákom,
imitátorom Š. Hruštincom a jeho hudobnou skupinou AKROPOLA

-

-

-

-

Október
TRI LETUŠKY V PARÍŽI, divadelná komédia o tom, čo sa môže stať, keď si muž chce užívať
výhody ženáča, no do svadby sa mu príliš nechce. V predstavení účinkoval Ján Dobrík,
Viky Ráková, Mária Breinerová, Henrieta Mičkovicová aj skvelý Richard Stanke.
SIMA MARTAUSOVÁ A DIEVČENSKÝ SPEVÁCKY ZBOR SR, koncert charizmatickej
speváčky a jej „piatich chlapcov v kapele“
ALADIN A ČAROVNÁ LAMPA, muzikál s dobrodružným rozprávkovým príbehom plný
hudby a tanca s nádhernými kostýmami a veľkou výpravou
November
ZLATÁ BAŇA, divadelná komédia odohrávajúca sa v atraktívnom prostredí „okrašľovacej
kliniky“. V predstavení diváci mohli nazrieť do života lekárov a ich rodín. Za lekárov sa
prezliekli Marián Labuda ml. a Merek Majeský. Ich manželky zahrali seriálové herečky
Andrea Karnasová a Andrea Profantová
December
RUMCAJZ, detské divadelné predstavenie pre deti pracovníkov firmy KLAUKE
KUBÍNSKE AKORDY, zábavný pesničkový program so známym spevákom P. Stašákom
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-

-

VIANOČNÝ KONCERT KOLLÁROVCOV 2x, vianočný program na ktorom sa diváci mohli
tešiť z ľubozvučných vianočných kolied a známych hudobných skladieb od tejto
originálnej kapely
CESTA ZA VIANOČNOU HVIEZDOU, filmová rozprávka pre deti k vianočným sviatkom
Podujatia „Mesto občanom“:
1.1. Oslavy Nového roku 2017
6.1. Novoročný koncert – Spevácky zbor Lúčnice
21.2. Vyhlásenie ceny Najlepší športovec roka 2016
24.2. Fašiangy v meste
5.4. Oslavy 72. výročia oslobodenia mesta Dolný Kubín
2.5. Oslavy sviatku práce a dňa vstupu SR do EÚ
6.5. Celoslovenské kolo súťaže Tanečný Kubín
11.5. Deň matiek – cvičenie čikung
12.5. Deň matiek – Popoludnie pre maminku a jej rodinku
1.6. Deň detí – Z rozprávky do rozprávky + kino pre deti v MsKS
10.6. Deň detí na Banisku v spolupráci s Mestským výborom Banisko
20.-24.6. Hviezdoslavov Kubín, celoslovenská prehliadka
16.7. Hudobná skupina Samo
23.7. Folklórny súbor Rosička rosa
30.7. Spevácka folklórna skupina Orava
6.8. Adrian Rabota
13.8. Lukáš Javorek
27.8. Peter Medvecký
20.8. Oslavy SNP
22. –23.9. Dni mesta a XXXVI. Kubínsky jarmok
31.12. Silvester
Vlastné podujatia a súťaže:
Aj v roku 2017 Mestské kultúrne stredisko organizovalo tradičný Kubínsky jarmok (22. 23.9.), ktorého neoddeliteľnou súčasťou bol aj predaj remeselníckych výrobkov.
Uskutočnili sa aj ďalšie trhové akcie: Veľkonočné trhy (3.-4.4.), Katarínske trhy (20.21.11., obidva Námestie slobody a MsKS) a Vianočné trhy (14.-15.12., Hviezdoslavovo
nám.).
Dňa 6.5. prebehlo celoslovenské kolo súťaže tanečných choreografií rôzneho štýlu a
zamerania Tanečný Kubín.
21.-24.6. sa uskutočnilo celoslovenské kolo súťaže umeleckého prednesu poézie a prózy,
63. Hviezdoslavov Kubín.
Výstavná činnosť v roku 2017:
Výstavná miestnosť:
7.12. – 12.02. 10 rokov scénickej kostýmovej tvorby
15.2. – 17.3. Sila ženy – Monika Chmarová
22.3. – 21.4. Tak sme ho poznali - Alexander Dubček – štátnik, politik, demokrat
26.4. – 26.5. Modrotlač - Matej Rabada
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29.5. – 20.6. Bohúňova paleta
20.6. – 30.6. Obrazy básní – výstava prác žiakov ZUŠ I. Ballu v Dolnom Kubíne
19.6. – 31.12. Návrhy na plagát 63. Hviezdoslavovho Kubína žiakov Strednej umeleckej
školy v Nižnej – horný vestibul
14.9. – 28.10. Absolventi ZUŠ P. M. Bohúňa
2.11.- 1.12. Inšpirácie
6.12. – 19.1. Vianočná pohľadnica 2017 a oravské betlehemy - OKS
Fotogaléria:
14.12. – 20.1. Sladká chuť čokolády – čokoládové obaly - zbierka
23.1. – 31.3. Autorská výstava fotografií Danky Števonkovej
5.4. – 10.5. Zábery zo Záberov
17.5. – 2.6. Šikovné ručičky VII. MŠ
6.6. – 19.6. O čom snívajú... ŠZŠ
20.6. – 30.6. 200. výročie narodenia Andreja Radlinského
1.7. – 30.9. O čom snívajú... ŠZŠ
4.10. – 13.10. Hory a človek
16.10. – 24.11. 50. výročie ZŠ M. Kukučína
28.11. – 2.2. Krása a láska dvoch – Kamil Škvarka a Katarína Nábočníková

Významné udalosti z oblasti kultúrno-spoločenského života v roku 2017:
Výsledkom dlhodobej medzinárodnej spolupráce Oravského kultúrneho strediska v
Dolnom Kubíne boli tri januárové výstavné prezentácie v Poľsku. Do 17. januára trvala
12. medzinárodná posúťažná výstava detských výtvarných prác Vianočná pohľadnica v
Dome slovenskej kultúry v Novej Belej na poľskom Spiši. Z viac ako 5500 námetov
vianočných pohľadníc zo šiestich štátov Európy sa na nej prezentovali tie najlepšie.
V Poľskom inštitúte vo Varšave bola do 13. januára nainštalovaná výstava sakrálnych
námetov v tvorbe oravských insitných rezbárov. S viac ako 60 plastikami postáv svätcov,
piet a betlehemov sa na nej prezentovalo dvanásť insitných rezbárov z Oravy a Poľska.
Rezbárske práce vystrieda autorská výstava výtvarníka a pedagóga Jána Suška z Dolného
Kubína. Pod názvom Oravským chodníčkom v nej ponúkal akvarely a oleje a svoje videnie
oravskej prírody.
Ešte 12. decembra 2016 prebehla vernisáž výstavy Oravského múzea Za chlebom do
sveta vo Florinovom dome. Bola venovaná všetkým tým, ktorých životné podmienky
prinútili odísť za prácou do zahraničia. Lepší život nachádzali najmä v Amerike, odkiaľ
svojej rodine posielali rôzne veci. Expozícia ponúkala mnoho vzácností, ktoré sú pre ľudí
dneška bežnou záležitosťou. V minulosti si však ľudia vážili každú, čo i len malú vec.
Vďaka tým, ktorí opustili svoje rodiny, často dostali i to, po čom dlho snívali, či to, o čom
dovtedy ani nechyrovali. Výstava bola sprístupnená do 12. februára 2017.
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V piatok 6. januára sa v Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej predstavil Spevácky zbor
Lúčnica, ktorý je súčasťou Umeleckého súboru Lúčnica už od jeho vzniku. Prvý koncert z
cyklu Mesto občanom sa stretol s obrovským záujmom. Katolícky chrám bol zaplnený do
posledného miesta. Na novoročnom koncerte odzneli mnohé zborové úpravy známych
slovenských i zahraničných kolied, sakrálnych diel i gospelových piesní. Súbor sa
predstavil pod vedením umeleckej vedúcej a dirigentky Eleny Matušovej, ktorá s týmto
telesom absolvovala stovky koncertov na mnohých medzinárodných súťažiach a
festivaloch na Slovensku i v zahraničí.

Sladká chuť čokolády. Ako už samotný názov napovedá, výstava vo foyer MsKS, ktorej
vernisáž prebehla už 14. decembra 2016, bola venovaná práve tomu, na čom si nejeden z
nás rád pochutná. Expozícia čokoládových obalov ponúkla mnoho ukážok súčasných ale i
tých z minulosti. Všetky boli zo súkromnej zbierky Ľudmily Potočanovej. Výstava trvala do
20. januára.
V Oravskej knižnici Antona Habovštiaka sa v utorok 10. januára konala spomienka na
Janka Matúšku, štúrovského básnika, spisovateľa, publicistu a autora textu slovenskej
hymny, a to pri príležitosti 140. výročia jeho úmrtia. Podujatie bolo o to výnimočnejšie, že
sa ho zúčastnil aj praprasynovec Janka Matúšku Pavol Jurecký. Návštevníkom priblížil
prednášku svojej tety Eleny Jureckej, ktorá ju predniesla v Dolnom Kubíne pred 60 rokmi
pri príležitosti 80. výročia úmrtia Janka Matúšku. Podujatie sa nieslo aj v znamení
otvorenia výstavy, venovanej práve Jankovi Matúškovi, ktorá ponúkla mnoho zaujímavých
informácií či historických fotografií. V Dolnom Kubíne je možné nájsť viacero spojitostí s
velikánom Jankom Matúškom. Na mieste jeho rodného domu na Matúškovej ulici sa
nachádza pamätná tabuľa, je po ňom pomenovaná aj tunajšia základná škola, pred ktorou
je pamätník s jeho bustou. Priestory základnej školy si pozrel aj Pavol Jurecký, ktorý
absolvoval aj malý rozhovor s jej žiakmi.
V piatok 10. februára naplnil priestory Oravského kultúrneho strediska zvuk hrnčiarskeho
kruhu. Roztočil ho Ľubomír Hoľma, riaditeľ Súkromnej základnej umeleckej školy
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v Trstenej. Na tvorivom stretnutí sa účastníci zoznámili s históriou hrnčiarstva
i technológiou výroby. Každý si vyskúšal svoje zručnosti a vytvoril podľa vlastnej fantázie
svoj predmet z hliny. Pre väčšinu zo zúčastnených detí zo škôl z Dolného Kubína
a Hruštína bolo tvorivé stretnutie prvým priamym kontaktom s keramikárskou hlinou,
dospelí účastníci a pedagógovia základných umeleckých škôl zasa spoznali nové možnosti
a technológie tohto starobylého remesla. Ľubomír Hoľma má hrnčiarsvo v krvi. K remeslu
pričuchol v rodine, neskôr na odbornej škole v Prahe. Ako majiteľ firmy Trstenská
keramika na kruhu točí najmä tradičné vzory a používa zdobenia typické pre región. Hlinu
si spracováva sám. Výsledky práce detí jeho základnej umeleckej školy boli prezentované
na výstave Svet z hliny v Oravskom kultúrnom stredisku do 24. februára.

Nový rok so sebou už tradične prináša aj nové expozície v Oravskej galérii. Od štvrtka 12.
januára sa v priestoroch veľkej výstavnej siene prezentovali dve slovenské sochárky,
matka a dcéra Erna Masarovičová a Katarína Kissoczy. Expozícia nesie názov Aká matka
taká Katka. Súčasťou výstavy boli aj veľkoformátové fotografie umeleckého fotografa
Antona Sládeka a expozíciu zároveň dotvárala aj rozmerná socha od Erny Masarovičovej
Milenci, zapožičaná z majetku Galérie Danubiana. V malej výstavnej sieni bola otvorená
výstava rodáka z Košíc Teodora Schnitzera (1933 - 2003), ktorý vyškrabával postavy a
veci priamo do papiera potiahnutého čiernou farbou, čo vytvorilo v ilustráciách zvláštnu
dynamiku. Príbeh tak pôsobí akoby bol zastavený v okamihu a podobá sa tak fotografiám
zo začiatku storočia. Žiak Vincenta Hložníka bol známy predovšetkým čiernobielymi
ilustráciami diel spisovateľa Karla Maya. Obidve výstavy boli v Oravskej galérii otvorené
do 26. marca.
Jedni z najznámejších ľudových muzikantov na Slovensku, Kandráčovci, tešia srdcia
milovníkov folklóru už viac ako desať rokov. Temperamentní východniari vo štvrtok 12.
januára od prvej minúty naladili Kubínčanov na ľudovú nôtu a takmer dve hodiny sa
vôbec nezastavili. Koncerty Kandráčovcov pravidelne osviežujú aj hostia. V Dolnom
Kubíne spestrili ich vystúpenie tri speváčky. Najmilšou pre Ondrej Kandráča je jeho mama
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Monika Kandráčová, svojím spevom obohatili koncert aj Marianna Železná a Veronika
Rabadová Šoltýsová.
V piatok 20. januára si približne štyridsať účastníkov pripomenulo obete lavíny na
Kubínskej holi na tradičnom spomienkovom podujatí Aj svetlá naše nech im svietia.
Pochod sa začal pri Chate u Kramerov v spodnej časti zjazdovky, účastníci vyšli pri
svetlách čeloviek na skialpoch a bežkách na Chatu na Kubínskej holi a odtiaľ k pamätníku
obetí lavíny. Tu si uctili šiestich mladých ľudí z brnianskej Vysokej školy technickej,
ktorých lavína usmrtila dňa 16. januára 1968. Lavína vtedy zachytila celkom 53 lyžiarov a
brala so sebou všetko, čo jej prišlo do cesty. Dodnes ide o jednu z najväčších prírodných
katastrof na území bývalého Československa.
Pod názvom Orava mojimi očami vystavovala od 23. januára do konca marca svoje
osobné fotografie vo fotogalérii Mestského kultúrneho strediska vášnivá fotografka a
turistka Danka Števonková. „Zámerom tejto výstavy je ukázať a spoznať región Oravy. Z
prírodného hľadiska má Orava takmer všetko. Je rajom pre peších turistov, lyžiarov i
cyklistov. „Milujem Oravu,“ vyznáva sa Danka Števonková. Výstava pozostáva z 55
fotografií, z toho 15 z nich zobrazuje Dolný Kubín. Väčšina sa však zrodila počas
autorkiných potuliek po Malej Fatre, Chočských vrchoch, Západných Tatrách i prechádzok
v okolí Oravíc, výstupov na Babiu horu či Veľký Choč. Okrem prírody výstava prezentuje aj
pamiatky ľudovej architektúry, najcennejšou snímkou je podľa nej fotografia Oravského
hradu. Danka Števonková zbierala zábery takmer 5 rokov.
V sobotu 28. januára sa v mestskej časti Medzihradné uskutočnilo rodinné podujatie,
Karneval na ľade, ktoré prilákalo obyvateľov od tých najmenších až po dospelých.
Ocenenie síce získali len najlepšie masky, ale každý si do sýtosti užil korčuľovanie pod
holým nebom, sladkú odmenu, mimoňa a horúci čaj na zahriatie.
Dolnokubínčania si 6. februára zaspomínali na slovenského romantického básnika,
prozaika a dramatika v jednej osobe Janka Matúšku, ktorý sa narodil i zomrel v našom
meste a zároveň je autorom slovenskej hymny. Pestrý literárno-hudobný večer
pripravilo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava. V programe „Svoji svojmu" priblížili Janka
Matúšku Renata Jedláková, Daša Lofajová, Peter Gallo, Jarmila Némethová či Otília
Štepitová. Návštevníci sa tak dozvedeli doteraz známe, ale pre mnohých zatiaľ aj
nepoznané informácie. Podujatie hudobne dotvorili aj žiaci ZUŠ P. M. Bohúňa.
Vo štvrtok 9. februára sa v Oravskej knižnici konala prednáška spojená s výstavou
fotografií o černobyľskej zóne na Ukrajine. O najväčšej nehode v histórii jadrovej
energetiky a o tom, ako vyzerá život v postihnutých oblastiach, prišla porozprávať
prírodovedkyňa a dlhoročná sprievodkyňa v černobyľskej zóne Michaela Bušovská, ktorá
pracuje v černobylskej zóne už 5 rokov a za ten čas ju má prejdenú krížom krážom.
Nehoda sa stala 26. apríla 1986 krátko pred pol druhou v noci. Výbuch štvrtého bloku
jadrovej elektrárne v Černobyle si vyžiadal množstvo obetí a ďalšie tisícky ľudí majú
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dodnes zdravotné problémy. Do atmosféry sa dostalo značné množstvo rádioaktivity.
Vplyvom tejto udalosti muselo zo svojich domovov odísť viac ako stotisíc Ukrajincov či
Bielorusov. Nájdu sa však aj takí, ktorí sa odmietli rozlúčiť s časťou svojho života aj
napriek zákazu a za cenu rizika.
V sobotu 25. februára sa v Srňacom pochovávala basa. Súbor Orava a seniorky
Nezábudky pochovali basičku Srňackú so všetkými poctami ako sa patrí, aj kar pripravili
ako sa patrí. S najlepšími šiškami na svete, chlebom s masťou a cibuľou, obloženými
chlebíkmi, vínkom vareným i studeným, bielym a červeným, a poniektorí aj fľaštičkou
pivečka. Návštevníci, turisti, rodiny s deťmi, dôchodcovia. dokonca i detičky z domova so
svojim vychovávateľom určite neoľutovali, že si prišli pozrieť jednu k krásnych ľudových
tradícií v autentickom prostredí.
V Oravskom kultúrnom stredisku a v zrkadlovej sále Mestského kultúrneho strediska sa
27. februára zišli tí, ktorí chceli okúsiť divadelné a tanečné umenie. Lektorkou
divadelnej dielne bola Renata Jurčová, režisérka, herečka Teáter Komika a pedagogička
literárno-dramatického odboru na ZUŠ v Leviciach. Má bohaté skúsenosti z oblasti
vzdelávania mladých v divadelnom umení. Do sveta tanca zas všetkých jeho milovníkov
zasvätila naslovovzatá odborníčka, absolventka tanečného umenia na Vysokej škole
múzických umení v Bratislave a absolventka ročných študijných stáží na Stavangerskej
univerzite v Nórsku (moderný a súčasný tanec) a University Concordia v Kanade
(choreografia súčasného tanca) Zuzana Burianová, choreografka a autorka tanečných
filmov a predstavení. Tvorivé dielne venované tancu a divadlu boli sprievodnými
podujatiami Kubínskych divadelných dní 2017.

Orava očarila dolnokubínskych neprofesionálnych výtvarníkov Ladislava Oršuliaka a
Štefana Andrisa, ktorí predstavili svoje diela v Oravskom kultúrnom stredisku. Umeniu sa
venujú len niekoľko rokov, ale už boli úspešní v okresných a krajských výtvarných
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súťažiach a rovnako sa prezentovali aj na výstave oravských výtvarníkov Inšpirácie. Ich
diela, znázorňujúce milovanú Oravu, bolo možné vidieť počas mesiaca marec.
V pondelok 13. marca pripravila Oravská knižnica Antona Habovštiaka zaujímavú
prednášku na tému Trénovanie pamäte, ktorú viedla Liba Chiara Hladeková, trénerka
pamäte. Návštevníkom dala niekoľko rád, ako si veci zapamätať ľahšie a porozprávala im
aj o tom, prečo zabúdame, o mnemotechnike, ale aj o tom, prečo trénovanie pamäte šetrí
peniaze.
15. ročník Oravského festivalu divadla a umeleckého slova Kubínske divadelné dni sa
uskutočnil v dňoch 16.-18. marca 2017. Vo štvrtok odštartovali 35. ročníkom Oravskej
súťaže detskej dramatickej tvorivosti, divadla dospelých pre deti a divadla dospelých
hrajúcich pre deti pod názvom O erb mesta Dolný Kubín. V kategórii detskej dramatickej
tvorivosti zvíťazil detský divadelný súbor Prvosienka pri ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka v
Zákamennom s hrou Z. Demkovej „Statočný..." na motívy H. Ch. Andersena. V kategórii
detských recitačných kolektívov uspel DRK LIENKA pri ZŠ s MŠ v Novoti s pásmom M.
Zavoďančíkovej „Išli hudci horou" na motívy textov Ľ. Podjavorinskej a M. Ďuríčkovej.
Piatok pokračoval regionálnou súťažou v umeleckom prednese poézie a prózy IV. a V
kategórie Hviezdoslavov Kubín a v sobotu Divadelné dni zavŕšili amatérskym divadlom
dospelých v kultúrnom dome v Rabči.
V Mestskom kultúrnom stredisku sa v sobotu 18. marca predstavili herci Slovenského
komorného divadla z Martina s hrou Hráči. Jej autorom je Nikolaj Vasilievič Gogoľ, jeden
z najvýznamnejších ruských spisovateľov, ktorého komédie patria od svojho vzniku k
najobľúbenejším a najhranejším titulom svetového repertoáru. Kubíčnania si užili
inteligentnú komédiu, v ktorej sa podvádzajúci ľahko môže stať podvádzaným.

Foto: internet
V kostole Povýšenia sv. kríža na Brezovci sa v sobotu 18. marca uskutočnil koncert pre
organ a spev. Do Dolného Kubína zavítal organista Neithard Bethke z Nemecka, ktorého
spevom doprevádzala študentka Ľudmila, členka jeho zboru. Umelec sa predstavil celkovo
v troch kostoloch. Okrem Dolného Kubína aj v Liptovskej Lúžnej a v Ružomberku.
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Vo štvrtok 23. marca 2017 sa šestnásť súborov stretlo v Nižnej na regionálnej súťaži
detských folklórnych súborov Oravské krpčeky. Bol medzi nimi aj súbor Rosička z
Dolného Kubína pod vedenim pani učiteľky Kamily Drengubiakovej a hudobného
doprovodu p. Tomáša Kočalku. Súťažnú prehliadku pripravilo Oravské kultúrne stredisko
v spolupráci s Obecným úradom v Nižnej. Viac ako 400 detí sa predviedlo v dvoch blokoch
súťaže. Odborná porota v zložení Helena Záhradníková, Simona Dikaszová a Leonard
Vajdulák mala náročnú úlohu vybrať tie najlepšie spomedzi množstva dobrých kolektívov.
Do krajskej súťaže odporučila detské folklórne súbory Studnička spod Babej Hory,
Kašunka z Rabčíc, Vienok zo Štefanova nad Oravou, Goral z Hladovky a súbor Trnkárik zo
Žaškova.
V pondelok 27. marca uzrela svetlo sveta najnovšia kniha dolnokubínskeho spisovateľa
Petra Hubu. Historický román Z božej vôle palatín je venovaný turzovskému rodu,
konkrétne hlavnému županovi Oravy Jurajovi Turzovi. Čitateľ sa presunie v čase do konca
16. a začiatku 17. storočia, keď časť dnešného Slovenska ovládali Turci a časť pustošili
povstalci. Kniha približuje zložitú cestu Juraja Turza, jednu z najvýznamnejších osobností
našej histórie, od narodenia ktorej uplynulo 450 rokov.

Oravské múzeum zorganizovalo 27. marca pri príležitosti narodenia Juraja Thurza
pútavú odbornú prednášku riaditeľky Štátneho archívu v Žiline so sídlom v Bytči PhDr.
Jany Kurucárovej. Dolnokubínskych študentov zasvätila do Thurzovských písomností. Ich
korešpondencia obsahuje až neuveriteľných 4000 listov. V rozsiahlej zbierke možno nájsť
komunikáciu tých najvýznamnejších osobností vtedajšej doby, pričom odborníci v nej
neustále objavujú niečo nové a prekvapujúce. Milovníci dávnych čias mohli nahliadnuť do
skvostu, originálu knihy, ktorá bola svojho času v knižnici Juraja Thurzu v Bytči. Dôkazom
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toho, že sa naozaj jedná o skutočný historický poklad sú iniciály palatína na prednej časti
atlasu. V súčasnosti sa táto kniha nachádza v Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne.
Od štvrtka 30. marca veľkú výstavnú sieň Oravskej galérie zaplnili diela Karola Felixa,
ktorý patrí k najosobitnejším slovenským výtvarným umelcom svojej generácie.
Predstavil sa už na viac ako 60 samostatných výstavách na Slovensku ale i v zahraničí a je
držiteľom viacerých významných ocenení. Expozícia Karola Felixa zahŕňala výber jeho
grafickej tvorby, známkovej tvorby, maľby, digitálnej tlače, kresieb, koláží, asambláže a
kombinovaných techník. V malej výstavnej sieni, bola inštalovaná výstava domáceho
autora, fotografa Petra Saxuna, ktorého veľkou inšpiráciou je krajina a prostredie vidieka.
Súbežne sa edukačnou výstavou prezentoval aj scénograf Fero Lipták. Jeho expozícia nesie
názov Menej znamená viac, alebo sedem hriechov.
Výstavné priestory Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne patrili od 31. marca
do 2. mája krasliciam. Na 16. celoštátnej posúťažnej predajnej výstave „O najkrajšiu
kraslicu" sa svojou tvorbou prezentovalo 80 tvorcov z celého Slovenska, detí aj
dospelých. Autori si za zdobiace techniky zvolili najčastejšie voskovanie, vyškrabávanie,
dierkovanie, olepovanie farebnými bavlnkami, drôtovanie a rôzne nové experimentálne
techniky, vyskytujúce sa najčastejšie v detských prácach. Autori najlepších prác boli
pozvaní na otvorenie výstavy a finančne ocenení.

Tradičné Veľkonočné trhy sa uskutočnili pred najvýznamnejším kresťanským sviatkom
v dňoch 3. a 4. apríla na Námestí slobody na Bysterci. Predávajúci opäť ponúkli veľké
množstvo tematického tovaru a ulahodili aj chuťovým pohárikom. Pochutnať si bolo
možné na cukrovej vate, palacinkách, na čerstvo napečenom trdelníku či medovine. Tá
pravá sviatočná atmosféra panovala nielen vo foyer, ale aj v estrádnej sále Mestského
kultúrneho strediska, kde svoj tovar prezentovalo celkom 58 remeselníkov.

60

Najstarší rockový festival na Orave, Rockový záber, oslávil neuveriteľných 20 rokov. Za
tento čas priniesol pre milovníkov rockovej hudby mnoho nezabudnuteľných momentov.
Odštartoval v roku 1998 pod Kuzmínovom, odkiaľ sa presunul do Veličnej a následne na
Geceľ. Prierez od samotného začiatku až po 19. ročník mapovala výstava piatich
fotografov v Mestskom kultúrnom stredisku. Vybrať z obrovského množstva
fotografií nebolo vôbec jednoduché, nakoniec sa však podarilo na panely umiestniť 130
okamihov, zaznamenaných na fotografiách. Výstava bola inštalovaná od 5. do 28. apríla.
Knihy sú pre mnohých ľudí neoddeliteľnou súčasťou života. Dokážu povzbudiť, poučiť či
rozosmiať. A práve knihám bola od 10. apríla venovaná expozícia súčasných i
historických, pochádzajúcich z fondu Čaplovičovej knižnice Oravského múzea. Výstava
Povedz mi, čo čítaš, trvala vo Florinovom dome do 4. júna.
Oravská knižnica Antona Habovštiaka sprístupnila 13. apríla putovnú fotografickú
výstavu Neznámi hrdinovia/Unknown Heroes, venovanú dosiaľ málo známej téme –
pomoci slovenského obyvateľstva americkým letcom, ktorí nútene pristáli na území
Slovenska počas 2. svetovej vojny. Za spomenuté obdobie sa v priestore našich hraníc
zrútilo 46 amerických bombardovacích a 8 stíhacích lietadiel, pričom 106 letcov zahynulo
a približne 370 ich bolo zaistených a odvlečených do zajateckých táborov. Tí, čo prežili,
vďačia za život najmä obetavosti Slovákov, ktorí zostreleným letcom nezištne pomáhali,
riskujúc pritom život nielen svoj, ale aj svojej rodiny. Mnohým boli za ich činy udelené
prezidentské ďakovné dekréty podpísané generálom armády Dwightom Eisenhowerom.
Projekt autorsky pripravil tím v zložení Dušan Hudec, Peter Kaššák a Darina Smržová.
Dobové fotografie a dokumenty umiestnené na dvadsiatich štyroch paneloch poskytli
Múzeum SNP v Banskej Bystrici, Fotoarchiv der KZ Gedenkstätte Mauthausen a súkromní
zberatelia. Doplnené boli výpoveďami ešte žijúcich letcov a príbuzných
záchrancov. Verejnosť si mohla výstavu realizovanú pri príležitosti 72. výročia ukončenia
2. svetovej vojny pozrieť v priestoroch knižnice do 5. mája. Výstava bola realizovaná v
spolupráci s Veľvyslanectvom USA v SR.
Divertimento musicale, krajská súťažná prehliadka hudobných telies sa konala v
nedeľu 23. apríla v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. V roku 2017 sa
uskutočnil jej 28. ročník. Súťaž umožňuje podchytiť talentovaných inštrumentalistov,
pôsobiacich v rôznych inštrumentálnych zoskupeniach a orchestroch, podporiť a ďalej
rozvíjať ich umeleckú a koncertnú činnosť v oblasti tzv. vážnej (klasickej) hudby. Je
určená pre komorné telesá a orchestre detí i dospelých, pôsobiace najmä pri základných
umeleckých školách. Krajskej súťažnej prehliadky sa zúčastnilo päť orchestrov. Porota
rozhodla o tom, že celoštátneho kola sa zúčastnia Husľový súbor zo ZUŠ I. Ballu, P. M. B.
Kvartet zo ZUŠ P. M. Bohúňa a BRASS KVINTET zo ZUŠ Kysucké Nové Mesto, ktorí získali
zlaté pásmo a postup. Strieborné pásmo a návrh na postup získalo Husľové kvarteto I. zo
ZUŠ I. Ballu a Husľové kvarteto II. zo ZUŠ I. Ballu získalo strieborné pásmo. Súťažnú
prehliadku pripravilo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne.
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Deviaty ročník čitateľskej súťaže Kniha Oravy 2016 o najzaujímavejšiu regionálnu
publikáciu uplynulého roka vyvrcholil 24. apríla slávnostným vyhlásením výsledkov v
priestoroch Oravskej knižnice Antona Habovštiaka. O titul súťažilo 19 nominovaných
knižných titulov, ktoré boli s regiónom Orava späté tematicky alebo osobou autora
textovej či obrazovej časti, z toho 7 v kategórii beletria a 12 v rámci odbornej literatúry.
Hlasovanie prebiehalo v čase od 1. marca do 7. apríla prostredníctvom anketových lístkov
na jednotlivých oddeleniach, prípadne elektronicky. Celkový počet hlasov: 478 (beletria:
250, odborná literatúra: 228).
Výsledky súťaže:
KATEGÓRIA BELETRIA
1. Hamarová, Darina. Slzy anjela. Bratislava, Motýľ, 2016.
2. Stopková, Mária – Františkánsky brat Lalík, Zachej Ľ.: Motúziky k radosti. Trstená,
Františkánske divadlo Elzeár – Bábkové divadlo Motúzik v spolupráci s predajňou QUO
VADIS, 2016.
3. Galambošová, Michaela. Dve ženy. Bratislava, Marenčin PT, 2016.
KATEGÓRIA ODBORNÁ LITERATÚRA
1. Huba, Peter. Príbeh slovenskej hymny a jej autora. Dielo Janka Matúšku. Martin, Matica
slovenská v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka, 2016.
2. Kolektív autorov. Orava bez hraníc. Severovýchodná Orava. Dolný Kubín, Oravské
múzeum P. O. Hviezdoslava, 2016.
3. Juráňová, Jana (zost.). Žena moja drahá. P. O. Hviezdoslav manželke Ilone. Bratislava,
SLOVART, 2016.

Posledná aprílová nedeľa patrila v Mestskom kultúrnom stredisku detským folklórnym
súborom zo Žilinského kraja. Krajskej postupovej súťažnej prehliadky detských
folklórnych súborov Kubínske krpčeky, ktorú pripravilo Oravské kultúrne stredisko, sa
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zúčastnilo vyše 430 členov detských folklórnych súborov. Do celoštátneho kola postúpili
tri najlepšie súbory: Hajovček zo Strečna, Stavbárik zo Žiliny a Goral z Hladovky. Ostatné
súbory si z Dolného Kubína odniesli vecné ceny a diplomy zo zlatým a strieborným
pásmom.
Od 26. apríla prebiehala v Mestskom kultúrnom stredisku výstava Dolnokubínčana Mateja
Rabadu, ktorý ako jediný na Slovensku oživuje starú farbiarsku techniku modrotlače.
Vyštudoval Školu úžitkového výtvarníctva v Ružomberku a Katedru textilu výtvarných
umení v Bratislave. Vo svojej dielni v Párnici tradičnú farbiarsku techniku dizajnovo
obohacuje a pretvára do súčasných podôb. Modrotlač sa dostala aj do reprezentatívneho
zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, čo je už len malý krok k tomu, aby
sa dostala aj do zoznamu UNESCO.
Dňa 3. mája smerovali kroky všetkých milovníkov divadla do Mestského kultúrneho
strediska, kde si mohli vychutnať skvelé výkony v podaní hercov Radošinského
naivného divadla, ktorí sa predviedli v hre Zmiešaná štvorhra. Ako sa vyjadril S. Štepka,
ide o hru, ktorá sa „podujala na 24-hodinový, azda až indiskrétny výskum a pohľad do
života úplne odlišných slovenských rodín. Výsledkom má byť čo najkonkrétnejšia správa
o trpko-smiešnych účastníkoch dedinsko-mestskej ľudskej zápasovej štvorhry či hry,
v ktorej sa tak trochu nepriamo zápasí o zmysel ľudského šťastia".
V piatok 5. mája usporiadalo Oravské múzeum v priestoroch Literárnej expozície P. O.
Hviezdoslava prednášku s názvom „Nikdy viac holokaust“. Prítomní mali možnosť
vypočuť si autentické zážitky z obdobia 2. svetovej vojny od dolnokubínskeho rodáka a
posledného žijúceho člena strádajúcej židovskej rodiny Tibora Spitza, žijúceho v
Spojených štátoch. Šesťčlenná rodina Spitzovcov sa vyhla transportom do koncentračných
táborov vďaka úteku do hôr. Dlhých sedem mesiacov sa skrývali v horách nad Srňacím
neďaleko Dolného Kubína v neustálom strachu o svoj život. Záujem o životný príbeh tohto
neskôr úspešného vedca a výtvarníka potvrdila vysoká účasť zo strany škôl, ale i
verejnosti.

Osudu rodiny Spitzovcov sa venoval vo svojom článku z 20. mája aj týždenník MY Oravské
noviny. Tibor Spitz sa narodil v roku 1929 v Dolnom Kubíne. Jeho otec bol kantorom
židovskej náboženskej obce, mama pracovala ako učiteľka. Prvým transportom v roku
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1942 sa vyhli, pretože otec zastával veľmi dôležitú funkciu, pochovával Židov z celej
Oravy. Podľa dohody mala byť celá rodina presídlená do Poľska posledným transportom.
Spitzovci neuverili informáciám, ktoré posielali Židia, ktorí odišli v transportoch. Ako
uviedol Tibor Spitz, niekoško týždňov po prvom transporte začali ľudia dostávať
pohľadnice s povzbudzujúcim textom: je tu krásne, je to presne, ako nám povedali,
nebojte sa, príďte za nami. Tiborových rodičov informovali utečenci z Osvienčimu, ktorí
podplatili strojvodcu a v železničiarskych uniformách sa dostali cez hranice. Preto sa
rodina rozhodla po vypuknutí SNP ukryť v lese za Srňacím. Po oslobodení ich však doma
čakali ťažké časy. Počas arizácie prišli o celý majetok, boli nútení začať úplne od začiatku.
Tibor dokončil štúdium gymnázia, zmaturoval na samé jednotky a stal sa z neho odborník
v sklárstve. V roku 1968 pomáhal na Kube opravovať tri sklárne, keď úlohu splnil, vracal
sa s manželkou domov. To už v Československu úradovali tisíce ruských vojakov. Využili
teda s manželkou medzipristátie v Kanade a emigrovali. Ako s humorom povedal,
nakoniec im takto nepriamo pomohol tvrdý komunista Fidel Castro. Vzhľadom na
odbornosť si našiel prácu okamžite, po deviatich rokoch sa presťahoval do Spojených
štátov. Po tridsiatich rokoch v sklárstve mal veľa publikácií a patentov, keď potrebovali
kúsok skla pre počítače a digitálnu technológiu hrubého milióntiny milimetra, vyrobil ho.
Po čase ho to ťahalo domov na Slovensko, kde ostala sestra a otec, domov však prišiel až
po Nežnej revolúcii, keď už z neho bol nielen uznávaný vedec a špecialista, ale aj umelec.
Spomínal na kruté detstvo a začal ho maľovať a robiť sochy. Svoje diela vystavoval v USA,
Kanade, v Čechách a na Slovensku. Napriek takmer 40-ročnému pobytu v zahraničí stále
hovorí dokonale svojou rodnou rečou. Nezabúda na kruté časy II. svetovej vojny. Pre tých,
čo ich nezažili, má odkaz. „Čo sa stalo nám pred siedmimi desaťročiami, môže sa stať
hocikomu. Proti dejinám a nepriaznivým udalostiam sa bojovať nedá inak, ako zostať
silným. Človek musí vstať a kráčať ďalej. Žiadny iný spôsob neexistuje.“
Tanec ovládol Dolný Kubín v sobotu 6. mája, keď na celoslovenské kolo súťaže Tanečný
Kubín pricestovali do nášho mesta najlepší mladí tanečníci z celého Slovenska. Obľúbené
podujatie sa nieslo v znamení skvelej atmosféry, pričom nechýbala ani dávka súperenia. Aj
napriek tomu, že každý si za svoju choreografiu a precízne skúšky pred veľkým dňom
chcel domov odniesť víťazný pohár, všetko sa nieslo v priateľskom duchu. Už tradične sa
darilo aj našim Kubínčanom. To, že sú naozaj dobrí dokázali aj v tejto súťaži, keď sa
umiestnili aj popredných priečkach. Opäť tak potvrdili, to že ich dôsledné tréningy stáli za
to.
Mesto Dolný Kubín v spolupráci so ZUŠ Petra Michala Bohúňa zorganizovali 17. mája v
koncertnej sále ZUŠ okresné kolo speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej
piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2017. Do súťaže sa zapojilo 21 detí z ôsmich základných škôl
okresu.
Výsledky:
I. kategória (1.–3. ročník ZŠ)
1.
Nela Barienčíková – ZŠ s MŠ Zázrivá
2.
Tamara Červeňová – ZŠ M. Kukučína Dolný Kubín
3.
Tadeáš Pavol Velebír – ZŠ J. Matúšku Dolný Kubín
II. kategória (4.–6. ročník ZŠ)
1.
Damián Kováčik – CSŠ A. Radlinského Dolný Kubín
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2.
Tomáš Kytas – ZŠ P. Škrabáka Dolný Kubín
3.
Peter Ševčík – ZŠ s MŠ Malatiná
III. kategória (7.–9. ročník ZŠ)
1.
Ema Suľová – Súkromná ZUŠ Chlebnice
2.
Jana Ťapajnová – ZŠ s MŠ Chlebnice
3.
Samuel Baláž – ZŠ s MŠ Dlhá nad Oravou
V štvrtok 18. mája 2017 sa v priestoroch reštaurácie Radnica uskutočnilo vyhodnotenie
17. ročníka literárnej súťaže Florinova jar, ktorú spoločne vyhlásili Občianske združenie
Homo Erectus a Mesto Dolný Kubín 17. novembra 2016. Pri tejto príležitosti odovzdal
viceprimátor Mesta PhDr. Jozef Šimek ďakovný list dlhoročnému organizátorovi tejto
súťaže, novinárovi a publicistovi Jurajovi Lukáčovi.
Zo 61 prihlásených autorov porota ocenila nasledovné práce: 1. miesto poézia – Lucia
Huňadyová z Budína – Nepoviem ti všetko, 1. miesto poézia – Adam Kollár zo Starej
Ľubovne – Kocky sú hodené, 2. miesto poézia – Natália Timaniková zo Starej Ľubovne –
Búrka, 3. miesto poézia – Anna Plančová Kulinová z Or. Podzámku – Štyri ročné obdobia.
1. miesto próza – Pavol Široký z Komjatnej – Miesto tieňov, 2. miesto próza – Magdaléna
Tkáčová z Levoče – Boj o srdce, 3. miesto próza – Viktória Lesnická z Levoče – Austin.
Diplomy: Barbora Plutová, Jana Biganičová a Klaudia Rybovičová - žiačky ZUŠ Jána
Melkoviča zo Starej Ľubovne, Júlia Platková a Simona Hetešová - žiačky ZŠ z Plavnice pod
vedením Mgr. Jany Imrichovej. Zvláštne ocenenie primátora mesta Dolný Kubín: Eva
Lofajová – Babičkina tvár, Karima Valéria Mŕah z Lučenca žijúca v Alžírsku, Daša
Pavlovčíková z Veličnej - Revišného, PaedDr. Eve Kollárovej za podporu a výuku žiakov
ZUŠ zo Starej Ľubovne.
Medzinárodný deň detí sa v našom meste oslavoval v réžii Základnej školy Martina
Kukučína. Pre malých oslávencov bol pripravený pestrý program, v ktorom nechýbali
rôzne súťaže či tvorivé dielne, ale aj kultúrny program v podaní žiakov školy. Program pre
malých Kubínčanov zavŕšilo premietanie rodinného filmu Akcia Arktída v divadelnej sále
Mestského kultúrneho strediska. Svoj Deň detí oslavovali aj ostatné dolnokubínske školy.
Deň detí na Geceli tradične zorganizovalo aj občianske združenie 4TIME. Nechýbali hasiči
s ukážkami činnosti, polícia, motokáry, koníky, kolotoče a iné atrakcie.
Desiaty ročník obľúbeného podujatia Folklórny deň Kubína sa uskutočnil v poslednú
májovú sobotu pri penzióne Koliba. Tradične sa predstavili domáci i cezpoľní folkloristi,
najskôr detské ľudové súbory a po nich skúsenejší umelci. Predstavili sa napríklad
Spevácka folklórna skupina ORAVA, Folklórna skupina Rosička, rosa, Folklórny súbor
OZVENA či folklórny súbor Trenčan. Prítomní sa bavili až do neskorých večerných hodín.
Účastníci 15. ročníka cyklistického podujatia Via Magna zavítali v piatok 9. júna do
Dolného Kubína. Tu mali krátku zastávku na oddych pred ďalšou cestou. Za Mesto Dolný
Kubín ich privítal zástupca primátora PhDr. Jozef Šimek, pričom súčasťou prijatia bolo aj
slávnostné poliatie Lipy sútokov sveta. Približne dvadsiatka cyklistov absolvovala severnú
trasu z Tvrdošína do Zvolena, druhá skupina absolvovala trasu Szentendre - Zvolen.
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Podujatie pripravilo Občianske združenie Priaznivci Pustého hradu a Mesto Zvolen.
Cieľom podujatia je propagácia Pustého hradu a mesta Zvolen, ako aj spoznávanie miest a
obcí, ktoré sa nachádzajú na tejto historickej ceste.
Začiatkom júna boli vyhlásené výsledky 45. ročníka medzinárodnej detskej výtvarnej
výstavy Lidice 2017, ktorého témou bolo cestovanie. Spomedzi 25 690 účastníkov z 83
krajín získal medailu v kategórii grafika aj Dávid Jurkulák z dolnokubínskej Základnej
umeleckej školy (ZUŠ) Petra Michala Bohúňa, Emma Dúhová v kategórii maľba a kresba
získala čestné uznanie. Rovnaké ocenenie si v tejto kategórii odniesla aj Kristína Juricová
zo ZUŠ Ivana Ballu. Súťaž je určená pre deti od 4 do 16 rokov, mladí umelci súťažili v
štyroch kategóriách: plošné práce, fotografia, film a výtvarné objekty. Zo Slovenska prišlo
do súťaže 2 570 prác.
Huslisti zo ZUŠ Ivana Ballu zavŕšili 17. júna sériu úspešných súťažných vystúpení v
školskom roku 2016/2017. Posledným bol 28. ročník celoštátnej súťaže neprofesionálnej
inštrumentálnej hudby Divertimento musicale, ktorý sa konal v Rimavskej Sobote. 12
členov husľového súboru patrilo medzi 17 telies a takmer 300 talentovaných
inštrumentalistov, ktorí súťažili v 6 kategóriách a previedli prítomných širokým
repertoárom klasickej hudby od renesančných po súčasných skladateľov. Výkon huslistov
bol skvelý, spolu so známym vysokoškolským súborom Technik z Bratislavy sa stali
laureátmi súťaže. Bola im tiež udelená cena Slovenského hudobného fondu za najlepšiu
interpretáciu skladby slovenského skladateľa.
Divadelná sála Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne patrila od 20. do 24.
júna 63. ročníku Hviezdoslavovho Kubína, celoslovenskej postupovej súťaže a
prehliadke v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a
divadiel poézie deti, mládeže a dospelých. Zúčastnilo sa jej približne 450 účastníkov z
celého Slovenska, ktorí vzišli z niekoľkých stupňov súťažných kôl – triednych, školských,
obvodných, okresných, regionálnych a krajských. Do celoštátnej postupovej súťaže si
vybojovalo postup 13 víťazov krajských prehliadok v štyroch oblastiach. Podujatie sa
začalo už v utorok podvečer, kedy organizátori poďakovali a vzdali poctu P. O.
Hviezdoslavovi pri jeho hrobe a následne otvorili podujatie pri básnikovej soche.
„Pre mesto Dolný Kubín je to veľká česť, že môže hostiť takéto výnimočné a dlhotrvajúce
podujatie, ktoré má neodmysliteľné miesto v rodisku slovenského básnika a spisovateľa P.
O. Hviezdoslava. Verím, že všetci účastníci sa v meste budú cítiť ako doma a že si počas
voľna vychutnajú krásy Dolného Kubína a okolia,“ povedal primátor Roman Matejov.
Súčasťou podujatia aj sprievodný program, napríklad besedy so spisovateľmi, výstavy v
Mestskom kultúrnom stredisku a vo Florinovom dome, diskusie s tvorcami a interpretmi,
knižný bazár či vystúpenia recitátorov seniorov. Jedným zo sprievodných podujatí bola už
tradične aj akcia Dotyky s literatúrou, ktorej dejiskom sa stal Park dejateľov. V stredu 21.
júna sa tu zišli žiaci dolnokubínskych škôl, ale aj zanietení recitátori Jarmila Némethová a
Peter Gallo. Dolnokubínčania si okrem vychutnania recitácie v ich podaní mohli vybrať aj
z ponúkaných kníh podľa vlastného výberu. Podujatie zorganizovalo Oravské kultúrne
stredisko v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka.
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Mestský výbor Kňažia spolu s členmi výboru Denného centra, Dobrovoľným hasičským
zborom a miestnym spolkom Slovenského Červeného kríža pripravili 25. júna pre deti z
Kňažej a Mokrade popoludnie s názvom „Detský deň“. Okrem jánskej vatry boli pre deti
vytvorené stanovištia, kde im staré mamy pripravili ukážku byliniek, ktoré rastú na našich
lúkach a v záhradách. Zároveň mohli ochutnať čerstvo pripravený osviežujúci čaj z týchto
byliniek. Ďalšou zaujímavosťou pre deti bola prehliadka tradičných náradí a výrobkov,
medzi ktorými nechýbali drevené varešky, hlinené nádoby, vozík plný sena či koryto. V
rámci ukážok prvej pomoci im členovia miestneho spolku predviedli, ako sa zaväzujú
rany, vysvetlili im, čo je potrebné robiť pri úpale alebo keď spadnú z bicykla. Dievčatá
mali najväčšiu radosť na stanovišti, kde maľovali deti na tvár. Po pripravenom bludisku
tak pobehovali myšky, mačičky i tigre. Chlapci najviac obdivovali pripravené hasičské
auto. Pamätníci si tiež zaspomínali, že na „Staškovej“, kde sa akcia konala, bol kedysi
lyžiarsky vlek, čo dosvedčoval aj maskot lyžiar.
Dolný Kubín sa od 5. do 14. júla stal opäť dejiskom uznávaných Medzinárodných
majstrovských kurzov Schola Arvenzis. V rámci 16. ročníka sa tak vo svojom odbore
prišlo do nášho mesta zdokonaliť celkom 55 hudobníkov a spevákov. Tento ročník so
sebou premiérovo priniesol aj kategóriu komorných zoskupení. Celkovo sa tohto ročníka
zúčastnili umelci z 10 krajín, okrem iného zo Španielska, Nemecka, Rakúska, Holandska či
Izraela. Svoje zastúpenie malo tradične aj Slovensko, nevynímajúc naše mesto. Študentov
si pod patronát zobrali popredné osobnosti z oblasti pedagogiky a interpretácie, pričom
záver každého dňa sa niesol v znamení koncertu, na ktorom účastníci predviedli, čo sa
počas kurzu naučili. Umenie v ich podaní si mohla vychutnať aj široká verejnosť.
Pedagógovia na týchto koncertoch vyberali najkvalitnejšie čísla, ktoré sa predstavili na
záverečnom koncerte v Bratislave, kde celé podujatie vyvrcholilo. Tohtoročné
medzinárodné majstrovské kurzy Schola Arvenzis boli navyše ešte niečím špeciálne. Dvaja
uznávaní pedagógovia, Viktor Derevianko a Jozef Kopelman, si z rúk primátora prevzali
ocenenie. Pianista Viktor Derevianko dostal ďakovný list za dlhoročnú umeleckú prácu na
medzinárodných majstrovských kurzoch Schola Arvenzis a výrazný prínos v
pedagogickom rozvoji hudobného školstva v našom meste. Huslista Jozef Kopelman zas
dostal cenu primátora za dlhoročnú umeleckú prácu v rámci súťaže Talenty pre Európu a
za Medzinárodné majstrovské kurzy Schola Arvenzis, ako aj za prínos v pedagogickom
rozvoji hudobného školstva i kultúrneho života v meste.
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Od 7. do 28. júla bola vo výstavných priestoroch Oravského kultúrneho strediska
sprístupnená výstava výtvarníka Tomáša Klenka z Handlovej. Ťažisko jeho tvorby je v
krajinomaľbe, v ktorej vychádza z realistickej orientácie, umocnenej nielen expresívnou
skratkou, ktorá nadväzuje na slovenskú výtvarnú modernu začiatku 20. storočia, ale
vníma i impresívnu polohu vo vzťahu kompozícia – farebnosť. Okrem krajinárskych prác
v jeho tvorbe nachádzame i figurálne kompozície, portréty, dedinské zákutia. Výstavu
pripravilo v spolupráci s Tomášom Klenkom Oravské kultúrne stredisko v Dolnom
Kubíne.
Slovenská pošta vydala v piatok 7. júla pri príležitosti 200. výročia narodenia kňaza a
jazykovedca Andreja Radlinského poštovú známku s jeho portrétom. Slávnostná
inaugurácia poštovej známky sa konala v historickej zasadacej sále Spolku svätého
Vojtecha v Trnave. Mesto Dolný Kubín, v ktorom sa Andrej Radlinský narodil,
reprezentoval jeho primátor Roman Matejov a poslanec Mestského zastupiteľstva a
dlhoročný filatelista Juraj Štefák.
Andrej Radlinský sa narodil 8. júla 1817. Bol spoluzakladateľom Matice slovenskej a po
dlhoročnom úsilí založil v roku 1870 v Trnave Spolok svätého Vojtecha, ktorý nepretržite
funguje dodnes a má vyše 92-tisíc členov. Ešte v roku 1849 založil Radlinský Katolícke
noviny, ktorých vydávanie Spolok svätého Vojtecha neskôr prevzal a pod jeho
vydavateľskou taktovkou vychádzajú dodnes. Napriek všestrannému nadaniu a mnohým
dielam, ktoré Andrej Radlinský inicioval, sa mu počas života nedostalo veľa uznania.
Naopak, stal sa terčom útokov a nevďačnosti zo strany najbližších spolupracovníkov.
Svoju veľkosť prejavil aj tým, že sa utiahol do ústrania a venoval sa písaniu, vďaka čomu
vzniklo jeho kľúčové dielo Nábožné výlevy. Zomrel 26. apríla 1879 vo veku 62 rokov na
dôsledky mozgovej príhody v Kútoch, kde je aj pochovaný.
V meste Dolný Kubín je po ňom pomenovaná hlavná ulica a Cirkevná spojená škola.
Miestny odbor Matice slovenskej Dolný Kubín, Oravské kultúrne stredisko, Oravská
knižnica A. Habovštiaka, Mesto Dolný Kubín, MsKS a obec Vyšný Kubín dňa 9.7.2017
zorganizovali tradičné podujatie pri Slovenskom kríži ekumenickej jednoty na
Vyšnokubínskych skalkách. Stretnutie bolo venované v rámci cyrilometodského dňa aj
spomienke na 200. výročie narodenia Andreja Radlinského. Po príhovoroch zástupcu MO
Matice slovenskej Vendelína Ťažandláka a primátora mesta Dolný Kubín Romana
Matejova stretnutie obohatil prednáškou na tému Andrej Radlinský vedecký pracovník
Matice slovenskej Pavol Parenička. Program piesňami spestrila spevácka folklórna
skupina Orava.
V piatok 14. a v sobotu 15. júla si prišli na svoje všetci milovníci zlatého moku. Občianske
združenie 4TIME na Gäceli zorganizovalo obľúbený pivný festival Geceľský krígeľ, na
ktorom na návštevníkov čakalo viac ako 50 druhov čapovaného piva. Už tradične
nechýbali ani súťaže a atmosféru akcie dotvorila i hudba v podaní domácich i cezpoľných
kapiel. Predviedli sa aj revivalové skupiny Lucie, Kabát či Michal David. Podujatie po
prvýkrát spestrila aj ohňová show a ukážky historického šermu. Zavítal tu aj majster
Európy Martin Behro, ktorý predviedol bike trial show.
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Mestská časť Kňažia ožila v sobotu 29. júla spevom a tancom. Folklórne slávnosti „Od
Kenez po Kňažiu" ponúkli pestrý program plný zábavy, ale i histórie. Obľúbené podujatie
v amfiteátri pri rieke Orava sa konalo už po tretíkrát. Slávnosti odštartovali divadelným
predstavením divadla Clipperton z Banskej Bystrice, po ktorých na rad prišli folkloristi a
lákavý sprievodný program. Perličkou bola výstava ženských krojov zo súkromnej zbierky
Alžbety Pukáčovej z Oravského Podzámku. Návštevníci sa mohli vrátiť do minulosti aj
prostredníctvom ukážky historickej miestnosti, v ktorej bol pripravený malý fotokútik,
kde sa mohli všetci odfotiť v tradičnom štýle. A ten, kto na podujatie prišiel v kroji, bol
navyše aj odmenený.
Priestory Florinovho domu dýchali od konca júla atmosférou prvej svetovej vojny.
Expozícia pod názvom „A národ oboril sa na národ" prezentovala diela, ktoré vytvorili
súčasní maliari ako svoju reflexiu na udalosti spred 100 rokov. Putovná výstava Nadácie
Krajczároš za svojho putovania od roku 2014 navštívila viacero miest Maďarska,
Rumunska, Poľska a Slovenska. Putovnú expozíciu obohatili v každom vystavujúcom
meste svojimi dielami aj miestni ľudia. V Dolnom Kubíne prispeli svojou tvorbou žiaci ZUŠ
Petra Michala Bohúňa.

V nedeľu 6. augusta sa na Geceli uskutočnil šiesty ročník podujatia „Geceľská haluška".
Okrem súťaže družstiev, boli pre jednotlivcov pripravené viaceré súťaže v netradičných
disciplínach ako hod polystyrénovým oštiepkom, pitie žinčice na čas, jedenie dlhých
syrových korbáčov, držanie žinčicových krígľov na výdrž a iné. Akciu organizovalo
občianske združenie 4TIME.
Viac ako tritisíc obyvateľov a návštevníkov Dolného Kubína zavítalo od 7. do 9. augusta na
železničnú stanicu, aby si pozreli unikátny Legiovlak, ktorý je vernou replikou
legionárskeho vlaku z obdobia rokov 1918-1920. Vlak je súčasťou projektu „Legie 100",
ktorý sa začal v roku 2014 pri príležitosti 100. výročia začiatkov boja československých
légií za samostatný štát. Návštevníkov na mieste privítala posádka vlaku oblečená v
dobových uniformách a sprevádzala ich s odborným výkladom. „Hlavným cieľom tejto
expozície je pripomenúť širokej verejnosti a hlavne mladšej generácii, že keď prebiehala
1. svetová vojna, tak Slováci a Česi bok po boku bojovali za oslobodenie monarchie a za
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vytvorenie Československej republiky. Tiež to, že mnoho legionárov pochádzalo z Oravy,“
vysvetlil Ferdinand Vrábel z Československej obce legionárskej v Prahe.

Legiovlak tvorí 13 zrekonštruovaných vozňov a predstavuje vojenské ešalóny
prepravované železnicou, ktorými sa desaťtisíce československých legionárov prepravilo
naprieč Ruskom po Transsibírskej magistrále, pričom pri prejazde museli bojovať s
boľševikmi. Podľa slov Vrábla mal takýto vlak funkciu pojazdných kasární a slúžil aj ako
dôležité zabezpečenie pre jednotku, keďže každá jednotka potrebuje muníciu, zbrane,
jedlo a ošatenie. Pre čo najväčšiu autentickosť a priblíženie podoby legionárskych vlakov
a životných podmienok legionárov, ich bojovej činnosti a zvykov, boli vybrané najčastejšie
používané vagóny. Súprava vlaku sa skladá z vozňa poľnej pošty, teplušky, plukovnej
predajne, ubytovacieho, filmového, dielenského, krajčírskeho, zdravotníckeho, štábneho,
veliteľského, obrneného a dvoch plošinových vozňov.
Súčasťou výstavy bolo aj množstvo dobových dokumentov, fotografií a artefaktov.
Návštevníci mali možnosť vidieť zbrane, uniformy, originálne lekárske nástroje a
množstvo ďalších historických predmetov z obdobia I. svetovej vojny.
Desiatka dobrovoľníkov zo šiestich krajín sveta prišla do mesta Dolný Kubín, aby sa
zapojila do 3. ročníka úspešného dobrovoľníckeho projektu „Skrášlime Srňacie a Dolný
Kubín". Od štvrtka 10. augusta do soboty 12. augusta 2017 sa zamestanci z
medzinárodnej firmy IBM, členovia občianskeho združenia ZORE Slovakia a zamestnanci
Mesta Dolný Kubín pokúsili spraviť mesto ako aj mestskú časť Srňacie o kúsok
krajšími. Radnica každoročne na prácu prispeje materiálom, náradím a technickým
dozorom. 18 dobrovoľníkov zo Slovenska, Brazílie, Talianska, Francúzska, Španielska,
Rumunska a z Maurícia počas trojdňového pobytu v Dolnom Kubíne vyčistilo verejné
priestranstvo v mestskej časti Srňacie, opravilo a dokončilo schodíky a pomohlo pri
rekonštrukcii amfiteátra a jeho okolia. Pomáhalo tiež pri rekonštrukcii mestského
amfiteátra na sídlisku Brezovec. Okrem práce čakal na dobrovoľníkov aj voľnočasový
program, napríklad rafting, či prechádzky v oravskej prírode.
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„Inšpirovaní Oravou" bol názov výstavy, sprístupnenej od 11. do 31. augusta v
priestoroch Oravského kultúrneho strediska. Na výstave sa prezentovalo viac ako dvadsať
neprofesionálnych umelcov, o účastníkov plenéru realizovaného v júli v Zázrivej. Pod
vedení lektora Petra Mareka fotografi tvorili a všímali si najmä prírodné motívy a námety,
človeka pri práci a architektúru a krajinu v okolí Zázrivej.

Malebná mestská časť Dolného Kubína, Srňacie si pravidelne rok čo rok pripomína svoju
minulosť. Tradičné podujatie pod názvom „Návrat do histórie v Srňacom" prinieslo 19.
augusta opäť pestrý program. Návštevníci si tak opäť vychutnali dávne časy tejto kedysi
najmenšej obce na Orave. „Veľmi dôležité je si pripomínať našu históriu, pretože Srňacie
má naozaj bohatú históriu, a nemôžeme na to zabúdať,“ povedala organizátorka akcie Eva
Lofajová zo združenia Femina. Spevácka folklórna skupina Orava a deti z Pucova naladili
návštevníkov na ľudovú nôtu, etnografka Elena Beňušová porozprávala o modrotlači, v
amfiteátri pri zrubovej zvonici sa predstavil aj známy divadelný súbor Lunetrdlo z
Partizánskej Ľupče. Akciu dotvoril remeselný jarmok, blší trh a výstava výtvarných prác z
medzinárodného workshopu Srnka. Podujatie si získalo veľkú obľubu a opäť oživilo
dedinku, ktorá je od centra mesta vzdialená len pár kilometrov a každému ulahodí nielen
zachovalou ľudovou architektúrou, ale aj príjemným prostredím a svojím typickým
pokojom.
Dolnokubínčania si v nedeľu 20. augusta pripomenuli 73. výročie Slovenského
národného povstania. Pamiatku padlých vojakov si pri pamätníku SNP, pamätnej tabuli
hrdinky SNP Alžbety Csillaghyovej na budove Gymnázia P. O. Hviezdoslava, pamätnej
tabuli na budove Oravskej galérie a pri vynovenom pamätníčku partizánskeho oddielu
Signál v Srňacom uctili zástupcovia mesta a čestní hostia.
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Neskôr sa program presunul do areálu Geceľského parku pri Oravskej Porube, kde
prebiehala autentická rekonštrukcia bojov počas SNP na Orave z II. svetovej vojny spojená
s výstavou historických zbraní. Návštevníci podujatia si mohli pozrieť aj ukážky techniky
a výzbroje Ozbrojených síl Slovenskej republiky, vystúpenie čestnej stráže prezidenta SR,
či dynamickú ukážku Ozbrojených síl SR s bojovým vozidlom pechoty. Na záver program
spestrilo hudobné vystúpenie.
Na podujatí sa zúčastnil primátor mesta Roman Matejov, prednosta Okresného úradu v
Dolnom Kubíne Ľubomír Bláha, exminister obrany SR Ján Sitek, zástupcovia Ozbrojených
síl SR na čele s brigádnym generálom Karolom Navrátilom, vojenskej polície, Slovenského
zväzu profašistických bojovníkov, Zväzu vojakov Slovenskej rebupliky, politických strán a
rôznych organizácií.
Pri príležitosti 25. výročia oficiálneho vzniku občianskeho združenia Obec Oravcov v
Bratislave a uvedenia knihy o histórii a súčasnosti tejto organizácie sa v auguste stretli
zástupcovia občianskeho združenia s vedením mesta Dolný Kubín.
Kniha bola vydaná v marci 2017 a čitatelia v nej nájdu zaujímavé informácie o histórii a
súčasnosti Obce Oravcov od vzniku prvého Spoločenského krúžku „Obec Oravcov" v roku
1936, cez obnovenie tejto peknej činnosti v 70-tych rokoch minulého storočia, až po
dnešné aktivity. Podľa slov JUDr. Milana Galandu, richtára Obce Oravcov a jedného z
autorov knihy, im trvalo skoro rok príprav zbieranie dokumentov, článkov a fotiek, kým
mali k dispozícii potrebný materiál na vydanie knihy. Neskôr ešte museli niekoľkokrát
texty upravovať a dopĺňať.
Cieľom občianskeho združenia Obec Oravcov je vytvoriť priestor na združovanie
oravských rodákov a priateľov Oravy. Združenie podporuje vlastenectvo,
lokálpatriotizmus, kladný a aktívny vzťah k Orave a jej tradíciám. Činnosť združenia sa
zameriava na prezentáciu a podporu regiónu Orava, najmä jej prírodných krás, kultúrnej a
inej tvorby. Združenie organizuje prednášky a diskusie zamerané na oravskú históriu,
spoločenské a kultúrne osobnosti Oravy, spoločenské akcie (Oravský ples, besedy,
prednášky, prezentácie, výstavy) a zájazdy na významné miesta Oravy a súvisiace s ňou.
Úlohou združenia je taktiež udržiavať kontakty s Oravcami žijúcimi v zahraničí. S obcou
Oravcov sa spája od nepamäti mesto Dolný Kubín, z ktorého pochádzali pôvodní
zakladatelia, aktívni účastníci a členovia výboru, ako aj najznámejší richtár MUDr. Ivan
Chodák.
Od roku 2002 každoročne od 16. do 22. septembra Európska únia vyhlasuje tzv.
Európsky týždeň mobility. Jeho myšlienkou je zmeniť správanie sa ľudí, ktorí by na úkor
automobilovej dopravy mali viac chodiť pešo, na bicykli či verejnou dopravou. Akcia
zároveň poukazuje na neudržateľnosť súčasného stavu a vyzýva zodpovedných, vrátane
samospráv, na vytváranie podmienok pre zmenu. Mesto Dolný Kubín sa do projektu
Európskeho týždňa mobility zapojilo po tretíkrát. V roku 2017 sa uskutočnil pod heslom
„Čistá, zdieľaná a inteligentná mobilita“. Snahou bolo poukázať na potrebu zlepšovania
životného prostredia, na moderné technológie umožňujúce obmedzenie počtu vozidiel ich
zdieľaním, ktoré by mali napomôcť zníženiu počtu vozidiel na cestách, ako aj na
technológie inteligentnej dopravy (systémy sledovania premávky, inteligentnú svetelnú
signalizáciu či dopravné informácie).
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Mesto naplánovalo viacero akcií, ktorých snahou bolo upozorniť na neudržateľnosť
situácie na cestách a podporiť pohybové aktivity detí aj dospelých. Mohli bezplatne
korčuľovať na zimnom štadióne a plávať v bazéne aquaparku, zacvičiť si zumbu, pilates a
nordic walking, zúčastniť sa na 12-hodinovom plaveckom maratóne alebo na cyklovýlete
pod Kubínsku hoľu. Pre deti bola pripravená súťaž družstiev v jazde zručnosti na
dopravnom ihrisku, možnosť prezentovať svoje umenie na kolobežke či skateboarde,
zúčastniť sa so svojou triedou na zážitkovom čítaní alebo kvíze o doprave v Oravskej
knižnici, alebo sa zúčastniť výtvarnej súťaže. Zaujímavá bola aj prezentácia elektromobilu
na autosalóne v rámci Kubínskeho jarmoku.
Súťaž v jazde zručnosti na bicykli v rámci ETM sa uskutočnila vo štvrtok 28. septembra v
spolupráci Mesta Dolný Kubín, CVČ pri ZŠ Petra Škrabáka a Mestskou políciou na detskom
dopravnom ihrisku v areáli ZŠ P. Škrabáka. Zúčastnili sa jej zmiešané družstvá (dve
dievčatá a dvaja chlapci) zo štyroch dolnokubínskych základných škôl, ktoré počas jazdy
zručnosti riešili situácie, ktoré sa bežne stávajú na cestách, napr. jazdili v zúženom
priestore, snažili sa udržať balans, vyhýbali sa prekážkam, jazdili po nerovnostiach a pod.
Cieľom podujatia bolo upevniť v malých cyklistoch návyky, ktoré povedú k väčšej
bezpečnosti ich aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Výsledky: 1. ZŠ Martina
Kukučína (Gabriel Csomor, Lucia Gašparíková, Jazmina Večerková, Tomáš Zaťko), 2. ZŠ
Petra Škrabáka (Nikolas Bandoš, Anna Blažeňáková, Tibor Kováčik, Lea Siteková), 3. ZŠ
Janka Matúšku (Lenka Barienčíková, Simona Michalicová, Jakub Stieranka, Michal
Uhričík), 4. ZŠ s MŠ Komenského – Kňažia (Stela Bačinská, Peter Beňuš, Branislav Kijac,
Alžbeta Lacúchová). Medzi jednotlivcami zajazdili najlepšie Lea Siteková (ZŠ P. Škrabáka)
a Tomáš Zaťko (ZŠ M. Kukučína).
Do výtvarnej súťaže žiakov základných škôl s témou „Ako si predstavujem dopravu v
budúcnosti?" prišlo sedemnásť prác, z ktorých ako víťazné boli v spolupráci so ZUŠ P. M.
Bohúňa vyhodnotené tri: „Doprava na balóne" od Ivanky Ťasnochovej, 6 r., ZŠ Janka
Matúšku (vychovávateľka ŠKD p. I. Palugová), „Hybrid voda - vzduch" od Filipa Janeka, 10
r., ZŠ Petra Škrabáka (p. učiteľka G. Ferančíková) a „Univerzálny dopravný prostriedok"
od Samuela Kováčika, 14 r., ZŠ Petra Škrabáka (p. učiteľka A. Žákovičová).
V piatok 22. septembra sa na Hviezdoslavovom námestí a v jeho okolí uskutočnil XXXVI.
Kubínsky jarmok a Dni mesta. Pre obyvateľov a návštevníkov mesta bol počas
dvojdňového podujatia pripravený bohatý program. „Pre Kubínčanov sú Dni mesta, ako aj
jarmok veľkým sviatkom, kedy sa ľudia prídu do centra mesta zabaviť, stretnúť sa s
priateľmi,“ povedal primátor mesta Roman Matejov.
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Na hlavnom pódiu sa v piatok predstavili Baby z obchodnej, Gipsy Kings revival,
folkrocková kapela LEKRA či slovenská hudobná skupina Družina. Hlavným hosťom
jarmoku bola známa slovenská kapela Polemic, po ktorej návštevníkov zabával do
ranných hodín Dj Chozee.

Sobota patrila folklóru a rodine. Už o jedenástej sa začali súťaže a atrakcie pre deti, krátko
po trinástej to bol na hlavnom pódiu veselý program v podaní žiakov a študentov
Cirkevnej spojenej školy. Po nich sa predstavili Smejko a Tanculienka a Gospel party.
Svoj tovar návštevníkom ponúkalo viac ako 120 predajných stánkov, z toho 35 stánkov v
rámci remeselného jarmoku. Nechýbala tradičná ponuka autosalónu, prezentácia hasičov,
aktivity pre deti, kolotoče či burčiak.
Sobota 23. septembra patrila aj 7. ročníku Geceľského kotlíka, akcie organizovanej
občianskym združením 4TIME. Napriek dažďu a zime sa varenia guláša zúčastnilo 23
súťažných družstiev, z ktorých sa na prvých troch miestach umiestnili Dovolenkári so
šéfkuchárom Pavlom Dudášom pred Záškolákmi 73 so šéfkuchárom Števom Gabrim a
MPT so šéfkuchárom Robertom Pecháčkom.
Medzinárodný hudobný festival Kubínska hudobná jeseň pokračovala v roku 2017
svojím 14. ročníkom. Organizátor Art AIR Center pripravil 20 koncertov, najviac v histórii
festivalu. Tie sa postupne uskutočnili od 5. októbra do 11. decembra, pričom medzi
účinkujúcimi boli napríklad Erik Rothenstein band, Peter Lipa s AMC Trio, Solamente
naturali, spevácky súbor Adoremus, Hugo Kauder Trio, či Vesselin Paraschkevov.
Dňa 5. októbra sa vo Vihorlatskom múzeu v Humennom uskutočnila vernisáž výstavy 9.
ročníka medzinárodnej súťaže Karpatské bienále grafiky detí a mládeže. Výstavná
kolekcia ponúkla 240 vybraných grafických prác zhotovených klasickými grafickými
technikami a kombináciami týchto techník od 230 vystavujúcich autorov. Do súťaže sa
zapojilo 677 detí a mladých umelcov z Maďarska, Poľska, Rumunska, Ukrajina a
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Slovenska. Jednu z hlavných cien v I. vekovej kategórii získal žiak Základnej umeleckej
školy Ivana Ballu Peter Butvin za prácu Janko Hraško v uchu vola, vytvorenú technikou
suchej ihly. Na výstave boli vystavené aj grafiky ďalších úspešných dolnokubínskych detí:
Šimona Večereka, Terezky Jamrichovej a Mateja Krajčovica, všetko žiakov z triedy Mgr.
Daniela Marčeka. Výstavná kolekcia bude postupne inštalovaná v partnerských mestách:
v ukrajinskom Užhorode, v maďarskom Egri a poľskom Przemyśli.
Prvý októbrový víkend sa niesol v znamení obľúbenej medzinárodnej prehliadky
horských a adrenalínových filmov Vidmo. Už po 12. krát sa na jednom mieste zišli tí, pre
ktorých sa hory stali neodmysliteľnou súčasťou života. Prostredníctvom filmového plátna
si vychutnali čaro prírody a dostali sa do rôznych kútov sveta. Diváci si mohli pozrieť
spolu 37 filmov z 11 krajín sveta. Už zvyčajne nechýbali ani sprievodné podujatia, ktoré sú
každoročnou súčasťou Vidma, ako premietania pre tunajšie školy či výstavy horských a
cestopisných fotografií vo foyer MsKS. Vidmo však nie je len o premietaní filmov.
Cestovateľské zážitky si návštevníci mohli vypočuť aj z priameho rozprávania hostí.
Tentokrát do Dolného Kubína zavítal Peter Hámor, najznámejší slovenský horolezec,
ktorý výstupom na Dhaulágirí v roku 2017 úspešne skompletizoval výstupy na všetkých
14 himalájskych osemtisícoviek. Vďaka tomu sa stal jediným Slovákom, ktorý po Korune
Zeme získal aj Korunu Himalájí. Kubínčania boli zo stretnutia s Petrom Hámorom nadšení
a zaplnili sálu MsKS do posledného miesta. To, že ich hory zaujímajú, potvrdili množstvom
otázok, ktoré mu kládli.

Oravské kultúrne stredisko realizovalo už štrnásty ročník celoštátnej literárnej súťaže
mladých autorov pod názvom Mladá slovenská poviedka 2017. Do súťaže sa zapojilo
celkom šesťdesiatsedem mladých autorov v troch vekových kategóriách, pričom najviac
prác, tak ako v uplynulých ročníkoch, zaslali stredoškoláci. Víťazstvo v najmladšej
kategórii žiakov 6.-9. ročníkov základných škôl a primy až kvarty osemročných gymnázií
získala za poviedku Zimný kvet Tamara Kenderová z Ružomberka, v kategórii
stredoškolákov a študentov kvinty až oktávy osemročných gymnázií zvíťazila Hana
Pastoreková z Hurbanova s poviedkou Eugénia. Medzi dospelými autormi do 30 rokov
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porotu najviac zaujal Tomáš Kičina z Bratislavy s poviedkou Si tam?
Vyhodnotenie celoštátnej súťaže spojené s vyhlásením výsledkov, prezentáciou zborníka
a stretnutím autorov s členmi poroty sa uskutočnilo 7. novembra v Oravskej knižnici.
Dolnokubínske Námestie slobody a Mestské kultúrne stredisko zaplnilo od pondelka 20.
novembra do utorka 21. novembra viac ako 150 predajcov a remeselníkov z celého
Slovenska na tradičných Katarínskych trhoch, ktoré bývajú v dolnooravskom meste ako
jedinom na Orave. Na trhoch dominoval predvianočný predaj tradičných výrobkov,
medoviny, vianočných oblátok a remeselníckych výrobkov. „Tento rok sa nám podarilo
usporiadať historicky najväčšie Katarínske trhy od čias, kedy ich v Dolnom Kubíne
organizujeme. Počas dvoch dní sa na nich predviedlo 65 remeselníkov a 90 predajcov
rozličného tovaru,“ povedala Jana Greššová, riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v
Dolnom Kubíne. „Samozrejme, najväčší dopyt bol po orechoch, ktorých je tento rok veľmi
málo, ale aj po mede. Taktiež návštevníci jarmoku siahali po zimnom tovare, ktorý už
kupovali ako vianočné darčeky,“ doplnila na záver.
V rámci cyklu „Pohľady do zbierok" Oravská galéria počas adventného i vianočného
obdobia ponúkla návštevníkom opäť nahliadnutie do svojich bohatých zbierok, tentokrát
pod názvom Mystérium Vianoc. Najstarším zachovaným betlehemom na Orave je
betlehem z Trstenej, jeho vznik bol pravdepodobne spojený s pôsobením rehoľného rádu
františkánov, ktorí do Trstenej prišli v roku 1772. Napriek spoločným znakom sa oravské
betlehemy dajú rozdeliť do troch skupín: izbové betlehemy, vychádzajúce z klasickej
podoby kostolného betlehemu, mechanické betlehemy a statické, s klasickou
ikonografickou formou. Tieto nosili betlehemci so sebou a hrávali pri nich svoje vianočné
hry. Tak to bolo aj v prípade jedného z najvýraznejších a osobitých zjavov slovenského
insitného umenia Štefana Siváňa (1906 - 1995). K vyrezávaniu plastík sa dostal cez
vyrezávanie betlehemov, s ktorými chodil v 20. - 30. rokoch koledovať. Prešiel nielen
odľahlé miesta Slovenska, ale aj Moravu a Sliezsko. Betlehem i figúrky (bôžatá) si sám aj
polychromoval a pri ich výrobe vychádzal z tradície rezbárstva sakrálnych plastík.
Betlehem je súčasťou rezbárovej stálej expozície, vystavený v Oravskej galérii na prízemí
Župného domu.
Vystavenú kolekciu zo zbierok Oravskej galérie doplnili aj pozoruhodné ľudové diela tabuľový betlehem z Tvrdošína, vyrezávané betlehemy od oravských rezbárov Ignáca
Marcoňa, Ignáca Masničáka, Štefana Siváňa ml. a zástupcov štyroch generácií rodiny
Medvecký Beňo z Tvrdošína - Štefan Medvecký Beňo, Štefan Medvecký Beňo II. a Jozef
Medvecký Beňo. Zastúpenie majú aj iné regióny Slovenska dielami Dušana Benického a
Jozefa Šátora. Výstavu doplnili maliarske diela s adventnou a vianočnou tematikou
insitných tvorcov Jula Považana, Ondreja Šteberla, Juraja Lauka, Michala Škrovinu a
historické tlače s tematikou Narodenia.
Vianočnú atmosféru obohatila séria podujatí Oravského kultúrneho strediska. Prvou z
aktivít bola posúťažná výstava s názvom Vianočná pohľadnica. Do jej 14. ročníka poslalo
svoje práce viac ako 2 000 detí z 211 škôl zo Slovenska, Českej republiky, Poľska,
Maďarska, Ukrajiny, Srbska a Chorvátska. Kolekcia víťazných prác bola sprístupnená
14.12.2017 v Oravskom kultúrnom stredisku. Ďalším podujatím Oravských Vianoc bol
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scénický program folklórnych skupín a detských folklórnych súborov z Oravy. V programe
28. ročníka Oravských Vianoc mali návštevníci 17. decembra v Mestskom kultúrnom
stredisku možnosť vidieť skupiny Poludienok z Lokce, Kýčera a Zázrivček zo Zázrivej,
Orava z Dolného Kubína, Podroháčsku folklórnu skupinu zo Zuberca a folklórnu skupinu z
Brezovice. Pre návštevníkov, ktorí si chceli vychutnať scénický zvykoslovný program,
pripravilo Oravské kultúrne stredisko vianočný jarmok ľudových remesiel, ktorý sa konal
v nedeľu 17. a pondelok 18. decembra v priestoroch Mestského kultúrneho strediska.

Tradičný symbol Vianoc, svetlo z Baziliky Narodenia Pána v Betleheme, sa symbolicky
rozžiarilo v piatok 22. decembra aj v Dolnom Kubíne. Zástupcovi obyvateľov
dolnooravskej metropoly a dolnokubínskemu primátorovi Romanovi Matejovi ho priniesli
skauti z 53. zboru Gentiana v Dolnom Kubíne.
„Je pre mňa veľkou cťou, že som si ako prvý Dolnokubínčan mohol odpáliť Betlehemské
svetlo, preto si dovolím vysloviť prianie za nás všetkých. Nech toto svetlo ukazuje
správnu cestu všetkým ľudom dobrej voľe a nech zároveň zohrieva všetky rodiny, aby
nielen v tieto dni cítili lásku, pokoj a spolupatričnosť navôkol,“ povedal Roman Matejov,
primátor mesta Dolný Kubín.
Betlehemské svetlo je už vyše 30-ročná tradícia, vďaka ktorej sa v celej Európe šíri
posolstvo o narodení Krista v Betleheme. Slovenskí skauti a zástupcovia iných organizácii
zo susedných štátov si svetlo symbolicky prevzali v sobotu 16. decembra vo Viedni od
rakúskych skautov.
Zástupcovia skautského zboru z Dolného Kubína priniesli Betlehemské svetlo na Oravu z
Viedne i poľského Zakopaneho. Plamienok z Betlehema odovzdali skauti
Dolnokubínčanom na Štedrý deň na viacerých miestach v meste. Betlehemské svetlo tak
vďaka skautom obohatilo sviatočnú atmosféru Vianoc svojím posolstvom jednoty, lásky a
mieru. Svetlo z Betlehema skauti doručili aj do stoviek kostolov a farností, nemocníc,
azylových domov, domovov sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti, veriacim na
predvianočných svätých omšiach a pobožnostiach a k ľuďom priamo domov. Rozniesli ho
aj do ďalších miest a okolitých dedín.
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4. Ekonomický život a cestovný ruch
Mesto Dolný Kubín kontinuálne znižuje svoj dlh. Jeho celková výška dosiahla na konci
roka 2016 hodnotu 24,04 %, čo je 3 321 992 EUR. V nominálnom vyjadrení dosiahol
pokles dlhu v prepočte na jedného obyvateľa hodnotu 157,55 EUR, pričom roku 2015 to
bolo 172,19 EUR. Vyplýva to z Analýzy finančnej stability 50. najväčších miest, ktorú
tradične v závere roka zverejňuje Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) v
spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
„Myslím si, že aj tieto výsledky sú dôkazom toho, že sa mestu Dolný Kubín darí. Okrem
toho, že sa nám podarilo v roku 2016 znížiť dlh mesta, tak v tomto roku sme realizovali aj
množstvo investičných akcií, ktoré určite zlepšia život obyvateľom. Očakávame, že v
závere roka 2017 bude dlh mesta ešte nižší,“ povedal Roman Matejov, primátor mesta
Dolný Kubín.
Vo výsledkoch hodnotenia hospodárenia miest, obcí a územných celkov za rok 2016
mestu Dolný Kubín prináleží miesto v desiatke „skokanov roka“, teda miest, ktoré
najlepšie hospodária a znižujú dlh. „Pozíciu miest s najlepším finančným zdravím potvrdili
ku koncu 2016 Nové Mesto nad Váhom a Dubnica nad Váhom. Naopak, spomedzi veľkých
miest sú na tom najmenej dobre Senica a Bratislava, ktorú ťahá dole magistrát a mestská
časť Devín,“ konštatuje Matej Tunega, analytik inštitútu.
INEKO skúmalo celkové finančné zdravie miest, obcí a územných celkov. Teda to, ako
vedia hospodáriť, šetriť či splácať svoje záväzky načas. Medzi päť ukazovateľov, ktoré
skúmalo, patria napríklad celkový dlh, dlhová služba, záväzky neuhradené 60 a viac dní po
lehote splatnosti, okamžitá likvidita a základná bilancia. INEKO hodnotí samosprávy na
stupnici od 0 do 6. Dolný Kubín dosiahol v skóre finančného zdravia hodnotu +4,83,
pričom hodnoty nad 3 naznačujú, že mesto je prevažne zdravé. Finančnú stabilitu opisuje
práve dosiahnuté skóre, čím vyššie skóre, tým lepší výsledok pre mesto.
O finančnej kondícii samospráv dokážu dobre vypovedať aj ďalšie ukazovatele, hoci ich
konkrétne plnenie na nejakej úrovni zákon nevyžaduje. Najzaujímavejším z nich je
bilancia bežného účtu, ktorá sleduje, ako samospráva dokáže vykrývať svoje bežné
výdavky z bežných príjmov (t.j. prevažne z daňových a nedaňových príjmov). Ku koncu
roku 2016 malo Mesto Dolný Kubín podľa analýzy INEKO bilanciu +10,43 %
„Platí, že čím väčší prebytok dokáže samospráva pri svojom bežnom hospodárení
vytvoriť, tým väčší priestor jej vznikne na zveľaďovanie svojho majetku. Práve tento
prebytok totiž predstavuje prostriedky, ktoré samospráve každý rok ostanú a o ktorých
môže vedenie samosprávy ďalej rozhodovať,“ vysvetlil Tunega.
Významné udalosti v oblasti ekonomického života a cestovného ruchu v roku 2017:
Po výmene šindľovej strechy Mesto Dolný Kubín inovovalo na kolonádovom moste aj
jeho osvetlenie. Ako pre MY Oravské noviny povedal Vladimír Adamec z kancelárie
primátora, „účelom investícií je rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia. Namiesto
pôvodného amortizovaného sme dali nainštalovať modernejšie, energeticky úspornejšie
svietidlá. Pridanou hodnotou je dosiahnutie vizuálnych efektov nasvietenia siluety tejto
dominanty z pohľadu Bystereckej lavice a cestného mosta ponad rieku Orava." Nové
osvetlenie stálo 14 tis. EUR. Realizovaný projekt vzišiel zo súťaže návrhov po posúdení
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odbornou komisiou. Autorom je spoločnosť Pema, inštaláciu vykonali Technické služby
mesta.
Mesto Dolný Kubín ako jeden z akcionárov Oravskej vodárenskej spoločnosti má záujem
čo najskôr dobudovať kompletnú sieť kanalizácie pre všetkých svojich obyvateľov.
Koncom januára prebiehali práce na rozšírení a dokončení kanalizácie v mestskej časti
Kňažia. Oravská vodárenská spoločnosť investovala do kanalizačných prác v Kňažej v
poslednej etape 40 tisíc EUR. Dolný Kubín tak bude až na nové obývané časti celý pokrytý
kanalizáciou.
Všeobecne záväzným nariadením č. 15/2015 o miestnych daniach boli v roku 2017 na
území mesta Dolný Kubín uložené nasledovné druhy miestnych daní: daň
z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva a daň za ubytovanie.
Sadzby dane z nehnuteľností ostali v porovnaní s rokom 2016 nezmenené, zachovaná
zostala aj výška úľav na dani. Na vyrubenie dane z nehnuteľností bol rozhodujúci stav k 1.
januáru zdaňovacieho obdobia. Daň z nehnuteľností vyrubená fyzickej osobe do sumy 30,EUR (právnickej osobe do sumy 330,- EUR) bola splatná v termíne do 30. 06. 2017. Pokiaľ
daň presiahla túto čiastku, bola splatná v dvoch rovnakých splátkach, prvá do 30. 06. 2017
a druhá do 31. 08. 2017.
Predmetom dane za psa bol pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou alebo právnickou
osobou. Aj v tomto prípade sadzba dane v porovnaní s predchádzajúcim rokom ostala
nezmenená.
Mesto Dolný Kubín bolo správcom dane za užívanie verejného priestranstva, t.j. verejnosti
prístupného pozemku vo vlastníctve mesta. Daňovníkom bola fyzická alebo právnická
osoba, ktorá verejné priestranstvo užívala. Sadzby dane za užívanie verejného
priestranstva zostali v rovnakej výške ako v roku 2016.
Predmetom dane za ubytovanie bolo odplatné prechodné ubytovanie v ubytovacom
zariadení na základe hlásenia o počte prechodne ubytovaných fyzických osôb, počte
prenocovaní a o výške dane za uplynulý kalendárny štvrťrok. Sadzba dane ako aj
oslobodenie od dane zostali nezmenené aj pre rok 2017.
Daňovník bol povinný najneskôr do 5. dňa po uplynutí kalendárneho štvrťroka podať
Mestu Dolný Kubín hlásenie a odviesť daň na účet mesta.
Mesto Dolný Kubín bolo na svojom území správcom miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. Bolo povinné poplatok vyberať, pričom získané príjmy
sa použili výhradne na účel nakladania s komunálnym odpadom. Podrobnosti upravilo
Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady. Sadzba poplatku za komunálny odpad zostala pre rok 2017
nezmenená vo výške 0,08 EUR na osobu a kalendárny deň. To znamená, že v roku 2017
bola poplatníkom so základnou sadzbou rozhodnutím vyrubená ročná suma 29,20 EUR.
Rovnako sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín zostala pre rok
2017 nezmenená vo výške 0,015 EUR/kg a uhrádzala sa na zbernom dvore Technických
služieb, s.r.o., Dolný Kubín.
Úľava na poplatku z titulu veku sa poskytla všetkým osobám, ktoré k 31.12.2016 dovŕšili
vek 62 rokov. Výška úľavy predstavovala 30 %, rovnako ako aj v kategórii osôb s ťažkým
zdravotným postihnutím a osôb nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi. Mesto Dolný Kubín
ako správca poplatku znížilo alebo odpustilo poplatok aj za obdobie, za ktoré poplatník
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preukáže, že sa viac ako 90 dní nezdržiaval na území mesta z dôvodu denného štúdia,
výkonu zamestnania, či prechodného pobytu mimo Dolného Kubína.
Mesto Dolný Kubín má so Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR) rozbehnutých viacero
rokovaní týkajúcich sa odkúpenia niekoľkých pozemkov a rekonštrukcie železničnej
stanice, zastávok i priechodov. Aj preto naše mesto v januári navštívil generálny riaditeľ
Železníc Slovenskej republiky Martin Erdössy, aby na vlastné oči preveril ich stav. Bola
to jeho vôbec prvá návšteva regiónu. „So ŽSR máme dohodnutý harmonogram spolupráce.
Na konci minulého roka sme od nich odkupovali pozemky pod existujúcou komunikáciou
na ulici Aleja slobody. Následne tiež odstraňovali starú železničnú vlečku,“ vysvetľuje
Roman Matejov, primátor Dolného Kubína. Odstránená manipulačná koľaj na železničnom
priecestí na ulici Československej armády aspoň čiastočne zjednodušila prechod
automobilovej dopravy. Mesto má ale s križovatkou ďalšie plány. Chce ju rozšíriť,
vybudovať nový chodník a odvodniť danú plochu. „Aby sme mohli túto infraštruktúru
ďalej budovať, potrebujeme od železníc odkúpiť ďalšie pozemky. Okrem toho
potrebujeme od železníc pozemky aj na Bysterci, kde by sme chceli v budúcnosti
pokračovať v budovaní chodníka ku železničnej zastávke. Odkúpiť chceme aj pozemky v
mestskej časti Mokraď,“ objasňuje primátor. „Budeme vyhodnocovať, či sú tieto pozemky
nepotrebné a v prípade, že áno, tak ich radi odpredáme Dolnému Kubínu. Takisto som sa
prišiel pozrieť, v akom stave máme stanicu. Rozprávali sme sa o tom, že pokiaľ získame
peniaze za odkúpenie pozemkov, tak ich radi preinvestujeme naspäť do hlavnej stanice v
Dolnom Kubíne,“ dodáva Martin Erdössy. Celý proces kúpy pozemkov bude ešte závisieť
od rozhodnutia ministerstva dopravy a mestského zastupiteľstva.
Mestská spoločnosť AQUA KUBÍN, s.r.o., zakúpila koncom roka 2016 pre ťažko zdravotne
znevýhodnených občanov i návštevníkov aquaparku nový bazénový mobilný zdvihák.
Vďaka technologickej novinke sa znevýhodnené osoby bezpečne dostanú aj do plaveckého
bazéna. Bazénový mobilný zdvihák stál takmer 9 000 EUR a zakúpený bol aj na základe
žiadosti Zväzu telesne postihnutých v Dolnom Kubíne. Zaradí sa tak k pôvodným
bezbariérovým zariadeniam, ktoré napomáhajú hendikepovaným plavcom v aquaparku
už od jeho vzniku.
Spoločnosť v priebehu mesiaca február vyhlásila verejná súťaž na dostavbu saunového
sveta. Dostavba je možná aj vďaka lepšej finančnej kondícii spoločnosti a refinancovaniu
starých úverov. Prevádzková dotácia na projekt Aquarelax sa znížila z pôvodných 350 tis.
na 290 tis. EUR.
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Oravská galéria v Dolnom Kubíne zaviedla pred niekoľkými rokmi bezplatný vstup do
Galérie Márie Medveckej v Tvrdošíne. Experiment priniesol svoje ovocie. Návštevnosť
galérie sa zvýšila niekoľkonásobne a dobrovoľné finančné príspevky prevýšili doteraz
vybrané vstupné. V roku 2017 sa galéria rozhodla riešiť nepriaznivú situáciu s
návštevnosťou škôl aj v Župnom dome v Dolnom Kubíne. Ak bolo jedným z dôvodov
znižujúcej sa návštevnosti platenie vstupného, ktorého výška bola naozaj symbolická,
rozhodli sa od februára 2017 pre ústretový krok zrušiť vstupné pre deti a študentov.
Poslanci mestského zastupiteľstva na svojom februárovom zasadnutí schválili rozdelenie
finančných prostriedkov grantového programu Šanca pre všetkých na projekty a
činnosť v oblasti sociálnych vecí, športu, kultúry a voľného času. Záujemcovia sa mohli
uchádzať o poskytnutie nenávratného finančného príspevku do konca roka 2016. Dotácie
im umožňujú fungovať a vytvárať rôzne aktivity, vďaka získaným financiám tiež môžu pre
Kubínčanov i cezpoľných pripraviť mnoho lákavých podujatí, závislých od tejto formy
podpory. Subjekty v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva si rozdelili celkom 6 300 EUR,
do oblasti športu, kultúry a voľného čas smerovalo 62,5 tis. EUR.
Ešte v roku 2016 smerovala z mestského úradu žiadosť ministerstvu školstva o
mimoriadnu dotáciu na riešenie havarijnej situácie na Základnej škole s materskou
školou na Komenského ul. v m. č. Kňažia. Mesto uspelo a ministerstvo poskytlo škole
72 tis. EUR, ktoré smerovali na výmenu okien. „Situácia bola kritická. Mnohé okná boli
zabité klincami a zaistené, aby nevypadli. Mesto sa snažilo v posledných rokoch uvoľňovať
finančné prostriedky, ale to nestačilo. Preto sme požiadali ministerstvo školstva o
mimoriadnu dotáciu,“ vysvetľuje Michal Švento, vedúci odboru školstva MsÚ.
Rekonštrukcia prebehla v marci a trvala tri týždne. Počas nej sa vymenilo až 150 okien.
Základná škola zatiaľ fungovala v improvizovanom režime. Jeden deň voľna však dostali
deti v materskej škole. „Výchovno-vzdelávací proces sme zabezpečili tak, aby mala každá
trieda vždy svoje miesto. Učitelia realizovali mnohé exkurzie, vyučovalo sa napríklad aj v
knižnici. Žiaci navštívili galérie i divadelné predstavenia,“ objasňuje Daša Badáňová,
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riaditeľka ZŠ s MŠ v Kňažej. Spoločnosť, ktorá výmenu okien realizovala, ukončila práce a
odovzdala stavbu 28. marca, teda presne na Deň učiteľov. „Dostali sme naozaj pekný
darček. Ďakujeme všetkým, ktorí boli do celej obnovy zapojení,“ teší sa Daša Badáňová.
Veľkým želaním Základnej školy s materskou školou v Kňažej je ešte celková oprava
fasády budovy a jej zateplenie.
Vo februári začal majiteľ budovy tržnice pri kolonádovom moste s jej prestavbou. Ako
napísal týždenník MY Oravské noviny, majiteľ Ondrej Škvarka pôvodne plánoval
prestavbu tržnice aj vedľajšej budovy jedálne a baru na spoločný veľký obchodný
priestor. Súčasťou mala byť kolonáda, prechod chodcov z mosta na Bysterec cez zakrytú
obchodnú časť. Podmienkou vybudovania bol odpredaj mestských pozemkov. Proti
projektu sa postavili obyvatelia blízkych bytoviek a spísali petíciu. Poslanci predaj
pozemku neschválili. Ako povedal Ondrej Škvarka, konštrukcia strechy bola v havarijnom
stave, museli ju opraviť. Mali polemiku, či ju ponechajú šikmu, alebo urobia rovnú.
Nakoniec sa rozhodli pre rovnú, ktorá sa prispôsobí architektúre sídliska a okolitých
budov, pričom rozmery budovy ostanú zachované. Stavbu plánovali dostať pod strechu do
konca roka, aby mohli pokračovať s prácami vo vnútri. Po ukončení začne opäť slúžiť ako
tržnica, ale s celoročnou prevádzkou. Ondrej Škvarka: „budeme sa snažiť dostať späť
predaj ovocia a zeleniny, lebo ľudia sú zvyknutí nakupovať na tomto mieste." Na poschodí
vzniknú obchodné priestory, ktoré prenajmú podľa záujmu obchodníkom alebo
poskytovateľom služieb.
MY Oravské noviny informovali 18. marca o návšteve Vladimíra Majchera,
generálneho riaditeľa sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií
ministerstva dopravy v Dolnom Kubíne. Odporučil mestu urobiť zásadné zmeny na
hlavnom prejazde mestom, pričom prvou úpravou, bez ktorej sa veci nepohnú, bolo podľa
neho zlepšenie prejazdnosti pod železničným mostom. Úpravu podjazdu už prisľúbila
žilinská župa ako majiteľ cesty. Ostávajú tak ďalšie tri miesta v centre mesta na ceste I/70,
kde sa pravidelne vytvárajú kolóny a prichádza ku kolíziám medzi autami a chodcami. Ako
povedal Vladimír Majcher, musia sa vyriešiť naraz, aby sa k nim nemuselo vracať o päť
rokov. Prvým kritickým bodom je križovatka pred cestným mostom na Bysterci v smere
od Kraľovian, kde mesto už niekoľko rokov hľadá riešenie spolu so Slovenskou správou
ciest a Žilinským samosprávnym krajom. Vladimír Majcher odporučil namiesto kruhovej
križovatky svetelnú. Jediná križovatka so svetelnou signalizáciou na Orave je za cestným
mostom, tá je roky nefunkčná. Dôvodom bol aj most a jeho nosnosť, ten však už je ako
jeden z mála na Orave zrekonštruovaný. Najkritickejším miestom je kruhová križovatka
pri pošte. Je tu nielen veľa áut, ale aj chodcov, ktorí neustále prechádzajú cez vozovku, čím
dopravu veľmi brzdia. Aj tu je problém možné podľa neho riešiť len svetelnou
križovatkou. Vladimír Majcher odporučil vytvoriť z ulice Aleja slobody od kruhovej
križovatky k OD TESCO jednosmernú ulicu. Také isté riešenie by malo pomôcť doprave aj
pri ceste popod železničný most. Odbočujúce kamióny by mali dostatok priestoru a
neprechádzali by do protismeru. Odporučil zástupcom mesta, aby dali vypracovať štúdiu
Žilinskej univerzite a následne dali urobiť projekty. Posledným miestom, ktoré môže
zlepšiť plynulosť dopravy v Dolnom Kubíne, je začiatok obchvatu mesta v smere od
Oravského Podzámku. Niektorí vodiči, vychádzajúci z priemyselnej zóny, si cestu skracujú
cez lúky a vychádzajú na obchvat popri Kocmáli. Radnica by po postavení cesty a
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napojenia na obchvat tadiaľ posielala aj kamióny z priemyselnej zóny. Ako povedal
Vladimír Majcher, môže ísť z bezpečnostných dôvodov jedine o mimoúrovňovú
križovatku, ktorá by však stála 15 až 20 mil. EUR. Riešením by bolo zahrnúť ju do
pripravovanej rekonštrukcie cesty I/70.

V materskej škole na Námestí slobody sa deti tešia už v poradí z druhej
zrekonštruovanej kúpeľne. Tá bola rovnako ako prvá v dezolátnom stave. Kompletná
rekonštrukcia prebehla v marci, keď sa menili vodovodné rozvody, kanalizácia i
hygienické zariadenia. Z mestského rozpočtu smerovalo na opravu takmer 6 000 EUR.
Ako uviedol týždenník MY Oravské noviny v článku z 27. marca, pred necelými dvomi
mesiacmi sa okolo Oravskej knižnice Antona Habovštiaka objavilo lešenie. Ľudia si
mysleli, že robotníci idú opäť opravovať fasádu, ktorú pred dvoma rokmi museli kvôli
reklamácii natrieť nanovo. Mýlili sa. Lešenie postavili kvôli streche. „Pôvodný projekt
rekonštrukcie počítal s oveľa väčším rozsahom prác," povedal riaditeľ Peter Huba. „Znížili
nám rozpočet, preto sme museli ubrať tam, kde sa dalo ubrať. Ale strecha nás nakoniec
dobehla." Dôvodom opravy bol nielen zlý stav krytiny, ale aj nevyhovujúce podmienky pre
prácu v podkroví. Preto ho teraz poriadne zaizolovali, vymenili strešné okná, nechýba
kvalitná protipožiarna ochrana. Okrem kancelárií a archívu pribudne dôležitý priestor,
spoločenská miestnosť pre približne 20 ľudí. Oprava vyjde na 72 tis. EUR. Zaplatí ju
Žilinský samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom knižnice.
OFZ, a.s., Široká, jediný slovenský producent ferozliatin na výrobu ocele, ktorý má za
sebou už viac ako 60 ročnú históriu, zahájil v priebehu mesiaca apríl vo svojej prevádzke v
Širokej skúšobne výrobu kovového kremíka. Oravskí hutníci sa tak týmto krokom zaradili
medzi svetovú špičku. Ide o investíciu takmer 9 miliónov eur. Výroba kovového kremíka
posunie Slovensko v oblasti metalurgie o významný kus dopredu. Ide o materiál
budúcnosti, ktorý spustil revolúciu v elektrotechnickom priemysle a je mimoriadne
žiadaný pri výrobe automobilov, lietadiel či fotovoltaických článkov. Spoločnosť v
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súčasnosti zamestnáva približne 500 ľudí. Rozšírenie výroby si vyžiada aj 40 nových
pracovných miest. Riadnu prevádzku OFZ plánovalo spustiť v mesiaci september.
Po roku od spustenia regulácie statickej dopravy začalo Mesto Dolný Kubín v mesiaci máj
s predajom parkovacích kariet tým občanom, ktorým končí platnosť kariet zakúpených
v mesiaci máj a jún 2016. Predaj prebiehal za rovnakých cenových podmienok ako v roku
zavedenia plateného parkovania.
V máji odštartovala v Dolnom Kubíne obnova existujúceho vodorovného dopravného
značenia. Tá v sebe zahŕňala vyznačenie spoplatneného parkovania v centre mesta
modrou farbou, obnovu značenia zastávok mestskej autobusovej dopravy žltou farbou a
rovnako aj priechodov predchodcov bielou i červenou farbou. Mesto bude pokračovať vo
vyznačovaní vodorovného dopravného značenia aj špeciálnou formou - plastom za
studena. Touto metódou bola vyznačená prvá časť zrekonštruovanej ulice Aleja slobody
od pošty smerom k ulici Samuela Nováka, a v tomto období bude pokračovať až ku
kruhovému objazdu pri gymnáziu. Plastom za studena budú vyznačené vodiace i stredové
čiary, celý kruhový objazd a priechody pre chodcov. Celkovo bude obnovených 1 940
metrov štvorcových v celkovej sume za takmer 17 000 EUR. Práce by mali byť ukončené
do konca augusta.
Mesto Dolný Kubín dňa 7. júna odovzdalo zhotoviteľovi stavby budovu Mestského úradu
Dolný Kubín za účelom jej rekonštrukcie. „Cieľom rekonštrukcie je predovšetkým
nadstavba časti obvodového plášťa a zmena geometrie časti strechy, výmena výplňových
konštrukcií obvodového plášťa, zateplenie obvodového a strešného plášťa, modernizácia
vykurovacej sústavy, výmena vnútorných osvetľovacích telies a inštalácia zariadení pre
aktívnu výmenu vzduchu budovy prostredníctvom rekuperácie“, povedal prednosta
Mestského úradu Dolný Kubín Jaroslav Láštic. Mesto Dolný Kubín podpísalo vo februári
2017 zmluvu s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu s názvom „Zníženie
energetickej náročnosti budovy Mestského úradu Dolný Kubín“, ktorý mesto predložilo
ešte začiatkom roka 2016. Finančný príspevok zo zdrojov Európskej únie (85 %) a
štátneho rozpočtu (10 %) získala samospráva vo výške 323 858 EUR. Ako ďalej doplnil
prednosta: „Mesto má týmto krokom v úmysle ohľaduplnejšie pristupovať k životnému
prostrediu, efektívnejšie využiť priestory budovy a v maximálnej možnej miere znížiť jej
energetickú náročnosť, čo by v tomto prípade podľa energetického auditu malo
predstavovať zníženie emisie CO2 o viac ako 51 %, zníženie dodanej energie o viac ako 72
% a zníženie primárnej energie o viac ako 50 %.“
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V mesiacoch apríl a máj prebiehala oprava prístupovej cesty III/2262 do mestskej
časti Záskalie, ktorej správcom je Žilinský samsprávny kraj. Ako povedal predseda ŽSK
Juraj Blanár, „v tomto úseku sme mali dlhodobo problémy so zosuvmi, ktoré nám ničili
cestu. Podarilo sa nám však situáciu vyriešiť a zabezpečiť okolie pre vodičov. Položili sme
tu nový asfalt, vyčistili priepusty a odstránili nebezpečné kroviny, úsek je tak plne
prejazdný v oboch smeroch.“ Stavbári vytvorili aj časť novej vozovky, stabilizovali
priľahlý svah, aby nedošlo k ďalšej deformácii vozovky a zosuvom, výmeny sa dočkali tiež
poškodené zvodidlá. Kraj investoval do opravy sumu 140 tis. EUR.
Mesto Dolný Kubín v spolupráci z Mestským výborom Kňažia v stredu 21. júna slávnostne
otvorili multifunkčné ihrisko pri Základnej škole s materskou školou v mestskej
časti Kňažia. Celková suma investície dosiahla 60 154 EUR. Práce sa vykonávali v dvoch
etapách. V prvej etape za takmer 50 tis. EUR sa upravil terén, vykonali sa výkopové práce,
položila drenáž na odvedenie vody z ihriska a podkladová vrstva pod umelou trávou,
osadili obrubníky po obvode ihriska a oceľové stĺpy na pletivo na mantinely, položil
trávnik, natiahli siete, zhotovili konštrukcie pre dve bráničky a brány. V druhej etape sa za
niečo viac ako 10 tis. EUR vykonala montáž kotviacich prvkov pre uchytenie mantinelov a
montáž mantinelov. Viceprimátor PhDr. Jozef Šimek: „Mrzí nás, že sa nám nepodarilo
urobiť celé ihrisko v jednej etape. Dôvodom bolo verejné obstarávanie, kde sa nepodarilo
skresať celkovú rozpočtovú sumu. Kvôli tomu muselo mestské zastupiteľstvo schváliť
ďalšie finančné prostriedky na mantinely.“
Počas pracovnej cesty premiéra Roberta Fica v Ružomberku rokovali dňa 26. júna
členovia združenia Iniciatíva stredné Slovensko s predsedom vlády Slovenskej republiky a
so zástupcami Národnej diaľničnej spoločnosti. Oravu zastupoval primátor mesta Dolný
Kubín Roman Matejov. Jednou z tém stretnutia bola aj otázka dostavby rýchlostnej cesty
R3/Orava z Trstenej cez Dolný Kubín až do Ružomberka s napojením na D1 a R1,
ktorá ma byť súčasťou navrhovanej trasy sever - juh Slovenska.
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„Pánovi premiérovi sme na stretnutí prezentovali napätú situáciu v doprave v oblasti
stredného Slovenska, predovšetkým na Liptove, Orave, ale aj v okolí Banskej Bystrice. Pre
Oravu a jej obyvateľov je veľmi dôležité dobudovanie rýchlostnej cesty R3. Stačí sa prísť
pozrieť k nám do Dolného Kubína alebo okolitých miest a obcí, cez ktoré prechádza denne
desaťtisíce áut, predovšetkým tranzitná doprava smerujúca do a z Poľska,“ vysvetlil
primátor Dolného Kubína Roman Matejov.
V Ružomberku sa zástupcovia miest a obcí dozvedeli, že štát už nemá dostatočné finančné
krytie na dostavbu diaľničných úsekov a rýchlostných komunikácií na Slovensku. Keďže
zdroje na financovanie výstavby diaľnic z fondov Európskej únie sú až do roku 2020
minuté alebo zazmluvnené, hľadá vláda SR možnosti, ako získať zdroje aj na financovanie
potrebných rýchlostných ciest.
Premiér Robert Fico podporil na stretnutí primátorov a starostov stredného Slovenska a
poprosil ich nech tlačia na poslancov Národnej rady SR, aby podporili uvoľnenie dlhovej
brzdy.
Cieľom združenia Iniciatíva stredné Slovensko je vyvinúť tlak na vládu SR, Ministerstvo
dopravy SR a vedenie Národnej diaľničnej spoločnosti, aby sa po dlhých rokoch
dobudovala moderná cestná sieť a severojužné prepojenie Slovenska.
Členovia združenia sa kvôli tejto téme stretnú ešte s predstaviteľmi Vlády SR, Združenia
miest a obcí Slovenska a tiež prizvú zástupcov ostatných miest a obcí. Upozorniť na
dôležitosť dobudovania dopravnej infraštruktúry na strednom Slovensku sa snažili aj na
dvoch nedávnych protestných akciách v Ružomberku. Okrem toho chce združenie
iniciovať petíciu obyvateľov stredného Slovenska, v ktorej plánuje vyzbierať okolo 200 až
300-tisíc podpisov.
Slávnostným otvorením zrekonštruovaného ihriska za zimným štadiónom dalo v
pondelok 26. júna Mesto Dolný Kubín do užívania ihrisko priaznivcom futbalu.
Rekonštrukcia pozostávala z opravy trávnika, časti oplotenia a položenia dlažby.
Investíciu vo výške 20 634 EUR financovalo Mesto Dolný Kubín z vlastných zdrojov.
Futbalové ihrisko s umelým povrchom za zimným štadiónom je najfrekventovanejšou
plochou, ktorá slúži všetkým vekovým kategóriám futbalistov počas celého týždňa. Prvým,
kto si umelý trávnik vyskúšal, boli neregistrovaní hráči a hráčky 5. a 6. ročníka základných
škôl, ktorí sa zúčastnili futbalového turnaja O pohár primátora mesta Dolný Kubín.
Víťazom turnaja sa stalo družstvo zo ZŠ Martina Kukučína, na druhom mieste skončila ZŠ
Janka Matúšku a na treťom ZŠ Petra Škrabáka. Účastníci turnaja si odniesli vecné ceny
(futbalové lopty), upomienkové predmety venovala deťom zhotoviteľská firma.
Tretia a zároveň posledná etapa výmeny okien prebehla v júni v materskej škole
Chočská na Banisku a trvala len niekoľko dní. Investícia si vyžiadala 20 tis. EUR.
,,Materská škola funguje od roku 1985 a všetky rekonštrukčné etapy trvali dovedna dva a
pol roka,“ vysvetľuje riaditeľka Alena Zvarová. Materská škola Chočská je prvou škôlkou
na území Dolného Kubína, ktorá má už všetky staré okná a dvere vymenené za plastové.
Výmeny starých okien a dverí za plastové sa dočkala aj materská škola Námestie slobody.
Investícia v hodnote 15 tis. EUR smerovala do hospodárskej budovy. Tá slúži na prípravu
jedál pre deti. ,,Za túto sumu sa opravili všetky okná v budove a vďaka súťaži sa podarilo
obnoviť aj ďalšie dvere v ostatných budovách,“ hovorí vedúci odboru školstva, kultúry,
mládeže a športu mestského úradu Michal Švento.
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Železničný most ponad cestu na Ulici Milana Rastislava Štefánika spôsoboval vrásky na
čele viacerým vodičom kamiónov. Niektorí nerešpektovali dopravnú značku zakazujúcu
prejazd áut vyšších ako 3,9 metra a pod mostom končili poškodení alebo zaseknutí. V
mesiaci jún preto správca cesty Žilinský samosprávny kraj zvýšil výšku mosta o 12
centimetrov. Tie získal vďaka odfrézovanému asfaltu z cesty pod mostom, pričom úpravy
kanalizácie vykonali aj pracovníci Oravskej vodárenskej spoločnosti.

Foto: MY Oravské noviny
Zamestnanci Technických služieb mesta Dolný Kubín spolu s pracovníkmi odboru
dopravy, miestneho hospodárstva a cestovného ruchu v stredu 12. júla osádzali na
miestnych komunikáciách v Beňovej Lehote a v mestskej časti Kňažia na okraj
komunikácie betónové zábrany.
„Dôvodom osadenia cestných betónových zvodidiel bola erózia skalného brala
nachádzajúceho sa priamo nad vozovkou, kde dochádzalo k opakovanému zosuvu pôdy a
skál na vozovku, čím boli ohrozovaní účastníci cestnej premávky a poškodzovaná
vozovka. V súčasnosti sme tam osadili zábrany, aby skaly a zemina nepadali na vozovku a
neohrozovali tak plynulosť cestnej premávky,“ povedal Michal Cimrák z odboru dopravy,
miestneho hospodárstva a cestovného ruchu mestského úradu.
Na účelovej komunikácií v mestskej časti Beňova Lehota, pod hotelom Belez, pracovníci
osadili päť kusov zvodidiel a na miestnej komunikácii na ulici Jelšavská v mestskej časti
Kňažia ďalších päť. Cena investície je 7 800 EUR.
Nové a modernejšie zariadenie do školskej kuchyne dostala Základná škola Petra
Škrabáka v Dolnom Kubíne. „V školskej jedálni nám od polovice júna pribudol nový
konvektomat, v ktorom sa zachovávajú všetky živiny, minerály, vitamíny a hlavne chuť
jedla. Je to pre nás v kuchyni veľký pomocník a sme radi, že budeme môcť pre naše deti
variť zdravo a chutne,“ povedala vedúca školskej jedálne Anna Bakošová. „Do školskej
jedálne pri Základnej škole Petra Škrabáka Mesto vyčlenilo zo svojho rozpočtu na kúpu
nového konvektomatu sumu 5 200 eur. Postupne by sme chceli aj na iných školách v
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pôsobnosti mesta zakúpiť tieto zariadenia,“ povedal Michal Švento, vedúci odboru
školstva, kultúry, mládeže a športu v Dolnom Kubíne.
Rovnaké zariadenie v hodnote 5 700 EUR ma od konca júna aj Školská jedáleň v Základnej
škole s materskou školou Komenského v mestskej časti Kňažia. „Dá sa v ňom pripraviť
absolútne všetko, čo sa týka varenia, pečenia a sladkých pokrmov. Samozrejme, nám to
zjednoduší prácu a sme vďační, že sme ho dostali,“ vysvetlila vedúca školskej jedálne
Martina Pániková, podľa ktorej dokáže konvektomat nahradiť všetky zariadenia, ktoré
majú v kuchyni. Okrem konvektomatu im do školskej kuchyne za posledné obdobie
pribudol elektrický a plynový kotol a varná panvica.
Deti z Malého Bysterca môžu voľný čas na novom detskom ihrisku na Zochovej ulici tráviť
už od konca minulého roka, ale jeho slávnostné otvorenie si mestský výbor naplánoval
na prvý júlový deň. Ihrisko so štyrmi detskými prvkami, lavičkami a oddychovou časťou je
určené pre deti od troch do dvanástich rokov a vybudované bolo v spolupráci mesta,
mestského výboru a obyvateľov z tejto lokality. Prvý deň prázdnin približne päťdesiat detí
strávilo popoludnie pri hrách a súťažiach, nechýbala ani tombola a sladké odmeny.
Nakoniec prišiel aj sľúbený Mimoň. Novým detským ihriskom sa môže popýšiť aj mestská
časť Medzihradné, kde okrem štyroch prvkov pribudlo aj nové oplotenie. Aj tu je súčasná
podoba ihriska výsledkom spolupráce mesta, mestského výboru a občanov mestskej časti.

Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila v pondelok 24. júla verejnú súťaž na výstavbu
4,4-kilometrového úseku rýchlostnej cesty R3 medzi Tvrdošínom a Nižnou.
Predpokladaná hodnota stavby je takmer 75 miliónov eur a s jej realizáciou by sa malo
začať v lete 2018. V Tvrdošíne bude úsek viesť po ľavom brehu rieky Orava a napájať sa
na existujúci obchvat Trstenej. Trasa skončí pred obcou Nižná pripojením na súčasnú
cestu I/59 prostredníctvom privádzača Nižná a okružnej križovatky Nižná – sever. Tu
dôjde k napojeniu na pripravovanú stavbu rýchlostnej cesty R3 Nižná nad Oravou – Dlhá
nad Oravou. Tento úsek je tiež veľmi dôležitý pre Dolný Kubín, keďže R3 bude prechádzať
aj cez mesto. „Mesto Dolný Kubín, vníma veľmi pozitívne informácie o začatí verejnej
súťaže na zhotoviteľa časti rýchlostnej komunikácie R3 z Tvrdošína do Nižnej, nakoľko je
tento úsek už dlhodobo v štádiu stavebného povolenia,“ povedal primátor Dolného
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Kubína Roman Matejov. Regionálne Združenia miest a obcí Slovenska spolu so združením
Iniciatíva stredné Slovensko vynaložili snahu, aby sa našli finančné prostriedky na
stavebno - technickú realizáciu práve tohto úseku.
V najväčšej materskej škôlke v meste, na ul. Odbojárov, prebiehali počas leta
rekonštrukčné práce, na ktoré Mesto v rozpočte vyčlenilo takmer 29 tis. EUR. Z nich 3
tis. EUR išlo na vymaľovanie interiéru škôlky, rovnaká čiastka na výmenu stupačiek a
rozvodov studenej vody v prevádzkovej budove škôlky, kde sa nachádza aj školská jedáleň
a necelých 22 tis. EUR na ďalšiu etapu výmeny plastových okien.
Generálnou rekonštrukciou elektroinštalácie za takmer 32 tis. EUR prešla počas leta aj
Materská škola na ulici Obrancov mieru. „Dôvodom rekonštrukcie bola už nevyhovujúca a
zastaraná elektroinštalácia v budove školy, preto sme sa ju rozhodli komplexne
rekonštruovať. Súčasťou rekonštrukcie bude realizácia nových internetových a
telefónnych rozvodov. Pribudne aj elektronické otváranie vstupu do materskej školy,“
vysvetlil Michal Švento, vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu na Mestskom
úrade v Dolnom Kubíne. Ďalšia investícia v hodnote 4 tis. EUR smerovala do
opravy poškodenej časti oplotenia škôlky. Podľa slov vedúceho odboru bolo už dlhodobo
v nevyhovujúcom stave a mohlo sa stať, že sa niekto nepovolaný dostane do priestorov
školy, prípadne hrozí riziko úrazu.
V mesiacoch august a september prebiehali stavebné úpravy križovatky na ulici
Nemocničnej. Dôvodom týchto prác bola oprava nájazdového oblúka zo strany kostola, na
ktorú Mesto Dolný Kubín vyčlenilo z rozpočtu sumu 8 000 EUR.
„Obsahom prác je najmä vybúranie cestných obrubníkov v dĺžke 32 metrov, doplnenie
vrstiev cestného telesa pri realizácii úpravy nájazdového oblúku vrátane doplnenia
asfaltového krytu s plochou 58 metrov štvorcových“ povedal Miroslav Kosmeľ, vedúci
odboru dopravy, miestneho hospodárstva a cestovného ruchu mestského úradu.
Obyvatelia Matúškovej ulice mali od začiatku augusta nové moderné detské ihrisko. Z
rozpočtu mesta bola na jeho rekonštrukciu vyčlenená celková suma 10 000 eur. Ihisko
bude slúžiť deťom od 3 do 12 rokov. „Predmetom rekonštrukcie bola výmena starých
amortizovaných prvkov detského ihriska za nové a moderné certifikované detské prvky,“
vysvetlil Miroslav Kosmeľ, vedúci odboru dopravy, miestneho hospodárstva a cestovného
ruchu na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne. Samospráva pri realizácii projektu úzko
spolupracovala s mestským výborom Staré mesto a zástupcami obyvateľov bytových
domov na Matúškovej ulici.
Mesto Dolný Kubín začiatkom augusta vyhlásilo súťaž pre projektantov a architektov na
predkladanie návrhov k pripravovanému zámeru rekonštrukcie bývalej synagógy v
Dolnom Kubíne na multifunkčný objekt. Uzávierka prijímania ponúk do prvého kola bolo
15. septembra 2017. „Snahou mesta je prostredníctvom súťaže vybrať najlepšie riešenie
pre rozšírenie účelu bývalej synagógy a následne nájsť kvalifikovaného spracovateľa
projektovej dokumentácie,“ povedal Jozef Šimek, predseda komisie pre budúcnosť bývalej
synagógy a zástupca primátora mesta Dolný Kubín. Samospráva sa ako vyhlasovateľ
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súťaže snaží o zadanie zákazky najvhodnejšiemu uchádzačovi na základe kombinácie
hodnotenia komplexnej architektonickej kvality a ceny, a to prostredníctvom procesu
porovnávania referencií a prístupov v prvom kole a predložených štúdií od troch
vyzvaných uchádzačov v druhom kole. Motiváciou pre účasť v druhom kole je honorovaná
suma 1 500 EUR.
Zámerom mesta je po viac ako trojročnej prestávke opäť vrátiť život do bývalej synagógy,
postavenej v roku 1901, ktorá do druhej svetovej vojny slúžila na náboženské účely. Podľa
slov Šimeka v nej bolo v sedemdesiatych rokoch zriadené kino, ktoré mesto
prevádzkovalo až do roku 2013. Vzhľadom na zastaranosť premietacej a ozvučovacej
techniky kina a v tej dobe aj nedostatku finančných prostriedkov na jeho digitalizáciu, sa
Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o ukončení prevádzky. V súčasnosti je objekt štyri roky
uzatvorený.
Primátor mesta Dolný Kubín Roman Matejov v marci 2017 vymenoval komisiu, ktorej
úlohou je pripraviť koncepciu ďalšieho využitia bývalej synagógy. Členovia komisie sa
predbežne zhodli na tom, že budova by mohla slúžiť ako multifunkčný objekt, ktorého
súčasťou by bola viacúčelová sála slúžiaca na pracovné a spoločenské podujatia, ako
kinosála a koncertná sála pre cca 150 návštevníkov. V ďalších priestoroch budovy by mala
byť umiestnená turistická informačná kancelária, stála expozícia židovského múzea,
priestor slúžiaci ako zázemie pre podujatia v sále pre približne 50 ľudí a priestory pre
sídlo mestskej televízie. Predpokladaná celková výška investície je maximálne 1 mil. EUR
vrátane DPH.
Spolok bývalých urbarialistov obce Veľký Bysterec – pozemkové spoločenstvo v priebehu
mesiaca august v rámci svojho investičného plánu zrealizoval rekonštrukciu a úpravu
povrchu existujúcej poľnej cesty na „Stariny" v k.ú. Veľký Bysterec. Úprava povrchu
cesty sa uskutočnila na základe ohlásených stavebných a udržiavacích prác, v zmysle
projektovej dokumentácie pre ohlásenie stavby, a bola v plnej výške hradená z finančných
zdrojov spoločenstva. Stavebno-technické úpravy povrchu cesty spočívali v zlepšení
zjazdných vlastností existujúcej poľnej cesty a skvalitnení prístupu k pozemkom
súkromných osôb, ako i prístupu poľnohospodárskej a požiarnej techniky k okolitým
lesným porastom a objektom – zahradkárskym chatkám. V neposlednom rade upravený
povrch cesty umožní bezpečnejší a plynulejší prístup majiteľom záhradkárskych chát v
rámci jednotlivých záhradkarskych osadách, ktorí ju zároveň môžu využívať a vyhnúť sa
tak poškodzovaniu poľnohospodárskej pôdy a pasienkom neuváženým vytváraním
„umelých" ciest.
V septembri prebehli práce na oprave chodníkov, tentokrát prišlo na rad 84 m2 chodníka
na ulici Medzihradská v celkovom náklade 2500 EUR a chodníka v dĺžke 205 m a výmere
422 m2 na ul. Československej armády. Tu bol vykonaný objem prác v sume 25 tis. EUR,
keď okrem vybúrania existujúceho povrchu boli osadené nové obrubníky, položené
podkladové vrstvy a betónový podklad, uskutočnená výšková úprava poklopov a položená
betónová dlažba.
Stavebné činnosti prebiehali aj na oprave chodníka na ulici M. R. Štefánika, od vstupu do
spoločnosti SEZ, a. s., po lavicu cez rieku Orava v dĺžke necelých 250 metrov. Nahradenie
pôvodného povrchu asfaltobetónom, výmena a doplnenie obrubníkov, preloženie dvoch
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lámp verejného osvetlenia a výšková úprava poklopov si vyžiadali finančné prostriedky vo
výške 41 tis. EUR.
Rozšírenie existujúcich spevnených plôch pri bytovom dome č. 1966 na ulici Mierová na
Brezovci o viac ako 100 m2 za sumu viac ako 7 tis. EUR by malo zlepšiť obslužnosť
bytového domu. Na Chočskej ulici 1536 prebehla oprava schodiska s novým povrchom a
zábradlím za 2 tis. EUR, na ulici Odbojárov 1955 boli uskutočnené práce na schodoch pri
dvoch vstupoch do bytového domu vrátane odvodňovacích žľabov v čiastke 5 tis. EUR.
V stredu 13. septembra sa začali udržiavacie práce na kolonádovom moste, ktoré trvali
do konca septembra. Bol odstránený pôvodný náter a konštrukcia mosta ošetrená novým
náterom, čo si vyžiadalo aj dočasný zákaz vstupu na most počas prác. Z rozpočtu mesta
bolo na tieto práce vyčlenených 60 tisíc EUR.
V priebehu mesiaca september Mesto Dolný Kubín ukončilo výmenu strešnej krytiny na
altánku v Parku Martina Kukučína. V rámci opráv a údržby boli demontované staré,
rozsušené a poškodené drevené šindle a latky, namontovaná nová hydroizolačná fólia,
strešné latky a šindle z červeného smreka. Povrch šindľov a latiek, ako aj celej konštrukcie
altánku bol následne natretý ochrannou farbou. Celkové náklady dosiahli takmer 3 600
EUR, z toho 3 tis. EUR z rozpočtu mesta a sumou 600 EUR na nákup šindľov prispel
Žilinský samosprávny kraj. Altánok tak aj naďalej slúži návštevníkom parku a na kultúrne
podujatia, t.j. vystúpenia interpretov a hudobných skupín.

Mesto Dolný Kubín v roku 2017 investovalo do rekonštrukcií zimného a letného
štadióna približne 160 tis. EUR, vrátane 70-tisícovej finančnej podpory od Slovenského
zväzu ľadového hokeja. Už počas letných mesiacov prebehli na zimnom štadióne práce na
celkovej obnove šatní a chodieb v sume takmer 15 tis. EUR. Súčasťou rekonštrukcie, ktorá
sa začala v júni, bola výmena podlahových krytín v šatniach, výmena starých svietidiel za
úsporné led osvetlenie, nahradenie sprchových batérií úspornými tlačidlovými a
vymaľovanie šatní a chodieb.
V septembri prešiel zimný štadión komplexnou rekonštrukciou mantinelov, ochranných
skiel, úpravou striedačiek a trestných lavíc z dôvodu zmeny medzinárodných pravidiel
ľadového hokeja. Mestskí poslanci na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve dňa 8.
augusta rozhodli o schválení finančných prostriedkov na financovanie akcie. Celkové
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náklady na rekonštrukciu predstavovali viac ako 92 tis. EUR, z čoho finančný príspevok
Slovenského zväzu ľadového hokeja predstavoval 70 tis. EUR.
Od 15. augusta prechádza obnovou aj letný štadión, a to v rámci zníženia energetickej
náročnosti budovy. Podľa slov vedúceho odboru výstavby a životného prostredia na
Mestskom úrade Dolný Kubín Pavla Stareka sa zatepľujú existujúce obvodové steny
prvého podlažia a doplní sa nová omietka. Realizovala sa tiež výmena plastových okien,
dverí a bleskozvodová sústava. V roku 2017 bolo na to vyčlenených ďalších 60 tis. EUR.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Dolný Kubín v minulosti schválilo opravy letného štadióna z
vlastných zdrojov mesta. Z tohto dôvodu sa musia práce realizovať podľa jeho finančných
možností a obnova letného štadióna bola preto rozdelená na niekoľko etáp. V prvej etape
v roku 2016 bola mestským zastupiteľstvom schválená suma 60 tis. EUR, za ktoré bol
odstránený statikom potvrdený havarijný stav letného štadióna, oprava strešnej
konštrukcie tribúny, vymenili sa konštrukcie bránok, urobila sa rekonštrukcia
zdravotechnickej inštalácie v jednej šatni a úprava hracej plochy na oficiálne parametre
105 x 68 metrov, ktorá bola nutná na základe podmienok Slovenského futbalového zväzu.
Pre rok 2017 bolo financovanie rekonštrukčných prác odsúhlasené mestským
zastupiteľstvom v rovnakej výške ako v roku 2016, a to 60 tis. EUR.
Novú tvár dostalo v priebehu mesiacov september a október ihrisko na Banisku, kde
zrekonštruovaním jeho pôvodnej plochy s antukovým povrchom vzniklo multifunkčné
ihrisko s umelou trávou. Vytvorilo sa tak záujmové územie s atraktívnejšou možnosťou na
športové vyžitie pre rôzne vekové kategórie. Náklad predstavoval takmer 60 tis. EUR.
Mesto Dolný Kubín sa za účelom zvýšenia bezpečnosti a pohodlia užívateľov budovy
rozhodlo na telocvični na sídlisku Brezovec dobudovať bezbariérový vstup spolu s jeho
rozšírením. V rozpočte mesta bolo na tieto práce vyčlenených približne 41 tis. EUR.
„Dôvodom prác bola zmena vlastníckych vzťahov v bývalom areále budovy školy a z toho
vyplývajúca potreba prístavby a vytvorenie nového vstupu do budovy telocvične s jej
prepojením na vonkajšie športoviská,“ vysvetlil Pavol Starek, vedúci odboru výstavby a
životného prostredia na Mestskom úrade Dolný Kubín. Prístavba s hlavným vstupom do
budovy telocvične bude zároveň plniť funkciu šatne na prezutie. Súčasťou prístavby je aj
prístupový chodník k parkovisku mesta a vonkajšie osvetlenie.
Koncom roka 2017 prechádzala rekonštrukciou aj Základná umelecká škola Petra
Michala Bohúňa. Tá spočívala zo zateplenia väčšej časti obvodového plášťa, výmeny
okenných, dverných výplní a strešnej krytiny, z nového náteru, rekonštrukcie
hydroizolácie proti vzlínaniu vlhkosti do obvodového nadzemného muriva, opravy
fasádnej omietky z čelnej strany, výmeny strešnej krytiny vrátane opravy poškodených
detailov krovu, výmeny zvodových a odkvapových rúr a klampiarskych detailov. Spolu s
výmenou strešnej krytiny došlo k montáži novej bleskozvodovej sústavy. Na jednu z
najväčších investícií mesta v sledovanom roku samospráva vyčlenila približne 154 tis.
EUR.
„Dôvodom týchto prác na škole je zníženie energetickej náročnosti budovy, odstránenie
príčin vlhnutia muriva a výmena strešnej krytiny tak, aby bola zachovaná vzácna kolónia
netopiera obývajúca podstrešný priestor. Mesto tieto práce konzultuje s ochranármi,“
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vysvetlil Pavol Starek, vedúci odboru výstavby a životného prostredia na Mestskom úrade
Dolný Kubín.

V priestoroch dolnokubínskeho aquaparku v stredu 25. októbra slávnostne otvorili nové
priestory saunového sveta. Prestrihnutím pásky tak zástupcovia AquaRelaxu Dolný
Kubín a Mesta odovzdali priestory do užívania. Prví návštevníci by si mohli vyskúšať nové
ponúkané služby už pred Vianocami. Celkové náklady na výstavbu saunového sveta
predstavujú takmer 450 tisíc eur.
Od začiatku júla pracovníci stavebnej firmy začali s prácami na izoláciách, osádzaní
podlahového kúrenia, obkladu a sanity. Z finančných dôvodov sa dostavba saunového
sveta rozdelila na tri etapy. „Prvá etapa bola najdrahšia, pretože zahŕňala vybavenie
nevyhnutné na začatie prevádzky. Obsahovala kompletnú rekonštrukciu šatní, sanity,
všetkých toaliet a spŕch, ochladzovacích a masážnych spŕch. Pribudli aj ďalšie štyri sauny
- fínska, soľná, infra, bylinková sauna, jedna vírivka, relaxačná pyramída a ochladzovací
bazén. Okrem sáun sa môžu návštevníci tešiť na šesť vyhrievacích lavíc,“ vysvetlil
Stanislav Vilček, konateľ spoločnosti AQUA KUBÍN, s.r.o..
„Momentálne bolo z troch navrhovaných etáp dostavby saunového sveta aquaparku
Aquarelax Dolný Kubín zrealizovaných celá prvá etapa a polovica druhej. Čiže sa nám
podarilo k dnešnému dňu vybudovať aj časť z plánovanej druhej etapy,“ povedal Vilček.
Za necelé štyri mesiace sa dokončili vstupné priestory so šatňami a saunová hala so štyrmi
saunami. Kombinovaná sauna bude v tejto etape využívaná ako sauna fínska. Vzhľadom
na neprimerane vysoké nároky na pôvodne navrhované „mŕtve more“ so slanou vodou
bolo od tohto zámeru upustené a tento bazén bol v tejto etape prestavaný na relaxačnú
vírivku. Zo saunovej haly, v mieste ochladzovacieho bazéna, sa otvorí východ pre možné
ochladzovanie v exteriéri.
„V priebehu mesiaca november by malo prebehnúť odovzdávanie hotovej stavby, potom
skúšobná prevádzka a spustenie do ostrej prevádzky. Čo sa týka ďalších etáp, tie budú
závisieť od hospodárskych výsledkov AQUA KUBÍN, s.r.o. a zároveň od možnosti podpory
zo strany štátu alebo mesta,“ objasnil konateľ Vilček.
Ak sa finančné zdroje podarí nájsť, tak podľa slov Vilčeka bude v druhej etape
kombinovaná sauna využívaná ako infrasauna a taktiež pribudne veľká fínska sauna,
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hydromasážna sprcha a snežná miestnosť. „V tretej etape sa saunový svet doplní o veľký
relaxačný bazén a dve ochladzovacie masážne sprchy. Po týchto prácach budeme konečne
schopní ponúkať komplexné služby, teda plavecký bazén, vodný svet a wellness,“ uzavrel.
Saunový svet bude mať samostatný vstup s recepciou. O komfort zákazníkov sa budú
starať dvaja zamestnanci. Ceny jednotlivých vstupov a balíkov zatiaľ ešte nie sú presne
vyčíslené.
Mesto Dolný Kubín na základe analýzy stavu dopravy v meste pristúpilo s platnosťou od
1.6.2016 k regulácii statickej dopravy v centre mesta. Cieľom regulácie bolo zvýšenie
obrátkovosti existujúcich parkovacích miest, vytlačenie dlhodobo parkujúcich
motorových vozidiel z centra mesta a v neposlednom rade zlepšenie dopravnej situácie.
Na základe požiadaviek občanov mesta prevádzkovateľ parkovacieho systému, Mesto
Dolný Kubín, rozhodol o skúšobnom vyčlenení parkoviska pri Slovenskej pošte v smere
od OD LIDL zo systému spoplatneného parkovania pre občanov, ktorí krátkodobo
navštívia Slovenskú poštu z dôvodu prevzatia poštových a iných zásielok, aby títo mohli
predmetné parkovisko bezplatne využívať. Parkovisko však v súčasnej dobe neplní zámer,
na aký bolo v bezplatnom režime spustené. Dlhodobo na ňom parkovali motorové vozidlá
občanov, ktorí mali svoje prevádzky buď v budove Slovenskej pošty, alebo v okolitých
budovách, pričom klienti pošty tu nemali možnosť parkovania. Z tohto dôvodu bolo dňom
1.11.2017 parkovisko so 17 parkovacími miestami začlenené do režimu spoplatneného
parkovania.
V novembri Železnice Slovenskej republiky vzhľadom na stupeň poškodenia budovy
železničnej zastávky Mokraď pristúpili k asanácii budovy zastávky, ktorá by mala byť
nahradená štandardizovaným prístreškom. Rekonštrukcia nemala vplyv na grafikon
železničnej dopravy a platný cestovný poriadok.
Na Radlinského ulici v centre mesta Dolný Kubín prebiehali od októbra rekonštrukčné
práce na verejnom priestranstve s charakterom malého námestia medzi Hotelom
Park, poisťovňou Allianz, OD COOP Jednota a cukrárňou Arkada. Ich hlavným cieľom bolo
líniové prepojenie blízkeho hotela s pôvodným priestorom pred ním v rámci postupnej
revitalizácie centra mesta. Samospráva vyčlenila v rozpočte mesta na tieto práce 65 tis.
EUR.
„Dôvodom rekonštrukcie je spoločenská objednávka na opravu spevnenej plochy z liateho
betónu s otlačeným vzorom zámkovej dlažby, ktorá už vykazovala nevyhovujúci technický
i vizuálny stav,“ vysvetlil Pavol Starek, vedúci odboru výstavy a životného prostredia na
Mestskom úrade v Dolnom Kubíne.
Počas rekonštrukčných prác pribudli na námestí pred cukrárňou dva nové reflektory
verejného osvetlenia, vodovodná prípojka a fontánka, dvanásť lavičiek a rámy na bicykle.
Odstránili sa schody k hotelu a vytvorila sa plošina pre imobilných občanov.
Od konca októbra do decembra prebiehali stavebné úpravy pred Základnou školou
Janka Matúšku, ktorých cieľom bolo zvýšenie bezpečnosti detí, dochádzajúcich do školy
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pešo, autobusom či autom, zabránenie vzniku kolíznych situácií chodcov s automobilmi a
rozšírenie počtu parkovacích miest. Pribudli aj nové chodníky a bolo doplnené verejné
osvetlenie a upravené verejné priestranstvo. V rozpočte mesta bolo na tieto stavebné
úpravy vyčlenených približne 85 tis. EUR.

V posledných dvoch mesiacoch roka došlo k rekonštrukcii vstupu na historický
cintorín. Keďže pôvodný vstup priamo z komunikácie mohol spôsobiť kolíznu situáciu,
boli vyčlenené finančné prostriedky v sume 16 tis. EUR na nový vstup od autobusového
nástupišťa. Kvôli nemu bolo potrebné vybúrať časť oplotenia a dlažby a vybudovať nový
vjazd, vstup s bránou a osadiť dlažbu.
Rekonštrukciou a modernizáciou verejného osvetlenia prešlo koncom roka aj Námestie
Jána Vojtaššáka na sídlisku Brezovec. Dôvodom bolo zvýšenie bezpečnosti občanov a
skrášlenie okolia vo večerných hodinách. Ako povedal Miroslav Kosmeľ, vedúci odboru
dopravy, miestneho hospodárstva a cestovného ruchu mestského úradu, „obsahom prác
bola rekonštrukcia a modernizácia deviatich kusov svetelných miest existujúceho
verejného osvetlenia na námestí, obnova rozvodov pre vianočnú výzdobu námestia a
modernizácia nasvietenia kostola v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie.“
Podľa jeho slov boli na námestí pred kostolom osadené aj päť metrov vysoké stožiare s
led svietidlami na existujúcich a menej osvetlených miestach, pribudlo osvetlenie krytých
schodov pod drevenou pergolou a nové osvetlenie dostal aj pomník Jána Vojtaššáka.
Samospráva vyčlenila z rozpočtu mesta na tieto práce sumu 22 tis. EUR a rímskokatolícka
farnosť v Dolnom Kubíne uhradila práce súvisiace s inštaláciou osvetlenia na kostole.
Základná škola Janka Matúšku v Dolnom Kubíne uspela v projekte „Záchrana som ja", keď
z celkového počtu 376 zapojených škôl bola medzi 50 ocenenými. Vďaka tomu získala v
stredu 23. novembra pre žiakov prvého stupňa zážitkový a pre učiteľov certifikovaný kurz
prvej pomoci a automatický externý defibrilátor. Ide o zariadenie, ktoré pomáha pri
poskytovaní prvej pomoci tým, že je pomocou elektrického výboja schopné obnoviť
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správny srdcový rytmus. Stačí ak sa pacientovi priložia na hrudník defibrilačné elektródy,
prístroj sám analyzuje jeho stav a v prípade potreby použije elektrický výboj. Ako povedal
Miroslav Nagy, hlavný tréner z Falck Academy, s.r.o., „cieľom projektu je vrátiť prvú
pomoc do škôl, oprášiť vedomosti o prvej pomoci a sprostredkovať to žiakom na
základných školách. Dnes prešlo v Dolnom Kubíne kurzom okolo 150 detí.“
Do súťaže sa mohol prihlásiť triedny kolektív žiakov prvého stupňa všetkých typov
základných škôl. Deti mali za úlohu napísať príbeh na tému prvej pomoci a bezpečnosti na
cestách. Témy mohli byť rozprávkové, z ríše zvierat, z reálneho života, alebo vymyslené.
Podmienkou bolo, že každý príbeh musel byť tematicky zameraný na prvú pomoc,
záchranu života, prevenciu pred úrazmi a bezpečnosť na cestách. Okrem toho každý
príbeh musel obsahovať tri kresby, ktoré boli priamo súčasťou písaného príbehu. Jedna
ilustrácia mala zobrazovať život zachraňujúce telefónne čísla, ako sú 150, 155, 158, 112,
druhá tému bezpečnosti na cestách a posledná mala byť podľa vlastného výberu.
Výstupným formátom príbehu bola vlastnoručne pripravená jednoduchá publikácia.
„Písali sme príbeh, kde sa chlapec svojou nepozornosťou dostal do problému tým, že si
nezaviazal šnúrku na topánke, spadol a zlomil si nohu. Museli sme zranenie riešiť
telefónom a potom prišla záchranná služba,“ povedala Lýdia Katreniaková, triedna
učiteľka 3. C triedy.
Organizátorom súťaže bola Nadácia Allianz a nezisková organizácia Falck, n.o.
Mesto Dolný Kubín v marci podpísalo dohodu o spolupráci na realizáciu cezhraničného
projektu Digitálne dedičstvo Powiatu Limanowského a Dolného Kubína, financovaného
zo zdrojov Európskej únie z programu INTEREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.
Cieľom projektu bola propagácia oboch regiónov na slovenskej a poľskej strane. Jednou z
aktivít bolo spracovanie mobilnej aplikácie, ktorej súčasťou sú takzvané questy.
Questy sú úlohy, ktoré hráč alebo skupina hráčov plní za účelom získania odmeny. V
tomto prípade to predstavuje vytýčenie trasy po zaujímavostiach mesta pomocou
informácií uvedených vo veršovaných pokynoch, ktoré obsahujú hádanky. Každý quest
vedie k miestu, kde je ukrytý poklad. Nájdený poklad potvrdzuje prechod celého questu a
správne vyriešenie hádanky. V Dolnom Kubíne boli vytvorené dva questy: literárny a
historický. Literárny sa zameriava na literárnych dejateľov pôsobiacich v našom meste a
historický ide po trase významných a dôležitých budov v Dolnom Kubíne.
Questy v závere roka tvorili študenti Obchodnej akadémie Matúš Janidžár, Janka Svitková,
Zuzana Kušnieriková a Martina Sroková, zapojili sa aj študenti Gymnázia P. O.
Hviezdoslava Iveta Kľúčiková a Martin Maretta. Odborný dohľad im robili Ľubica
Chmelíková, Dagmar Kubištová a Ján Bencúr.
Ďalšou aktivitou bolo rozmiestnenie 15-tich zariadení, tzv. beaconov k tesnej blízkosti
zaujímavostí v meste Dolný Kubín. Beacony vysielajú signál, ktorý je prepojený s
mobilnou aplikáciou. V prípade, že sa turista priblíži ku konkrétnej zaujímavosti a bude
mať spustenú mobilnú aplikáciu, dozvie sa, o akú zaujímavosť ide, a bude si môcť prečítať
aj stručný popis. Obidve aktivity sú zrkadlovo realizované aj na strane poľského partnera
v Limanovej, preto bude aplikácia fungovať ako dvojjazyčná.
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Dolnokubínska materská škola Na Sihoti počas novembra a decembra kompletne
zrekonštruovala dve výdajné školské kuchynky. Vymenili sa rozvody elektriny, vody,
obklady a dlažba. V rámci rekonštrukcie pribudol do kuchyniek aj nový nábytok a dve
umývačky riadu. Hodnota diela predstavovala 10 tis. EUR.
Podľa vedúceho odboru školstva, kultúry, mládeže a športu mestského úradu Michala
Šventa materská škola nemá vlastnú jedáleň, preto sú nutné pri triedach výdajné kuchyne.
V materskej škole bolo navyše potrebné riešiť havarijnú situáciu. Peniaze, pôvodne
určené na opravu oplotenia a kuchyniek, museli nakoniec použiť na obnovu podlahy a
stien, ktoré boli poškodené únikom vody.
„Tento rok sme museli kvôli bezpečnosti detí za 10 tis. EUR zrekonštruovať časť
oplotenia, ktoré bolo zničené,“ dodal Švento.
Mestský výbor Veľký Bysterec daroval Materskej škole na Sihoti 600 EUR, ktoré použili na
nákup 70 rozprávkových kníh pre všetkých šesť tried. Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo
aj veľké spoločné čítanie.
Aj v Materskej škole na Námestí slobody sa v novembri opravovalo oplotenie. Dôvodom
bol jeho dezolátny a havarijný stav. Z fondu údržby školských zariadení smerovalo na
prvú časť jeho rekonštrukcie necelých päťtisíc EUR.
Týždenník MY Oravské noviny sa v článku s názvom Na Orave už niet hutníkov, firma
siahla po cudzincoch, venoval 15. decembra skutočnosti, že vďaka pozitívnemu vývoju
nezamestnanosti sa aj firmy na Orave museli obzerať po zamestnancoch v zahraničí. Ako
povedal výkonný riaditeľ OFZ, a. s., Branislav Klocok, na Orave už nie je ďalšia pracovná
sila, ktorá by bola pre nich schopná a ochotná v hutníckom priemysle pracovať. Keď k nim
príde nový človek, uvidí elektrickú pec a zistí, aká náročná práca hutníka je, neraz si radšej
vyberie prácu v hale pri montážnom páse, hoci aj za menej peňazí. Nezamestnanosť na
Slovensku klesla na historické šesťpercentné minimum. V okrese Dolný Kubín bolo
v októbri 1122 nezamestnaných, schopných nastúpiť do práce, čo je 5,66 %.
Zamestnávateľov už dlhšiu dobu trápil nedostatok nielen kvalifikovaných pracovných síl,
ale aj ľudí na bežné profesie, ktoré nevyžadujú špeciálne vzdelanie. Preto siahli po ľuďoch
z tretích krajín, teda krajín mimo Európskej únie. V OFZ v roku 2016 zamestnali piatich
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Brazílčanov, ktorých potrebovali na spustenie výroby kovového kremíka. Brazílčania
pomohli zvýšiť počet pracovných miest v závode o tri desiatky. Ale kde vziať ľudí, ktorí by
ich zaplnili? OFZ siahla po Ukrajincoch. Tých mali do dvadsať a plánovali ich počet zvýšiť
na dvojnásobok. Majú totiž prax v hutníckych závodoch, sú väčšinou šikovní a spoľahliví.
Najväčší zamestnávateľ na Orave, Miba Sinter Slovakia, dáva prácu približne 1500 ľuďom,
medzi nimi jedného Inda, Srba a štyroch Ukrajincov. Miba je niekoľko rokov zapojená do
duálneho vzdelávania, no ani to nestačí pokryť jej potreby. Pred otvorením bola ďalšia
výrobná hala, kde prácu nájde 120 ľudí. Ako povedala personálna riaditeľka Eva Mancová,
využívajú rôzne spôsoby náboru a jednou z možností sú aj pracovníci mimo Európskej
únie. Mnohých zamestnávateľov odrádzajú tvrdé podmienky polície a úradov práce. Ak
chce na Slovensku pracovať cudzinec z krajín mimo EÚ, musí získať prechodný pobyt. Ten
získa len na základe pracovnej zmluvy alebo prísľubu o získaní zamestnania. Získaniu
dvoch dôležitých dokumentov predchádza veľa návštev na úradoch. Úradníci žiadajú aj
dokumenty, ktoré podľa Klocoka nie sú dôležité. Musia mať potvrdenie, že nemajú
cudzokrajnú chorobu, napríklad maláriu. Chápe, že pri ľuďoch prichádzajúcich
z exotických krajín to je namieste, ale pri Ukrajincoch? Tvrdým kritériám podlieha aj
zamestnanie rodinných príslušníkov. Partner príchodom na Slovensko nezískava
automaticky možnosť zamestnať sa, prácu môže dostať až po 12 mesiacoch. Pokiaľ chce
nepracujúci partner požiadať o pracovné povolenie, úrad ho môže udeliť len cudzincovi,
ak voľné pracovné miesto nie je možné obsadiť uchádzačom o zamestnanie, vedeným
v evidencii uchádzačov o zamestnanie. A keďže pracovné miesto chyžnej je možné obsadiť
aj nekvalifikovaným človekom, úrad práce ho Ukrajinke nevydá. Skúsenosti s tým mala aj
majiteľka reštaurácie Danka Krasničanová. Tá chápe, že štát sa bráni tomu, aby si
priviedla kuchára z Ukrajiny. Ale nechápe, prečo by nemohla zamestnať ako pomocnú silu
do kuchyne jeho ženu, ktorej tu dovolia prísť, keď na to miesto už dlhú dobu márne hľadá
človeka. Rodina žije len z manželovho platu, finančne to nemajú ľahké. Ich dieťa chodí do
našej školy, využívajú našich lekárov. Keby im dovolili zamestnať sa, pomohli by nielen
rodine, ale aj štátu platením daní a odvodov. V poslednej dobe, aj na základe tlaku
zamestnávateľov a situácie na trhu práce sa začína hovoriť o uvoľnení prísnych
podmienok pre partnerov pracujúcich cudzincov.
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5. Školstvo a vzdelávanie
Prvá časť tejto kapitoly obsahuje krátke hodnotenie škôl a školských zariadení na území
mesta Dolný Kubín v školskom roku 2016/2017, vychádzajúce predovšetkým zo správ o
výchovno-vzdelávacej činnosti jednotlivých škôl za uvedený školský rok.
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava
V školskom roku 2016/2017 vedenie školy tvorili: riaditeľ Mgr. Peter Hacaj (do
31.3.2017), zástupca pre výchovno-vzdelávací proces Mgr. Ľuboslav Kováčik (do
30.6.2017) a zástupca pre technicko-ekonomické činnosti Mgr. Ján Furinda (do
30.6.2017), od 1.4.2017 bol riaditeľom školy RNDr. Peter Strežo, a od 1.7.2017
zástupkyňou pre výchovno-vzdelávací proces Mgr. Dáša Ullmannová a zástupcom pre
ekonomicko-technické činnosti Mgr. Vladimír Gogolák. Predsedom rady školy bol Mgr.
Leonard Vajdulák.
Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 41 pedagogických zamestnancov (30 žien a
11 mužov), z ktorých všetci dosahovali požadovanú kvalifikáciu. Na škole pôsobilo aj 11
nepedagogických zamestnancov.

Kapacita školy predstavovala 550 žiakov, k 31.8.2017 ju navštevovalo spolu 476 žiakov, z
toho 325 v 12 triedach štvorročného gymnázia a 151 žiakov v siedmich triedach
osemročného gymnázia. Na konci školského roka bolo 207 žiakov vyznamenaných, 148
žiakov prospelo veľmi dobre a 121 prospelo.
Priemerná úspešnosť externej časti maturitnej skúšky: Slovenský jazyk a literatúra 69,33
%, Anglický jazyk 65,18 % a Matematika 46,54 %.
Priemerná úspešnosť písomnej formy internej časti maturitnej skúšky: Slovenský jazyk a
literatúra 78,44 % a Anglický jazyk 63,84 %.
Priemerná úspešnosť ústnej formy internej časti maturitnej skúšky: Slovenský jazyk a
literatúra 1,49, Anglický jazyk 1,86, Nemecký jazyk 2,0, Ruský jazyk 1,57, Matematika
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1,43, Biológia 1,61, Dejepis 1,92, Fyzika 1,40, Geografia 2,08, Chémia 1,17, Informatika
1,42 a Občianska náuka 1,52.
Okrem 38 učební mala škola k dispozícii dve telocvične. Vybavenie technikou: 107 ks PC,
16 ks dataprojektorov a 4 interaktívne tabule. Škola nemala vlastný internát ani školskú
jedáleň.
Cieľ koncepčného zámeru rozvoja školy je koncipovaný na obdobie piatich rokov. V
sledovanom období bol predpoklad stabilizovania 21 triedneho gymnázia, z toho 8 tried
štvorročného, 8 tried osemročného a 5 tried bilingválneho štúdia. Pri formulácii
koncepcie školy boli stanovené nasledovné priority:
- udržať a zvyšovať odbornosť pedagogického zboru
- zabezpečiť novú transformáciu výchovy a vzdelávania
- vytvoriť efektívne školské vzdelávacie programy s aplikáciou nových foriem a metód
práce
- zabezpečiť štandardizáciu vzdelávania s cieľovými požiadavkami pre žiakov
- pružne riešiť problémy a konflikty
- zviditeľniť školu cez úspechy žiakov a učiteľov školy.
V rámci SWOT analýzy medzi silné stránky školy patril kvalifikovaný pedagogický zbor,
koncepčná príprava na prestavbu vzdelávania z tradičnej na modernú školu, interakcia
škola - žiak - rodič - trh práce, rozširovanie ponuky vzdelávania formou nových
voliteľných predmetov, výborné výsledky žiakov na maturitných skúškach, umiestnenia
absolventov na vysoké školy a vzdelávanie učiteľov. Slabou stránkou bola potreba
doplnenia učebných pomôcok, potreba úpravy interiéru školy a malé možnosti finančnej
motivácie učiteľov. Príležitosti škola videla v možnosti získania finančných prostriedkov z
projektov, v rozšírení mimoškolských aktivít a v možnosti získavania finančných
prostriedkov z prenájmu športovej haly. Naopak, rizikom bol nedostatok finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku školy a nižšia pôrodnosť.
Žiaci v školskom roku 2016/2017 na škole pracovali nasledovné útvary záujmového
vzdelávania: dejepisný, matematický, biologický, chemický, divadelný v nemeckom jazyku,
volejbalový, halový futbal, kondičné posilňovanie, stolnotenisový, nemeckého a ruského
jazyka.
Úspechy žiakov na predmetových olympiádach, postupových a športových súťažiach:
Timea Trnkócyová obsadila 6. miesto v celoslovenskom kole a zvíťazila v krajskom kole
olympiády v nemeckom jazyku, Laura Števonková bola piata a Tania Faglicová deviata v
krajskom kole olympiády v anglickom jazyku a Damián Hoferica šiesty v krajskom kole
dejepisnej olympiády.
V súťaži v bedmintone žiaci Ševčík a Turčina zvíťazili v krajskom kole a piati skončili v
celoslovenskom kole, žiačky Bogáňová a Plutinská skončili v krajskom kole druhé.
Z ďalších aktivít školy je potrebné spomenúť spoluprácu s Goetheho inštitútom v
Bratislave na projekte „Školy partneri budúcnosti" s možnosťou pokračovať v
bezplatných kurzoch pre učiteľov nemeckého jazyka. Podobne majú možnosť absolvovať
letné jazykové kurzy aj vybraní žiaci. Škola pokračovala v projekte dobrovoľníckej služby
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„kulturweit" v rámci škôl PASCH. Išlo o podporu angažovanosti, interkultúrnej
kompetencie a otvorenosti voči svetu mladých ľudí.
V škole vychádzal školský časopis „Modré stránky", prinášajúci aktuálne informácie z
diania na škole.
Obchodná akadémia Dolný Kubín
V školskom roku 2016/2017 vedenie školy tvorili: riaditeľka Ing. Vilma Janotíková,
zástupkyňa pre výchovu a vzdelávanie Ing. Antónia Bedleková a zástupca pre technickoekonomické činnosti Ing. Michal Batuna. Predsedníčkou rady školy bola RNDr. Eva
Zajacová.
Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 29 pedagogických zamestnancov (24 žien a 5
mužov, všetci kvalifikovaní) a 16 nepedagogických zamestnancov.
Kapacita školy bola 600 žiakov, k 31.8.2017 ju navštevovalo 330 žiakov, z toho 293 v 12
triedach denného štúdia a 37 študentov v dvoch triedach externého a kombinovaného
štúdia. Ku koncu školského roka bolo 77 žiakov vyznamenaných, 113 žiakov prospelo
veľmi dobre, 129 prospelo, 11 žiakov neprospelo a dvaja neboli klasifikovaní.

Priemerná úspešnosť externej časti maturitnej skúšky: Slovenský jazyk a literatúra 60,7
%, Anglický jazyk B1 51,2 %, B2 65,8 % a Matematika 23,9 %.
Priemerná úspešnosť písomnej formy internej časti maturitnej skúšky: Slovenský jazyk a
literatúra 70,00 %, Anglický jazyk B1 59,70 % a B2 83,00 %.
Priemerná úspešnosť ústnej formy internej časti maturitnej skúšky: Slovenský jazyk a
literatúra 2,54, Anglický jazyk B1 2,44, B2 1,40, Teoretická časť odbornej zložky 1,79 a
Ruský jazyk B1 1,00.
Záverečnú skúšku z pomaturitného odboru Daňové služby vykonalo 17 žiakov.
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Škola mala okrem 36 učební školský internát s kapacitou 93 miest a školskú jedáleň s
kapacitou 500 obedov. Zo športovísk to bola telocvičňa, vonkajšie ihrisko, posilňovňa,
sauna a floorbalové ihrisko. Z techniky využívala 279 ks PC, 23 dataprojektorov a 9
interaktívnych tabúľ.
Pre školský rok 2016/2017 mala škola zadefinované nasledovné koncepčné ciele:
1. Propagovať víziu otvorenej školy - otvorenej novým myšlienkam, smerom a spolupráci
2. Zapájať sa do projektovej činnosti v národnom a medzinárodnom meradle
3. Uskutočňovať aktívny marketing školy na vytvorenie priaznivého obrazu školy na
verejnosti
4. Používať výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré napomôžu rozvoju a upevňovaniu
kľúčových a odborných kompetencií žiaka, v súlade so školským vzdelávacím programom
5. V externej časti maturitnej skúšky dosiahnuť vyšší ako národný priemer vo všetkých
predmetoch
6. Vypracovať a realizovať plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných
zamestnancov podľa potrieb školy
7. Skvalitňovať materiálno-technické vybavenie školy
8. Vo výchovnej oblasti rozvíjať myšlienky humanizmu a predchádzať všetkým formám
diskriminácie, antisemitizmu a intolerancie.
Silnými stránkami školy podľa SWOT analýzy sú dlhoročná tradícia vo vzdelávaní, dobré
meno na verejnosti, dobrá spolupráca s okolím školy, plná kvalifikovanosť pedagógov a
vysoká odborná úroveň vyučovania, dobré technické vybavenie, využívanie priestorov na
mimoškolské aktivity a krúžky, ucelený komplex školy (ubytovanie, stravovanie,
telocvičňa, bufet, sauna a školská knižnica), bezbariérový prístup, humánne prostredie,
skúsenosti s projektovou činnosťou a medzinárodnou spoluprácou a zrekonštruovaná
budova školy. Naopak, slabými stránkami školy sú vyšší vekový priemer pedagogických
zamestnancov, nižšia možnosť výberu a počtu žiakov, nedostatočný záujem
podnikateľského prostredia o spoluprácu a gramotnosť pedagógov v cudzích jazykoch.
Príležitosťou školy je využívanie štrukturálnych fondov ako mimorozpočtových zdrojov
financovania, rozšírenie medzinárodných projektov, možnosť získania mimorozpočtových
zdrojov financovania, prezentácia školy, podpora vzdelávania pedagógov, súlad
odbornosti žiakov s potrebami praxe, možnosť štúdia na VŠ a pomaturitnom štúdiu a
spolupráca s rodičmi, s radou školy, s regionálnymi zamestnávateľmi a školami. Rizikami
sú nepriaznivý demografický vývoj, konkurencia škôl s podobnými alebo príbuznými
študijnými odbormi, nedostatočné spoločenské ohodnotenie pedagogických
zamestnancov, znižovanie vedomostnej úrovne žiakov a nasýtenosť trhu práce.
Žiaci mali možnosť pracovať v nasledovných útvaroch záujmového vzdelávania:
Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Začíname s azbukou, Objavovanie krás Strednej Európy,
Výchova k radosti vo vzťahoch, Krúžok slovenského jazyka, Literárny krúžok, Practice
makes perfect, Matematika, Administratíva a korešpondencia, Wordprocessing,
Mládežnícka mediálna agentúra, Fitness, Futbal, Posilňovanie, Turistický krúžok, Volejbal,
Cvičná firma, Jednoduché účtovníctvo, Účtovníctvo.
Úspechy žiakov na predmetových olympiádach a postupových súťažiach:
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Natália Babečková, Adriana Spišáková a Natália Viatrová 1. miesto v medzinárodnej súťaži
a hlavná cena v 20. ročníku Spotrebiteľskej výchovy - Spotreba pre život, súťaž časopisov
na tému Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov,
Kristína Jurášová, Adela Matejová, Nina Rosinská a Aneta Suroviaková 2. miesto na 19.
Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Bratislave v kategórii Absolútny víťaz,
Veronika Hubčíková 6. miesto na celoslovenskom kole a 1. miesto v krajskom kole na 51.
ročníku SIP - kategória wordprocessing,
Amália Molíková 6. miesto na celoslovenskom kole v spracovaní textov na počítači, 8.
miesto na celoslovenskom kole na 51. ročníku SIP - kategória odpis na rýchlosť a 1. miesto
v krajskom kole 51. ročníka SIP - kategória písanie na počítači,
Matúš Janidžár 12. miesto na celoslovenskom kole v spracovaní textov na počítači,
Tibor Grísa 2. miesto v krajskom kole 51. ročníka SIP - kategória wordprocessing a
Dávid Plichta 3. miesto v krajskom kole súťaže Jazykový kvet v umeleckom prednese v
anglickom jazyku.
Úspechy v športových súťažiach:
Barbora Bajčiová 1. miesto v pretláčaní pravou rukou a 2. miesto ľavou rukou na XXVII.
Majstrovstvách Európy v pretláčaní v Katoviciach, 1. miesto na 23. Majstrovstvách
Slovenska juniorov v pretláčaní pravou aj ľavou rukou, 1. miesto v III. kole Slovenskej
národnej ligy v pretláčaní pravou aj ľavou rukou a 1. miesto v krajskom kole Silná ruka
stredoškolákov,
Bianka Bruníková 2. miesto v krajskom kole Silná ruka stredoškolákov a 3. miesto v
krajskom kole súťaže družstiev v stolnom tenise,
Patrícia Zrnčíková 3. miesto v krajskom kole Silná ruka stredoškolákov.
V sledovanom školskom roku boli vydané tri čísla školského časopisu OADKO.
Deň obchodnej akadémie prebehol vo februári 2017, akcia bola zameraná na verejnosť. Jej
obsahom boli informácie o študijných odboroch, školských vzdelávacích programoch,
prijímacom konaní či maturitných skúškach.
Obchodná akadémia bola v školskom roku 2016/2017 úspešná s nasledovnými projektmi:
Svet mojimi očami - grant „Škola bez tabaku, alkoholu a drog", 300,- EUR
Len aby nás chrbty neboleli - grant „Vráťme šport do škôl", 550,- EUR
Sociálna starostlivosť, turistické a podnikateľské služby - Erasmus+, 54 942,- EUR
Kec pľac - grantový program Nadácie SLSP - vybudovanie oddychovej zóny na školskom
dvore, 1522,50 EUR
Nemčina interaktívne - grantový program Nadácie Volkswagen Sloviakia „Vzdelávanie v
nemeckom jazyku"", 980,- EUR.
Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín
V školskom roku 2016/2017 bol riaditeľom školy PaedDr. Peter Takáč, jeho zástupkyňou
Mgr. Eva Balková a zástupkyňou pre odbornú prax PhDr. Anna Mazúrová. Predsedníčkou
rady školy bola Mgr. Margita Snováková.
Škola zabezpečovala vyučovanie v študijných odboroch Zdravotnícky asistent (denná aj
externá forma) a Sanitár (externá forma).
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Kapacita školy bola 290 žiakov, celkový počet učební 20. K 31.8.2017 školu navštevovalo
spolu 239 žiakov v jedenástich triedach, z toho 191 žiakov v ôsmich triedach denného
štúdia a 48 žiakov v troch triedach nadstavbového a pomaturitného štúdia.
O výučbu sa staralo 30 pedagogických zamestnancov, 26 žien a 4 muži, všetci
kvalifikovaní. Škola zamestnávala osem nepedagogických zamestnancov.
V 2. polroku školského roku 76 žiakov prospelo s vyznamenaním, 77 prospelo veľmi
dobre, 81 prospelo, traja žiaci neprospeli a dvaja neboli klasifikovaní.
Priemerná úspešnosť externej časti maturitnej skúšky: Slovenský jazyk a literatúra 59,7
%, Anglický jazyk 52,0 %, Nemecký jazyk 44,4 %.
Priemerná úspešnosť písomnej formy internej časti maturitnej skúšky: Slovenský jazyk a
literatúra 82,0 %, Anglický jazyk 68,86 % a Nemecký jazyk 60,45 %.
Priemerná úspešnosť ústnej formy internej časti maturitnej skúšky: Slovenský jazyk a
literatúra 1,70, Anglický jazyk 2,36, Nemecký jazyk 2,45, Teoretická časť odbornej zložky
2, 40 a Praktická časť odbornej zložky 1,57.
Záverečnú skúšku v učebnom odbore Sanitár zo 17 žiakov ukončili desiati s prospechom
prospel s vyznamenaním, jeden prospel veľmi dobre, jeden prospel a piati žiaci skúšku
nekonali.
Súčasťou bola telocvičňa a posilňovňa. Škola nemala vlastný internát ani školskú jedáleň.
Vyučovaciemu procesu napomáhala nasledovná technika: 80 ks PC, 19 dataprojektorov a
2 interaktívne tabule.
Cieľom školy v školskom roku 2016/2017 bolo zvyšovať úroveň kvality procesu výchovy
a vzdelávania v odbore zdravotnícky asistent a sanitár, vytvárať podmienky na
systematické rozvíjanie ľudských zdrojov a odborný rast zamestnancov, zlepšovať kvalitu
materiálno-technického zabezpečenia edukačného procesu, určiť jasný cieľ a zameranie
školského vzdelávacieho programu a rešpektovať hodnotenia INEKO.
Cieľ koncepčného zámeru rozvoja školy na roky 2013 - 2017 sa plnil, stanovené úlohy sa
plnili priebežne podľa harmonogramu.
Silnými stránkami školy v zmysle SWOT analýzy boli odbornosť vyučovania predmetov,
jasný cieľ a zameranie školského výchovného programu, zabezpečenie učební modernou
technikou, zodpovednosť zamestnancov plniť úlohy a medzinárodná spolupráca školy.
Naopak, medzi slabé stránky patril nízky záujem rodičov o školu, nemoderné formy
výuky, modernizácia učebných pomôcok a zabezpečovanie finančných prostriedkov.
Príležitosti sa javili v spolupráci na aktivitách pri prezentácii školy, mimoškolské aktivity,
tvorivý prístup zamestnancov a žiakov, využitie mimorozpočtových finančných zdrojov a
kvalita práce učiteľa špecialistu. Rizikom bol pokles záujmu žiakov o zdravotnícke
povolania.
Škola bola úspešná v projekte nákupu učebných pomôcok - modelov v sume 7200,- EUR
od ŽSK.
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Na škole fungovali v školskom roku 2016/2017 nasledovné záujmové krúžky: Redakčný,
Mosty k deťom a rodine, Nemecky viac a lepšie, Tvorivé dielničky, Ako písať práce, DIGINET , dramatický, Prvá pomoc a Moderné ošetrovateľstvo.
Z umiestnení žiakov: družstvá obsadili 2. a 3. miesto v medzinárodnom kole prvej pomoci
v Děčíne, 14 žiakov sa zúčastnilo medzinárodného kola Best in English, žiačka Očkajáková
obsadila 8. miesto v rámci celoslovenského kola súťaže Silná ruka stredoškolákov.
V sledovanom roku boli vydané dve čísla školského časopisu Uzlík.
Cirkevné gymnázium Andreja Radlinského Dolný Kubín
Zriaďovateľom školy je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie. Súčasťami
školy sú ZŠ s MŠ A. Radlinského, Školský klub detí, Centrum voľného času CVČ a
Zariadenie školského stravovania ZŠS. V školskom roku 2016/2017 bol riaditeľom školy
Mgr. Ľudovít Mačor, jeho zástupkyňou Mgr. Jana Lonská. Predsedom rady školy bol Mgr.
Tibor Koval.
K 31.8.2017 školu navštevovalo v siedmich triedach celkom 137 žiakov. Škola nemala v
školskom roku 2016/2017 ôsmy, maturitný ročník.

O výučbu sa staralo 10 kvalifikovaných pedagogických a dvaja nepedagogickí
zamestnanci.
Na konci školského roka 58 žiakov prospelo s vyznamenaním, 63 prospelo veľmi dobre a
16 žiakov prospelo. Žiadny žiak nemal zníženú známku zo správania.
Materiálno-technické vybavenie školy zahŕňalo dve učebne s výpočtovou technikou, 8 ks
interaktívnych tabúľ, videoprojektory a vizualizér. Škola bola pripojená k internetu
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prostredníctvom optickej siete s neobmedzeným bezplatným Wi-Fi prístupom pre
učiteľov i žiakov.
Silnými stránkami školy v zmysle SWOT analýzy boli rozsah a kvalita poskytovaných
služieb: CVČ a zavádzanie a využitie IKT, priestory a materiálno-technické vybavenie
školy, vlastná telocvičňa a vonkajší športový areál, možnosť sviatostného pôsobenia,
duchovná a náboženská činnosť, otvorenosť školy, podnetná a tvorivá klíma, realizácia
projektov, pôsobenie biatlonového športového oddielu, účasť v športových a
predmetových súťažiach a olympiádach, vysoký intelektuálny potenciál žiakov a učiteľov,
vlastný duchovný, úzka spolupráca s KU v Ružomberku. Slabou stránkou bola menšia
propagácia školy na verejnosti prostredníctvom printových médií. Príležitosti škola vidí v
užšej spolupráci s podnikmi v meste a regióne, v záujme rodičov o školu a vo vzdelávaní
pedagógov. Rizikom je utlmenie OG.
Projektová činnosť:
Škola sa zapojila do projektu DigiŠkola.sk, v rámci ktorého žiaci a učitelia získajú tablety,
interaktívnu tabuľu spolu s prístupom k digitálnemu obsahu.
V rámci programu ERASMUS+ v spolupráci s gymnáziami v Przemysli a Egri vypracovala
škola projekt zameraný na mobilitu študentov a na oblasť prírodných vied pod názvom
„Naše digitálne prírodovedné laboratórium", zameraný na fyziku, chémiu, biológiu,
zemepis, ekológiu a podporu cudzích jazykov.
Výsledky predmetových súťaží a olympiád:
Zimná kalokagatia, Štrbské pleso: 2. miesto v biatlone, štafeta S. Machaj, M. Badáň
Majstrovstvá Slovenska v letnom biatlone, Vyhne: 1. a 2. miesto S. Machaj, 2. miesto S.
Machajová
Krajské kolo v basketbale: 2. miesto
Krajské kolo technickej olympiády, Martin: 8. miesto B. Murín
Krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry: 10 miesto S. Juhásová
Krajské kolo dejepisnej olympiády: 7. miesto R. Štít
Krajské kolo matematickej olympiády: 9. miesto J. Kamas
Krajské kolo astronomického seminára „Čo vieš o hviezdach": 9. miesto M. Kurčina
Záujmové aktivity:
15 žiakov zapojených do elektronického testovania vo vzdelávacej oblasti Človek a
spoločnosť pod názvom Mladý digitálny Európan,
48 žiakov sa zúčastnilo praktického overenia vedomostí v teste OT FITNESS,
27 žiakov absolvovalo IQ olympiádu, súťaž zameranú na vyhľadávanie intelektovo
nadaných detí.
Stredná odborná škola obchodu a služieb
V školskom roku 2016/2017 bol riaditeľom školy Mgr. Dušan Štrifler, jeho zástupcami pre
teoretické vyučovanie RNDr. Peter Ištván a Ing. Eva Tabačková. Predsedníčkou rady školy
bola Ing. Erika Foltínová.
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Stredná odborná škola obchodu a služieb v roku 2016 oslávila 130. výročie svojho
založenia. 2. decembra 2016 sa pri tejto príležitosti uskutočnila slávnostná akadémia za
účasti predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára.
Škola zabezpečovala vyučovanie v študijných odboroch: operátor drevárskej a
nábytkárskej výroby, operátor stavebnej výroby, čašník a servírka, kozmetička a
vizážistka, kozmetik, hotelová akadémia, kuchár, vlasová kozmetika, podnikanie v
remeslách a službách, murár, inštalatér, kaderník, hostinský a kuchár.
K 31.8.2017 školu navštevovalo spolu 580 žiakov v 25 triedach, z toho 510 žiakov v 22
triedach denného štúdia, 55 žiakov v dvoch triedach nadstavbového a pomaturitného
štúdia a 15 žiakov v jednej triede externého a kombinovaného štúdia. Celková kapacita
školy predstavovala 790 žiakov. Na škole v sledovanom školskom roku študovalo 51
zahraničných žiakov: 49 žiakov zo Srbska so štatútom Slovákov žijúcich v zahraničí
a dvaja žiaci z Ukrajiny.
Výučbu zabezpečovalo 68 pedagogických zamestnancov, 44 žien a 24 mužov, všetci
kvalifikovaní, a 27 nepedagogických zamestnancov.
Žiaci školy mali k dispozícii okrem 37 učební tiež 16 pracovísk školských dielní, 16 šatní,
školský internát a jedáleň. Športoviská: telocvičňa, 2 posilňovne a tenisový kurt. Kapacita
školského internátu bola 71 lôžok, naplnenosť sa pohybovala od 85 do 92 %.
V oblasti techniky škola disponovala 80 ks PC, 15 dataprojektormi a 10 kusmi
interaktívnych tabúľ.

V 2. polroku školského roku z celkového počtu 525 žiakov 32 žiakov prospelo s
vyznamenaním, 86 prospelo veľmi dobre, 326 prospelo, 38 žiakov neprospelo a 43 žiakov
nebolo klasifikovaných. Celkový prospech za školu predstavoval známku 2,54.
Stredná odborná škola obchodu a služieb je školou, ktorá každoročne organizuje
zahraničnú prax pre najväčší počet žiakov zo stredných škôl v Žilinskom kraji. V školskom
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roku 2016/2017 sa zahraničnej praxe zúčastnilo 71 žiakov a zahraničnej odbornej stáže
15 pedagógov.
Priemerná úspešnosť externej časti maturitnej skúšky: Slovenský jazyk a literatúra 50,0
%, Anglický jazyk B1 53,2 %, Anglický jazyk B2 79,2 %, Nemecký jazyk B1 44,8 % a
Nemecký jazyk B2 81,7 %.
Priemerná úspešnosť písomnej formy internej časti maturitnej skúšky: Slovenský jazyk a
literatúra 60,94 %, Anglický jazyk B1 52,37 %, Anglický jazyk B2 100,0 %, Nemecký jazyk
B1 52,24 % a Nemecký jazyk B2 100,0 %.
Priemerná úspešnosť ústnej formy internej časti maturitnej skúšky: Slovenský jazyk a
literatúra 2,75, Anglický jazyk B1 2,91, Anglický jazyk B2 1,0, Nemecký jazyk B1 2,14,
Nemecký jazyk B2 1,0, Teoretická časť odbornej zložky 2,52 a praktická časť odbornej
zložky 1,56.
Záverečnú skúšku v učebných odboroch Kaderník a Hostinský absolvovalo 13 žiakov, v
učebnom odbore Kuchár 12 žiakov a Inštalatér 8 žiakov. 5 žiakov prospelo s
vyznamenaním, 6 prospeli veľmi dobre a 33 prospelo, skúšku nekonali dvaja žiaci.
Plnenie cieľov školy pre školský rok 2016/2017:
Pokračovanie výmeny podláh v učebniach podľa finančných možností - úloha čiastočne
splnená, zabezpečenie opráv na jednotlivých budovách podľa finančných možností - úloha
čiastočne splnená, zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania pracovníkov - úloha splnená,
ďalšie zabezpečenie IKT podľa finančných možností - úloha čiastočne splnená, pokračovať
v schválených projektoch - úloha čiastočne splnená, zabezpečiť vzdelávanie pracovníkov v
zmysle plánu kariérových pozícií - úloha splnená a zrekonštruovať ďalšie kabinety na ul.
M. R. Štefánika - úloha splnená.
V zmysle SWOT analýzy najdôležitejšími silnými stránkami školy sú personálne
obsadenie, kredit príspevkovej organizácie, výhodná poloha školy, vlastné objekty,
možnosti vlastných ľudských zdrojov pri údržbe a opravách, vlastná podnikateľská
činnosť, spolupráca s rodičmi, spolupráca s odberateľmi ľudských zdrojov, zahraničné
praxe, zmena legislatívy, vznik nových odborov, spolupráca so základnými školami,
intenzívna propagácia, komplexnosť podmienok vzdelávania, umožnenie získania
skúseností s európskym trhom práce počas zahraničných odborných stáží žiakov,
realizácia odborných stáží žiakov v zahraničí, odbornosť a kreativita pedagógov, príprava
žiakov na požiadavky ETP, vlastné zariadenia školy pre praktické vyučovanie, prístup
pedagógov k žiakom, priemerná miera zamestnanosti absolventov, pomoc novým
zamestnancom pri adaptácii, činnosť výchovného a kariérneho poradcu, duálne
prepojenie vzdelávania s praxou, organizovanie podujatí pre obyvateľov, firmy a inštitúcie
mesta, projektová činnosť a kredit školy v odborných kruhoch a u širokej verejnosti.
Slabými stránkami sú nedostatočný záujem žiakov o väčšinu otvorených odborov,
nedostatok moderných odborných učebníc, nedostatočné materiálne vybavenie
vzdelávacieho procesu, vyhorenosť časti pedagogických zamestnancov podmienená
spoločenským nedocenením tohto povolania, vysoká energetická náročnosť vykurovania,
riešenie vandalizmom a nedbalosťou spôsobených škôd a ich prevencia, nedostatok
financií na modernizáciu vzdelávania a revitalizáciu budov a učební, zastarané budovy a
inžinierske siete, nedostatočné možnosti finančnej stimulácie a motivácie pedagogických
zamestnancov, absencia školského psychológa, nemožnosť plánovania finančných aktivít
z hľadiska prísunu zdrojov a rozpočtových zmien, nedostatok a nezaujímavá ponuka
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metodicko-vzdelávacích aktivít pre pedagogických zamestnancov, nedostatok finančných
prostriedkov na obnovu a prevádzku školy a nízka vedomostná úroveň a zhoršujúce sa
správanie čoraz väčšieho počtu žiakov prichádzajúcich zo základných škôl.
Príležitosťou je posilňovanie adaptability a úspešného upllatňovania sa absolventov školy
na trhu práce, umožnenie permanentného celoživotného vzdelávania pedagogických
zamestnancov, širšie využitie know-how z partnerstva s podobnými školami doma i v
zahraničí, širšie zosúladenie odborného vzdelávania žiakov s požiadavkami trhu práce na
základe analýz spolupráce s podnikateľskými subjektmi, posilnenie zamestnateľnosti
absolventov v ETP využitím kontaktov a pozitívnych skúseností z domácich i
zahraničných odborných stáží, skvalitňovanie a rozširovanie kľúčových kompetencií
žiakov školy, rozšírenie spolupráce s potenciálnymi zamestnávateľmi a stavovskými
organizáciami a širšie využitie know-how z partnerstva s podobnými školami doma i v
zahraničí.
Rizikami sú najmä nízka ašpirácia časti pedagogických zamestnancov k permanentnému
sebavzdelávaniu a profesionálnemu rastu, narastajúci nezáujem rodičov o spoluprácu pri
prevencii výchovno-vzdelávacích problémov žiakov, nízka priemerná mzda v oblasti
služieb, zvyšujúce sa náklady na údržbu a na zabezpečenie efektívneho využívania energie
v starých budovách, nedostatočné možnosti finančnej stimulácie a motivácie
pedagogických zamestnancov, zmeny hodnotového rebríčka žiakov a demografický
pokles.
Z najdôležitejších aktivít a prezentácií školy:
- účasť žiakov na medzinárodnej výstave ITF Slovakiatour Bratislava
- výstava vianočných tabúľ v MsKS
- zabezpečenie slávnostnej recepcie pri príležitosti 130. výročia založenia školy
- prezentácia školy v Srbsku v dňoch 19.-21. apríla 2017
- účasť na Burze škôl v MsKS dňa 15.11.2016
- príprava a organizácia športovo - zábavného podujatia ku Dňu detí v hoteli Permon v
Podbanskom dňa 3.6.2017 žiakmi 4. ročníka HA
- návšteva Londýna žiakmi 2.H triedy v dňoch 21.-25.3.2017
Žiaci mali možnosť v sledovanom školskom roku navštevovať nasledovné krúžky:
Manažment osobných financií, Astrológia, Spoločenské hry, Virtuálne cvičenia z
manažmentu a marketingu, Manažment osobných financií, Nero market, Účtovníctvo,
Rozvoj prezentačných činností, Animácia voľného času, Kinoklub, Nemčina, Kreatívny
svet, Internet, Tvorivé dielne, Nápady pre každého, Basketbal, Florbal, Turistika, Joga,
Zumba, Futbal, Nohejbal, Biliard, Kondičné bicyklovanie, Bežecké lyžovanie, Šípky,
Kondičné posilňovanie, Tenis, Someliérsky kurz, Slávnostné stolovanie, Free style,
Pečieme tradične a netradične, Peeling-make up, Vlasová kozmetika, Slovenská kuchyňa
kedysi a dnes, Varíme jedlá našich predkov, Dekorovanie a aranžovanie v gastronómii,
Tvorba účesov, Strojopis, Aranžovanie v gastronómii, Carving, Tradičné a netradičné
miešanie nápojov, Mimoriadne druhy hostín, Lahôdky na pohostenie a posedenie,
Príprava nápojov a Someliér v hoteliérstve.
Umiestnenia žiakov v súťažiach:
Družstvo dievčat - 1. miesto v medzinárodnej súťaži kaderníčiek a kozmetičiek Ateliér
fantázie v Odry (ČR)
Ľudmila Krivulčíková - 2. miesto v celoslovenskom kole Cassovia cup Košice
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Družstvo - 1. miesto v krajskom kole SOČ Art food catering a 3. miesto v umeleckom
aranžovaní.
Stredná odborná škola polytechnická
V školskom roku 2016/2017 bola riaditeľkou školy Ing. Adriana Bellová, jej zástupkyňou
pre teoretické vyučovanie Ing. Iveta Bruncková a zástupcom pre praktické
vyučovanie Ing. Milan Bruncko. Predsedom rady školy bol Ing. Vladimír Slimák.
Škola zabezpečovala vyučovanie v študijných odboroch: mechanik mechatronik, mechanik
strojov a zariadení, mechanik nastavovač, programátor obrábacích a zváracích strojov a
zariadení, mechanik elektrotechnik, autoopravár - mechanik, autoopravár - elektrikár,
elektromechanik silnoprúdová technika, mechanik - opravár strojov a zariadení,
nástrojár, obrábač kovov, výroba konfekcie, dopravná prevádzka, strojárska výroba a
strojárstvo - montáž a opravy strojov.
Kapacita školy bola 500 žiakov, k 31.8.2017 ju navštevovalo spolu 301 žiakov v štrnástich
triedach denného štúdia.

Výučbu zabezpečovalo 37 pedagogických zamestnancov, 17 žien a 20 mužov, všetci
kvalifikovaní, a 16 nepedagogických zamestnancov.
Žiaci školy mali k dispozícii okrem 31 učební tiež školské dielne, šatne, internát pre 112
osôb a jedáleň s kapacitou 300 stravníkov. Športoviská: telocvičňa, ihriská na basketbal a
hádzanú, atletický ovál, doskočisko, posilňovňu a dva tenisové kurty.
V 2. polroku školského roku 33 žiakov prospelo s vyznamenaním, 54 prospelo veľmi
dobre, 211 prospelo, jeden žiak neprospel a jeden nebol klasifikovaný.
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Priemerná úspešnosť externej časti maturitnej skúšky: Slovenský jazyk a literatúra 53,77
%, Anglický jazyk 54,94 %, Nemecký jazyk 39,15 %.
Priemerná úspešnosť písomnej formy internej časti maturitnej skúšky: Slovenský jazyk a
literatúra 66,15 %, Anglický jazyk 62,17 % a Nemecký jazyk 45,83 %.
Priemerná úspešnosť ústnej formy internej časti maturitnej skúšky: Slovenský jazyk a
literatúra 2,21, Anglický jazyk 2,38, Nemecký jazyk 2,33, Praktická časť odbornej zložky
2,59 a Teoretická časť odbornej zložky 2,53.
Záverečnú skúšku v učebnom odbore Nástrojár absolvovalo 14 žiakov, v odbore
Autoopravár mechanik 11 žiakov, v učebnom odbore Strojárska výroba sedem a Výroba
konfekcie 5 žiakov.
V zmysle SWOT analýzy silnými stránkami školy boli kvalifikovaní pedagogickí pracovníci,
scelený kolektív, silný a kreatívny manažment, dobré priestorové vybavenie školy a
priebežná modernizácia jej vybavenia, možnosť získania zváračského osvedčenia,
spolupráca s regionálnymi zamestnávateľmi, propagácia školy a jej zapájanie do
projektových aktivít.
Naopak, slabými stránkami boli nevyhovujúca veková štruktúra zamestnancov a
problémy s dopĺňaním nových pedagógov, zastarané technické vybavenie dielní, zlý stav
školských priestorov, vysoká energetická náročnosť školy, nedostatok finančných
prostriedkov na modernizáciu vybavenia a údržbu školy, nevýhodná poloha školy,
nepostačujúca spolupráca s rodičmi a nedostatok financií na nevyhnutné investície.
Príležitosti školy: rastúci dopyt firiem po absolventoch školy, nárast spoločenskej
podpory remesiel, zapojenie školy do projektu IROP, organizovanie celoštátnej súťaže
Zenit 2017, zavádzanie nových vzdelávacích odborov, nové projektové výzvy na získanie
finančných dotácií a spolupráca školy so zamestnávateľmi a ÚPSVaR pri rekvalifikáciách.
Riziká škola videla v demografickom poklese populácie, v klesajúcej úrovni vedomostí
žiakov a nárastu počtu ich problémového správania, v náraste počtu konkurenčných škôl,
vo vysokej pracovnej vyťaženosti pracovníkov školy spôsobenej zapájaním sa školy do
rôznorodých aktivít a v možných negatívnych zmenách ekonomiky s dopadom na pokles
zamestnanosti v profesiách, pre ktoré škola pripravuje absolventov.
Plnenie koncepcie rozvoja školy v školskom roku 2016/2017:
1. Zvýšiť počet žiakov medziročne minimálne o 20 žiakov: cieľ nebol splnený, medziročný
nárast predstavoval 12 žiakov.
2. Poskytovať duálne vzdelávanie zapojením minimálne 1 zamestnávateľskej firmy: úloha
bola splnená zapojením firiem MIBA Sinter Slovakia, s.r.o., Metales, s.r.o., Mahle, s.r.o., a
Klauke, s.r.o.
3. Finančne pokryť prevádzkové a rozvojové potreby školy: úloha sa plní, škola bola
schopná pokrývať 100 % svojich oprávnených potrieb z prideleného príspevku, vlastných
príjmov, podnikateľskej činnosti a iných zdrojov.
Voľnočasové aktivity:
Útvary záujmového vzdelávania: Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Základné techniky
klasickej masáže, Matematika navyše, Matematická súťaž, Dizajnové predvádzanie solid
V20, Grafické systémy a CNC, Modelárstvo, Šach, Športový krúžok.
Umiestnenia žiakov:
Celoslovenské kolo Trenčiansky robotický deň: 1 miesto Samuel Furiel
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Krajské kolo Spracovanie informácií na počítači: 2. miesto Lukáš Líška
Krajské kolo Enersol.SK: 3. miesto Kristián Tomaštík, Jaroslav Zemenčík
Celoslovenské kolo Silná ruka stredoškolákov 2016: 1. miesto Ján Gábor
Krajské kolo Majstrovstvá žiakov SŠ v zjazdovom lyžovaní: 1. miesto Dominik Žitko
Schválené projekty:
Vráťme šport do škôl, Vaša spokojnosť je naším úspechom, rekonštrukcia časti športovej
haly, 5 050,- EUR, ŽSK
Propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch, Elektrikár 21.
storočia, propagácia odboru elektromechanik - silnoprúd, 3 050,- EUR, MŠVVaŠ
Rozvojový projekt grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave, Prax robí
majstra, rozšírenie duálneho vzdelávania, 2 000,- EUR, MŠVVaŠ
Erasmus+ Vzdelávacia mobilita jednotlivcov KA, Prax robí majstra, oboznámenie sa s
výukou v partnerských zahraničných firmách, 29 564,- EUR, fondy EÚ
Nadácia Kia Motors Slovakia, Od 2D rozmeru k 3D pohľadu, inovácia prípravy v odbore
programátora obrábacích strojov, 3 120,- EUR
Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dolný Kubín
Informatívnu správu o stave škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Dolný Kubín za školský rok 2016/2017 predložil vedúci odboru školstva, kultúry,
mládeže a športu Ing. Michal Švento na rokovanie Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný
Kubín dňa 26.10.2017.
Mesto Dolný Kubín bolo zriaďovateľom štyroch základných škôl (ZŠ Janka Matúšku, ZŠ
Martina Kukučína, ZŠ Petra Škrabáka a ZŠ s MŠ Kňažia), dvoch umeleckých a siedmich
materských škôl. V 92 triedach základných škôl sa vyučovania zúčastňovalo celkom 1961
žiakov, z toho 1020 chlapcov a 941 dievčat, 135 žiakov bolo integrovaných. V školskom
roku neprospelo 10 žiakov, štyria neboli hodnotení a 18 ich malo zníženú známku zo
správania. Celkovo 23 oddelení školských klubov detí navštevovalo celkom 660 žiakov.
Vyučovací proces v mestských základných školách zabezpečovalo 141 pedagogických
zamestnancov, 4 špeciálni pedagógovia a školskí psychológovia, asistenti učiteľa s 3,5
úväzkom, 74 prevádzkových zamestnancov a 29 zamestnancov školských jedální.
V rámci celoplošného testovania žiakov 9. ročníkov školy dosiahli priemer 57,66 % v
matematike a 61,725 % v slovenskom jazyku, v obidvoch prípadoch išlo o výsledky lepšie,
ako bol celoslovenský priemer. Poradie škôl v pôsobnosti Mesta Dolný Kubín: ZŠ Janka
Matúšku, ZŠ s MŠ Kňažia, ZŠ Petra Škrabáka a ZŠ Martina Kukučína.
Na stravovanie v školských jedálňach bolo prihlásených 1448 stravníkov, t.j. 75 % zo
všetkých žiakov.
Základná škola Janka Matúšku
V sledovanom školskom roku mala otvorených 30 tried, ktoré k 31.8.2017 navštevovalo
677 žiakov (353 chlapcov a 324 dievčat). Integrovaných bolo 43 žiakov. V druhom
polroku bolo vyznamenaných 304 žiakov, neprospelo osem, traja neboli klasifikovaní,
siedmim žiakom bola znížená známku zo správania. Osem oddelení školských klubov detí
navštevovalo 228 žiakov a centrum voľného času 367 žiakov.
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Riaditeľkou školy bola PaedDr. Mária Andrisová, zástupkyňou pre 1. stupeň Mgr. Gabriela
Brňáková, zástupcom pre 2. stupeň Mgr. Rastislav Eliáš a zástupkyňou pre mimoškolskú
činnosť Mgr. Anna Vešelényiová. Na škole pôsobilo celkom 81 zamestnancov, z toho 56
pedagogických a 25 nepedagogických. Z nepedagogických zamestnancov to bolo 15
zamestnancov školy vrátane jedného školského špeciálneho pedagóga a jedného
školského psychológa a 10 zamestnancov školskej jedálne. Predsedníčkou Rady školy bola
Ing. Iveta Hrkelová.

V celoplošnom testovaní žiakov 9. ročníkov školy dosiahla škola 63,8 % z matematiky (7,4
% nad celoslovenským priemerom) a 68,2 % zo slovenského jazyka (7,0 % nad
celoslovenským priemerom). V obidvoch prípadoch išlo o najlepšie výsledky spomedzi
dolnokubínskych škôl.
Na stravovanie v školskej jedálni bolo prihlásených celkom 648 stravníkov, z toho 540
žiakov, 68 zamestnancov školy a 40 cudzích stravníkov.
Hlavné ciele školy boli rozpracované v školskom vzdelávacom programe a v pláne práce
školy. Vo vykonávacom pláne na sledovaný školský rok boli uvádzané ako priority:
1. Kvalitné vzdelávanie postavené na aktívnom učení sa v súlade s myšlienkou Učím sa
tým, že niečo robím
2. Rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov vo všetkých predmetoch
3. Rozvoj a podpora výchovy žiakov k zdravému životnému štýlu
4. Multikultúrna výchova spojená s výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v
oblasti ľudských práv a práv dieťaťa
5. Prevencia sociálno-patologických javov
6. Environmentálna výchova a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov,
pokračovanie v realizácii medzinárodného programu zelená škola.
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Ciele stanovené školou v oblasti pedagogicko-riadiacej, personálnej, ekonomickej,
materiálno-technickej, komunikácie s verejnosťou a prezentácie školy sa plnili priebežne
počas roka.
Silné stránky školy podľa SWOT analýzy:
premyslený ŠkVP, skúsené profesionálne vedenie, poskytované služby odborných
zamestnancov, poloha v centre mesta (dve telocvične, pedagogická knižnica, prostredie v
škole), zapájanie sa do projektov, výstupy (prijatie žiakov na SŠ, vonkajšie hodnotenie
školy), ďalšie vzdelávanie učiteľov a ochota prevádzkových zamestnancov spolupracovať
pri akciách školy
Slabé stránky:
chýbajúce vonkajšie športoviská a oplotenie celého areálu, priemerná úroveň kontaktu s
rodičmi, nízky záujem rodičov hlavne na 2. stupni ZŠ o spoluprácu s učiteľom a so školou,
výber stravy v ŠJ, preferovanie starostlivosti o slabo prospievajúcich žiakov na úkor
talentovaných žiakov, nedostatok finančných prostriedkov na činnosť ŠKD a CVČ.
Projekty, ktoré škola realizovala v školskom roku 2016/2017 (cieľ projektu):
Jedlá zmena (ako jedlo mení svet)
Hovorme o jedle (súťažno-vzdelávacia aktivita k vhodnému výberu potravín a vhodnému
životnému štýlu)
Malá finančná akadémia s Kozmixom (hospodárenie s peniazmi)
Číta celé Slovensko a Čítajme si (rozvíjanie čitateľskej gramotnosti)
Záložka do knihy spája školy (podpora čítania)
Každá kvapka sa počíta (zber použitého rastlinného oleja z domácností)
ALINO (environmentálne správanie prostredníctvom recyklácie obalov z hliníka)
Džúsy a pyré - vitamíny v smart forme (propagácia konzumácie ovocia a zeleniny)
2. krok (ovládanie sa, riešenie konfliktov)
Spoznajme vojnou ohrozené krajiny cez ich príbehy (ilustrované práce v anglickom a
nemeckom jazyku)
Sme v škole (sprostredkovanie vedomostí zábavnou a tvorivou formou)
Arwancovo bez predsudkov: rovesnícke vzdelávanie - práva detí (uplatňovanie ľudských
práv)
Things we like doing and make us happy (každodenné záľuby žiakov)
Chymeros D. Heviera (prežívanie dobrodružstva vlastného života cez tvorbu veľkého
príbehu)
Adoptuj si seniora (schopnosť chápať seniorov a pomáhať im)
Beh olympijského dňa (poznávanie olympijských symbolov a disciplín)
Škola vydávala školský časopis Kohútik.
Najvýraznejšie úspechy žiakov školy v súťažiach a olympiádach v školskom roku
2016/2017:
Maksík - korešpondenčná súťaž, celoslovenské kolo: Ladislav Kakačka 1.-415. miesto,
Jakub Šmilňák 1.-285. miesto
iBobor, celoslovenské kolo: Adam Mikula 1.-180. miesto
Kamil a Emil na cestách - dopravná súťaž, celoslovenské kolo: 2.B trieda 1. miesto
Dilongstar, celoslovenské kolo: Nikola Chomisteková 3. miesto, Maroš Baňas 3. miesto,
Klaudia Chomisteková 4. miesto
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Voda pre život, život pre vodu, celoslovenské kolo: Tobiáš Dzubek 2. miesto
Hrapinoskova paleta, celoslovenské kolo: Mária Strážovská 2. miesto
Všetkovedko, celoslovenské kolo: Ladislav Kakačka 6. miesto
Bedminton: Michaela Dibdiaková, Simona Prílepková krajské kolo 1. miesto,
celoslovenské kolo 6. miesto
Cezpoľný beh: Michaela Dibdiaková, Ema Ťapajáková, Kristína Foltínová krajské kolo 1.
miesto, celoslovenské kolo 6. miesto
Základná škola Martina Kukučína
V 31 triedach sa vyučovalo 654 žiakov, z toho 360 chlapcov a 294 dievčat. 41 žiakov bolo
začlenených a 25 malo špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, t.j. vývinové poruchy
učenia. V sledovanom školskom roku neprospeli traja žiaci a zníženú známku zo správania
mali ku koncu školského roka štyria žiaci. Osem oddelení školských klubov detí
navštevovalo 229 žiakov.
Riaditeľkou školy bola Mgr. Katarína Števonková, zástupkyňou pre 1. stupeň a školský
klub detí PaedDr. Anna Horáková, zástupkyňou pre 2. stupeň Mgr. Katarína Kováčová a
pre 2. stupeň, šport a centrum voľného času Mgr. Jana Michaligová. Predsedom rady školy
bol Ing. Juraj Kvietok. Celkovo na škole pôsobilo 57 pedagogických zamestnancov, z toho
štyria so zníženým úväzkom, a 25 nepedagogických pracovníkov, z toho šiesti so
zníženým úväzkom.
Výsledky školy v testovaní žiakov 9. ročníkov: 52,5 % z matematiky (3,9 % pod
celoslovenským priemerom a štvrté miesto spomedzi dolnokubínskych škôl) a 53,9 % zo
slovenského jazyka (7,3 % pod celoslovenským priemerom a piate miesto spomedzi
dolnokubínskych škôl).
V školskej jedálni pracovalo 9 pracovníčok, z nich dve na skrátený pracovný úväzok. Na
stravovanie bolo v školskom roku zaevidovaných celkom 531 stravníkov, z toho 224
žiakov 1.-4. ročníka, 187 žiakov 5.-9. ročníka, 48 zamestnancov, 32 športovcov a 41
cudzích stravníkov (Spojená škola). Doplnkové stravovanie (desiatu) využívalo 30
stravníkov.
Najdôležitejšími cieľmi základného vzdelávania v školskom roku boli:
- umožniť žiakom osvojiť si stratégie učenia a motivovať ich pre celoživotné učenie,
- komplexne pripraviť každého žiaka na cestu osobným a profesijným životom,
- vychovávať proeurópsky orientovaných, sebavedomých ľudí, ktorí dokážu obhájiť svoje
názory a rešpektovať názory druhých,
- dať žiakom kvalitnú počítačovú gramotnosť, kvalitnú komunikačnú gramotnosť nielen v
materinskom jazyku, ale aj v cudzích jazykoch,
- rozvíjať v žiakoch pocit národnej hrdosti, vzťah k národným a regionálnym tradíciám a
kultúre,
- pestovať a rozvíjať pozitívny vzťah k športu, k pohybu a športovým hrám,
- podnecovať žiakov k tvorivému mysleniu, logickému uvažovaniu, kritickému mysleniu, k
riešeniu problémov,
- viesť žiakov k všestrannej, účinnej a otvorenej komunikácii,
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- rozvíjať u žiakov schopnosť spolupracovať a rešpektovať prácu a úspechy svoje i
druhých,
- pripravovať žiakov na to, aby sa prejavovali ako samostatné, slobodné a zodpovedné
osobnosti, aby dokázali uplatňovať svoje práva a plnili si svoje povinnosti,
- vytvárať u žiakov potrebu prejavovať pozitívne city v správaní, v zaobchádzaní s inými
ľuďmi a v rôznych životných situáciách, rozvíjať vnímavosť a citlivé vzťahy k ľuďom, k
okoliu i k prírode
- viesť žiakov k tolerancii a ohľaduplnosti k iným, ich kultúram a duchovným hodnotám,
učiť ich žiť s ostatnými ľuďmi,
- učiť žiakov aktívne rozvíjať a chrániť fyzické, duševné i sociálne zdravie a byť zaň
zodpovedný.

Základná škola bola zapojená do nasledovných projektov:
Národný projekt Podpora polytechnickej výchovy na základných školách
Národný projekt Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálnopatologických javov v školskom prostredí
Národný projekt NUCEM – elektronické testovanie E TEST
Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
Národný projekt Ovocie a zelenina do škôl – zabezpečenie dodávok 100 % džúsov a jabĺk
Národný projekt Moderné vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
Národný projekt Aktivizujúce metódy vo výchove.
Projekt Zelená škola
Projekt Škola podporujúca zdravie
Úspechy žiakov v predmetových a športových súťažiach:
Čítajme s Osmijankom, celoslovenské kolo: 1.A trieda 1. miesto
Vesmír očami detí, celoslovenské kolo: Terézia Škutová 3. miesto
Dilongstar, celoslovenské kolo: Lenka Ratulovská, Michal Kurhajec 1. miesto
Chémia pod pokrievkou, celoslovenská súťaž: Adam Adamec, Tomáš Telúch 1. miesto
Coca-Cola Cup, celonárodná futbalová súťaž: chlapci 1. miesto
Majstrovstvá Slovenska v bedmintone: Michal Kurhajec, Samuel Poláček 7. miesto
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Medzinárodné atletické hry: hod kladivom Nikola Ganobčíková 1. a 2. miesto, Simona
Kereškéniová 3. miesto
Celoštátna súťaž žiakov ZŠ Futbal Cup: 1. miesto
Základná škola Petra Škrabáka
Pre 418 žiakov (211 chlapcov a 207 dievčat) bolo v školskom roku 2016/2017 otvorených
20 tried. Školu navštevovalo 39 integrovaných žiakov. Vyznamenaných bolo 244 žiakov,
68 prospelo veľmi dobre, 92 žiakov prospelo a dvaja neprospeli. Jeden žiak nebol
klasifikovaný a deviati navštevovali školu v zahraničí. 126 žiakov navštevovalo päť
oddelení školského klubu detí.
Žiakov vyučovalo celkom 37,5 pedagogických zamestnancov, z toho 30 učiteľov, piati
vychovávatelia, jeden špeciálny pedagóg a asistenti učiteľa s úväzkom 1,5. Okrem toho
pôsobili na škole desiati prevádzkoví zamestnanci a šiesti zamestnanci školskej jedálne.
Riaditeľkou školy bola Mgr. Magdaléna Kubisová, zástupcami Mgr. Alexander Kováč a Mgr.
Daniela Facunová. Predsedníčkou rady školy bola Mgr. Eva Pelachová.
V celoplošnom testovaní deviatakov škola získala zo slovenského jazyka 60,8 % (0,4 %
pod celoslovenským priemerom a štvrté miesto spomedzi dolnokubínskych škôl) a z
matematiky 56,44 % (0,04 % nad celoslovenským priemerom a tretie miesto spomedzi
dolnokubínskych škôl).

Víziou školy je, že žiak odchádza zo školy nielen múdry, vzdelaný, ale aj ako slobodný,
samostatný a tvorivý, aktívny a zodpovedný, tolerantný a kultivovaný mladý človek
pripravený pre život a prácu v 21. storočí a v európskom spoločenstve.
Strategické ciele školy:
Hodnoty, ktorými sa škola riadi, vychádzajú z podmienok školy a regiónu. Uznáva hlavne
tvorivo – humanistický charakter výchovy a vzdelávania zameraného na žiaka s
rešpektovaním práv dieťaťa, dobré medziľudské vzťahy, rešpektovanie názorov, úctu k
zamestnancom, žiakom a rodičom. Koncepčné zámery vedenia školy sú zamerané na
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rozvoj jazykovej a počítačovej gramotnosti, spoznávanie histórie regiónu, preferovanie
zdravého životného štýlu s podporou aktívneho trávenia voľného času a preventívne
programy, tvorbu projektov a programov, zapájanie sa do medzinárodnej spolupráce
(Poľsko, Česko, Rakúsko), zvyšovanie odbornosti zamestnancov. Silným pozitívom školy
je rôznorodá činnosť záujmových útvarov, aktívne a úspešné zapájanie žiakov do súťaží.
Realizované projekty:
Európsky týždeň mobility 2016 - Lucia Plešková zvíťazila v literárnej súťaži „Predné kolo,
zadné kolo, veselo sa točí", organizovanej Oravskou knižnicou a Mestom Dolný Kubín
Expozície histórie a etnografie nášho regiónu - dopĺňanie stálej expozície o predmety,
ktoré používali predkovia v bežnom živote
Program Zelená škola - v októbri 2016 škola získala certifikát, oprávňujúci k používaniu
vlajky a označenia Zelenej školy, šetrnej k životnému prostrediu
Program Ukážková prírodná záhrada - škola získala medzinárodný certifikát splnením
všetkých kritérií na ukážkovú prírodnú záhradu
Deň pre svoje mesto - zapojenie sa do verejnej výzvy na ochranu životného prostredia
vyčistením sídliska Brezovec
Stromy poznania - návšteva pracovníkov Lesov SR v školskej záhrade
Moja prvá škola - metodika pre učiteľov so sprístupnením najnovších trendov vo
vzdelávaní
Pilotný projekt ALINO - zber hliníkového odpadu a jeho recyklácia
Slnko a vietor sú tu vždy - družstvá žiakov 5. - 8. ročníkov dňa 13. marca prezentovali
návrhy zariadení, využívajúcich obnoviteľné zdroje energie
Arwancovo bez predsudkov - workshopy zamerané na dodržiavanie ľudských práv v
globálnom svete
Hlasné čítanie v škole: Mesiac čitateľskej gramotnosti - vzbudenie záujmu detí o čítanie
Škola vydáva školský časopis Ihla.
Úspechy žiakov v súťažiach a olympiádach:
Voda pre život, život pre vodu, celoslovenské kolo: Alexandra Pukajová 2. miesto
Medové umenie, celoslovenské kolo: Matej Dobija 3 miesto
Osmijankova literárna záhrada, celoslovenské kolo: 4.A trieda 1. miesto
Základná škola s MŠ Komenského
Základnú školu navštevovalo v 10 triedach 211 žiakov, 108 dievčat a 103 chlapcov. 21
žiakov bolo integrovaných. V sledovanom školskom roku prospeli všetci žiaci, traja mali
zníženú známku zo správania. 58 žiakov navštevovalo dve oddelenia školského klubu detí.
Na škole pôsobilo v školskom roku 2016/2017 celkom 39 zamestnancov, okrem troch
členov vedenia školy 20 pedagógov, traja vychovávatelia, jeden špeciálny pedagóg, jeden
asistent učiteľa, osem prevádzkových zamestnancov a štyria zamestnanci školskej
jedálne. Riaditeľkou školy bola Mgr. Dáša Badáňová, zástupkyňou pre základnú školu Mgr.
Daniela Szabová a zástupkyňou pre materskú školu Viera Šaligová.
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V celoplošnom testovaní deviatakov škola dosiahla v matematike 57,9 % (1,5 % nad
celoslovenským priemerom a druhé miesto spomedzi dolnokubínskych škôl) a v
slovenskom jazyku 64,0 % (2,8 % nad celoslovenským priemerom a druhé miesto
spomedzi dolnokubínskych škôl).
Stravovanie v školskej jedálni využívalo 161 stravníkov, z toho 80 žiakov ZŠ, 55 detí MŠ,
22 dospelých a štyria cudzí stravníci.

Základná škola s materskou školou Komenského sa profiluje ako škola, ktorá poskytuje
žiakom všeobecne orientované základné vzdelávanie a výchovné pôsobenie s osobitným
dôrazom na:
- rozvoj komunikácie nielen v materinskom jazyku, ale aj v cudzích jazykoch - výúčba
anglického jazyka od 1. ročníka, od 7. ročníka vyučovanie nemeckého alebo ruského
jazyka
- rozvoj počítačovej gramotnosti - využívanie moderných technológií v rámci všetkých
vyučovacích predmetov
- zvyšovanie ekologického povedomia - naučiť žiakov ekologicky cítiť - projekt Zelená
škola
- rozvoj tvorivosti a estetického cítenia prostredníctvom umelecko-dramatických činností
a tvorivých dielní - dramatick výchova ako vyučovací predmet, prehliadka detských
školských divadelných súborov, popoludnia tvorivých dielní
- telesnú a športovú výchovu - posilnenie hodín telesnej výchovy v 1. a 2. ročníku.
Škola bola v sledovanom školskom roku zapojená do nasledovných projektov:
Erasmus+ - realizácia kalendára na rok 2017
Zelená škola - hlavnou témou bol odpad
ENVIROPROJEKT 2016 - zameranie na minimalizáciu, separovanie a opätovné používanie
odpadu, skvalitnenie vyučovania, vnesenie inovatívnych prístupov do vyučovania pod
názvom „O čom sníva Zem?".
„Zober do rúk loptu a raketu, nie alkohol a cigaretu"
„Arwancovo bez predsudkov" - ochrana ľudských práv a slobôd
e-twinning
Škola priateľská k deťom - oboznámenie žiakov s ich právami a povinnosťami
Jedlá zmena - upozornenie na plytvanie s jedlom, zvýšenú spotrebu mäsa, palmový olej či
problematiku dovozu potravín.
Z ďalších akcií školy:
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Záložka do knihy spája školy - výmena záložky so školou v ČR
Medzinárodný deň školských knižníc - realizácia projektu Od Adama k Newtonovi o jablku
z biologického, matematického, fyzikálneho i chemického hľadiska
Deň Zeme, Zbieram baterky, Svetový deň mlieka v školách.
Úspechy žiakov školy:
Matematický klokan, celoslovenské kolo: Andrea Huráková, Nikoleta Janotíková - úspešný
riešiteľ
Maksík, celoslovenské kolo: 2.A - úspešní riešitelia
Čo vieš o hviezdach, celoslovenské kolo: Michal Čajka, Ema Stanková 13. miesto
Klokanko, celoslovenské kolo: 1.A - úspešní riešitelia
Skřítci, trpaslíci a elfové, medzinárodná súťaž: Mariana Trančová 3. miesto
Základná škola s materskou školou Andreja Radlinského
Základná škola je spolu s materskou školou a osemročným gymnáziom súčasťou
Cirkevnej spojenej školy, zriaďovateľom ktorej je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo
Spišské Podhradie.
Základnú školu navštevovalo v školskom roku 2016/2017 spolu 255 žiakov (z toho 122
dievčat a 133 chlapcov) v 13 triedach. 30 žiakov bolo začlenených. V sledovanom
školskom roku prospeli všetci žiaci, jeden žiak mal v II. polroku zníženú známku zo
správania. Štyri oddelenia školského klubu navštevovalo 92 žiakov.
Na škole pôsobilo v školskom roku 2016/2017 28 pedagogických zamestnancov, z toho
23 učiteľov, štyria vychovávatelia a jeden špeciálny pedagóg. Riaditeľom školy bol Mgr.
Ľudovít Mačor, zástupkyňou Mgr. Jana Mešková. Predsedom rady školy bol Mgr. Tibor
Koval.

V celoplošnom testovaní deviatakov škola dosiahla v matematike 51,9 % (4,5 % pod
celoslovenským priemerom a piate miesto spomedzi dolnokubínskych škôl) a v
slovenskom jazyku 61,3 % (0,1 % nad celoslovenským priemerom a tretie miesto
spomedzi dolnokubínskych škôl).
Prioritou školy je: vysoká kvalita výchovy a vzdelávania, rozsah a kvalita poskytovaných
služieb a spolupráca s rodinou a príslušnými inštitúciami. Pri práci sa škola riadi
kresťanskými zásadami. Snahou školy je vychovať múdrych, vzdelaných a angažovaných
mladých ľudí, múdrych, vzdelaných a angažovaných mladých kresťanov.
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Edukačný program školy je postavený na 3 základných pilieroch: na kresťanskej orientácii
školy, kvalite výchovy a vzdelávania a spolupráci s rodinou a príslušnými inštitúciami.
Projekty, do ktorých sa škola v sledovanom školskom roku zapojila:
NÚCEM E-test (www.etest.sk)- testovanie žiakov elektronickou formou a prístup k
výukovým materiálom
Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v
školskom prostredí - zvyšovanie vzdelanostnej úrovne žiakov ZŠ so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami
Infovek - napojenie školy na internetovú sieť
Európsky program podpory konzumácie ovocia v školách.
Úspechy žiakov školy:
Majstrovstvá Slovenska v letnom biatlone: A. Hoferica 8. a 15. miesto
Čo vieš o hviezdach?, krajské kolo: M. Lastič 2. miesto, celoslovenské kolo: M. Lastič 20.
miesto
Súkromná základná škola s materskou školou Jánoš
Škola pôsobí v Dolnom Kubíne ako samostatná súkromná základná škola s materskou
školou od školského roku 2007/2008, odkedy bola po schválení MŠ SR zaradená do siete
základných škôl v SR.
Je to škola rodinného typu, ktorej snahou je vytvárať priaznivé podmienky a dostatok
priestoru pre slobodný, prirodzený a tvorivý prejav detí. Múdrosť, sebarealizáciu, talent,
ctižiadostivosť spája s citom a srdcom. Snaží sa vytvárať školu, ktorá podporuje
osobnostný rast každého dieťaťa, čím sa vytvárajú predpoklady pre celoživotné
vzdelávanie žiaka.
Individuálny prístup ku žiakovi tvorí jeden zo základných pilierov školy, pretože duševná
i telesná jedinečnosť človeka si vyžadujú riešenia na mieru.
Na škole je zavedená školská uniforma, ktorá je symbolom školy. Jednou z výhod nosenia
uniformy je odbúravanie rozdielov medzi deťmi. Dáva im identitu a pocit hrdosti, že sú
súčasťou školy.
Presadzuje triedy s menším počtom žiakov (do 15), v ktorých sa učiteľka môže oveľa
väčšou mierou individuálne venovať jednotlivým žiakom.
Súčasťou školy je aj materská škola, ktorá ponúka celodennú starostlivosť pre deti vo
veku od 3 do 6 rokov. Materská škola má dve triedy s celkovým počtom detí 25.
Individuálny prístup v MŠ je zabezpečený malým počtom žiakov v triede. Hlavným cieľom
predprimárneho vzdelávania je dosiahnúť pereptuálno-motorickú, kognitívnu a citovosociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločosti.
Východiskom je jedinečnosť, aktívne učenie a začleňovanie dieťaťa do skupiny a do
kolektívu.
Cieľom Súkromnej základnej školy s materskou školou Jánoš je vytvárať u každého
dieťaťa a žiaka predpoklady pre celoživotné vzdelávanie. Tvoriť školu, ktorá podporuje
osobnostný rast každého dieťaťa.
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V školskom roku 2016/2017 Základnú školu navštevovalo v štyroch triedach 41 žiakov (z
toho 21 dievčat a 20 chlapcov) v danom školskom roku prospeli všetci žiaci, ani jeden zo
žiakov nemal zníženú známku zo správania.
Školský klub detí navštevovalo 39 žiakov, materskú školu 25 detí v dvoch triedach.
Na škole pôsobilo v školskom roku 2016/2017 celkom 10 pedagogických zamestnancov, z
toho 9 učiteliek a jedna vychovávateľka, 1 odborný zamestnanec – špeciálny pedagóg a 2
nepedagogické zamestnankyne. Riaditeľkou školy bola Mgr. Ľudmila Fajčáková.
Spojená škola Dolný Kubín
Škola vznikla v roku 2006 spojením dvoch škôl - Špeciálnej základnej školy pre telesne
postihnutých a Základnej školy s materskou školou pri Nemocnici s poliklinikou v Dolnom
Kubíne. Názvy organizačných zložiek školy boli 27. augusta 2008 zmenené na Špeciálnu
základnú školu pre žiakov s telesným postihnutím a Základnú školu s materskou školou
pri zdravotníckom zariadení. Od 1.9.2016 bola do siete škôl a školských zariadení
zaradená ďalšia organizačná zložka, Špeciálna materská škola. Organizačné zložky
Špeciálna materská škola a Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím
poskytujú vzdelávanie deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
organizačná zložka Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení
poskytuje výchovu a vzdelávanie chorým alebo zdravotne oslabeným deťom a žiakom.
Súčasťou školy je aj Školský klub detí a Školská výdajná jedáleň.
Riaditeľkou školy v školskom roku 2016/2017 bola Mgr. Tatiana Otepková, jej
zástupkyňou Mgr. Martina Gogoláková a predsedníčkou Rady školy Mgr. Júlia Krížová.
V škole pracovalo 11 pedagogických zamestnancov (osem učiteľov a traja vychovávatelia
školského klubu detí), dvaja asistenti učiteľa a dvaja nepedagogickí zamestnanci.
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V sledovanom školskom roku mala škola otvorených 8 tried, v ktorých sa vzdelávalo spolu
43 žiakov, z toho 23 chlapcov a 20 dievčat. Vyučovanie prebiehalo v triedach so spojenými
tromi až štyrmi ročníkmi. V každej triede boli žiaci s kombinovaným postihnutím,
u piatich žiakov bol potvrdený detský a atypický autizmus. Traja žiaci boli na základe
návrhu odborného lekára oslobodení od povinnosti dochádzať do školy, boli vyučovaní
individuálne 2 hodiny týždenne. Výsledky klasifikácie: 38 žiakov prospelo, dvaja
neprospeli.
Tri oddelenia Školského klubu detí navštevovalo 24 detí z Dolného Kubína i okolitých
obcí, ako aj piati žiaci Zariadenia núdzového bývania v mestskej časti Záskalie.
Žiaci mali možnosť navštevovať tri záujmové krúžky: turistický, Zatancuj mi rozprávku a
dramatický. Na škole pracoval aj školský divadelný súbor Čarohlások pod vedením Mgr. V.
Janíka.

Z aktivít žiakov:
Výtvarné súťaže
- Medzinárodná súťaž vo výrobe betlehemov v Chocholowe (3. miesta J. Pumr a A.
Lacková, 5. miesto P. Lacková)
- Medzinárodná súťaž „Vianočná pohľadnica" (3. miesta T. Lacková a A. Lacková, 5. miesto
P. Lacková)
- „Bohúňova paleta" (1. miesto a strieborné pásmo J. Pumr, čestné uznanie Ľ. Lacko)
- „Ochranárik" (1. miesto A. Lacková, 2. miesto M. Bačík, 3. miesto T. Lacková)
Spevácke a recitačné súťaže
- spevácka súťaž v speve ľudových piesní „Červené jabĺčko" (2. miesto M. Bačík)
- regionálna recitačná súťaž „Ranené vtáčatá" (1. miesta T. Lacková a D. Facunová, 2.
miesto A. Zjavka,
- krajské kolo recitačnej súťažnej prehliadky „Gaňova Tarnava 2016" (2. miesto D.
Facunová, 3. miesto T. Lacková, čestné uznanie A. Zjavka)
Divadelné súťaže
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- 15. Kubínske divadelné hry (2. miesto žiaci divadelného krúžku)
Športové súťaže
- účasť na 12-hodinovom In-line maratóne
- Vianočný futbalový turnaj O pohár riaditeľky SŠI Námestovo (4. miesto)
Z kultúrnych, spoločenských a športových podujatí:
- návšteva Považského múzea na Budatínskom hrade, pravidelné hydroterapie v
Aquarelaxe Dolný Kubín, beseda s prírodovedcom a spisovateľom Miroslavom Sanigom,
beseda s paralympioničkou Lenkou Ďurdinovou, zimná olympiáda v Pribiši, rybačka na
párnických jazerách, pravidelné návštevy Oravskej galérie, besedy s pracovníčkou
Oravskej knižnice Mgr. Kazimírovou a mnohé iné
Škola bola zapojená do nasledovných programov pre žiakov:
- podpora environmentálnej výchovy „Recyklohry"
- podpora zdravého životného štýlu „Hravo ži zdravo" a „Hovorme o jedle"
- podpora bezpečnosti a prevencie „Bezpečne na bicykli"
- podpora čitateľskej gramotnosti „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice" a
„Záložka do knihy spája školy"
Úspešné projekty školy:
- Nadácia Volkswagen Slovakia - grantový program „Budúcnosť aj s autizmom"
- Nadačný fond Lenovo zameraný na získanie tabletov pre nekomunikujúcich žiakov
„Viem ti povedať" (škola získala 3 tablety)
- Rozvojový projekt Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným
znevýhodnením „Všetko v jednom" (financie na nákup interaktívneho dotykového
displeja)
- Projekt Oravskej knižnice „Hodina deťom"
V zmysle SWOT analýzy medzi silné stránky školy patrí bezbariérovosť budov, poloha
školy blízko centra mesta, rodinné prostredie v škole, kvalifikovanosť a odbornosť
pedagógov, ich tvorivosť, flexibilita a inovačná schopnosť, úzka spolupráca s rodinami
žiakov, možnosti denného a týždenného pobytu, celodennej stravy, rehabilitácie,
fyzioterapie, spolupráce s odbornými lekármi a dennej zdravotnej starostlivosti pre
žiakov, ktorí sú zároveň klientmi CSS Prameň, dobré materiálno-technické vybavenie
školy, triedy vybavené PC s prístupom k internetu, 4 triedy vybavené interaktívnou
tabuľou či 13 tabletov pre žiakov.
Medzi slabé stránky a riziká možno zaradiť sídlo školy v prenajatých priestoroch CSS
Prameň, nedostatok priestorov na kabinety a telocvičňu, absencia praktickej školy,
chýbajúce personálne zabezpečenie (psychológ, školský logopéd, pomocný zdravotný
personál) z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, preťaženosť učiteľov inými
činnosťami, chýbajúci školský areál a detské ihrisko, naplnenosť tried, absencia učebníc
a pracovných listov pre žiakov so stredným a ťažkým alebo hlbokým stupňom
mentálneho postihnutia, zastaraná IKT technika, počet vymeškaných hodín, slabý záujem
o výchovno - vzdelávacie výsledky svojich detí u časti rodičov či migrácia žiakov
z pestúnskych rodín, detského domova a z rodín umiestnených v azylovom dome.
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ZUŠ Petra Michala Bohúňa
Zriaďovateľom školy je Mesto Dolný Kubín. V školskom roku 2016/2017 navštevovalo 37
tried ZUŠ celkom 679 žiakov, z toho 341 odbor hudobný, 325 odbor výtvarný, 6 odbor
literárno-dramatický a 7 odbor tanečný.
Riaditeľom školy bol Mgr. Michal Janiga, jeho zástupcami Mgr. Jana Barťáková (pre
skupinové vyučovanie) a Mgr. Matej Bartoš (hudobný odbor). Predsedom rady školy bol
PhDr. Jozef Šimek. Pedagogický proces zabezpečovalo 25 pedagógov hudobného odboru,
šesť výtvarného odboru, jeden literárno-dramatického a jeden tanečného odboru. Okrem
toho na škole pôsobili ôsmi nepedagogickí zamestnanci.
Škola mala päť elokovaných pracovísk, z toho štyri v Dolnom Kubíne a jedno v Liptovskej
Lúžnej.

Škola si v školskom roku 2016/2017 dala nasledovné ciele:
1. podporovať komorné zoskupenia v hudobnom odbore a motivovať vyučujúcich ku
kooperácii medzi triedami.
Cieľ sa podarilo dosiahnuť vo viacerých triedach, kde vznikla spolupráca najmä medzi
sláčikovými a klavírnymi triedami, ale aj v rámci klavírnych tried. Podarilo sa taktiež
udržať niektoré novovzniknuté zoskupenia a kapely v dychovom oddelení. Škola
zaznamenala dočasný útlm činnosti akordeónového orchestra z dôvodu veľkého odlivu
žiakov na stredné školy a malého počtu žiakov prihlásených na tento odbor. Naopak, škola
zaznamenala obrovský rozmach súborov s heligónkami. S veľkým úspechom sa stretlo aj
naštudovanie nového repertoáru sláčikového orchestra s ľudovou hudbou v
akordeónovom, dychovom a sláčikovom oddelení.
2. podporovať vzájomnú spoluprácu všetkých odborov.
Tento cieľ bol naplnený najmä pri realizovaní koncertov a vernisáží, kde sa prezentovali
všetky odbory školy a kooperovali pri príprave týchto podujatí.
3. udržať záujem o súťaže u pedagógov a ich žiakov. Tento cieľ sa podarilo dosiahnuť v
časti tried, niektoré sa sústredili na dôkladnejšiu prípravu pre ďalší školský rok. Vo
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väčšine tried však pokračoval trend z predošlých rokov v dosahovaní ocenení na takmer
každej významnej súťaži, ktorej sa žiaci našej školy so svojimi pedagógmi zúčastnili.
SWOT analýza školy:
Silnými stránkami boli vysoká úroveň odborných a pedagogických zručností pedagógov,
výkony žiakov na súťažiach a koncertoch, dobré meno školy doma i v zahraničí, tradícia
školy, skúsenosti v organizovaní súťaží a rôznych edukačných umeleckých aktivít,
pedagógovia školy, vysoký počet absolventov v porovnaní s inými ZUŠ, výroký počet
absolventov umiestnwných na stredných alebo vysokých školách umeleckého zamerania.
Slabé stránky školy súviseli s potrebou racionalizácie neefektívnych odborov po zmene
koeficientov, s chátrajúcou fasádou budovy, strechou v havarijnom stave vyžadujúcou
rekonštrukciu a s potrebou výmeny okien, ako aj s nekvalifikovanými pedagógmi na
pracovných pozíciách, o ktoré nie je záujem.
Príležitosťami školy boli možnosť čerpania moderných poznatkov z oblasti interpretácie a
edukácie v rámci tradičných podujatí, ktoré škola organizuje alebo spoluorganizuje,
možnosti rozširovania umeleckého a pedagogického vzdelania pedagógov a motivácia
žiakov a pedagógov prostredníctvom organizovania koncertov, súťaží, kurzov a
medzinárodnou spolluprácou s partnerskými mestami alebo formou výmenných pobytov.
Ohrozenia školy škola videla v možnosti, že základné umelecké školy neprejdú z
origináleho do preneseného spôsobu financovania.
Žiaci a učitelia školy sa zúčastnili mnohých prezentácií na verejnosti:
Lukáš Gálik vystúpil pri príležitosti návštevy veľvyslanca Indie, Tomáš Matis na vernisáži
Bohúňovej Palety a na otvorení Dní mesta Dolný Kubín. Adriana Šuvadová, Rebeka
Maceková, Sofia Lacková a Marek Chmara vystúpili na Dňoch mesta v podujatí s názvom
„Deti svojmu mestu" a na oslavách výročia vzniku obce Istebné. Zuzana Vajduláková,
Leonard Vajdulák a Marcel Kapala vystúpili na koncerte v kostole v Braunau v Rakúsku.
Marcel Kapala účinkoval na koncerte v kostole Povýšenia sv. kríža v rámci Kubínskej
hudobnej jesene. Martina Ťapajnová, Natália Prílepková a Ela Fedorová vystúpili pri
príležitosti podujatia s názvom „Roky bojov, obetí a nádejí" v Oravskej knižnici. V rámci
Kubínskej hudobnej jesene sa v kostole Povýšenia sv. kríža uskutočnil učiteľský koncert.
Veľký počet žiakov a učiteľov školy v tomto kostole vystúpilo na Adventnom benefičnom
koncerte. Jana Šimeková a Tomáš matis sa predstavili na konferencii pri príležitosti
konferencie k výročiu úmrtia Janka Matúšku v Oravskej knižnici, ľudová hudba ZUŠ sa
predstavila pri príležitosti Dňa učiteľov v reštaurácii Strojár a Júlia Ďurmeková, Michaela
Hojová a Jana Šimeková pri rovnakej príležitosti na Mestskom úrade. V Lužnej u Vsetína
na podujatí „Lužanský jarmark" a na festivale dychových hudieb v Ordzovanoch vystúpila
Dychová hudba Lúžňanka. Žiaci tanečného odboru Monika Gejdošová, Jesika Vajzerová,
Sofia Lacková, Rebeka Maceková a Daniela a Tamara Dobákové vystúpili na podujatí „Deň
rodiny" na Námestí slobody. Na Organovom koncerte žiakov ZUŠ vystúpili Matej Holubčík,
Tadeáš Kováčik, Adam Hvolka, Ján Pavol Maretta, Patrik Baňas, Ján Kamas, Mária
Nováková, Rastislav Samuel Stanček, Iveta Solivajsová, Patrik Knaperek, Samuel Bystričan
a Filip Straka.
Z umiestnení v súťažiach:
V rámci hudobného odboru
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P.M.B. kvartet (Barbora Mrišková, Erika Kľúčiková, Ela Fedorová a Zuzana Vajduláková)
zlaté pásmo na celoslovenskom kole súťažnej prehliadke v komornej hre „Divertimento
musicale 2017" v Rimavskej Sobote
Daniel Koleják 2. miesto na 5. ročníku súťaže plechových dychových nástrojov s
medzinárodnou účasťou v Trenčíne
P.M.B. kvartet zlaté pásmo a Cena riaditeľky MsKS na celoslovenskej súťaži „Festival
komornej hudby Čadca 2017"
Daniel Koleják 12. miesto na 3. ročníku česko-slovenskej súťaže poľovníckych trubačov v
Hronseku
Jaroslav Prílepok zlaté pásmo, Kristián Povala strieborné pásmo a Michal Juráš a Klaudia
Chomisteková bronzové pásma na celoslovenskej súťaži „Schneiderova Trnava 2017" v
štvorručnej hre na klavíri
Daniela a Tamara Dobákové strieborné pásma a Klaudia Chomisteková bronzové pásmo v
celoslovenskej súťaži v sólovej a štvorručnej hre na klavíri „Piano v modernom rytme
2017" v Bojniciach
P.M.B. kvartet strieborné pásmo na celoslovenskej súťaži „Schneiderova Trnava 2017" v
hre na husliach
Daniel Brodňanský strieborné pásmo na 2. ročníku celoslovenskej súťaže akordeónistov
„ASPUŠ 2017" v Kremnici
Heligonkári spod Choča 2. miesto na medzinárodnej súťaži tvorivosti detí a mládeže
„Súhvezdie hôr 2017" v Liptovskom Mikuláši
V rámci výtvarného odboru
Dominik Slušňák a Jakub Tomulec špeciálna cena na transkontinentálnej výtvarnej súťaži
„Žitnoostrovské pastelky" v Dunajskej Strede
Klára Kočišová, Simona Hladká a Peter Šulej zlaté pásma a Tomáš Martvoň cena ex aeque
na celoslovenskej výtvarnej súťaži „Maľovaná ZUŠ-ka" v Banskej Bystrici
Laura Kočišová 1. miesto a Nikola Chomisteková 3. miesto na 22. ročníku celoslovenskej
výtvarnej súťaže „Gorazdovo výtvarné Námestovo"
Matej a Ján Buknovci, Zuzana Klejová, Lukáš Novotný, Nikola badínová a Peter Šulej zlaté
pásma na 20. ročníku medzinárodnej výtvarnej súťaže „Bohúňova Paleta" v Dolnom
Kubíne
Jana Strážovská 1. miesto, Martina Fejová 2. miesto a Dominika Kapinová 3. miesto na
medzinárodnej výtvarnej súťaži „Vianočná pohľadnica" v Dolnom Kubíne
Katarína Michalicová 2. miesto a Richard René Reinisch 3. miesto na celoslovenskej
výtvarnej súťaži „Prales" v Bratislave
Dávid Jurkulák medaila na 45. ročníku medzinárodnej detskej výtvarnej výstave „Lidice
2017"
Lea Berecová a Eva Hrkľová zlaté pásma a Eva Mikulášová strieborné pásmo na
celoslovenskej výtvarnej súťaži „Cesta čiary" v Kremnici
Martina Fejová zlaté pásmo a Simona Hladká bronzové pásmo na celoslovenskej výtvarnej
súťaži „Senecká dúha"
Sarah Ema Juríčková 2. miesto v celoslovenskej výtvarnej súťaži „V ríši divov" v Červenom
Kláštore
V rámci literárno-dramatického odboru
Karin Bartošová 2. miesto a Natália Moresová 3. miesto v súťaži mladých moderátorov v
Tvrdošíne.
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ZUŠ bola v školskom roku 2016/2017 zapojená do nasledovných projektov:
Talenty pre Európu - spoluorganizátor medzinárodnej sláčikovej súťaže
Bohúňova Paleta - organizátor medzinárodnej výtvarnej súťaže
Muzika Arvensis - spoluorganizátor medzinárodných majstrovských kurzov o titul
laureáta.
Základná umelecká škola Ivana Ballu
Zriaďovateľom školy je Mesto Dolný Kubín. Jej riaditeľom bol v sledovanom školskom
roku Mgr. Roman Ďaďo a zástupcom riaditeľa Mgr. Daniel Marček. Funkciu predsedu
Rady školy vykonával Mgr. Ján Raclavský.
V školskom roku 2016/2017 Základnú umeleckú školu Ivana Ballu navštevovalo v 32
triedach spolu 626 žiakov, z toho 297 v hudobnom odbore, 212 vo výtvarnom odbore a
117 v tanečnom odbore.
Na škole pracovalo 22 pedagogických zamestnancov a štyria prevádzkoví zamestnanci.
Pedagogickí zamestnanci mali vysokoškolské a odborné vzdelanie, dvaja pedagógovia si
kvalifikáciu dopĺňali a pedagóg tanečného odboru bol nekvalifikovaný.
Nosnými projektmi školy boli:
Výstava „Inšpirácie“, poriadaná pravidelne v spolupráci s Občianskym združením
Inšpirácie a Hudobný festival Ivana Ballu, ktorý sa zmenil na bienále organizované
v každom nepárnom roku.
Aktivity a prezentácia školy na verejnosti:
Škola zorganizovala Koncert z diel slovenských skladateľov v Oravskej galérii ako
spoločný projekt hudobného a výtvarného odboru. S pozitívnou odozvou verejnosti sa
stretol koncert k 25. výročiu založenia školy, konaný dňa 23. novembra 2016. ZUŠ I. Ballu
pravidelne organizuje slávnostný Vianočný koncert v evanjelickom kostole. Škola sa
podieľala aj na Vianočnom koncerte Natálie Palugovej (speváčky - absolventky), na
kultúrnom programe oceňovania darcov krvi, na programe mesta k MDŽ a vernisážach
výstav v Oravskej galérii (huslisti, gitarový súbor a spevácky zbor), MsKS, Oravskom
kultúrnom stredisku a Oravskej knižnici Antona Habovštiaka.
Komorný sláčikový orchester a iné sláčikové zoskupenia si svojimi vystúpeniami pod
vedením pani učiteľky Marty Mikšíkovej získali uznanie verejnosti na koncertoch
v Dolnom Kubíne, ale aj na prehliadke slovenskej hudby Epoché v Slovenskom rozhlase v
Bratislave a jeho členovia potvrdili svoje výnimočné kvality aj na viacerých husľových
súťažiach.
Gitaristka Aneta Turčinová ako najlepšia slovenská účastníčka Festivalu I. Ballu sa spolu
so svojou pedagogičkou Klárou Hromádkovou zúčastnila Festivalu J. K. Mertza,
a predstavila sa tak na koncertoch v Bratislave i Viedni.
Spevácky zbor Una Corda pod dirigentským vedením Romany Šumskej uskutočnil
spoločne so speváckym zborom Amabile z ružomberskej ZUŠ Ľ. Fullu koncerty
v Ružomberku a v Párnici.
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Výtvarný odbor sa prezentoval vystavenou kolekciou prác žiakov na medzinárodnej
výstave Vianočná pohľadnica v Oravskom kultúrnom stredisku, v mesiaci marec
zorganizoval celoškolskú výstavou v MsKS. Žiaci vystavovali na výstave Cesta čiary
v Kremnici, na medzinárodnej súťaži Bohúňova paleta bola prezentovaná hlavne kolekcia
fotografických prác, žiaci prípravného štúdia mali vystavené dielka na medzinárodnej
výstave Žitnoostrovské pastelky v Dunajskej Strede. V priestoroch školy v MsKS sa
predstavili svojou výstavou aj absolventi výtvarného odboru. ZUŠ sa podieľala na
organizovaní výstavy Inšpirácie 2016 a koncom februára zorganizovala tvorivú dielňu,
zameranú na tvorbu ručného papiera.
Tanečný odbor sa výraznejšie prezentoval zameraním na folklór a ľudový tanec a žiaci sa
aj viackrát s úspechom predstavili takto zameranými vystúpeniami.

Zámerom školy je rozvíjanie spolupráce s družobnými umeleckými školami (v
rumunskom meste Giurgiu, s hudobnou školou v poľskom Sanoku a Konzervatóriom v
izraelskom Javne).
Škola je sústredená v meste Dolný Kubín, mestskej časti Bysterec v susedných budovách a
má registrované elokované pracovisko na ZŠ v Oravskom Podzámku, kde pracujú všetky
odbory školy.
V spolupráci so zriaďovateľom sa podarilo zabezpečiť koncertné krídlo Petrof do
koncertnej sály školy, zrekonštruovať sústavu vykurovacích telies namontovaním
termoregulačných ventilov a zabezpečiť opravu zatekajúcej strechy výtvarného odboru.
Aj v sledovanom školskom roku pretrvával nedostatok vhodných vyučovacích priestorov.
Cieľom koncepčného zámeru rozvoja školy bolo počas troch rokov dosiahnuť stabilizáciu
celkového počtu študujúcich žiakov školy na minimálne 600-700 žiakov a optimalizovať
tak i chod školy. Dosiahnuť, aby škola bola plne organizovanou školou so všetkými
umeleckými odbormi (teda aj s literárno-dramatickým odborom). Dosiahnuť skvalitnenie
výchovno-vzdelávacej práce učiteľov podporou ich ďalšieho kontinuálneho vzdelávania
a uplatňovania nových metód a postupov v praxi. Stabilizovať personálne obsadenie školy
redukovaním učiteľov so skráteným vyučovacím úväzkom. Udržať vysokú úroveň
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hlavných projektov školy: Hudobného festivalu I. Ballu a výstavy Inšpirácie. V oblasti
materiálno-technického zabezpečenia bolo cieľom z kapitálových výdavkov uskutočniť
výmenu okien, rekonštrukciu chodníkov a oplotenia areálu školy bez narušenia výchovnovzdelávacieho procesu a dbať na údržbu areálu školy.
Najlepšie výsledky žiakov v školskom roku 2016/2017:
Hudobný odbor:
Aneta Turčinová 1. miesto na 7. ročníku „Ružomberskej klasickej gitary“ a 1. miesto na
Festivale Ivana Ballu v súťaži Mladí gitaristi 2017
Eva Žmijáková, Patrícia Baltazárovič a Anežka Kurajdová zlaté pásma, Danka Mikulášová
strieborné pásmo a Mário Kurajda bronzové pásmo v sólovej hre na 17. ročníku súťaže
mladých huslistov v sólovej a komornej hre Schneiderova Trnava 2017
M. Kurajda, P. Baltazárovič, D. Mikulášová a E. Žmijáková zlaté pásmo, A. Kurajdová, L.
Lakoštíková, D. Lakoštíková, A. Žmijáková zlaté pásmo a A. Kurajdová, L. Lakoštíková, D.
Lakoštíková, M. Sviteková zlaté pásmo v komornej hre na 17. ročníku súťaže mladých
huslistov v sólovej a komornej hre Schneiderova Trnava 2017
Patrícia Baltazárovič a Eva Žmijáková zlaté pásma, Mário Kurajda, Daniela Mikulášová a
Anežka Kurajdová strieborné pásma na 9. ročníku Husľovej súťaže R. Országa v Kremnici
Husľové kvarteto získalo Cenu mesta Rajec, Anežka Kurajdová a husľový súbor sa stali
laureátmi (husľový súbor absolútnym laureátom súťaže) na medzinárodnej
interpretačnej súťaži Rajecká hudobná jar
Husľový súbor získal titul laureáta súťaže na 28. ročníku celoštátnej súťaže
neprofesionálnej inštrumentálnej hudby Divertimento musicale v Rimavskej Sobote
kvarteto M. Kurajda, P. Baltazárovič, D. Mikulášová a E. Žmijáková, kvarteto A. Kurajdová,
L. Lakoštíková, D. Lakoštíková a A. Žmijáková a kvarteto A. Kurajdová, L. Lakoštíková, D.
Lakoštíková a M. Sviteková získali zlaté pásma a husľový súbor dve strieborné pásma
súťaže na Festivale komornej hudby v Čadci 2017
Tara Antalová a Alžbeta Smoleňová strieborné pásmo na celoslovenskej súťaži v speve
populárnej piesne Fullstar 2017 v Ružomberku
Patrícia Baltazárovič a Zuzana Šimová zlaté pásma a Eva Žmijáková a Ester Hudecová
strieborné pásma na celoslovenskej súťažnej prehliadke mladých spevákov Vrútky 2017
Výtvarný odbor:
Nela Dulovcová cena na medzinárodnej výtvarnej súťaži detí predškolského veku
Žitnoostrovské pastelky 2017 v Dunajskej Strede
Oliver Lasok strieborná medaila na medzinárodnej výtvarnej súťaži „Joy of Europe“ 2016
v srbskom Belehrade
Dávid Kubek a kolekcia prác fotografov zlaté pásma, Igor Ďurčík a Michal Butvin
strieborné pásma a Tomáš Zelenák a Andrej Urban bronzové pásma na medzinárodnej
výtvarnej súťaži Bohúňova paleta 2017 v Dolnom Kubíne
Cena škole za kolekciu prác, Nina Murínová 1. miesto a Lenka Holubová 2. miesto na 13.
ročníku medzinárodnej výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica 2016 v Dolnom Kubíne
Kristína Juricová 1. miesto, Eva Kontúrová 2. miesto a Nasťa Jányová 3. miesto v
celoslovenskej súťaži „Snívalo sa mi...“ poriadanej Galériou J. Kulicha vo Zvolenskej Slatine
Marián Petlák strieborné pásmo a Klára Laučeková bronzové pásmo na celoslovenskej
súťaži Cesta čiary v Kremnici
pedagóg Mgr. Daniel Marček cena v krajskom kole celoslovenskej súťaže Výtvarné
spektrum.
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Súkromná základná umelecká škola Jánoš
Súkromná základná umelecká škola Jánoš začala fungovať v Ružomberku od školského
roku 1998/1999, po zaradení do siete školských zariadení MŠ SR. Od svojho vzniku sa
zaoberá vzdelávaním detí v jednotlivých umeleckých odboroch a ich prípravou na
štúdium na stredných školách umeleckého zamerania, konzervatóriách a vysokých
školách s umeleckým a umelecko-pedagogickým zameraním. Filozofiou školy je dať
možnosť a priestor všetkým záujemcom o štúdium vyskúšať si svoje predpoklady a
nadanie pre štúdium jednotlivých predmetov.
Pobočka SZUŠ v Dolnom Kubíne bola otvorená v školskom roku 2004/2005.
Funguje tu tanečný odbor, výtvarný odbor a hudobný odbor - hra na klavíri, klasickej a
elektrickej gitare, bicích nástrojoch a na dychových nástrojoch. V sledovanom školskom
roku 2016/2017 pobočku v Dolnom Kubíne navštevovalo 341 žiakov vo všetkých
odboroch, ktorých vyučovalo 12 pedagógov.
Najväčšie úspechy školy v školskom roku 2016/2017:
Tanečný odbor:
Žilina – MOVE ON! Dance Cup 2017 – 29. apríla 2017
2. miesto v hlavnej vekovej kategórii pre tanečnú skupinu Refresh pod vedením p. uč.
Kataríny Brenkusovej s choreografiou Planéta zem.
2. miesto v detskej vekovej kategórii (hip hop) pre tanečnú skupinu Refresh pod vedením
p. uč. Kataríny Brenkusovej s choreografiou Alica v krajine zázrakov.
Bratislava – finálové kolo medzinárodnej súťaže Pohyb bez bariér – 22 – 23. apríla 2017
1. miesto v hlavnej vekovej kategórii pre tanečnú skupinu Refresh pod vedením p. uč.
Kataríny Brenkusovej s choreografiou Planéta zem.
Ružomberok – medzinárodná tanečná súťaž – Dance rose 2017 – 9. apríla 2017
1. miesto v detskej vekovej kategórii (hip hop) pre tanečnú skupinu Refresh mini pod
vedením p. uč. Kataríny Brenkusovej s choreografiou Alica v krajine zázrakov.
1. miesto v hlavnej vekovej kategórii (hip hop) pre tanečnú skupinu Refresh Junior pod
vedením p. uč. Kataríny Brenkusovej s choreografiou Planéta zem.
1. miesto v hlavnej vekovej kategórii (show dance) pre tanečnú skupinu Refresh pod
vedením p. uč. Kataríny Brenkusovej s choreografiou Planéta zem.
3. miesto v juniorskej vekovej kategórii (hip hop) pre tanečnú skupinu Refresh pod
vedením p. uč. Kataríny Brenkusovej s choreografiou Deti slobody.
Žilina – semifinálové kolo medzinárodnej tanečnej súťaže Pohyb bez bariér – 18. – 19.
marca 2017
1. miesto v juniorskej vekovej kategórii pre tanečnú skupinu Refresh mini pod vedením p.
uč. Kataríny Brenkusovej s choreografiou Deti slobody.
1. miesto v hlavnej vekovej kategórii pre tanečnú skupinu Refresh pod vedením p. uč.
Kataríny Brenkusovej s choreografiou Planéta zem.
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Výtvarný odbor:
Ružomberok – regionálna výtvarná súťaž – Spájame sa pre rozvoj dolného Liptova – 29.
novembra 2016
čestné uznanie v IV. kategórii pre Slavomíra Janáka, pod vedením pani učiteľky Mgr.
Terézie Zemkovej.

V meste Dolný Kubín bolo v školskom roku 2016/2017 deväť materských škôl, ktoré
navštevovalo 767 detí, z toho 277 predškolákov. Najviac, 156 detí navštevovalo MŠ
Odbojárov, 136 MŠ Na Sihoti a 121 MŠ na Námestí Slobody.
Materská škola Odbojárov
16 pedagogických a 5 nepedagogických zamestnancov sa staralo o 156 detí, z toho 54
predškolákov. V školskej jedálni bolo zamestnaných 5 zamestnankýň.
Strategickým cieľom materskej školy je zabezpečiť rozvoj všetkých stránok osobnosti
dieťaťa prostredníctvom edukačných aktivít, tak že sa zameriava na jeho sebarozvoj,
vyzdvihuje sa jeho jedinečnosť a rozvíja talent.
Edukačný proces je obohatený o prácu na interaktívnej tabuli tak, že deťom prináša nové
poznatky a rozvíja počítačovú gramotnosť dieťaťa a vzťah k modernizačným prvkom.
Prostredníctvom environmentálnej výchovy sa podporuje vzťah detí k prírode a
životnému prostrediu. Nadanie detí je podporované krúžkovou činnosťou (výtvarný,
tanečný, dramatický, počítače, environmentálny, anglický, lyžiarsky a plavecký krúžok).
Materská škola podporuje a udržiava tradície v najbližšom okolí v spolupráci s mestom,
rodinou a verejnosťou.
Projekty: Zelená škola, Mondi SCP- MŠ - Sprav radosť susedovi, Zdravé zúbky (RÚVZ).
Najdôležitejšie akcie v školskom roku 2016/2017:
Tekvicová slávnosť- výzdoba tekvíc v altánkoch pred MŠ, Fujarová oslava - hra na rôznych
druhoch fujár, pečenie medovníkov, Sférické kino - Vodný svet, karneval, Deň Zeme úprava školského dvora, zbieranie čokoládových veľkonočných vajíčok v záhrade
školského dvora, stavanie mája – návrat k tradíciám, Dopoludnie s básničkou podporujeme talent detí, Dopoludnie s rozprávkou - prezeranie kníh, čítanie rozprávok v
každej triede, Veverička Eli- environmentálna výchova, plavecký výcvik, MDD - Indiánsky
deň, výlet do Oravskej Lesnej
Materská škola Na Sihoti
MŠ navštevovalo 136 detí, z toho 41 predškolákov. MŠ zamestnávala 13 pedagogických a
troch nepedagogických zamestnancov a štyri zamestnankyne školskej jedálne.
Strategickým cieľom materskej školy je realizovať osobnostne orientovanú predškolskú
pedagogiku, kde kľúčovú úlohu zohráva demokratizácia, humanizácia a otvorenosť
systému výchovy, partnerstvo a spolupráca s rodinou a individualizovaný osobnostný
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rozvoj každého dieťaťa. Výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku doplniť a
obohatiť cieľavedomou realizáciou úloh vypracovaných podporným a rozvíjajúcim
programom školy v oblasti environmentálnej výchovy (projekt „Zelená škola“) a plnením
úloh projektu „Škola podporujúca zdravie“. Vzdelávanie detí obohatiť o ich
oboznamovanie s cudzím jazykom a počítačovou technikou.
Projekty: Zelená škola, Škola podporujúca zdravie, Environmentálna výchova
Krúžky: výtvarný, hra na flaute, anglický jazyk, tanečný, regionálny, počítačový.
Najvýznamnejšie akcie v školskom roku 2016/2017:
- výstava ovocia a zeleniny, športová olympiáda, výlet na Oravský hrad, vystúpenia v
MsKS, návštevy pamiatok mesta, Šarkaniáda, jesenná vychádzka na Kuzmínovo, divadelné
predstavenia, vianočný koncert, škôlka plná snehuliakov, v septembri budem prvákom,
veľkonočné prekvapenie, Deň Zeme, beseda s policajtmi – Bezpečne na ceste, exkurzia na
železničnú stanicu, Deň otcov – hry, súťaže, Deň mlieka s ochutnávkami, Škola volá –
rozlúčková slávnosť spojená s akadémiou
Materská škola Námestie Slobody
O 121 detí, z toho 48 predškolákov, sa staralo dvanásť pedagogických a traja
nepedagogickí zamestnanci a štyri zamestnankyne školskej jedálne.
Strategický cieľ školy:
1. zvyšovať pohybovú telesnú zdatnosť a pohybové schopnosti detí prostredníctvom
vopred naplánovaných telovýchovných činností, u detí predškolských tried pridať
pravidelne 1x do týždňa v zimnom období korčuľovanie pod vedením trénerov a v letnom
období plavecký výcvik,
2. jeden týždeň v každom mesiaci venovať sa regionálnej výchove,
3. využívať tradičnú ľudovú kultúru a umenie pri formovaní osobnosti dieťaťa,
4. utvárať základy národného povedomia (vzťah k rodnej zemi, rodnej reči, prírode),
5. utvárať predstavy detí o regionálnych ľudových tradíciách a zvykoch, zoznamovať ich s
ľudovou kultúrou a umením.
Projekty: Zdravé zúbky (RÚVZ), Evička a deti (SZŠ), Zdravá 5, Ovečka, Mliečne kráľovstvo,
Aby sme si rozumeli.
Krúžky: výtvarný, tanečný (ZUŠ I. Ballu).
Najdôležitejšie akcie materskej školy v školskom roku:
Návšteva predškolákov v Oravskej knižnici, „Deň otvorených dverí“ v Strednej
zdravotníckej škole - deti predškolských tried, výstava detských prác v Oravskej knižnici,
Šarkaniáda - púšťanie šarkanov zhotovených spolu s rodičmi, vystupovanie v Dome
dôchodcov pri príležitosti úcty k starším, návšteva zimného štadióna detí a rodičov
spojená s korčuľovaním a hrami na ľade, fašiangový sprievod detí v maskách, exkurzia –
ukážka hasičských áut a rôznej hasičskej techniky, výlet detí z predškolských tried na
Oravský hrad, účasť detí na plaveckom výcviku, MDD – hry a súťaže, hľadanie pokladu v
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areáli MŠ, mobilné planetárium v MŠ
Materská škola Obrancov mieru
O 97 detí, z toho 43 predškolákov, sa staralo desať pedagogických a dvaja nepedagogickí
zamestnanci a tri zamestnankyne školskej jedálne.
Strategický cieľ školy:
1. zabezpečiť kvalitu spolupráce školy s rodinou, orgánmi školy, výchovno-vzdelávacími
inštitúciami
a verejnosťou,
2. zabezpečiť integráciu detí vyžadujúcich osobitnú starostlivosť,
3. zabezpečiť individuálny prístup k deťom s OŠD.
Projekty: Krok za krokom, Digi škola, Veselé zúbky
Krúžky: elokované pracovisko ZUŠ P.M. Bohúňa.
Najvýznamnejšie akcie v školskom roku 2016/2017:
Deti lesa – sadenie stromčekov, sférické kino, koncert ľudovej hudby, výtvarná súťaž v
rámci Európskej únie „Eurorozprávky", výtvarné súťaže „Vesmír očami detí", „O najkrajšiu
kraslicu“

Materská škola pri Cirkevnej spojenej škole A. Radlinského
V štyroch triedach materskú školu navštevovalo celkom 88 detí, o ktoré sa staralo osem
pedagogických a dve nepedagogické zamestnankyne.
Zámerom vzdelávacieho úsilia materskej školy bolo rozvíjať pohybové a manipulačné
schopnosti a telesnú a psychickú zdatnosť detí, viesť ich k vytváraniu zdravého životného
štýlu, rozvíjať reč a celkové komunikačné schopnosti, predčitateľskú gramotnosť,
134

poznávacie schopnosti, sebaobslužné a hygienické návyky, podporovať utváranie vzťahov,
pozitívnu a asertívnu komunikáciu, vytvárať vzťah k prírode a jej ochrane, v rozumnej
miere využívať IKT, uviesť dieťa do života ľudskej spoločnosti, sveta kultúry a umenia,
učiť deti byť vnímavými na duchovné podnety, zachovávať všeobecné morálne hodnoty,
poznávať Boha a jeho zákon lásky
Z najdôležitejších aktivít a prezentácií MŠ na verejnosti:
Starým rodičom, Vianočná akadémia CSŠ, Kytica vďaky pre mamičky, Vianočná besiedka,
Deň matiek, slávnostná rozlúčka predškolákov, divadelné predstavenie ABC zdravia I., II.,
koncert Simsalabim, návšteva verejnej mestskej knižnice a školskej knižnice, výstava vo
Florinovom dome (Hračky), návšteva predajne náboženskej literatúry ZRNO a
TRANOSCIUS, jarmok remesiel - Katarínske, Vianočné, Veľkonočné mestské trhy, exkurzia
v autobuse MAD, svätenie úrody, sv. Mikuláš v MŠ, čítanie so starými rodičmi, pečenie
medovníkov, návšteva v I. ročníku ZŠ, detský karneval, oslava MDD, návšteva kostola Sv.
Kataríny Alexandrijskej, návšteva cintorínov (pamiatka zosnulých), motivovaná návšteva
detských svätých omší, výlety vlakom – Veličná (3. tr.), plavecký kurz pre predškolákov –
Aquarelax, logopedická depistážna prehliadka (3. tr.), zisťovanie úrovne rozvoja
jednotlivých psychických funkcií dieťaťa hrovou formou - program „Mačička“ (2. tr.),
diagnostická návšteva budúcich predškolákov v CPPPaP (3. tr.), rozvíjajúci program pre
predškolákov – aktivity CPPPaP v MŠ (4. tr.), testy školskej zrelosti (4. tr.), prednáška o
dentálnej hygiene (RÚVZ)
Materská škola Kňažia
O 62 detí, z toho 20 predškolákov, sa staralo šesť pedagogických a štaria nepedagogickí
zamestnanci. Školská jedáleň bola súčasťou základnej školy.
Strategickým cieľom školy je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a
citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v
spoločnosti.
Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania MŠ: rozvíjať u detí environmentálne
cítenie, utvárať a rozvíjať ľudovú slovesnosť, pripraviť deti na vstup do ZŠ zo všetkých
oblastí výchovy a vzdelávania, podporovať ich nadanie v cudzích jazykoch, rozvíjať
návyky súvisiace so zdravým životným štýlom a utvárať a rozvíjať náboženské
povedomie.
Krúžky: anglický jazyk, folklórny, dramatický, oboznamovanie s bibliou.
Z najdôležitejších akcií materskej školy v školskom roku 2016/2017:
Deň Zeme, Mesiac úcty k starším, Deň matiek, Kapustové hody – s verejnosťou, program
dôchodcom, Čaro Vianoc, Ľudové zvyky v dedine, Pochovávanie basy – fašiangy, štepenie
stromčekov so starými otcami, beseda s lesníkom, beseda s hasičmi, Tvorivé dielne v
klube dôchodcov, Deň otcov, spev v kostole počas roka.

135

Materská škola Chočská
Materskú školu navštevovalo 61 detí, z toho 22 predškolákov. V MŠ bolo zamestnaných
šesť pedagogických, dvaja nepedagogickí a traja zamestnanci školskej jedálne.
Strategické ciele školy:
1. hravou formou pestovať vzťah k prírode a k ochrane zdravia
2. získavať poznatky pre rozvíjanie samého seba
3. skvalitniť edukačný proces zavedením nových učebných foriem.
Projekty: Adamko, hravo – zdravo.
Krúžky: výtvarný
Najdôležitejšie akcie v školskom roku 2016/2017:
Mobilné planetárium, divadelné predstavenie Tri prasiatka, exkurzia k hasičom, Digi
škola, Zdravé srdce
Materská škola pri SZŠ Jánoš
Materskú školu Jánoš navštevovalo v školskom roku 2016/2017 25 detí, z toho 11
predškolákov. Starali sa o nich tri pedagogické zamestnankyne.
Materská škola Záskalická
O 21 detí, z toho 7 predškolákov, sa starali dve pedagogické, dve nepedagogické
zamestnankyne a dve zamestnankyne školskej jedálne.
Strategický cieľ školy:
1. pripraviť deti na vstup do 1. ročníka ZŠ
2. zdravý životný štýl
3. využívanie ľudových tradícií
4. zdravé sebavedomie detí - humanistická škola.
Projekty: Stavanie májov – ľudové tradície
Krúžky: Šikovné ruky, Angličtina s pastelkami.
Najdôležitejšie akcie v školskom roku 2016/2017:
Dopravák, realizácia projektu Komunikačné zručnosti detí v spolupráci s CvPPP, Čo nám
chutí, aj je zdravé?
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Centrum voľného času Laura
Laura je dobrovoľné občianske združenie, ktoré podporuje integrálny rozvoj detí a
mladých, rozvíja ich schopnosti, potenciál a v saleziánskom duchu vychováva k zrelému a
radostnému prežívaniu života a ku kresťanským hodnotám, svoju činnosť realizuje najmä
prostredníctvom osobného sprevádzania a voľnočasových aktivít v štýle preventívneho
systému.
V roku 2017 malo združenie v rámci Slovenska v 11 strediskách spolu 1 457 členov, z toho
1 310 do 30 rokov, z toho 613 členov s nedostatkom príležitostí (sociálnych, kultúrnych,
ekonomických, geografických a pod.), čo je takmer 42 % členskej základne.
Stredisko v Dolnom Kubíne sídlilo na Janoškovej ulici a v roku 2017 malo 177 členov. V
stredisku sa stretávali pravidelne 4 základné kolektívy, okrem toho bola rozvinutá činnosť
SCVČ. Vzdelávanie členov prebiehalo cez vzdelávacie podujatia - sústredenia zboru,
divadelných krúžkov a rovesníckych skupín. Vzdelávanie začínajúcich dobrovoľníkov bolo
zabezpečené raz za dva mesiace ponukou kvalitných obsahov pre
ich animátorský, osobný, kresťanský aj ľudský rast, prebiehali aj nepravidelné aktivity na
stmelenie skupiny (tímbuilding a rozvoj spolupráce) a postupné zapájanie do pravidelnej
činnosti strediska (stretnutia, krúžky, akcie). Zároveň všetci dobrovoľníci mali každý
mesiac prednášku zameranú na osobný rozvoj a sebareflexiu a tiež priestor na supervíziu.
Okrem toho obdobný priestor vytvárajú aj raz ročne na 4 dni.
V školskom roku 2016/17 formáciu a vzdelávanie dobrovoľníkov a animátorov
zastrešovali aj prostredníctvom externých kurzov (Mediálna škola, Škola pre animátorov
– projekt Domky), v októbri 2017 ponúkli mladým projekt Emauzy 1 - projekt
garantovaný sestrami saleziánkami. Ponúkajú aj príležitostné nepravidelné animátorské
stretnutia – Animátorská kapustnica a pod.
Významné nepravidelné podujatia:
KubCup – 14. ročník celoslovenského amatérskeho volejbalového turnaja KubCup,
ktorého sa zúčastnilo 36 tímov, Putovný tábor, počas ktorého deti spoznávali osobnosť
Titusa Zemana a obdobie komunizmu a tzv. „nocovačky“.
Centrum voľného času SKIRO
Zriaďovateľom Centra voľného času SKIRO je firma Ivan Skirčák – AQ Plus Dolný Kubín,
ktorá sa venuje prevažne organizovaniu základných a zdokonaľovacích plaveckých
výcvikov pre deti základných a materských škôl v Aquarelaxe Dolný Kubín. Plavecký
krúžok CVČ SKIRO v hodnotenom období navštevovalo 54 detí.
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Dolný Kubín
Neštátne poradenské zariadenie pre deti predškolského veku, žiakov materských a
základných škôl so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami (so zdravotným
znevýhodnením, alebo zdravotným postihnutím).
Zariadenie sídlilo na Hviezdoslavovom námestí, jeho riaditeľkou bola Mgr. Silvia
Papánová, okrem ktorej v centre pôsobili traja interní a päť externých zamestnancov.
Aj v školskom roku 2016/2017 tvorili najväčšiu skupinu klientov deti materských škôl a
žiaci základných škôl s narušenou komunikačnou schopnosťou, vývinovými poruchami
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učenia a poruchami aktivity a pozornosti. Ďalšiu významnú skupinu tvorili deti a žiaci
zdravotne postihnutí, najmä s mentálnym a telesným, ale aj sluchovým postihnutím.
Posledné dve skupiny tvorili deti v predškolskom veku (od 2 rokov) so zaostávaním, resp.
špecifikami v psychickom vývine v jednej alebo viacerých oblastiach (v správaní, reči,
motorike) a deti s poruchami autistického spektra. Centrum poskytovalo aj psychologické,
špeciálno – pedagogické a logopedické služby pre materské a základné školy mesta a
okresu Dolný Kubín a odborne a metodicky viedlo školských špeciálnych pedagógov.
Odborno-metodické vedenie realizovalo aj prostredníctvom organizovania prednášok a
seminárov pre riaditeľov a zamestnancov materských a základných škôl na aktuálne témy.
Veľký význam pre školy mali správy z diagnostického vyšetrenia, súčasťou ktorých bolo
podrobné poradenstvo pre výchovno – vzdelávací prístup k žiakovi či dieťaťu.
V školskom roku 2016/2017 centrum poskytlo odborné služby (individuálnou formou)
638 detským klientom do 15 rokov, nadväzne ich rodinám a základným a materským
školám.
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Zriaďovateľom CPPPaP je Okresný úrad Žilina, odbor školstva. Riaditeľom bol v školskom
roku 2016/2017 PhDr. Anton Sojčák, jeho zástupkyňou PhDr. Zuzana Machajová, PhD.,
okrem ktorých v centre pracovalo ďalších deväť zamestnancov na plný a štyria na
čiastočný úväzok.
Podľa zákona CPPPaP patrí medzi školské zariadenia výchovného poradenstva a
prevencie, ktoré poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú,
diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so
zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a
profesijného vývinu, v starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického
vývinu a porúch správania. Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom
poskytuje poradenské služby.
V školskom roku 2016/17 sa CPPPaP zameralo najmä na nasledovné aktivity:
1. zabezpečiť dostupnosť odbornej starostlivosti v oblasti psychologickej a
špeciálnopedagogickej diagnostiky a následného odborného poradenstva
2. realizovať programy zamerané na komplexné pokrytie dôležitých tém pre rozvoj žiakov
druhého stupňa ZŠ a SŠ (zvládanie záťažových situácii, efektívne učenie,
kyberšikanovanie, obchodovanie s ľuďmi, prevencia drogových závislostí)
3. pokračovať v skupinovej práci s deťmi a mládežou
4. pokračovať v práci s nadanými deťmi ako aj v práci s pedagógmi, ktorí sa venujú
nadaným deťom
5. pokračovať v intenzívnej práci s deťmi predškolského veku so zameraním na posilnenie
ich pripravenosti pre zaškolenie
6. pripraviť vzdelávacie akcie pre výchovných poradcov, koordinátorov prevencie a iných
špecialistov zo ZŠ a MŠ, zamerané na oblasť preventívnej, reedukačnej a poradenskej
práce
7. zabezpečiť dostatok možností odborného vzdelávania pre odborných zamestnancov
CPPPaP s dôrazom na udržateľnosť a posilňovanie ich odborných kompetencií.
V sledovanom školskom roku CPPPaP evidovalo 1454 individuálnych klientov.
Diagnosticko-poradenskú činnosť pre posúdenie školskej pripravenosti poskytlo 325
klientom, problémy s učením evidovalo u 245 klientov, problémy v správaní u 38 klientov.
138

Odborní pracovníci zariadenia realizovali 34 sedení v rámci psychoterapie a 225 sedení
reedukácie. Žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami navrhli po
diagnostike v 28 prípadoch integráciu, z toho išlo o 3 deti s intelektovým nadaním.
V rámci skupinovej práce s deťmi a mládežou boli realizované programy Klub DYS 1 a
Klub DYS 2 na podporu sociálnej adaptácie v rámci skupiny, podporu pozitívneho
sebahodnotenia, rozvoj osobných charakteristík účastníkov, zlepšenie komunikácie s
rovesníkmi či reedukáciu špecifických porúch učenia, programy Klub Predškolák I. a II.
ako systematická príprava na prácu v školskom prostredí, rozvoj grafomotorických
zručností, pozornosti, myslenia či pamäti. Program Aj my sa tešíme do školy II. mal
vytvoriť podmienky na dobrý štart do školy, rozvoj grafomotorických a komunikačných a
sociálnych zručností. Ďalšie realizované programy: Prevencia obchodovania s ľuďmi,
Prevencia kyberšikanovania, Tréning fonematického uvedomenia, programy pre
predškolákov Aby sme si rozumeli a Učíme sa hravo, ako sa hrať zdravo a ďalšie.

Významné udalosti z oblasti školstva a vzdelávania v roku 2017:
Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne 10. februára vo svojich priestoroch privítala žiakov
základných škôl, ktorí sa v tomto čase rozhodujú pre svoje budúce povolanie. Deň
otvorených dverí Obchodnej akadémie bol pre všetkých záujemcov možnosťou získať
plnohodnotné informácie ohľadom štúdia na danej škole. Dozvedeli sa o ponúkaných
odboroch a vyučovacích predmetoch, a to priamo od samotných študentov a pedagógov.
Nechýbala ani prehliadka tried a priestorov školy. Deň otvorených dverí navyše spestrili
aj rôzne súťaže.
16. februára sa v Obchodnej akadémii konal 51. ročník krajskej súťaže žiakov
stredných škôl v spracovaní informácií na počítači, ktorej gestorom je Štátny inštitút
odborného vzdelávania v Bratislave. Súťaže sa zúčastnilo 17 škôl s 51 súťažiacimi, ktorí
súťažili vo viacerých disciplínach: písaní na počítači, úprave textu na počítači a novej
súťažnej disciplíne wordprocessing. V silnej a početnej konkurencii písania na počítači
domáca žiačka Amália Molíková zvíťazila v kategórii 10 minútový odpis pred Alexandrom
Velitšom z OA Martin a Tomášom Sleziakom z OA Ružomberok.
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V treťom marcovom týždni zavítali predškoláci do ZŠ Petra Škrabáka, kde bol v rámci
dňa otvorených dverí bol pre nich pripravený pestrý program. Napríklad v knižnici im
žiaci predviedli, ako sa hrajú anglické deti. Štvrtok sa však v ZŠ Petra Škrabáka niesol aj v
znamení nezvyčajného Dňa svätého Patrika. Žiaci školy si na chvíľu odskočili od svojich
povinností do Írska prostredníctvom zábavno-poučného programu, v ktorom sa dozvedeli
o zvyklostiach v tejto krajine a o osobe sv. Patrika.
Občianske združenie Centrum Montessori Dolný Kubín pripravilo 14. marca v Hoteli Park
pre verejnosť stretnutie, na ktorom odborníci informovali o montessori pedagogike a
o pripravovanom zriadení súkromnej materskej školy Maria Montessori v septembri tohto
roku. Prítomní sa dozvedeli, ako bude škôlka v priestoroch bývalého centra voľného času
na Lucenkovej ulici vyzerať, priniesli ukážky materiálov, s ktorým budú deti prichádzať
do kontaktu, a na základe ktorých budú rozvíjať svoje zručnosti. Rodičia i samotné deti si
pomôcky mohli vyskúšať na vlastnej koži. Odborníci im tiež vysvetlili, v čom sa táto
metóda vzdelávania líši od klasického školstva. Materská škola Marie Montessori bude
pre deti, ale aj pre rodičov ponúkať vo svojom popoludňajšom programe aj viaceré
zaujímavé aktivity pod vedením montessori pedagógov a kvalifikovaných externých
lektorov.
Žiaci ZUŠ Ivana Ballu súťažili v hre na klavíri. V stredu 22. marca totiž konalo školské
kolo Klavírnej Oravy. Mladé talenty sa zišli v koncertnej sále, aby už po piaty raz
predviedli svoje nadanie. 25 žiakov súťažilo v štyroch kategóriách sólovej a v dvoch
kategóriách štvorručnej hry. Laureátkou súťaže sa stala Karolína Baltazárovič. Okrem
skvelých výkonov si všetci odniesli aj pekné ceny, diplomy či sladkú odmenu.
V piatok 31. marca smerovali kroky predškolákov do Cirkevnej spojenej školy. Budúci
prváci sa v rámci Dňa otvorených dverí prišli zoznámiť s priestormi svojej možno budúcej
základnej školy. Rodičia a pedagógovia z materských škôl boli informovaní o dôležitých
veciach, samotné deti toto stretnutie poňali predovšetkým z tej zábavnej stránky. Čakala
na nich príjemná atmosféra a zábava pri speve, hrách, tanci či rôznych iných aktivitách.
Deti v materskej škole na ulici Obrancov mieru si začiatkom apríla pripomenuli marec,
mesiac knihy, školským kolom súťaže v prednese poézie a prózy pod názvom Kubínsky
krčiažok. Detský prednes vysoko ohodnotila porota z Oravskej knižnice Antona
Habovštiaka, ktorá škôlkarov odmenila pamätnými listami, pútavými knihami a hlineným
krčiažkom. Víťazmi 7. ročníka sa napokon stali všetky deti, ktoré svojim vystúpením
porotu presvedčili, že literatúra je im veľmi blízka.
Materská škola pre svoje deti priamo v škôlke pripravila aj ďalší zážitok. V detskej spálni
na niekoľko hodín vzniklo sférické kino. Toto mobilné planetárium vytvára efektnú
filmovú projekciu, ktorá je zároveň zdrojom vzdelávania. Všetky deti z materskej škôlky
tak so zatajeným dychom sledovali dva filmy o vesmíre a podmorskom svete.
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V základnej škole Janka Matúšku mali v stredu 12. apríla Deň finančnej gramotnosti.
Počas neho žiaci demonštrovali hravou formou to, čo sa teoreticky naučili na jednotlivých
predmetoch. Cieľom bolo tiež naučiť školákov rozumieť peniazom: ako s nimi narábať,
poznať ich cenu, ale nepovýšiť ich nad iné hodnoty. Žiaci sa učili hospodáriť, pracovať s
rozpočtom, nakupovať a predávať tovar a zároveň sa nenechať pri tom oklamať. Do dňa
finančnej gramotnosti boli zapojené všetky triedy, z ktorých každá mala pripravený svoj
vlastný projekt.
Dvadsiate piate výročie svojho vzniku dňa 28.4. oslávila Cirkevná spojená škola
akadémiou, ktorej predchádzala svätá omša v kostole sv. Kataríny Alexandrijskej. Na vznik
školy si prišli zaspomínať nielen tí, ktorí sa zaslúžili o jej založenie, ale aj bývalí
pedagógovia. Základná škola privítala prvých žiakov v roku 1992, materská škola pôsobí
od roku 2006 a osemročné gymnázium od roku 2007. Prvým riaditeľom školy bol Gustáv
Turčina, ktorého po 18 rokoch vystriedal súčasný riaditeľ Ľudovít Mačor. Škola sa pýši
množstvom aktivít, nevynímajúc tvorivé dielne, vďaka ktorým žiaci nadobúdajú znalosti,
ale tiež inklinujú k športu či umeniu. Škola je tiež zapojená do výmenného projektu
Erasmus +, vďaka ktorému žiaci spoznávajú mnohé krajiny.
Cirkevná spojená škola prešla veľkou rekonštrukciou, vrátane kaplnky sv. Jána Pavla II. O
tú sa zaslúžil dekan Ľubomír Pekarčík. Nachádza sa v nej relikvia, prameň vlasov sv. Jána
Pavla II. Cirkevnú spojenú školu v školskom roku 2016/2017 navštevovalo viac ako 400
žiakov a pôsobilo v nej 55 pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Škola
slávnostnou akadémiou neoslávila len svoje výročie, ale zároveň aj 200. výročie narodenia
Andreja Radlinského, po ktorom je pomenovaná.
Svetová zdravotnícka organizácia zaradila 1. máj od roku 2003 do svojho kalendára ako
nový svetový deň Pohybom ku zdraviu. S myšlienkou, že pohyb je najlacnejší a
najjednoduchší preventívny prostriedok na zachovanie zdravia, súhlasia aj na Základnej
škole Martina Kukučína, na ktorej fungujú športové triedy a mnoho žiakov pravidelne
športuje. Škola sa navyše rozhodla zorganizovať spoločnú akciu a zacvičiť si so všetkými
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žiakmi druhého stupňa na ihrisku. Telocvikári pripravili zostavu jednoduchých cvikov,
ktoré žiaci v pohode zvládli. Po cvičení nasledovala ďalšia aktivita, žiaci si zobrali vrecia a
rukavice a išli čistiť naše mesto. Tak urobili v jeden deň niečo pre svoje zdravie aj pre
svoje okolie.
Žiaci ZŠ Petra Škrabáka si zobrali pod patronát tunajší židovský cintorín. Pod ich
rukami zasa vyzerá tak ako by mal napriek tomu, že vandali toto miesto z času na čas
menia na nepoznanie. V utorok 2. mája žiaci opäť prišli na cintorín spolu s Albínou
Pánikovou, ktorá je jeho správkyňou, rovnako aj židovské cintoríny v Tvrdošíne a
Trstenej. Ako bývala učiteľka dejepisu žiakov zasväcuje do dejín, ktoré mapujú život
dolnokubínskych Židov.

Cirkevná spojená škola sa 5. mája premenila na jednu veľkú módnu show, keď na móle sa
predstavili žiaci všetkých ročníkov základnej školy, aby predviedli oblečenie a doplnky
vyrobené z recyklovateľných odpadových materiálov. Výsledkom niekoľkotýždňových
príprav, do ktorých sa zapojili nielen žiaci, ale aj ich rodinní príslušníci, bolo 40
modelov. Tie boli vyrobené z igelitových tašiek, toaletných roliek či letákov.
V dňoch 7. - 14. mája 2017 sa študentky tretieho ročníka Obchodnej akadémie Janka
Boškajová, Zuzana Kušnieriková a Adriána Revajová spolu s pani učiteľkou anglického
jazyka Ing. Tatianou Bukovou zúčastnili v rumunskom meste Satu Mare týždenného
tréningového kurzu v rámci európskeho programu Erasmus+. Cieľom kurzu, ktorého sa
zúčastnilo 47 účastníkov z 11 európskych krajín, bolo organizovanie dobrovoľníckych
aktivít, tvorba nových projektov a hľadanie medzinárodných partnerstiev na mládežnícku
výmenu. Súčasťou bola aj návšteva Mestského úradu v Satu Mare, kde boli účastníkom
odprezentované projekty mládežníckych organizácií.
Študentky sa vďaka projektu zlepšili v anglickom jazyku, spoznali nové kultúry, naučili sa
pracovať v skupinách a nadviazali nové priateľstvá. Zároveň sa dozvedeli viac o
možnostiach, ktoré ponúka Európsky program mladým ľuďom.
Pre malých škôlkarov v Materskej škole na ulici Obrancov mieru bola streda 10. mája o
niečo výnimočnejšia ako ostatné dni. Prišiel ich totiž navštívil lesník Radoslav Ľorko, aby
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im porozprával veľa nových zaujímavostí o stromoch či zvieratách. So sebou doniesol aj
malý dar, listnatý a ihličnatý strom na zasadenie v škôlkarskej záhrade. Edukačný
program sa v tejto škôlke konal pri príležitosti uplynulého mesiaca lesov a
environmentálnej výchovy.
SOŠ obchodu a služieb pripravila vo štvrtok 18. mája pre svojich študentov 4. ročník
fiktívnych pracovných pohovorov. Zúčastnilo sa ich celkom 7 firiem z rôznych kútov
Slovenska. Študenti si tak mohli vyskúšať, ako prebiehajú reálne pohovory, a čo ich v
blízkej dobe čaká. V rámci akcie prebehlo celkom 123 pohovorov na pozície prevádzkar,
čašník, recepčný či kuchár. Z pohovorov vzišla aj ponuka okamžitého zamestnania pre 25
žiakov.

Základná škola Martina Kukučína zvíťazila v prvom ročníku súťaže Chémia pod
pokrievkou „Skús pokus", ktorú zorganizovalo nakladateľstvo Expol Pedagogika v
spolupráci so Združením učiteľov chémie. Úlohou jednotlivých družstiev bolo vytvoriť
video s pokusom s bežne dostupnými potravinami a chemikáliami s cieľom zatraktívniť
žiakom chémiu a ukázať im, že sa s ňou stretávame v bežnom živote.
Dolnokubínsky tím Zvedavé kukučky pod vedením pani učiteľky RNDr. Martiny
Bednárovej v zložení Adam Adamec a Tomáš Telúch z 8.C vytvoril video s názvom
„Kapustový chameleón", ktoré postúpilo do finále medzi 30 najlepších videí a zvíťazilo v
hlasovaní verejnosti.
Záverečné vyhodnotenie, ktoré sa uskutočnilo 23. mája v Bratislave, sa nieslo v duchu
molekulárnej kuchyne. Hlavnou cenou bola exkurzia do rafinérie Slovnaft, a. s., a víťazný
obed vo vyhliadkovej veži UFO na Moste SNP.
ZŠ P. Škrabáka Dolný Kubín sa v školskom roku 2016/2017 uchádzala o titul „Škola
priateľská k deťom“, programu detského fondu UNICEF. Pre získanie tohto titulu žiaci a
zamestnanci školy v spolupráci s rodičmi uskutočnili množstvo aktivít (školenie
pedagógov, prednášky, besedy, workshopy, zbierky, rovesnícke vzdelávanie). Bodku za
snahou urobil Benefičný futbalový turnaj dňa 2. júna na multifunkčnom ihrisku na
Nemocničnej ulici. Po futbalovej hymne „Zelená je tráva“ sa začali pod vedením trénera a
rozhodcu p. Smolku zápasy medzi dvanástimi päťčlennými družstvami prihlásených
žiakov, rodičov aj učiteľov. Zvíťazili Super bratia, žiaci z 2.A pred družstvom Záhradníc z
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8.A a FC Barcelona zo 4.B. Zaujímavé boli aj názvy ďalších družstiev: Červení diabli,
Kubínske vĺčatá, Skvelí bratia, Kubín Heroes, Hentam tam či Myšičky. Všetci hráči
predviedli skvelé futbalové umenie za pokriku a povzbudzovania svojich
najbližších. Súčasťou akcie bol predaj výrobkov žiakov a učiteľov, ako aj stánok s
občerstvením, o ktoré sa postarali rodičia, učitelia a panie kuchárky. Výťažok z predaja a
dobrovoľných príspevkov 143,51 EUR poputoval na výstavbu škôl pre deti v Afrike.
Medzinárodný deň detí sa oslavuje každoročne v mnohých krajinách sveta 1. júna,
oslavovali aj žiaci a učitelia v ZŠ P. Škrabáka. Deviataci pod vedením triednych učiteľov
pripravili pre svojich mladších rovesníkov množstvo súťaží. Žiaci si mohli upevňovať
nielen pohybové zručnosti, ale aj presnosť, trpezlivosť, vytrvalosť, priateľstvo i
spoluprácu.
Najväčším prekvapením tohto dňa bol pre všetkých príchod špeciálneho hosťa, ktorý patrí
medzi elitu slovenských športovcov. Medzi deti zavítal na svojej motorke Štefan Svitko dakarská elita, ktorý vzbudil pozornosť úplne všetkých. A keďže má škola v svojom areáli
dopravné ihrisko, organizátori vyskúšali nášho reprezentanta z dodržiavania dopravných
predpisov a znalosti dopravných značiek. Jazdu pod dopravnom ihrisku na svojom
„tátošovi“ zvládol na výbornú. Potom sa trpezlivo so všetkými odfotil, okrem úsmevu
rozdal autogramy, podpisové kartičky a za ohromného potlesku sa so všetkými rozlúčil a
odfrčal na svojom motocykli za ďalšími úspechmi.

Žiaci 2.B triedy zo Základnej školy Janka Matúšku v Dolnom Kubíne si vo štvrtok 8. júna
2017 prebrali z rúk organizátorov celoslovenskej dopravnej súťaže Kamil a Emil na
cestách súťaže 23 nových bicyklov. Okrem žiakov si bicykel prevzala aj triedna učiteľka
Stanislava Varečková. „Naozaj nás táto výhra všetkých prekvapila a veľmi sa tešíme z
nových bicyklov. S takouto výhrou sme nečakali a deti sa z toho veľmi tešia,“ povedala
pani triedna učiteľka. Úlohou projektu bolo, aby sa deti zaujímavou formou zoznámili s
bezpečnosťou na cestách, či už ako chodci, alebo na bicykli či kolobežke. Ako doplnila
triedna učiteľka: „Deti pristúpili k riešeniu úloh nadšene, lebo boli robené veľmi
zaujímavo. A popri rôznych náučných častiach boli pripravené pre žiakov aj zaujímavé
úlohy, kedy si tam mali možnosť niečo vyplniť, dokresliť. Dokonca sme sa rozprávali aj o
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ich správaní sa na cestách." Projekt prebiehal tak, že deti dostali na začiatku septembra
knihu, odvtedy s ňou začali pracovať v škole alebo doma. Na konci knihy boli úlohy a kvíz,
ktorý museli vyplniť. Otázky boli zamerané na dopravnú tematiku a vyplývali z knihy a z
nových veci, ktoré sa počas roka dozvedeli. Následne vyplnený kvíz poslali mladí riešitelia
naspäť organizátorom súťaže. „Do súťaže sa zapojili desaťtisíce žiakov z celého Slovenska.
My sme následne zo správnych odpovedí vyžrebovali tri návratky, ktoré znamenali
bicykle pre celú triedu a tiež učiteľa,“ povedala po odovzdaní cien zástupkyňa spoločnosti
Lidl Lucia Sántaiová. Kniha Kamil a Emil na cestách sa venuje dopravnej výchove a dostali
ju všetci žiaci druhých a tretích ročníkov na štátnych školách na Slovensku bezplatne. Jej
súčasťou bola aj súťaž o bicykle pre celú triedu a triedneho učiteľa. Okrem Dolného
Kubína sa z výhry tešili aj žiaci z Dolných Klasov a Krompách. Lidl celkovo rozdal 50
detských bicyklov a ďalšie 3 pre učiteľov.
Ako uviedol týždenník MY Oravské noviny dňa 23. júna, spolupráca medzi Strednou
odbornou školou obchodu a služieb a krajanmi v Srbsku priniesla prvé ovocie. Michal
Peckovský z dediny Hložany a Karol Spevák z Báčskeho Petrovca úspešne zmaturovali, ale
domov sa nechystajú. Michal Peckovský tri roky študoval za kuchára v rodnej krajine, dva
roky nadstavbového štúdia absolvoval v Dolnom Kubíne. Karol Spevák študoval štyri roky
na Orave. Obidvaja potvrdili, že chcú ostať na Slovensku, pravdepodobne v Bratislave.
Výhodou pre nich je, že je Slovensko v Európskej únii. Karol požiadal o slovenské
občianstvo, ktoré mu umožní voľne cestovať a pracovať. Spokojní sú aj v škole. Ako
povedal Peter Ištván, koordinátor slovensko-srbskej spolupráce, projekt bude pokračovať
ďalej so 49 študentmi. Dvoch maturantov nahradí približne deväť zahraničných Slovákov
zo Srbska.
Mesto Dolný Kubín podporilo aj v roku 2017 projekty letných aktivít a prímestských
táborov pre deti a mládež v rámci grantového programu Šanca pre všetkých.
Centrum voľného času Laura v Dolnom Kubíne organizuje pre tunajšie deti každoročne
putovný tábor, ktorý so sebou prináša nielen plno zábavy, ale i poučenia. Inak tomu
nebolo ani od 4. do 8. júla. Celkom 120 detí v rámci tábora putovalo na Roháčske plesá, do
skanzenu v Zuberci, či na Donovaly. Témou "puťáku", ako ho už všetci familiárne volajú,
bol saleziánsky kňaz Titus Zeman, ktorý začiatkom 50. rokov v čase prenasledovania
cirkvi dvakrát úspešne previedol skupinu bohoslovcov do Talianska. Tretí pokus bol ale
neúspešný, Zeman bol zatknutý a odsúdený na 25 rokov. Koncom septembra sa Titus
Zeman stal novým blahoslaveným. Účastníkom putovného tábora o ňom prišiel
porozprávať jeho synovec Michal Titus Radošinský.
O.z. Aktiv–Relax Dolný Kubín pripravilo v dňoch 10.– 14. júla denný tábor Cestujeme
svetom Oravy a Liptova s nasledovným programom: Poznaj vlastné mesto – kultúrne a
historické pamiatky Dolného Kubína, Oravský Podzámok (Prefektúra a lesnícke múzeum)
– fauna a flóra, zážitková terapia, zverník v Zázrivej – ochrana a starostlivosť o
prírodu, Liptovské Oblazy, Havránok – návraty do histórie, Pucovské zlepence – orientácia
v priestore, sila a krása prírody, Kamaráti pero a pastelky – denné táborové správy,
reportáže, myšlienky a obrázky.
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Počas druhého a tretieho júlového týždňa neboli doma ani dolnokubínski skauti. 53. zbor
Gentiana (pod ktorý patria aj oddiely z Pribiša a Mútneho) organizoval tradičný letný
skautský tábor. Ide o vyvrcholenie úsilia skautov počas celého roka. Dôležitým prvkom je
preukázanie táborových zručností a samostatnosti (táborenie v stanoch či varenie v
poľnej kuchyni), výchova k spolupráci a hodnotám. Každý deň bol venovaný inému bodu
skautského zákona (ochrana prírody a cenných ľudských výtvorov, sporivosť a
hospodárnosť, priateľstvo, pomoc iným a pod.).
Pri soche P. O. Hviezdoslava sa v stredu 14. júna stretli po 58 rokoch bývalí študenti
Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. V maturitnom ročníku ich bolo 68, z
ktorých prišlo 28, pričom šestnásti už prísť nemohli. K účastníkom sa pripojil aj primátor
mesta Dolný Kubín Roman Matejov. Bývalí študenti sa po prvýkrát po maturite stretli po
10 rokoch, a odvtedy sa stretávajú pravidelne.
Medzi škôlkarov z Materskej školy na ulici Obrancov mieru koncom júna zavítala
neobyčajná návšteva. Bol ňou sokoliar Ján Pacek, ktorý malým zvedavcom priniesol
ukázať vzácne dravce. Akcia bola o to zaujímavejšia, že deti mohli operencov obdivovať z
bezprostrednej blízkosti. Počas prezentácie dravci predviedli aj svoje letové schopnosti. Aj
napriek tomu, že u detí vzbudzovali veľký rešpekt, našlo sa niekoľko odvážlivcov, ktorí sa
ich s nadšením dotkli. Malí škôlkari si zo stretnutia so sokoliarom a dravcami odniesli
obrovský zážitok, pamiatkou im bude aj spoločná fotografia.

Žiaci zo Špeciálnej základnej školy pre žiakov s telesným postihnutím sa v pondelok 12.
júna stali súčasťou výstavy fotografa Kamila Škvarku, ktorý ich nasnímal. Fotografovanie
v deťoch zanechalo hlboké spomienky, čo bolo vidieť aj počas vernisáže v Mestskom
kultúrnom stredisku, kde sa s rozžiarenými očami obdivovali na fotografiách. Vernisáži
predchádzalo divadelné predstavenie v podaní žiakov, ktorí sa divadlu venujú už osem
rokov a každý rok prichádzajú s novým predstavením. Divadelné predstavenie, ale i
samotná výstava, sa konali pri príležitosti Dňa krivých zrkadiel, ktorý upriamuje
pozornosť spoločnosti na potreby, priania a túžby ľudí s mentálnym postihnutím.
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Žiaci ZŠ Martina Kukučína si spestrili jeden z posledných vyučovacích dní. V stredu 21.
júna si odskočili od školských povinností a zišli sa v záhrade školy, kde strávili so svojimi
spolužiakmi čas plný zábavy. Pedagógovia im totiž zorganizovali nezabudnuteľný
Indiánsky deň. Všetko sa tak točilo okolo indiánov. Samotní žiaci si pripravili tematický
odev a nechýbali ani rôzne súťaže a úlohy, kde si všetci navzájom zmerali svoje sily a do
sýtosti sa vyšantili. Celodennú akciu zavŕšili indiánskou piesňou.
Na gymnáziu P. O. Hviezdoslava prebieha v rámci predmetu mediálna výchova
každoročne mediálny workshop, určený pre žiakov primy až kvarty. V utorok 20. júna
tak žiaci prezentovali svoje mediálne produkty. Ten najlepší poputuje tradične do
celoslovenskej súťaže Zlatá klapka, v ktorej škola už dvakrát získala víťazstvo v kategórii
hudobný videoklip a krátky hraný film.
Po dvojmesačných prázdninách sa v pondelok 4. septembra vrátilo do všetkých
základných a materských škôl v Dolnom Kubíne približne 3 100 detí. Prvý deň v novom
školskom roku 2017/2018 otvorilo svoje brány deväť materských a šesť základných škôl
v Dolnom Kubíne.
Prvýkrát bránu základnej školy prekročilo spolu 225 detí a 174 detí prvýkrát vstúpilo do
materských škôl. Okrem toho do Cirkevnej spojenej školy nastúpilo približne 40 žiakov a
okolo 10 žiakov do ZŠ Jánoš. V materských a základných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Dolný Kubín sa v prvý deň školského vyučovania posadilo do školských
lavíc 2 600 detí, čo je oproti minulému školskému roku približne rovnaký stav.
Začiatkom septembra nastúpilo do deviatich materských škôl okolo 750 detí. Samospráva
bola tento rok schopná prijať do materských škôl všetky deti, ktorých rodičia prejavili o
vzdelávanie záujem. Podľa slov vedúceho odboru školstva, kultúry, mládeže a športu
mestského úradu Michala Šventa je niekedy problém len s tým, že školy nevedia vyhovieť
rodičom o prijatie dieťaťa v konkrétnej materskej škole, lebo niektoré sú vyťaženejšie
viac, iné menej, ale vedia vždy ponúknuť inú kapacitne voľnejšiu mestskú alebo neštátnu
materskú školu.
Základná škola Janka Matúšku v Dolnom Kubíne sa vo štvrtok 5. októbra stala jediným
sídlom Športovej akadémie Mateja Tótha na Orave. Slovenský reprezentant a
olympijský víťaz v chôdzi Matej Tóth tak v Dolnom Kubíne otvoril svoju celkovo 37
akadémiu na Slovensku. Škola získala tento certifikát na základe súťaže Zapoj sa, behaj a
vyhraj Športovú akadémiu M. Tótha. Celoslovenský projekt, ktorý ponúka celoročnú
športovú aktivitu a samostatný tréningový program, sa zameriava hlavne na deti
predškolského a mladšieho školského veku. Ten je zostavený tak, že dáva šancu každému
dieťaťu stať sa špičkovým športovcom.
„Športová akadémia bude prebiehať týždenne dve hodiny, kedy by sme sa mali stretávať s
20 deťmi, ktorým to uhradí získaný grant,“ vysvetlil tréner zo Základnej školy Janka
Matúšku Peter Kiša. Podľa jeho slov bude tréning zameraný všestranne. „U detí budeme
rozvíjať všetky pohybové schopnosti. Pri práci spolupracujeme s celým realizačným
tímom Mateja Tótha, ako napríklad s fyzioterapeutom alebo psychológom,“ ozrejmil.
Podľa slov slovenského olympionika Mateja Tótha je hlavným zmyslom akadémie prilákať
deti k športu a spopularizovať ho. „Keď ich už pritiahneme, tak im ponúknime kvalitné
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športovanie, aby to naozaj bolo v niečom výnimočné,“ povedal. Do metodiky začlenili
nielen tradičné športovanie, ale aj fyzioterapeutické a psychologické cvičenia.
Pamätný reliéf venovaný významnému slovenskému prozaikovi a dramatikovi Martinovi
Kukučínovi odhalili vo štvrtok 26. októbra na Základnej škole Martina Kukučína pri
príležitosti 50. výročia školy. Súčaťou osláv bolo aj sprístupnenie arboréta v areáli školy
pre žiakov a širokú verejnosť.
„Pre naše mesto je existencia tejto školy veľmi dôležitá, keďže dáva stovkám detí kvalitné
základné vzdelanie a vychováva množstvo mladých športovcov. Želám im preto hlavne
veľa zdravia, úspechov, spokojné deti, rodičov a pedagógom množstvo trpezlivosti, chuti
naučiť našu mládež novým vedomostiam a zručnostiam,“ povedal Roman Matejov,
primátor mesta Dolný Kubín.

Škola svoje brány prvýkrát otvorila 1. septembra 1967, vtedy ešte pod názvom Základná
deväťročná škola na Bysterci. Až v roku 1978 sa jej pomenovanie zmenilo na Základnú
deväťročnú školu Martina Kukučína. Za 50 rokov fungovania sa v škole mnoho zmenilo. Je
väčšia, modernejšia, pribudli v nej dve telocvične, odborné učebne, počítače a interaktívne
tabule. Pred siedmimi rokmi prešla celkovou rekonštrukciou, pri ktorej pribudlo aj
ihrisko.
Základná škola Martina Kukučína je známa aj vďaka športovým triedam, ktoré otvorili
pred štyridsiatimi piatimi rokmi. „Dnes sa deti v našej škole venujú štyrom druhom
športov.
Počas 50-ročného fungovania viedlo školu sedem riaditeľov, pôsobilo v nej dovedna 261
pedagogických a 100 prevádzkových zamestnancov. Absolvovali ju desaťtisíce šikovných
a talentovaných žiakov. Medzi jej absolventov patrí mnoho úspešných športovcov,
napríklad slovenská biatlonistka Martina Halinárová - Jašicová, majster Československa v
trojskoku Ján Čado či hokejový útočník Martin Réway. Aj dnes v jej športových triedach
vyrastá veľa nádejných talentov.
Dolnokubínska Základná škola Petra Škrabáka oslávila v stredu 15. novembra 2017
dvadsaťpäť rokov od svojho založenia. Do Mestského kultúrneho strediska jej prišla
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zablahoželať stovka pozvaných hostí, medzi ktorými bolo aj vedenie mesta Dolný Kubín,
poslanci Mestského zastupiteľstva, riaditelia iných škôl v okolí a tiež ďalší vzácni hostia.
Poslaním základnej školy je, aby žiak odchádzal zo školy nielen múdry, vzdelaný a
zodpovedný, ale aj ako slobodný a kultivovaný mladý človek, ktorý je pripravený pre život
a prácu v 21. storočí. Škola sa tiež zameriava na rozvoj jazykovej a počítačovej
gramotnosti, históriu regiónu, preferovanie zdravého životného štýlu s podporou
aktívneho trávenie voľného času, mediálnu komunikáciu a preventívne programy.
Škola od roku 1992 vzdeláva žiakov v prvom a druhom stupni základného vzdelania.
Počas tohto obdobia prešla viacerými zmenami. Od rekonštrukcie cez otvorenie
multimediálnej učebne či získanie štatútu modernej školy na úrovni Európskej únie až po
zmenu samotného vnútra vyučovacieho procesu a mimoškolskej činnosti.
Za štvrťstoročie existencie školy prešlo bránou Dolnokubínskej základnej školy stovky
žiakov a vystriedali sa traja riaditelia. Momentálne školu navštevuje 420 žiakov a pracuje
v nej päťdesiattri zamestnancov. Súčasná riaditeľka Magdaléna Kubisová vedie školu
šestnásť rokov.
Základná škola počas svojej existencie získala rôzne certifikáty a ocenenia nielen doma,
ale aj v zahraničí, primárne v environmentálnej výchove. Získala napríklad ocenenia Živel
či Záhrada, ktorá učí. Od školského roka 2017/2018 realizuje nový projekt Pozvime
prírodu do záhrady, ktorý bude viesť žiakov k trvalému záujmu o pestovanie rôznych
plodín a k starostlivosti o záhradu. Škola bola okrem tohto projektu úspešná cez grantový
program Zelené vzdelávanie, kde si žiaci vytvorili v záhrade školy alternatívnu učebňu,
ktorá je zameraná na využitie obnoviteľných zdrojov energie.

Školská jedáleň pri Základnej škole Janka Matúšku v Dolnom Kubíne má od konca
novembra novú umývaciu linku s umývačkou riadu a šalátový pult, ktoré získali v
rámci projektu „Zdravie na tanieri 2017“. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky vyčlenilo na financovanie projektov v oblasti zdravého životného
štýlu sumu vo výške 100 tis. EUR. Mesto Dolný Kubín získalo podaním projektu „Radšej
často a málo ako naraz veľa“ pre základnú školu sumu 6 tis. EUR. Samospráva kúpu
zariadení dofinancovala sumou 300 EUR.
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Študenti Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne prežili mesiac v rámci projektu „Sociálna
starostlivosť, turistické a podnikateľské služby v zahraničí,“ na odbornej stáži v
portugalskom meste Braga.
Priebeh stáže zabezpečila organizácia Bragamob, ktorá sa zaoberá medzinárodnými
mobilitami študentov a učiteľov, cez grantový program Európskej únie Erasmus+. Na
odbornú stáž malo možnosť vycestovať desať študentov, ktorí pracovali na rôznych
pracoviskách, podľa zamerania študijného odboru. Študentky odboru sociálno-výchovný
pracovník pracovali v centre Ascredno, ktoré poskytuje služby pre seniorov, študenti
odboru obchodná akadémia pracovali v cestovných kanceláriách a na agrofarme, kde
získali nové poznatky o cestovnom ruchu a agroturistike v Portugalsku.
„Získali sme tu nové priateľstvá a praktické skúsenosti na pracoviskách. Zažili sme
atmosféru úžasnej krajiny a kultúry ľudí, ktorí sú priateľskí a otvorení k mladým ľuďom.
Tím pracovníkov z Bragamob nám vytváral priateľskú atmosféru a podporu všetkých
účastníkov projektu. Strávili sme s nimi krásne chvíle na výletoch v hlavnom meste
Lisabone, Fatime, Valencie de Minho a Porte. Ochutnali sme tradičné portugalské jedlá a
portské víno pripravované milými ľuďmi, ktorí sa neustále usmievajú a nikam sa
neponáhľajú. Vďaka grantovému programu Erasmus+ nám pobyt v Portugalsku otvoril
nové možnosti poznania a skúsenosti, ktoré sú potrebné, aby sme dokázali komunikovať s
mladými ľuďmi po celej Európe a prispeli našou kultúrou, tradíciami a postojmi k
medzinárodnému priateľstvu.“
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6. Zdravotníctvo a sociálna oblasť
Dolnooravská nemocnica MUDr. L. N. Jégého
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ladislava Nádašiho Jégého v Dolnom
Kubíne je nemocnicou nadregionálneho významu s významným podielom pacientov z
iných regiónov. Významným rysom DONsP je komplexnosť diagnostiky a liečby a
zabezpečovanie liečebno-preventívnej a ošetrovateľskej starostlivosti. V sledovanom roku
2017 mala DONsP 617 zamestnancov, z toho 106 lekárov. Riaditeľom nemocnice bol
PhDr. Jozef Mintál.
Pod DONsP spadala poliklinika a samotná nemocnica s lôžkovými i nelôžkovými
oddeleniami.
Lôžkové oddelenia: oddelenie akútnej a intenzívnej medicíny a ARO, oddelenie
chirurgické, interné, gynekologicko-pôrodnícke, neurologické, ortopedické, detské,
dialyzačné, oddelenie dlhodobo chorých a novorodenecké.
Nelôžkové vyšetrovacie zložky: oddelenie urgentnej medicíny, fyziatricko-regabilitačné
oddelenie, oddelenie klinickej biológie, rádiodiagnostické, magnetická rezonancia, HTO,
oddelenie nemocničnej lekárne, patológia a cytológia a oddelenie funkčnej diagnostiky.
Ambulantná starostlivosť: príjmové ambulancie (interná, neurologická, ortopedická,
gynekologicko-pôrodnícka, detská a chirurgická), obvodné ambulancie (gynekologickopôrodnícka), gynekologické združené ambulancie (onkogynekologická, pre rizikovú
tehotnosť, sexuologická a pre liečbu sterility, antikoncepčná a pre poruchy klimaktéria),
chirurgické ambulancie (cievna, mamologická), detské ambulancie (pre rizikové deti,
kardiologická, imunologická) a ostatné ambulancie (psychiatrická, hematologická,
anestezilogická, fyziatricko-rehabilitačná, JAS, kardiologická dospelí, diabetologická a
imunialergologická).

Počet odliečených pacientov medziročne stúpol zo 14 438 na 14 552, najväčší nárast
zaznamenali chirurgické a gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. Počet operácií bol oproti
roku 2016 taktiež vyšší, z 5 061 stúpol na 5 452. Naopak, mierne poklesol počet pôrodov,
zo 683 na 662, pričom počet narodených detí poklesol zo 686 na 667. Znížila sa aj
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využiteľnosť lôžok, zo 75,66 na 72,75 %, čo však súvisí so skrátením priemernej
ošetrovacej doby medziročne z 5,14 na 4,96 dňa.
Po troch rokoch kladného hospodárskeho výsledku DONsP dosiahla v roku 2017 stratu vo
výške 200 505,- EUR, čo bolo zapríčinené hlavne výrazným navýšením nákladových
položiek. Tie súviseli s úpravami minimálnej mzdy, zákonom stanoveným zvyšovaním
platov lekárov a ostatných zdravotníckych zamestnancov, rastom nákladov na špeciálny
zdravotnícky materiál a lieky z dôvodu zvýšenia počtu zložitých operácií s náročným
špeciálnym zdravotníckym materiálom. Na strane výnosov to boli nenaplnené výkony
lôžkových oddelení.
Z investičných akcií roku 2017 je potrebné spomenúť komplexnú modernizáciu
urgentného príjmu vrátane prístrojového vybavenia, zrekonštruovanie neurologickej
ambulancie, vybudovanie priestorov pre gastroenterologickú ambulanciu a nového
pracoviska s moderným CT prístrojom. Výrazným spôsobom bola obnovená či doplnená
prístrojová technika.
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín
Zariadenie vzniklo v roku 1992, jeho zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj.
Hlavným poslaním ZPSDSS je snaha umožniť ľuďom, ktorí sú v nepriaznivej sociálnej
situácii, zostať rovnocennými členmi spoločnosti, žiť bežným spôsobom, zachovávať a
rozvíjať dôstojný život. Kapacita zariadenia predstavovala 102 klientov, z toho 22 v
špecializovanom zariadení, 47 v zariadení pre seniorov a 33 v domove sociálnych služieb.
Ku koncu roka 2017 bola kapacita zariadenia naplnená, pričom na zabezpečení služieb sa
podieľalo 66 pracovníkov, z toho 48 v priamom kontakte s klientmi.
Riaditeľkou zariadenia bola Ing. Tatiana Nesvadbová.
Sociálne služby ZPSDSS poskytovalo na základe základného sociálneho poradenstva.
Informácie o klientovi slúžia ako podklad pre špecifikovanie požadovaných sociálnych
služieb: rehabilitácie, pomoci pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti, obslužných činností (ubytovanie,
stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne) a ďalších činností (úschova
cenných vecí, záujmová činnosť, osobné vybavenie podľa potreby).
V roku 2017 sa uskutočnili nasledovné podujatia:
- výlety do okolia (lyžiarske stredisko Ski Kubínska Hoľa, Vtáčí ostrov na Oravskej
priehrade, Múzeum kávy v Krušetnici)
- výstavy a expozície (Legio vlak, výstava Andyho Warhola)
- 4. ročník športových hier „O pohár riaditeľky" v spojení s celoslovenskou výzvou „Hýb sa
Slovensko"
- rozvoj pracovných zručností seniorov (budovanie okrasných záhonov, informačnej
oddychovej zóny, sadenie letničiek s pravidelnou údržbou)
- celosvetová akcia „Týždeň mozgu" smerujúca k udržaniu mozgu čo najdlhšie v dobrej
kondícii
- dvakrát mesačne tvorivé popoludnia s deťmi so ZŠ J. Matúšku, s toužo školou aj
spolupráca s názvom „Adoptuj si seniora“
- uskutočnenie 2. ročníka zábavno-súťažnej hry „Piati proti piatim" v rámci pôsobnosti
ŽSK
- prezentácia klientmi vlastnoručne vyrobených výrobkov v priestoroch foyer Žilinského
samosprávneho kraja v čase Veľkej noci a Vianoc
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- pokračovala spolupráca s Oravskou knižnicou, ktorej pracovníčka pravidelne prinášala
seniorom novinky zo sveta kníh a časopisov
- ekumenické tradície, bohoslužby a duchovné stretnutia v spolupráci s farskými úradmi
konané v kaplnke a pri lôžku klienta
- medzi najobľúbenejšie spoločenské aj v sledovanom roku patrili maškarný bál v čase
fašiangu, katarínska zábava a vianočná kapustnica.
Psychologická starostlivosť v roku 2017 pozostávala zo 103 konzultácií odborného
pracovníka – psychológa s klientmi, vedených najmä formou rozhovorov, resp.
racionálno-verbálnou terapiou so zameraním na rôzne oblasti problémov klientov.
Pokračujúca psychologická starostlivosť bola realizovaná u 9 klientov. Psychologické
pohovory boli zamerané hlavne na zdravotno-psychické a osobnostné problémy,
problémy klienta počas adaptačného obdobia, správanie klienta a jeho rodinné vzťahy.
Poradenské centrum uskutočnilo 446 konzultácií, z toho 214 osobných stretnutí a 232
konzultácií cez telefón, SMS, email či chat. O pomoc požiadalo 90 osôb (10 mužov a 80
žien), z toho 30 nových klientov. Konzultácie sa týkali hlavne sociálnej a právnej oblasti,
ale tiež rôznych písomností (návrhy na rozvod manželstva a určenie rodičovských práv,
návrhy na zvýšenie výživného, exekučné návrhy na vymáhanie zameškaného a bežného
výživného, zapretie a priznanie otcovstva, žiadosti o odpustenie súdnych poplatkov,
vyjadrenia k podaným návrhom, odvolania, atď.).
Zdravotná starostlivosť bola zabezpečená cestou praktického lekára pre dospelých
minimálne 1x týždenne, podľa dohodnutých ordinačných hodín priamo v zariadení.
Poskytovanie odbornej psychiatrickej a neurologickej starostlivosti bolo zabezpečované
návštevami odborných lekárov v zariadení 1x za dva mesiace. Ostatná odborná zdravotná
starostlivosť bola zabezpečená prostredníctvom konziliárnych vyšetrení, resp.
hospitalizácie v odborných zdravotníckych zariadeniach.
Centrum sociálnych služieb Prameň
Centrum sociálnych služieb Prameň Dolný Kubín je moderné nízkokokapacitné zariadenie
s poskytovanou ambulantnou sociálnou službou a pobytovou sociálnou službou formou
týždenného pobytu, s kapacitou 42 prijímateľov sociálnej služby bez vekového
obmedzenia s celoslovenskou pôsobnosťou. Zariadenie bolo dané do prevádzky v roku
1993, od roku 2004 je jeho zriaďovateľom Žilinský samosprávny kraj.
CSS poskytuje komplexnú starostlivosť pre prijímateľov sociálnych služieb s telesným
postihnutím, s telesným postihnutím a duševnými poruchami a poruchami správania. V
absolútnej prevahe je zastúpená detská mozgová obrna v rôznych formách v závislosti od
veku a stupňa vývinu, ďalej dominuje porucha hybnosti a mentálne postihnutie od
ľahkého po najťažší stupeň.
Celková kapacita CSS je 42 miest, z toho 19 pobytových a 23 ambulantných miest. Ku
koncu roka 2017 bola sociálna služba poskytovaná 46 prijímateľom., z toho 17 týždennou
pobytovou formou a 29 ambulantnou formou. Klientmi boli 4 deti vo veku 6-9 rokov, 5
detí vo veku 10-14 rokov, 4 mladiství vo veku 15-18 rokov, 16 osôb vo veku 19-25 rokov,
14 osôb vo veku 26-39 rokov a tri osoby vo veku 40-62 rokov. 27 klientov bolo mobilných,
devätnásti imobilní. Podľa prevažujúcej diagnózy prekonalo 22 klientov detskú mozgovú
obrnu, 12 bolo postihnutých mentálnou retardáciou, po šiestich Downovým syndrómom a
autizmom.
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V zariadení pracovalo celkom 43 zamestnancov, z toho v domove sociálnych služieb 38, v
zariadení núdzového bývania 2,5 a v útulku 2,5 zamestnanca.
V CSS boli v roku 2017 poskytované sociálne služby na podporu rodiny s deťmi (služba
včasnej intervencie) a sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu
ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu
dovŕšenia dôchodkového veku.
Služba včasnej intervencie bola v sledovanom roku poskytovaná 4 rodinám v celkovom
počte 350 hodín. Služba bola primárne zameraná na rehabilitačnú činnosť, masáže,
perličkové kúpele, bazálnu stimuláciu pre deti, ako aj na poradenstvo pre rodičov.
Odborné, obslužné a ďalšie činnosti boli v domove sociálnych služieb poskytnuté 46
prijímateľom sociálnych služieb.

Významné udalosti z oblasti zdravotníctva a sociálnych vecí v roku 2017:

Ako uviedol týždenník MY Oravské noviny, v poslednom januárovom týždni vzrástol na
Orave počet chorých na chrípku až o 76 %. Lekári zaznamenali najväčší počet akútnych
respiračných ochorení medzi deťmi do piatich rokov. Podľa Kataríny Ranostajovej,
vedúcej oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Dolnom
Kubíne, ktorá zbiera a vyhodnocuje údaje zo všetkých troch okresov, situácia zatiaľ nemá
charakter epidémie. Podľa nej je zatiaľ netradičné, že da ochorenia šíria hlavne medzi
deťmi v predškolskom veku, rizikovejšie sú základné a stredné školy. Upozorňuje, že
najväčší útok chrípky ešte len príde. Respiračné ochorenia totiž mali stúpajúci trend a
podľa dlhoročných štatistík prichádza druhá vlna vo februári medzi šiestym a deviatym
týždňom.
5. februára sa Dolnokubínčanka Mária Žilincová dožila krásnych 100 rokov, ku ktorým
jej v Zariadení opatrovateľskej služby zablahoželal aj primátor mesta Roman Matejov.
Pani Žilincová počas života zažila krásne chvíle, ale aj ťažké skúšky. Vyrastala bez otca,
ktorý padol v prvej svetovej vojne, nemala ani súrodencov. Už ako dvanásťročná išla
slúžiť, neskôr pracovala na píle, v pekárni a v práčovni. Vychovala tri deti a pýši sa 5
vnúčatami, 7 pravnúčatami a 4 prapravnučkami. Má rada spoločnosť, miluje kvety a srdcu
blízke sú jej aj ľudové piesne.
Hotel Park sa v dňoch 6.-10. februára stal dejiskom 15. česko-poľsko-slovenského
sympózia videochirurgie s názvom Pokročilá laparoskopická chirurgia a História
laparoskopie. Dvojdňový program ponúkol účastníkom množstvo informácií z oblasti
použitia tejto modernej chirurgickej metódy. História česko-poľsko-slovenských
endoskopických vzťahov má už 20-ročnú históriu. Sympózium sa konalo v rámci
mikroprojektu Inovatívne trendy v chirurgii, spolufinancovaného Európskou úniou.
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24. februára, posledný deň fašiangového obdobia, si naplno vychutnali aj dolnokubínski
seniori. Tí sa prišli zabaviť na obľúbenú fašiangovú veselicu, ktorú pravidelne pripravuje
mesto v spolupráci s dennými centrami. Fašiangovú veselicu dotvorila živá hudba,
seniorom hrala počas celého večera do tanca obľúbená skupina Fresh band. Akciu
doplnilo folklórne pásmo a fašiangové masky denného centra v Kňažej, ale aj spevácky
krúžok tunajšieho denného centra.
Od začiatku marca do 9. mája opäť pripravila Oravská knižnica Antona Habovštiaka sériu
podujatí tréningu pamäte seniorov. Každý utorok sa stretávali skôr narodení, ktorí si
chceli precvičiť svoju pamäť, pozornosť a koncentráciu.
Dolnokubínsky kardioklub, dobrovoľné pacientske občianskeho združenie, začiatkom
marca oslavoval 9. výročie svojho založenia. Výročná schôdza tak bola o čosi
výnimočnejšia ako tie predošlé. V oficiálnej časti nechýbala správa o činnosti za rok 2016
a správa o hospodárení. Hosťom bol kardiológ Peter Šulej, ktorý sa vo svojej prednáške
zaoberal ochorením srdca, jeho liečbou a predovšetkým prevenciou. Nasledovalo
príjemné posedenie, zablahoželanie marcovým oslávencom a prítomným ženám k ich
sviatku.
V Hoteli Park sa v stredu 15. marca pod záštitou primátora mesta Mgr. Romana Matejova
uskutočnila odborná konferencia s názvom „Prevencia a dôsledky patologického
hráčstva". Zúčastnilo sa jej sedemdesiat zástupcov štátnej správy, samosprávy, školstva,
zdravotníctva či občianskych združení, ktorí sa venujú práci s mládežou a rodinami a boju
so závislosťami všetkého druhu. Podnetom pre konanie konferencie bola aj zatiaľ
neukončená petícia za zákaz prevádzkovania hazardných hier v meste Dolný Kubín, ktorá
nasmerovala pozornosť na riešenie problematiky patologického hráčstva.
Ako v úvodnom príhovore povedal primátor Roman Matejov, človek nie je dokonalý, a nie
vždy sa dokáže vysporiadať s nástrahami života. Hranica medzi radosťou z hry a medzi
chorobnou hráčskou vášňou je veľmi úzka. Jej prekročenie môže mať fatálne dôsledky pre
hráča samotného i jeho okolie, hlavne najbližšiu rodinu. Mesto chce hlavne v oblasti
prevencie pomôcť minimalizovať škody, ktoré táto chorobná vášeň spôsobuje, pred
prijatím konkrétnych krokov však chce poznať názory odborníkov.
MUDr. Benkovič, primár z Odborného liečebného ústavu psychiatrického Predná Hora
prezentoval negatívne vplyvy hazardných hier na rodinu a spoločnosť vrátane vlastných
výskumov z tejto oblasti. PhDr., Mgr. Šostáková a Mgr. Poláková z neziskovej organizácie
Trojlístok Prešov sa podelili o svoje skúsenosti s následnou ambulantnou starostlivosťou
o osoby so závislosťou v podmienkach Prešovského kraja. Detská a dorastová lekárka
MUDr. Nosková informovala o dôsledkoch skrytého utrpenia na vývoj dieťaťa. Praktické
dôsledky hazardu boli predmetom príspevkov PhDr. Rakučáka z Nízkoprahového
denného centra pre deti a rodinu Prerod z Ružomberka, PhDr. Trubanovej z Komunitného
centra Edukos Dolný Kubín, o osobných skúsenostiach bývalého patologického hráča
rozprával p. Filčák. Regulácii, resp. úplnému zákazu hazardných hier sa venovali Mgr.
Rafaj z Aliancie za čistú hru Clarify Bratislava a JUDr., Mgr. Chromík, zástupca iniciatívy
Zastavme hazard.
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Účastníci konferencie ocenili možnosť vymeniť si názory na problematiku patologického
hráčstva a vyjadrili presvedčenie, že bude dobrým odrazovým mostíkom k praktickým
krokom všetkých kompetentných v boji s touto závislosťou.

Slovenský červený kríž, územný spolok Orava Dolný Kubín, zorganizoval 4. mája tradičnú
a obľúbenú Územnú súťaž družstiev mladých zdravotníkov a družstiev prvej pomoci
mladých. Kvôli nepriaznivému počasiu prebiehala celá súťaž v priestoroch MsKS.
Samotným praktickým zručnostiam predchádzal písomný test, ktorý preveril znalosti
mladých zdravotníkov, a následne prišli na rad modelové situácie. Súťaže sa zúčastnilo 6
družstiev mladých zdravotníkov z I. stupňa ZŠ a 20 družstiev mladých zdravotníkov z II.
stupňa ZŠ. Stredné školy zastupovalo 11 družstiev prvej pomoci mladých z celej Oravy.
Celkovo sa súťaže zúčastnilo 266 účastníkov. Výsledky: I. stupeň základných škôl: 1. ZŠ a
MŠ Oravská Polhora 1, 2. ZŠ a MŠ Mútne, 3. ZŠ a MŠ Oravská Polhora 2. II. stupeň
základných škôl: 1. Cirkevná spojená škola Dolný Kubín, 2. ZŠ a MŠ Oravský Podzámok, 3.
ZŠ Komenského Námestovo. Stredné školy: 1. Cirkevné gymnázium A. Radlinského Dolný
Kubín, 2. Gymnázium A. Bernoláka Námestovo 2, 3. Gymnázium A. Bernoláka Námestovo
1.
V stredu 17. mája sa v reštaurácii Stavbár konal VI. Územný snem Slovenského
červeného kríža Územného spolku Orava. Stretnutie otvorila správa o činnosti spolku za
uplynulé ročné obdobie a prebehli aj voľby nového predsedu územného spolku Orava. Stal
sa ním Mgr. Pavol Ľorko, podpredsedníčkou Marta Peňáková a predsedníčkou kontrolnej
rady bola znovuzvolená Anna Jadroňová. Snem bol zároveň príležitosťou k tomu, aby bola
vyzdvihnutá práca členov SČK, dobrovoľníkov, dlhoročných pracovníkov a
podporovateľov, a k oceneniu viacerých z nich.
Primátor mesta Mgr. Roman Matejov prevzal záštitu nad dolnokubínskou zastávkou
pelotónu III. ročníka akcie Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek skleróze
multiplex. Cyklisti, ktorých postihla táto choroba, sa jej nemienia poddať, za šesť dní
prekonajú na bicykloch vzdialenosť 400 kilometrov. V utorok 23. mája sa zastavili na
Hviezdoslavovom námestí. Po krátkych príhovoroch primátora, predsedníčky Združenia
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sclerosis multiplex Nádej pani Valčekovej a tváre tejto akcie Ivana Vojteka „Tuliho" sa
prítomní členovia seniorských organizácií i široká verejnosť dozvedeli základné
informácie o tejto chorobe a o jej prekonávaní.
Mesto Dolný Kubín od začiatku júna spustilo prieskum, či majú pracujúci rodičia detí do 3
rokov záujem o službu na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života.
Podmienkou poskytnutia služby je, že rodič vykonáva zárobkovú činnosť alebo sa
pripravuje na trh práce, napríklad prostredníctvom účasti na aktivačných programoch cez
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, prípadne sa štúdiom pripravuje na trh práce. Mesto
môže v prípade záujmu službu poskytovať prostredníctvom profesionálneho opatrovateľa
detí buď terénnou formou v rodinnom prostredí dieťaťa, ambulantnou formou v
rodinnom prostredí opatrovateľa alebo v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov.
Pri všetkých troch formách opatrovateľ poskytuje bežné úkony starostlivosti o dieťa a
výchovu, v zariadení sa poskytuje aj stravovanie. Službu môže poskytovať aj neverejný
poskytovateľ (napríklad občianske združenie) alebo verejný poskytovateľ (mesto). Mesto
oslovilo približne 300 rodičov s deťmi najmä do dvoch rokov, zber údajov trval do 15.
septembra.
Utužovanie starých priateľstiev a nadväzovanie nových bolo cieľom 22. ročníka
Športového dňa, ktorý v stredu 21. júna pripravil pre svojich členov Slovenský zväz
telesne postihnutých v Dolnom Kubíne. Pre súťažiacich boli pripravené štyri disciplíny, a
to šípky, kop loptou do bránky, plechovky a hod guľou do diaľky. „Teší nás, že tu ľudia
radi chodia, že sa tu zabavia. My im s radosťou pripravujeme takýto deň. Čakajú ich tu
dobrá nálada a športové disciplíny. Čo je najpodstatnejšie, títo ľudia si vždy majú čo
povedať,“ uviedla Ružena Sekerková, predsedníčka SZTP ZO Dolný Kubín. Počas
niekoľkých hodín sa do súťaže zapojilo 180 členov zväzu. Celkovo ich mal Slovenský zväz
telesne postihnutých v Dolnom Kubíne 230.
V rámci sociálnych služieb poskytovalo Mesto Dolný Kubín aj v roku 2017 jednorázový
finančný príspevok rodičom dieťaťa, slobodnej alebo rozvedenej matke, ktorých dieťa
dosiahlo šesť rokov a nastúpilo na povinnú školskú dochádzku. „Aj týmto krokom chce
mesto podporiť rodičov detí, ktorí dávajú svoje dieťa prvýkrát do školy, aby lepšie
zvládali jeho nástup,“ povedal primátor mesta Dolný Kubín Roman Matejov.
Príspevok bol kategorizovaný podľa toho, či išlo do školy prvé, druhé alebo ďalšie dieťa.
„Za prvé dieťa dostane rodič alebo matka jednorázový príspevok 20 eur, za druhé 50 eur a
100 eur za tretie a za každé ďalšie dieťa, ktoré ide do školy,“ vysvetlila Jana Mazalánová,
vedúca odboru sociálnych vecí a rodiny na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne.
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Dolnom Kubíne tradične organizuje
pre svojich klientov rôzne akcie. Vo štvrtok 7. septembra pripravilo podujatie inšpirované
známou televíznou súťažou pod názvom „Piati proti piatim". V MsKS sa zišli klienti zo
zariadení sociálnych služieb Žilinského kraja, aby tu strávili príjemné chvíle doplnené
súťažným adrenalínom a zároveň si preverili svoje vedomosti.
157

Športové podujatia v réžii dolnokubínskych streetworkoutistov prinášajú tradične okrem
skvelých výkonov, adrenalínovej atmosféry aj finančný výťažok. Ten putuje do rúk tých,
ktorí ho najviac potrebujú. Aj akcia King of the North priniesla takýto úžitok. V stredu 11.
októbra kroky Juraja Fačka, jedného z organizátorov športového podujatia, viedli práve do
tunajšieho Centra sociálnych služieb Prameň na Matúškovej ulici, aby jeho klientom
odovzdal dary, ktoré im spríjemnia čas strávený v centre. Za sumu 400 EUR organizátori
Juraj Fačko a Michal Zurek zakúpili fit lopty a televízor. Stretnutie s klientmi centra
potvrdilo, že podujatia takéhoto typu majú svoj význam. Tunajší športovci chcú preto
naďalej s takýmito aktivitami pokračovať.
Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská navštívila v
stredu 18. októbra mesto Dolný Kubín. Dôvodom jej pracovnej návštevy bolo oboznámiť
verejnosť na Orave, ako Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím funguje.
„Zdravotne postihnutý človek by nemal byť vyčleňovaný zo spoločnosti a jeho životné
podmienky by mali byť rovnaké ako u človeka bez postihnutia. Sú to napríklad právo
voliť, právo na vzdelanie, osobnú mobilitu či ochranu súkromia," povedala.
Okrem Mestského úradu v Dolnom Kubíne komisárka navštívila Špeciálnu základnú školu
pre žiakov s telesným postihnutím a Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb.
Počas pracovnej cesty sa taktiež stretla s občanmi, ktorí za ňou prichádzali s rôznymi
otázkami.

Primátor mesta Mgr. Matejov využil návštevu komisárky k tomu, aby spoločne odovzdali
oceneným inštitúciám certifikáty bezbariérovosti. Tie získavajú za to, že ich prevádzky sú
prístupné aj ľuďom na invalidnom vozíku, prípadne za asistenciu a pomoc zdravotne
postihnutým ľuďom pri poskytovaní služieb či predaji tovarov. Medzi ocenenými boli
pobočka Daňového úradu, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Mestské kultúrne
stredisko, pobočka Československej obchodnej banky, Výdajňa zdravotníckych pomôcok
CENTRUM a Výdajňa zdravotníckych pomôcok MEDIPO Plus s. r. o.
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V rámci Mesiaca úcty k starším sa 24. októbra v divadelnej sále MsKs uskutočnil koncert
Evy Mázikovej. V programe vystúpili aj Lenka a Evka Bacmaňákové a Paľko Laták.
Dňa 26. októbra týždenník MY Oravské noviny uverejnil článok o Dni bielej palice
v Dolnom Kubíne. Ako povedal počas tejto dopravno-bezpečnostnej akcie policajt
Ľubomír Ondrejka, veľa vodičov stále nie je zvyknutých na nevidiacich a nevie reagovať
na bielu palicu. Pán Ondrejka so zástupcami Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska
sledoval reakcie vodičov na priechode pre chodcov. Na kývanie bielou palicou zareagovalo
správne, t.j. zastavením 88 vodičov, ale až osemnásti, t.j. 17 %, pokračovalo v jazde
a nevidiacej pani stojacej na kraji chodníka prednosť nedalo. Vyhovárali sa, že si ju
nevšimli, nevedeli, že chce prejsť, že sa ponáhľajú, že mala vstúpiť do vozovky a potom by
zastali, zhrnul Ľ. Ondrejka najčastejšie odpovede nodičov, ktorí závažným spôsobom
porušili pravidlá cestnej premávky. Za normálnych okolností mohli dostať pokutu až 165
EUR, teraz obišli s napomenutím a poučením, ako majú reagovať. Ako o požadovanom
správaní vodičov povedala figurantka z Martina Anna Kováčová: „Najlepšie je, ak
zastanete a nič nerobíte. Sluchom zaregistrujem že stojíte, a pomaly sa pohnem.“ Biele
palice sa po roku objavili na 54 priechodoch v 47 mestách Slovenska. Nezastavujúci vodiči
v Dolnom Kubíne dosiahli takmer celoslovenský priemer 18,3 %.
Viac ako dvadsiatka ľudí bez domova dostala vo štvrtok 21. decembra 2017 v areáli
Nocľahárne STOP-ŠANCA v Dolnom Kubíne k teplej vianočnej kapustnici aj malý darček. V
čase prichádzajúcich vianočných sviatkov pre nich Mesto Dolný Kubín pripravilo
charitatívnu akciu. Vianočnú kapustnicu pre bezdomovcov navarili pracovníci odboru
sociálnych vecí a rodiny z dolnokubínskeho Mestského úradu pod vedením vedúcej
oddelenia pre rodinu a krízovú intervenciu Kataríny Trubanovej. Pri príprave pomáhali aj
súčasní klienti nocľahárne.
„Keďže sa už nezadržateľne blížia Vianoce, ktoré sú obdobím pokoja, lásky a štedrosti,
rozhodli sme sa priniesť čaro týchto dní aj ľudom bez domova, ktorí sú v našom meste.
Chceme, aby aspoň na chvíľu zabudli na starosti a cítili spolupatričnosť,“ povedala Jana
Mazalánová, vedúca odboru sociálnych vecí a rodiny Mestského úradu v Dolnom Kubíne.
Pracovníci odboru najprv strávili čas s klientmi v nocľahárni a neskôr aj vyhľadali miesta,
o ktorých vedia, že sa tam ľudia bez prístrešia zdržiavajú. „Momentálne evidujeme v rámci
terénnej a krízovej intervencie približne 16 až 20 ľudí, ktorí využívajú služby nocľahárne,
prípadne o ktorých vieme, že sa zdržiavajú a prenocúvajú na verejných priestranstvách v
meste,“ vysvetlila Mazalánová.
Samospráva pravidelne monitoruje bezdomovcov v meste prostredníctvom terénnej
sociálnej služby a krízovej intervencie. Podľa slov Mazalánovej pravidelná detekcia ich
pohybu pomáha získať prehľad o migrácii, ako aj ich zdravotnom stave. Priamo v teréne
im poskytujú základné poradenstvo.
„V prípade ich záujmu tiež ponúkame možnosť riešenia ich nepriaznivej sociálnej
situácie poskytnutím prístrešia v Nocľahárni STOP-ŠANCA, kde sú okrem ubytovania
vytvorené podmienky na stravovanie a vykonanie nevyhnutnej základnej osobnej
hygieny,“ doplnila.
Sociálni pracovníci mesta vytvárajú so svojimi klientami - ľudmi bez domova plán
sociálnej práce, ktorého cieľom je napĺňanie individuálnych potrieb a postupné
začleňovanie sa do bežného života. V niektorých prípadoch sa samospráva stáva aj
159

osobitným príjemcom dávky v hmotnej núdzi, a to s cieľom ochrany ľudí bez domova,
ktorí nie sú v mnohých prípadoch s ňou schopní správne hospodáriť.
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7. Šport a telesná kultúra
Futbalisti MFK Dolný Kubín, družstvo mužov, v sezóne 2016/2017 účinkovali v IV. lige
skupine sever, pričom nakoniec skončili na peknom piatom mieste. Z 26 zápasov 12
vyhrali, 4 remizovali a 10 prehrali, za čo získali 40 bodov pri skóre 45:35. V jarnej časti
dosiahli viacero výborných výsledkov, porazili napr. víťaza súťaže TJ Tatran Oravské
Veselé 2:1, rovnako porazili druhý tím súťaže OŠK Baník Stráňavy 1:0 či Sláviu Staškov
5:1. Ako povedal tréner Pavol Bača: „Som nesmierne rád, že sa nenaplnil katastrofický
scenár a Dolný Kubín nastúpil do súťaže a naďalej figuruje na futbalovej mape. Mne sa
pred začiatkom ročníka to piate miesto ani len nesnívalo.“ V IV. lige pôsobili hráči A-tímu
aj v nasledujúcej sezóne 2017/2018. Tréner sa obával finančných problémov, ale aj
odchodov viacerých hráčov. Nádeje vkladal do novej metodiky práce s mládežou. Práve
dorastenci suverénnym spôsobom ovládli štvrtú ligu a postúpili do tretej.
Hokejisti MŠK HVIEZDA Dolný Kubín skončili v sezóne 2016/2017 základnú časť II. ligy
na piatom mieste, keď zo 17 zápasov v ôsmich zvíťazili v riadnom hracom čase, v jednom
zvíťazili po predĺžení, v dvoch po predĺžení prehrali a v siedmich prehrali v riadnom
hracom čase. Celkovo získali 28 bodov a skóre 74:62. V 1. kole play off podľahli v dvoch
zápasoch tímu HC DYNAMAX 96 Nitra 3:4 a 3:7, čo ich odsunulo do bojov o umiestnenie
na 9. - 16. mieste. Po víťazstvách nad HC Rebellion Gelnica, HK Levice a ŠHK 37 Piešťany
sa hokejisti MŠK HVIEZDA stretli o konečné 9. miesto s tímom HK Levice. Po prehre 2:11 u
súpera doma zvíťazili 5:4, avšak v rozhodujúcom zápase prehrali 4:8, čo znamenalo 10.
miesto v konečnej tabuľke.
Najlepším strelcom tímu bol Jakub Michalica so 16 gólmi, po 15 gólov strelili Róbert Budaj
a Michal Durdiak. Najviac asistencií zaznamenali Adam Zámečník (23), Róbert Budaj (22)
a Michal Durdiak s Ivanom Hrickom (po 15). Najviac bodov za góly a asistencie dosiahol
Róbert Budaj (37) pred Adamom Zámečníkom (35) a Michalom Durdiakom (30).
Družstvo basketbalistov BK Dolný Kubín v sezóne 2016/2017 obsadilo po základnej
časti 2. ligy, skupiny východ, 1. miesto, keď zvíťazilo v 15 zápasoch a prehralo jediný, s BK
Slovenský Orol Levoča ešte 12.11.2016. V prvom kole play off prehrali na palubovke
MMBK Sabinov o 17 bodov 58:75, v domácej odvete zvíťazili len o 16 bodov 80:64, takže
ďalej bojovali len o umiestnenie na 5. - 8. mieste. Lepším skóre z dvojzápasu s TYDAM
UPJŠ Košice postúpili do zápasov o 5. miesto s BK ŠPD Rožňava. Prvý u súpera zvládli a
zvíťazili 68:51, rovnako ako druhý na domácej palubovke v pomere 77:66. To znamená, že
v sezóne obsadili konečné piate miesto. Víťazom 2. ligy, skupiny východ, sa stali hráči
BKM Dastet Krompachy, ktorých krídelník Erik Sarna v rozhovore na webovej stránke
Basket.sk dňa 4. mája 2017 za najväčšieho súpera sezóny označil práve našich
basketbalistov: „Ale Dolný Kubín bol pre nás určite najťažší súper. Nedokázali sme s ním
v základnej časti ani raz zvíťaziť. Celú sezónu predvádzali výborný basketbal, prehrali iba
jeden zápas. Majú šikovných hráčov a skúseného trénera, no play-off im nevyšlo.“
Trénerom tímu bol Milan Staš, jeho hrajúcim asistentom Lukáš Dubovský. Súpiska: Filip
Bačić, Martin Bekeš, Jonáš Bruncko, Michal Bruncko, Lukáš Dubovský, Marek Grenčík,
Filip Grešo, Peter Ištván, Dominik Kaprálik, Jozef Madzgoň, Tomáš Marcinek, Matej
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Ondrejka, Jaroslav Praženica, Štefan Pšenák, Lukáš Skladaný, Samuel Slúka, Richard
Škorupa, Marek Tóth a Milan Uhričík.

Významné udalosti z oblasti športu a telesnej kultúry v roku 2017:
Vďaka priaznivému počasiu mohli milovníci zimných športov v januári využívať prírodné
športoviská. Mesto Dolný Kubín pripravilo klzisko pod holým nebom za zimným
štadiónom, mládež v spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom ďalšie otvorilo v
mestskej časti Mokraď.
Pre zanietencov bežeckého lyžovania bol pripravený okruh na Kuzmínove, ktorý bol
denne do 22.00 hod. osvetlený, a trať na Kubínskej holi. Tá bola málo frekventovaná,
nenáročná a viedla prevažne lesom. Začínala sa pri chate Koliesko a pokračovala smerom
na Revišné.
V sobotu 21. januára sa v našom meste zišli mladí futbalisti zo Slovenska, Čiech a Poľska
na futbalovom turnaji jedenásťročných žiakov O pohár primátora mesta.
Dolnokubínčania predviedli svoje kvality a v silnej konkurencii ďalších šiestich tímov
dokázali v hale Gymnázia P. O. Hviezdoslava opäť zvíťaziť. Vo finále porazili výsledkom
2:1 tím FC Petržalka, tretí skončil AMT Žywiec (Poľsko) a štvrté MFK Vítkovice (Česko).
Najlepším hráčom turnaja sa stal domáci Matúš Požár.
V sobotu 21. januára sa v ZŠ Janka Matúšku zišli mladí milovníci bedmintonu, konal sa tu
tradičný detský novoročný bedmintonový turnaj. Záujem oň sa z roka na rok zvyšuje,
tentokrát si sily prišlo zmerať 60 bedmintonistov zo základných škôl z Nižnej,
Zákamenného a Dolného Kubína.
Víťazi jednotlivých kategórií:
Prípravka dievčatá: Nikolka Hlavajová (Nižná)
1.-2. ročník dievčatá: Vanessa Osadská (ZŠ Janka Matúšku)
1.-2. ročník chlapci: Gregor Skurčák (Nižná)
3.-4. ročník dievčatá: Lívia Suchánková (Nižná)
3.-4. ročník chlapci: Viktor Poláček (ZŠ Martina Kukučína)
5.-6. ročník dievčatá: Ema Ťapajáková (ZŠ Janka Matúšku)
5.-6. ročník chlapci: Daniel Sebastián Kurňavka (Zákamenné)
7.-9. ročník dievčatá: Michaela Dibdiaková (ZŠ Janka Matúšku)
7.-9. ročník chlapci: Michal Kurhajec (ZŠ Martina Kukučína)
V sobotu 21. januára za krásneho počasia zorganizoval Horolezecký klub James Dolný
Kubín tradičné skialpinistické preteky na Kubínskej holi. 89 športovcov z celého
Slovenska vrátane dvoch z Poľska súťažilo v 7 kategóriách. Víťazi:
juniori: Tomáš Meriač, CYS Peter Sagan,
muži A: Jakub Šiarnik, ŠK Žiarska dolina,
veteráni: Braňo Kacina, Climber sport team,
muži pohoďáci: Tomáš Kamrla, Bratislava,
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nestori nad 50 rokov: Zdeno Žák, HK James Dolný Kubín,
juniorky: Sára Machajová, HK James Dolný Kubín,
ženy: Anna Tybor, KW Zakopane (Poľsko).
Basketbalisti BK Dolný Kubín v nedeľu 22.1. v zápase 2. ligy, skupiny východ, zvíťazili
na palubovke tabuľkového suseda, družstva BKM Dastet Krompachy.
BKM Dastet Krompachy - BK Dolný Kubín 71:75 (19:19, 17:29, 20:10, 15:17)
Body Dolného Kubína: Dubovský 15, Škorupa 14, Bačić 13, Ondrejka 13, Pšenák 12, Grešo
6, Madzgoň 2
Plaveckú sezónu 2017 odštartovali najmladší plavci v posledný januárový víkend v
Bratislave prvým kolom Slovenského pohára žiakov. Súťaže sa zúčastnilo 371 plavcov z
38 oddielov z celého Slovenska. Dolnokubínsky Mestský plavecký klub (MPK DK) úspešne
reprezentovali štyri plavkyne. Najlepšie umiestnenia plavcov MPK DK: 1. miesta Linda
Urbanová na 50 m prsia 52,64 s a 100 m prsia 1:51,91 s, 2. miesto Margaréta Moskaľová
200 m polohové preteky 3:17,54 s a 3. miesto Laura Piecková 100 m voľný spôsob 1:23,64
s.
Starší žiaci, florbalisti Žatvy 90, zvíťazili v sobotu 28. januára nad svojimi súpermi a
ukázali tak svoju silu. Doma porazili Rabču 11:3 a Zákamenné 17:5.
Celoslovenský turnaj v karate Orava cup si v sobotu 4. februára zaknihoval už svoj 6
ročník. V športovej hale Gymnázia P. O. Hviezdoslava sa v rámci Oravského pohára zišli
športovci rôznych vekových kategórií z rôznych kútov Slovenska.
V kata seniorov zvíťazil Pavol Szolár z Budokan Zvolen, v rovnakej súťaži žien Katarína
Longová z TJ Rapid Bratislava. V kumite seniorov do 75 kg bol najlepší Pavol Bitto z
Karate klubu Slovšport Trnava, nad 75 kg Kristián Michalec z KK ZZO Čadca pred Matejom
Halašom z domáceho KK Dolný Kubín. Kumite senioriek do 61 kg sa stalo záležitosťou Evy
Novákovej z AC Uniza Klub Karate Žilina, tretia skončila domáca Simona Mrázová. V
kategórii nad 61 kg zvíťazila Zuzana Kubalová z TJ Rapid Bratislava. Po ukončení 6.
ročníka Oravského pohára v karate, ktorý tradične zorganizoval Karate klub Dolný Kubín
v spolupráci s Karate klubom Žilina nasledovala zábava, a to ples, na ktorom sa zúčastnení
bavili až do ranných hodín.
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Foto: internet
Hokejisti MŠK HVIEZDA vycestovali 4. februára do Nitry, kde ich čakal 2. zápas 1. kola
play-off 2. ligy s domácim tímom Dynamax. Po domácej prehre 3:4 mali naši za cieľ Nitru
poraziť na jej ľade a vynútiť si tak tretie stretnutie. Nitra však zvíťazila 7:3, keď naši
nepremenili množstvo šancí. Prehra znamená, že HVIEZDA bude hrať o konečné
umiestnenie na 9.-16 mieste s tímom z Gelnice.
V sobotu 11.2. odohrali naši basketbalisti zápas proti Rožňave s výsledkom BK Dolný
Kubín - BK ŠPD Rožňava 81:60 (15:14, 27:9, 17:13, 22:24). Body: Dubovský 30, Ondrejka
18, Škorupa 12, Pšenák 11, Madzgoň 4, Skladaný, Grešo a Marcinek po 2
Slovenská sledge-hokejová reprezentácia pod hlavičkou BENCONT DOLNÝ KUBÍN sa v
dňoch 9. - 12. februára zúčastnila medzinárodného turnaja vo švédskom Malmὄ, odkiaľ si
priniesla bronzové medaily. Martin Joppa vyhral súťaž o najlepšieho strelca, Eduarda
Lepáčka vyhlásili za najlepšieho brankára turnaja. Slovenskú sledge-hokejovú
reprezentáciu čaká na jeseň kvalifikácia o postup na paraolympijské hry.
Plaváreň v Spišskej Novej Vsi počas víkendu 11. - 12. februára privítala viac ako 300
mladých plavcov a plavkýň z 24 plaveckých klubov zo Slovenska, Bieloruska a Ukrajiny na
súťaži O putovný pohár Slovenského raja. MPK DK reprezentovalo 8 plaveckých nádejí,
z ktorých najúspešnejšou bola Margaréta Moskaľová, ktorá všetkých sedem štartov aj na
medaily: dve zlaté, štyri strieborné a jeden bronz. Najlepšie umiestnenia plavcov MPK DK:
1. miesta Margaréta Moskaľová 100 m prsia 1:42,36 min. a 200 m prsia 3:32,11 min., 2.
miesta Margaréta Moskaľová 100 m voľný spôsob 1:23,33 min., 200 m voľný spôsob
2:59,75 min., 100 m motýlik 1:41,44 min. a 100 m polohové preteky 1:30,18 min., 3.
miesta Margaréta Moskaľová 50 m voľný spôsob 37,42 s, Laura Piecková 100 m voľný
spôsob 1:25,80 min. a 100 m znak 1:35,92 min., Linda Urbanová 100 m prsia 1:51,76 min.
Súťaže sa zúčastnil aj Triatlon team Dolný Kubín (TT DK) s nasledovnými najlepšími
výsledkami: 1. miesta Jakub Machaj 25 m motýlik 26,21 s, 50 m voľný spôsob 48,28 s, 25
m voľný spôsob 21,03 s a 25 m znak 24,91 s, Eva Mikulášová 100 m znak 1:28,37 min.,
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200 m znak 3:06,46 min. a 50 m znak 39,95 s, 2. miesto Jakub Machaj 50 m znak 1:01,60
min. a 3. miesto Jakub Machaj 50 m prsia 1:12,34 min.
V súťaži klubov TT DK obsadil 12. a MPK DK 15. miesto.
Klub slovenských turistov Orava v spolupráci s mestom Dolný Kubín pripravil v nedeľu
12. februára pre priaznivcov turistiky a bežeckého lyžovania už 14. ročník tradičnej
Dolnokubínskej stopy - Zimného trnkobrania. Turisticko-lyžiarsky prechod z Dolného
Kubína, smerom na Hrádok, Komjatnú a späť si nenechalo ujsť viac ako 70 účastníkov.
Prezentácia začala o ôsmej hodine na Kuzmínove a prví bežkári boli naspäť už pred
obedom. Okrem občerstvenia čakal na každého účastníka aj pamätný diplom.

V športovej hale Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne sa 15. februára konalo
regionálne kolo v basketbale žiačok a žiakov stredných škôl. Zúčastnili sa ho víťazné
družstvá oblastných kôl z okresov Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín.
V kategórii žiačok zvíťazil tím Gymnázia Antona Bernoláka v Námestove pred hráčkami
Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne a Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej.
Medzi žiakmi triumfovala Cirkevná spojená škola Andreja Radlinského, na druhom mieste
skončil tím Spojenej školy v Tvrdošíne a na treťom basketbalisti z Gymnázia Antona
Bernoláka v Námestove.
Dolnokubínski basketbalisti dohrávali dva zápasy. V oboch sa trošku trápili, ale nakoniec
ich doviedli do úspešného konca. V sobotu 18.2. BK Dolný Kubín zvíťazil nad BK UVL
Košice 65 : 63 (najlepší strelci za BK: Ondrejka 23 b, Uhričík M. 10 b, Škorupa 10 b), v
nedeľu 19.2. nad BK Tydam Košice 77:71 (Dubovský 26 b, Ondrejka 22 b, Grešo 7 b).
Plavci MPK DK sa dňa 18.2.2017 zúčastnili 2. ročníka Levického Akvatlonu, prvých
pretekov sezóny s rámci súťaže Slovenskej Triatlonovej Únie. V žiackych kategóriách sa
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zišlo spolu 82 pretekárov, medzi ktorými sa Dolnokubínčania nestratili, keď vybojovali
jednu zlatú a dve bronzové medaily. Najlepšie výsledky:
kategória Nádeje (100m plávanie, 500m beh): 3. miesto Ján Katreniak 00:04:00.4 min., 3.
miesto Bibiana Snováková 04:04.1 min., kategória Mladší žiaci (200m plávanie, 1km beh)
1. miesto Filip Lizák 00:05:57.9 min.
V sobotu 18. februára smerovali kroky fanúšikov MŠK HVIEZDA na Zimný štadión
podporiť hráčov v zápase s Gelnicou v skupine o konečné 9. miesto 2. hokejovej ligy.
Druhý súboj o umiestnenie sa niesol v znamení kvalitného hokeja. HVIEZDA porazila HC
Rebelion Gelnica 5:3, keď najlepším hráčom stretnutia bol Michal Smolka. Opäť hral
bezchybne, výborne rozohrával a bol výraznou oporou. V sérii zvíťazila HVIEZDA nad
Gelnicou na zápasy 2:0. V poradí ďalším súperom v boji o umiestnenie boli 25. februára
hráči ŠHK 37 Piešťany, nad ktorými opäť zvíťazili, súpera porazili 8:4. Hviezdou tohto
stretnutia sa stal Michal Durdiak, ktorý v úvode zápasu strelil úvodný gól a v poslednej
tretine ďalšie dva.

V utorok 21. februára sa v estrádnej sále mestského kultúrneho strediska uskutočnilo
vyhlásenie výsledkov ankety o najúspešnejšieho športovca a najúspešnejší športový
kolektív mesta Dolný Kubín za rok 2016. Za veľkej účasti priaznivcov športu víťazov
jednotlivých kategórií ocenili primátor mesta Roman Matejov, predseda komisie školstva,
kultúry, mládeže a športu Matúš Lakoštík, riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Jana
Greššová a správca športových zariadení mesta Štefan Belvončík.
Prvenstvo v kategórii Najúspešnejší športovec získala vodná slalomárka Soňa Stanovská z
klubu ŠKP Dolný Kubín, ktorá prítomných pozdravila z tréningového tábora v
Austrálii. Ďalšími úspešnými športovcami boli vyhlásení: Zuzana Dudášová – triatlon,
skialpinizmus - HK JAMES Dolný Kubín, Michal Holub – triatlon – Triatlon team Dolný
Kubín, Dominik Chovanec – vzpieranie – ŠK Elkop WLC Dolný Kubín, Miroslav Janíček –
vzpieranie – ŠK Elkop WLC Dolný Kubín, Juraj Laštík – triatlon, skialpinizmus - HK JAMES
Dolný Kubín, Terézia Sasaráková – vzpieranie – ŠK Elkop WLC Dolný Kubín, Jakub
Stanovský – vodné športy - ŠKP Dolný Kubín, Martin Stanovský – vodné športy - ŠKP
Dolný Kubín a Samuel Stanovský – vodné športy - ŠKP Dolný Kubín.
166

V kategórii do 15 rokov boli najúspešnejšími športovcami: Matej Badáň – biatlon –ŠK
METEOR Dolný Kubín, Nikola Ganobčíková – atletika -TJ Orava Dolný Kubín, Nina
Hodoňová - plávanie – Triatlon team Dolný Kubín, Samuel Machaj – biatlon – ŠK METEOR
Dolný Kubín, Martina Mesárošová – plávanie – MPK Dolný Kubín a Margaréta Moskáľová
– plávanie – MPK Dolný Kubín.
V kategórií športovcov s telesným postihnutím zvíťazil Marek Tutura, stolný tenista z TJ
Dolný Kubín - stolnotenisový oddiel.
Najúspešnejším športovým kolektívom mesta Dolný Kubín za rok 2016 sa stal vzpieračský
oddiel ŠK Elkop WLC Dolný Kubín. Ďalšie úspešné športové kolektívy: Mestský futbalový
klub Dolný Kubín - futbal - družstvo dorastencov U19, Mestský hokejový klub Dolný Kubín
- hokej - družstvo mladších žiakov, MŠK HVIEZDA Dolný Kubín – hokej - mužstvo seniorov
a Žatva 90 Dolný Kubín – florbal - družstvo mladších žiakov.
Úspešní veteráni mesta Dolný Kubín: Jozef Dibdiak – zjazdové lyžovanie - Klub lyžiarov
Oravy, Peter Janíček – vzpieranie – ŠK Elkop WLC Dolný Kubín, Jaroslav Lupák - atletika TJ Orava Dolný Kubín, Ing. Katarína Marettová - atletika - TJ Orava Dolný Kubín a Peter
Sládek – atletika - TJ Orava Dolný Kubín.
Za dlhodobú a obetavú prácu pre rozvoj športu v meste Dolný Kubín bol ocenený stolný
tenista Adam Záň.

Telocvičňa ZŠ Janka Matúšku bola 23. februára dejiskom regionálneho kola v
basketbale žiačok a žiakov základných škôl. Zúčastnili sa ho víťazné družstvá
oblastných kôl z okresov Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín. V kategórii žiačok zvíťazil
tím ZŠ s MŠ Oravská Polhora pred hráčkami ZŠ Janka Matúšku v Dolnom Kubíne, medzi
žiakmi triumfovala domáca ZŠ Janka Matúšku, na druhom mieste skončil tím ZŠ
Komenského v Námestove a na treťom basketbalisti zo ZŠ s MŠ Liesek.
V poslednom zápase základnej časti 2. basketbalovej ligy mužov, skupiny východ,
zvíťazili hráči BK Dolný Kubín 25. februára na pôde MMBK Sabinov 64:54 a obsadili
v tabuľke po základnej časti prvé miesto. S rovnakým súperom, ktorý v tabuľke skončil na
predposlednom, ôsmom mieste, sa BK stretol aj v prvom kole play-off.
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Staršie triatlonistky TT DK sa počas víkendu 25. – 26. februára zúčastnili na prvých
plaveckých pretekoch po veľmi úspešnom roku 2016, na 43. ročníku medzinárodnej
Veľkej ceny Trnavy. Pretekov sa zúčastnilo 400 plavcov z Čiech, Maďarska, Poľska,
Švajčiarska a Slovenska, medzi ktorými nechýbali ani mnohí reprezentanti.
Dolnokubínčanky v silnej konkurencii na medaily nedosiahli, najlepším umiestnením bolo
5. miesto Niny Hodoňovej na 100 m znak v čase 1:10,33 min.
Prvý marcový víkend 4. a 5. marca cestovali plavci z MPK DK a triatlonisti TT DK do
Rimavskej Soboty, kde sa uskutočnil 6. ročník Pohára priateľstva v plávaní. TT DK sa v
silnej konkurencii 300 plavcov z 37 klubov Slovenska, Poľska i Srbska zaradil v
medailových štatistikách na druhé miesto. Celkovo triatlonisti získali 7 zlatých, 6
strieborných a 4 bronzové medaily. Najlepšie umiestnenia: 1.miesta: Eva Mikulášová 50 m
znak 39,80 s, 200 m polohové preteky 3:22,56 min., 200 m voľný spôsob 3:00,03 min. a
100 m znak 1:26,44 min. Nina Hodoňová 400 m polohové preteky 5:35,54 min., Jakub
Machaj 25 m motýlik 24,58 s, 25 m znak 23,28 s, 2.miesta: Karolína Salcerová 200 m
polohové preteky 2:35,34 min. a 400 m polohové preteky 5:36,18 min., Eva Mikulášová 50
m voľný spôsob 37,02 s, Nina Hodoňová 100 m znak 1:09,93 min., Michaela Porvazníková
100 m motýlik 2:08,09 min., Jakub Machaj 25 m voľný spôsob 19,75 s, 3.miesta: Šárka
Majdová 100 m znak 1:12,36 min. a 400 m polohové preteky 5:45,19 min., Tatiana
Machajová 100 m motýlik 1:19,22 min a Eva Mikulášová 100 m voľný spôsob 1:23,34 min.
Z deviatich plavcov MPK DK sa najviac darilo Laure Pieckovej, ktorá získala tri strieborné
a jednu bronzovú medailu. Okrem nej sa na stupne víťazov dva razy postavila Linda
Urbanová (raz strieborná a raz bronzová) a jedenkrát bronzový Filip Lizák. Najlepšie
umiestnenia: 2. miesta Laura Piecková 100 m voľný spôsob 1:22,22 min., 50 m znak 41,69
s a 100 m znak 1:33,74 min., Linda Urbanová 50 m prsia 50,46 s, 3. miesta Laura Piecková
50 m voľný spôsob 38,28 s, Linda Urbanová 100 m prsia 1:49,10 min. a Filip Lizák 400 m
polohové preteky 5:38,08 min.
V dňoch 11. – 12. marca zorganizoval Mestský plavecký klub Dolný Kubín 1. ročník
Dolnokubínskeho aquatlonu, na ktorom sa zúčastnilo 118 pretekárov z celého
Slovenska. Svoje želiezka v ohni malo samozrejme aj 33 domácich pretekárov. Najlepšie
výsledky MPK DK: v kategórii žien zvíťazila Zuzana Páleníková pred Zuzanou Mišicovou
a Romanou Komorovou, medzi staršími žiačkami bola strieborná Martina Mesárošová
a medzi mladšími žiakmi Filip Lizák, Kristína Foltínová skončila tretia v kategórii mladších
žiačok. Medzi Nádejami A obsadila druhé miesto Margaréta Moskaľová, spomedzi Nádejí
B bola druhá Linda Urbanová. V kategórii Fit mužov obsadil striebornú priečku Miroslav
Hrabal a rovnakú kategóriu žien zvíťazila Katarína Mikulová.
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Foto: internet
Po úspešnom začiatku sezóny cestovali mladé triatlonistky TT DK a plavkyne MPK DK 17.
– 19. marca na medzinárodnú Jarnú cenu Žiliny v plávaní, na ktorej v 50-metrovom
bazéne súťažilo viac ako 600 plavcov z 57 klubov Slovenska, Česka, Maďarska, Slovinska
a Estónska. Spomedzi Dolnokubínčanov najlepší ani jedno z dievčat či chlapcov nedosiahli
na pódium, najlepším umiestnením tak ostalo 4. miesto Niny Hodoňovej z TT DK na 100 m
znak 1:12,44 min.
Dolnokubínski basketbalisti dokázali proti družstvu MMBK Sabinov v domácom zápase
zvíťaziť len o 16 bodov, čo znamenalo, že 2. basketbalová liga, skupina východ, pre nich
pokračovala v sobotu 18. 3. zápasom play off o 5. – 8. miesto.
BK Dolný Kubín - BK TYDAM Košice 84:55 (20:13, 19:13, 16:19, 29:10). Body Dolného
Kubína: Dubovský 24, Škorupa a Ondrejka 12, Pšenák 10, Praženica 8, Grešo, Uhričík,
Marcinek a Skladaný po 4, Bačić 2.
V sobotu 18. marca mladí florbalisti Žatva 90 ukázali svoju silu v ďalších zápasoch. Na
domácej pôde v telocvični ZŠ Janka Matúšku odohrali dve stretnutia, a to s Banskou
Bystricou a Detvou. Mladšia prípravka opäť nesklamala a svojich súperov porazila
výrazným rozdielom: Banskú Bystricu 11:0 a Detvu 13:4.
18. marca sa pretekárky MPK DK zúčastnili aj pretekov na východnom Slovensku.
V Košiciach sa konal štvrtý ročník Košického akvatlonu, športu, ktorý kombinuje
plávanie s behom. Päťčlenná výprava získala tri pódiové umiestnenia, keď sa k už
tradičným skvelým výkonom starších žiačok Lízy Hazuchovej a Martiny Mesárošovej
tentokrát pridala aj triatlonová nádej – mladšia žiačka Bibiána Snováková. Najlepšie
výsledky: Nádeje A (100m plávanie/400 m beh) 1. miesto B. Snováková 00:03:19,6 min.,
Staršie žiačky (400m plávanie/2 km beh) 2. miesto M. Mesárošová 00:13:17,3 min., 3.
miesto L. Hazuchová 00:14:07,4 min.
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V telocvični ZŠ Martina Kukučína sa 23. marca konal druhý ročník Jarnej ceny vo vrhu
guľou, na ktorom si svoje sily prišlo zmerať 60 štartujúcich. Víťazi jednotlivých kategórií:
Prípravka chlapci: Juraj Lešňovský (6,09 m), dievčatá: Lea Dvorštiaková (6,39 m), Mladšie
žiactvo chlapci: Roman Chladný (7,12 m), dievčatá: Ema Smolková (8,96 m), Staršie
žiactvo chlapci: Denis Babic (8,48 m), dievčatá: Viviána Pajdučáková (7,84 m), Dorast
chlapci: Rastislav Baláž (7,20 m), dievčatá: Nikola Ganobčíková (10,11 m),
Veteráni Jaroslav Lupák 10,88 m (koeficient 1,4146) 15,39 m.

Foto: MY Oravské noviny
Dolný Kubín bol v sobotu 25. marca dejiskom 1. kola Majstrovstiev Slovenska
dorastencov vo vzpieraní družstiev – skupiny Východ. Dlhodobú ligovú súťaž
odštartovali domáce nádeje ŠK Elkop WLC veľmi dobre, družstvo skončilo na treťom
mieste.
Výkony domácich: Dominik Chovanec 261 kg v dvojboji (116 kg v trhu a 145 kg v
nadhode), Rastislav Zahradník 192 kg (86 kg v trhu a 108 kg v nadhode), Jozef Gašpar 162
kg (72 kg v trhu a 90 kg v nadhode), Marián Bobček 138 kg (65 kg v trhu a 73 kg v
nadhode).
„Na úvod ligy nás naši chlapci veľmi milo prekvapili. Ich výkony sú z dlhodobého hľadiska
prísľubom, pretože každý z nich má potenciál zlepšiť sa. Tešia nás aj slová uznania od
štartujúcich tímov, všetci si pochvaľovali podmienky, v akých sa vzpieralo,“ uviedol
predseda ŠK Elkop WLC Tomáš Chovanec.
Triatlonistky TT DK sa v dňoch 31.3. – 2.4. zúčastnili XXII. ročníka Ceny Popradu
v plávaní. Konkurenciu im tvorilo 32 domácich a 8 zahraničných klubov z Česka,
Maďarska, Poľska, ale dokonca aj Švédska a Panamy. Sedem dievčat z TT DK sa
popasovalo s konkurenciou, výsledkom bola strieborná medaila Niny Hodoňovej na 200 m
znak a niekoľko ďalších umiestnení v prvej desiatke, o ktoré sa postarali aj Šárka Majdová
a Karolína Salcerová.
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Nina a Karolína boli začiatkom roka na základe výsledkov v roku 2016 oficiálne uvedené
do Útvaru talentovanej mládeže (ÚTM) Slovenskej plaveckej federácie v plávaní, Nina sa
dokonca stala členkou reprezentácie SR v kategórii 13-ročných plavcov.
Najlepšie umiestnenie: 2. miesto Nina Hodoňová 200 m znak 2:31,71 min.
Dolný Kubín sa v piatok 31. marca stal miestom stretnutia poslancov NR SR Dušana Tittela
a Igora Janckulíka a prezidenta SZĽH Martina Kohúta, ktorého hlavnou témou bolo
skvalitnenie podmienok pre sledge hokej na Zimnom štadióne v Dolnom Kubíne. Naše
mesto je hlavným stanom reprezentácie, ktorú tvorí 16 hráčov z rôznych kútov Slovenska.
Štúdia na bezbariérový zimný štadión bola spracovaná, nasledovať by mal projekt s
konkrétnymi prvkami na vybudovanie sledge hokejovej arény. Stretnutie sa však nieslo aj
v duchu zhodnotenia vydarenej sezóny 2016/2017. Aj napriek tomu, že slovenský sledge
hokejový tím má za sebou len krátku históriu, vo svojej zbierke má mnoho významných
ocenení. Medzi najnovšie úspechy patria bronzové medaily z Majstrovstiev sveta B
kategórie 2016 v Japonsku a z Malmὄ Open 2017.

V sobotu 1. apríla sa na umelom ihrisku pri penzióne Koliba uskutočnil Medzinárodný
futbalový turnaj prípraviek U11 (ročník narodenia 2006) pod záštitou Mesta Dolný
Kubin a MFK Dolný Kubin. Zúčastnili sa ho tímy FK Dukla Banská Bystrica, FK Inter
Bratislava, MFK Dolný Kubín, MFK Dubnica nad Váhom, 1. FC Katowice (PL), MFK
Vítkovice (CZ), FC Vsetín (CZ) a AMP Tiki Taka Žywiec (PL). Víťazom kvalitne obsadeného
turnaja sa stali chlapci z českého FC Vsetín pred Interom Bratislava, MFK Dolný Kubín
získal výborné 3. miesto.
Výsledky MFK Dolný Kubín U11:
Skupinová fáza:
MFK Dolný Kubín - 1. FC Katowice 0:2
MFK Dolný Kubín – FK Inter Bratislava 2:2
MFK Dolný Kubín - FC Vsetín 3:1
Štvrťfinále:
MFK Dolný Kubín- MFK Vítkovice 2:0
Semifinále:
MFK Dolný Kubín - FC Vsetín 1:4
O 3. miesto:
MFK Dolný Kubín - 1. FC Katowice 2:0
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Finále:
FK Inter Bratislava – FC Vsetín 0:2
Najlepším strelcom turnaja sa stal hráč MFK Dolný Kubín Milan Mikušiak.
V sobotu 8. apríla odohrali basketbalisti z BK Dolný Kubín posledný zápas sezóny
2016/2017. Doma si poradili s Rožňavou a obsadili tak celkové piate miesto 2. ligy
východ. Zápasu predchádzal úspešný dvojzápas s tímom TYDAM UPJŠ Košice a víťazstvo
68:51 v prvom zápase o piate miesto v Rožňave.
BK Dolný Kubín - BK ŠPD Rožňava 77:66 (15:27, 22:6, 22:15, 18:18)
Body Dolného Kubína: Dubovský a Ondrejka po 23, Škorupa 15. Madzgoň 6, Grešo 4,
Marcinek, Skladaný a Uhričík po 2.
Mladí basketbalisti v sobotu 8. apríla o víťazstvo súperili dvakrát s tímom z Považskej
Bystrice. V prvom zápase šťastena na ich strane nestála a prehrali 46:63. V ďalšom sa im
však už zadarilo a súperov porazili 38:29. Po desiatom dvojkole pred play off boli naši
hráči na 4. priečke v tabuľke s 24 bodmi za 8 víťazstiev a 12 prehier.
Počas víkendu 22. a 23. apríla sa v našom meste uskutočnil XV. ročník Veľkej ceny
Dolného Kubína v plávaní, tzv. „Žinčicový míting“. Zúčastnilo sa jej viac ako 330 pretekárov
z 36 plaveckých klubov zo Slovenska a Poľska, z toho dvadsať plavcov z MPK DK a osem z TT DK.
Najúspešnejšou plavkyňou domáceho klubu MPK DK sa stala Margaréta Moskaľová so ziskom
štyroch medailí, tri vyplávala Laura Piecková, dva Bibiána Snováková a jeden Linda Urbanová.

Najlepšie umiestnenia MPK DK:
1. miesta Margaréta Moskaľová 400m voľný spôsob 6:11,43 min., 50 m prsia 46,37 s a 200
m motýlik 3:42,88 min., Bibiána Snováková 200 znak 3:17,57 min., 2. miesta Margaréta
Moskaľová 100 m polohové preteky 1:28,77 min., Laura Piecková 100 m voľný spôsob
1:22,77 min. a Bibiána Snováková 100 m motýlik 1:45,60 min., 3. miesta Laura Piecková
400 m voľný spôsob 6:33,07 min. a 200 m znak 3:28,21 min. a Linda Urbanová 50 m prsia
52,88 s.
Z TT DK sa najviac darilo najskúsenejším plavkyniam, Nine Hodoňovej a Karolíne
Salcerovej, ktoré si vyplávali dokopy osem medailí: Nina 1 zlatú, 3 strieborné a 1
bronzovú, Karolína 3 strieborné.
Najlepšie umiestnenia TT DK:
1. miesto Nina Hodoňová 200 m znak 2:24,04 min., 2. miesta Karolína Salcerová 100 m
prsia 1:19,41 min., 200 m prsia 2:51,67 min. a 100 m polohové preteky 1:12,50 min., Nina
Hodoňová 200 m voľný spôsob 2:15,13 min., 100 m znak 1:07,82 min. a 400 m voľný
spôsob 4:45,65 min., 3. miesto Nina Hodoňová 200 m prsia 2:53,98 min.
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Dňa 22. apríla privítali Turčianske Teplice spolu 101 pretekárov na 7. ročníku
Hornoturčianskeho aquatlonu, ktorý otvoril sériu Majstrovstiev Slovenska žiackych
kategórií. Plavci z MPK DK získali spolu 5 umiestení: medzi dievčatami v kategórii Nádeje
A zvíťazila Margaréta Moskáľová pred Bibianou Snovákovou a Kikou Ščerbíkovou, medzi
chlapcami v tejto kategórii skončil Ján Katreniak druhý. V kategórii mladších žiakov
skončil Filip Lizák na druhom mieste.
Prvý máj oslávili pretekári z MPK DK netradične, zúčastnili sa 7. ročníka Rajeckého kros
duatlonu. V kategórii beh 7 km –bicykel 15 km – beh 3,5 km sa na štart postavilo 55
pretekárov z celého Slovenska. Výsledky: Kategória muži: 17. miesto Jakub Kaliský
01:40:21.6 hod., veteráni 2: 1. miesto Igor Otepka 01:37:21.1 hod., ženy: 2. miesto Zuzana
Páleníková 01:48:15.1 hod.
Zanietený bežec, Dolnokubínčan Ján Raclavský, odbehol ďalší maratón, tentokrát v
hlavnom meste Talianska, v Ríme. Už v roku 2014 si zaumienil, že jeho cieľom bude
odbehnúť maratóny vo všetkých 28 hlavných mestách Európskej únie, Rím bol jeho
deviatym v poradí. Jánovi Raclavskému sa ho časom 2:58,04 hod. podarilo zdolať pod tri
hodiny a prelomiť tak bájny limit každého amatérskeho bežca. Ako desiaty v poradí
absolvoval nočný maratón v Luxemburgu 27. mája, v čase 3:23,20 hod.
Od 5. do 7. mája sa v Bratislave konal XIX. ročník najväčšieho plaveckého mítingu na
Slovensku ORCA CUP 2017. Medzi 710 plavcami zo 14 štátov sveta sa nestratili dve
pretekárky TT DK Nina Hodoňová a Karolína Salcerová. Viac sa darilo Nine Hodoňovej,
ktorá dosiahla nasledovné najlepšie výkony:
2. miesto 100 m znak 1:10,89 min., 3. miesta 100 m znak 1:10,62 min., 200 m znak 2:30,03
min. a 200 m znak 2:30,14 min.
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Cez víkend od piatka 5. do nedele 7. mája sa Dolný Kubín opäť stal dejiskom stretnutia
zanietencov volejbalu, ktorí tu prišli stráviť tri dni na 14. ročníku obľúbeného turnaja
KubCup. Ten každoročne usporiadavajú mladí dobrovoľníci zo SCVČ Laura spolu so
sestrami saleziánkami. Titul víťaza a putovný pohár Márie Dominiky Mazzarellovej,
patrónky turnaja, si odniesol tím VK Hydrant z Kňažej, ktorý ho vybojoval v silnej
konkurencii s tímom Young Stars z Banskej Bystrice. Tretie miesto získali minuloroční
obhajcovia z domáceho tímu Spotená Božena. Cenu fair-play sr. Maje Futejovej pre
najlepšieho hráča organizátori udelili Petrovi Faberovi z tímu Dolejbalisti. Volejbalový
turnaj so sebou každoročne okrem samotnej hry prináša aj niekoľko lákadiel. Hráči si
mohli v čase medzi zápasmi zahrať hry, posedieť si v kaviarni, alebo si pochutnať na
rozvoniavajúcom guláši. Kaviareň navyše fungovala na báze dobrovoľného finančného
príspevku, ktorý bude použitý na budúci ročník turnaja.
V Trenčíne sa 6. mája predstavilo 52 mladších žiakov na Majstrovstvách Slovenska vo
vzpieraní. Nechýbali medzi nimi členovia dolnokubínskeho vzpieračského klubu ŠK
Elkop WLC Roman Benka a Adam Bulák.
Roman Benka (ročník 2005, trénerka Terézia Sasaráková) sa rozlúčil s kategóriou
mladších žiakov vynikajúco. V hmotnostnej kategórií do 56 kg nedal súperom žiadnu
šancu a ziskom 271 bodov (97 dm hod plnou loptou, 55 dm trojskok z miesta, 57 kg trh
a 62 kg nadhod) ovládol svoju kategóriu a v celkovom poradí skončil na 6. mieste.
O rok mladší Adam Bulák, štartujúci na svojich prvých majstrovstvách, potvrdil nárast
formy. Od premiérovej súťaže vo februári sa zlepšil o 21 štvorbojových bodov. V
hmotnostnej kategórií do 32 kg výkonom 181 bodov (60 dm hod plnou loptou, 52 dm
trojskok z miesta, 31 kg trh a 38 kg nadhod) prehral o 2 body boj o zlato a v celkovom
poradí sa zverenec Petra Janíčka umiestnil na veľmi peknom 16. mieste.
V Liptovskom Mikuláši sa počas prvého májového víkendu 6.-7. mája stretlo viac ako 230
pretekárov z 22 plaveckých klubov na siedmom ročníku Veľkej ceny Liptova v plávaní.
Svoje zastúpenie tu mali aj dolnokubínske kluby MPK DK a TT DK. Plavci z MPK DK si
vyplávali 10 medailových pozícií: 1x zlato zásluhou Margaréty Moskaľovej na 100 m
motýlik, 5x striebro: Katarína Mjartanová na 100 a 200 m voľný spôsob a 50 m motýlik,
Margaréta Moskaľová na 100 m prsia a Lucia Sučáková na 200 m voľný spôsob, 4x bronz:
Martina Mesárošová na 200 m voľný spôsob, Margaréta Moskaľová na 50 m znak, Laura
Piecková na 10 m znak a Linda Urbanová na 50 m prsia. Najlepšie umiestnenia MPK DK:
1. miesto 9-10 roční: Margaréta Moskaľová 100 m motýlik 1:33,62 min., 2. miesta
15 roční a st.: Katarína Mjartanová 100 m voľný spôsob 1:09,88 min., 200 m voľný spôsob
2:36,74 min., 50 m motýlik 34,42 s, 9-10 roční: Margaréta Moskaľová 100 m prsia 1:39,18
min. a 13-14 roční: Lucia Sučáková 200 m voľný spôsob 2:29,10 min., 3. miesta 9-10 roční:
Margaréta Moskaľová 50 m znak 41,68 s, 13-14 roční: Martina Mesárošová 200 m voľný
spôsob 2:29,64 min., 9-10 roční: Laura Piecková 100 m znak 1:33,56 min. a 9-10 roční:
Linda Urbanová 50 m prsia 50,94 s.
Triatlonisti z TT DK vybojovali celkom 11 zlatých, 4 strieborné a 5 bronzových medailí.
Najlepšie umiestnenia TT DK: 1. miesta 7-8 roční: Jakub Machaj 50 m voľný spôsob 45,17
s, 9-10 roční: Eva Mikulášová 50 m znak 40,41 s, 50 m motýlik 41,44 s, 11-12 roční: Jakub
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Porvazník 100 m. motýlik 1:36,25 min., 1. miesto 50 m motýlik 43,59 s 13-14 roční: Šárka
Majdová 100 m motýlik 1:18,46 min., 100 m polohové preteky 1:13,77 min., Kristína
Krivdová 200 m voľný spôsob 2:28,31 min., 15 roční a st.: Dorota Kecerová 100 m motýlik
1:16,56 min., 50 m motýlik 32,37 s a 100 m polohové preteky 1:17,26 min., 2. miesta 9-10
roční: Eva Mikulášová 100 m motýlik 1:42,49 min., 50 m prsia 45,92 s, 13-14 roční: Šárka
Majdová 100 m znak 1:12,63 min., Kristína Krivdová 50 m motýlik 34,66 s, a 15 roční a st.:
Dorota Kecerová 100 m znak 1:19,12 min. a 3. miesta 7-8 roční: Jakub Machaj 50 m znak
57,92 s, 9-10 roční: Eva Mikulášová 100 m prsia 1:40,52 min. a 100 m polohové preteky
1:29,55 min. a 13-14 roční: Šárka Majdová 100 m prsia 1:25,76 min.
Dolnokubínske atlétky opäť potvrdili svoje kvality. Úspešne nás reprezentovali aj v sobotu
6. mája v českom Hodoníne na mítingu atletických nádejí s názvom Olympic hopes, kde
súťažili mladí športovci z Česka, Maďarska a Slovenska. Naše mesto reprezentovali Nikola
Ganobčíková a Simona Kereškényiová. Nikola zvíťazila v hode diskom osobným rekordom
31,24 m a v hode kladivom skončila druhá za 43,75 m pred treťou Simonou (28,80 m).
Prípravka MFK Dolný Kubin U11 sa v dňoch 6. a 7. mája zúčastnila výborne
zorganizovaného medzinárodného futbalového turnaja Landek cup 2017 v Ostrave
na štadióne FC Odra Petřkovice. Medzi 48 tímami zo siedmich krajín boli napríklad aj
družstvá FK Minsk (Bielorusko), SK Sturm Graz (Rakúsko), Górnik Zabrze (Poľsko), RNK
Makarska (Chorvátsko), FK Sarajevo (Bosna a Hercegovina), slovenskí Juventus Žilina FK
Slovan Duslo Šaľa a Stará Ľubovňa a české tímy SK Sigma Olomouc, FC Baník Ostrava, FC
Viktoria Plzeň, FC Sparta Brno, FC Bohemians 1905 či 1. SC Znojmo.
V sobotu 6. mája sa hralo o postup medzi najlepších 24 družstiev, mladí hráči Dolného
Kubína dosiahli nasledovné výsledky:
MFK Dolný Kubín - FC Baník Ostrava 2:1 (góly: Milan Mikušiak, Matúš Požár)
MFK Dolný Kubín-FK Slovan Duslo Šaľa 1:1 (Oliver Prilepok)
MFK Dolný Kubin - FC Odra Petřkovice 1:0 (Samuel Zahradník)
MFK Dolný Kubín - FC Ostrava-Jih 6:0 (Milan Mikušiak 2, Ivan Prilepok 2, Samuel
Zahradnik, Oliver Prilepok)
MFK Dolný Kubín - FC Bohemians 1905 4:4 (Milan Mikušiak 2, Oliver Prilepok, Samuel
Smolka)
MFK Dolný Kubín - FK Sarajevo 2:2 (Milan Mikušiak 2)
MFK Dolný Kubín - Fotbal Poruba 7:0 (Milan Mikušiak 2, Ivan Prilepok 2, Tomáš Požár,
Oliver Prilepok, Samuel Záhradník).
MFK Dolný Kubin vyhralo skupinu F so ziskom 15 bodov a skóre 22:8.
V nedeľu 7. mája hrali chlapci z MFK Dolný Kubin o umiestnenie na 1.-24. mieste s
výsledkami:
MFK Dolný Kubín - 1. SC Znojmo 1:0 (Milan Mikušiak)
MFK Dolný Kubín - OP Orbita Bukowno (Poľsko) 2:1pk (Samuel Zahradník)
MFK Dolný Kubín - FC Vsetín 5:3 (Oliver Prilepok 2 , Samuel Zahradník 2, Milan Mikušiak)
MFK Dolny Kubín - FC Sparta Brno 3:0 (Oliver Prilepok 2, Samuel Zahradník)
Finále:
MFK Dolný Kubín - SK Sturm Graz 1:3 (Milan Mikušiak)
Naši chlapci tak obsadili skvelé druhé miesto v konkurencii 48 tímov, za čo im patrí veľká
vďaka. Ukázali výborný kolektívny výkon, navyše za najlepšieho hráča turnaja v
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konkurencii viac ako 500 futbalistov sa stal hráč MFK Dolný Kubín Samuel Zahradník.
Poďakovanie patrí aj rodičom za ich podporu a samozrejme trénerovi Dušanovi
Sadžakovovi.
Rodinný bedmintonový turnaj je skvelou príležitosťou na príjemné strávenie času v
športovom duchu. Obľúbené podujatie si z roka na rok získava čoraz väčšiu obľubu. Inak
tomu nebolo ani v nedeľu 7. mája keď sa v telocvični ZŠ Janka Matúšku zišlo 40 rodinných
tímov, ktoré súťažili v zmiešaných štvorhrách. Výsledky neboli dôležité, pričom všetci si
pochutnali na guláši a nechýbala ani obľúbená sprievodná súťaž o najchutnejší koláč, či
bohatá tombola.
Mesto Dolný Kubín zorganizovalo 12. mája v spolupráci s CVČ pri ZŠ Petra Škrabáka,
Mestskou políciou a Okresným dopravným inšpektorátom okresné kolo súťaže Na bicykli
bezpečne 2017. Do podujatia sa zapojilo 8 zmiešaných štvorčlenných družstiev (2
dievčatá a 2 chlapci) zo základných škôl okresu. Súťaž pozostávala z troch disciplín:
vedomostného testu, jazdy zručnosti a jazdy na dopravnom ihrisku podľa pravidiel
cestnej premávky.
Najviac sa darilo tímu zo ZŠ Martina Kukučína (Dalibor Havko, Lucia Kupčuláková, Fabián
Šálka, Veronika Užeková), ktorí zvíťazili pred družstvom zo ZŠ s MŠ Malatiná (Tadeáš
Klocháň, Zdenka Kopilcová, Eduard Kucbel, Alžbeta Škvarková) a ZŠ Janka Matúšku
(Daniela Dobáková, Peter Kompiš, Ondrej Varečka, Viktória Zeleňáková).
Všetci účastníci dostali vecné ceny, ktoré im venovali Mestská polícia a Okresný dopravný
inšpektorát v Dolnom Kubíne.
V sobotu 13. mája sa v Trenčíne uskutočnili Majstrovstvá Slovenska vo vzpieraní
starších žiakov a žiačok. Za ŠK Elkop WLC Dolný Kubín sa ho premiérovo zúčastnila
Frederika Stuchlá a hneď svoj prvý republikový šampionát pretavila na zlato, keď v
hmotnostnej kategórii do 48 kg zodvihla v dvojboji 71 kg (33 kg v trhu a 38 kg v nadhode).
Celkovo skončila na vynikajúcej 6. priečke, pričom za sebou nechala všetky svoje
rovesníčky.
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Foto: MY Oravské noviny
Florbalisti Žatva 90 - mladší žiaci - vycestovali v dňoch 19. - 21. mája do Trenčína na
Turnaj o pohár prezidenta Slovenského zväzu florbalu. Išlo o majstrovstvá Slovenska
mladších žiakov, na ktorých Kubínčania obhajovali minuloročnú tretiu priečku. Až na
posledný zápas sa im mimoriadne darilo, medzi 24 tímami skončili hneď za víťazom FbO
Florko Košice na druhom mieste.
Mestský plavecký klub počas víkendu 20.-21. mája vyslal štvorčlenný tím dievčat na
preteky pre najmladších registrovaných plavcov O pohár mesta Handlová v plávaní
žiakov kategórie C. Pretekov s zúčastnilo 275 mladých plavcov z 29 slovenských klubov.
Dievčatá z MPK DK, keď vybojovali 6 zlatých, 2 strieborné a jednu bronzovú medailu v
individuálnych disciplínach a bronzovú medailu v polohovej štafete. Najúspešnejšou
plavkyňou celých pretekov sa so ziskom šiestich zlatých medailí stala Margaréta
Moskaľová z MPK DK, ktorá za svoje úspechy získala Pohár mesta Handlová.
Najlepšie umiestnenia MPK DK:
1. miesta: Margaréta Moskaľová 200 m voľný spôsob 2:55,10 min., 100 m znak 1:28,88
min., 50 m prsia 46,21 s, 100 m prsia 1:37,41 min., 100 m motýlik 1:36,70 min a 200 m
polohové preteky 3:04,83 min.
2. miesta: Laura Piecková 50 m znak 41,21 s a Bibiána Snováková 100 m polohové preteky
1:34,58 min.
3. miesta: Margaréta Moskaľová 100 m voľný spôsob 1:21,90 min. a štafeta 4x50 m
polohové preteky 2:54,02 min.
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Mestský klub vzpierania Košice hostil dňa 27. mája Majstrovstvá Slovenska
dorastencov a dorasteniek do 17 rokov vo vzpieraní. Dolnokubínsky vzpieračský
oddiel ŠK Elkop WLC na nich reprezentoval Marián Bobček. Ten napriek dlhodobému
zraneniu skončil v hmotnostnej kategórií do 69 kg na treťom mieste výkonom 148 kg (trh
68 kg, nadhod 80 kg). Šampionát dorastencov ukončil šnúru súťaží jednotlivcov, na
ktorých dolnokubínski vzpierači získali dve zlaté, jednu striebornú a jednu bronzovú
medailu.

Pretekári MPK Dolný Kubín sa 3. júna zúčastnili na 5. ročníku Rajeckého Kros Triatlonu,
na štart ktorého sa postavilo 93 pretekárov z celého Slovenska. Z piatich dolnokubínskych
pretekárov sa najlepšie darilo Igorovi Otepkovi, ktorý na trati 1km plávanie – 30 km
bicykel – 9 km beh zvíťazil v kategórii V2 veteránov. V súťaži žien na druhom mieste
skončila Zuzana Páleníková, piate miesto v kategórii veteránov V1 vybojoval Andrej
Páleník a Jakub Kaliský pridal trináste umiestnenie v kategórii mužov. Na polovičnej trati
500 m plávanie – 15 km bicykel - 4,5 km beh na výbornom treťom mieste skončila
dorastenka Líza Hazuchová.
Najlepšie výsledky:
Kategória dorastenky: 3. miesto Líza Hazuchová 01:23:11 hod.
Kategória ženy: 2.miesto Zuzana Páleníková 02:30:17 hod.
Kategória veteráni 2: 1. miesto Igor Otepka 02:14:34 hod.
V sobotu 3. júna sa v Novom Meste nad Váhom konalo 2. kolo ligy dorastencov vo
vzpieraní, ktorého sa zúčastnili aj borci z dolnokubínskeho ŠK Elkop WLC s cieľom
postúpiť do svojho prvého finále dorasteneckej ligy. Družstvo potiahol hosťujúci Ján
Trebichavský, ktorý získal úctyhodných 309 bodov, snažili sa však aj ostatní členovia
tímu, takže v konečnom súčte druhého kola skončili dorastenci ŠK Elkop WLC na 3. mieste
a priebežne figurovali na výbornej 4. priečke.
Výkony našich:
Ján Trebichavský: 309 bodov (trh 120 kg, nadhod 141 kg),
Dominik Chovanec: 265 bodov (trh 105 kg, nadhod 120 kg),
Rastislav Zahradník: 232 bodov (trh 83 kg, nadhod 105 kg),
Marián Bobček: 194 bodov (trh 68 kg, nadhod 73 kg).
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Počas prvého júnového víkendu 3.-4. júna sa v Štúrove konali Majstrovstvá SR v plávaní
starších žiakov v 50 metrovom bazéne. O majstrovské tituly bojovalo 266 plavcov zo 48
plaveckých klubov z celého Slovenska, vrátane piatich pretekárok TT DK a dvoch chlapcov
a piatich dievčat MPK DK. Viac sa darilo TT DK, ktorého pretekárka Nina Hodoňová získala
spolu 7 medailí, z toho päť zlatých a dve strieborné, čo jej tímu vynieslo piate miesto
v medailovom hodnotení za klubmi z Trnavy, Bratislavy, Levíc a Žiliny.
Najlepšie umiestnenia:
1. miesta: Nina Hodoňová 100 m znak 1:10,46 min., 200 m voľný spôsob 2:18,69 min., 200
m znak 2:29,30 min., 50 m voľný spôsob 29,77 sek a 800 m voľný spôsob 10:06,66 min.
2. miesta: Nina Hodoňová 400 m voľný spôsob 4:52,49 min. a 100 m voľný spôsob 1:04,30
min.
Na zimnom štadióne sa v piatok 9. júna 2017 od 9:00 hod. konal 8. ročník 12 hodinového korčuliarskeho in line maratónu. Do súťaže sa zapojilo 258 účastníkov,
ktorí odjazdili 185,38 kilometrov, t.j. 1 426 kôl. Dopoludnia prichádzali hlavne deti zo
škôl, poobede členovia športových klubov, zamestnanci firiem a široká verejnosť.
Najrýchlejším mužom do 50 rokov bol Andrej Belvončík časom 16,11 s, nad 50 rokov
časom 17,20 s Eduard Grácik. Najmladším účastníkom bol iba trojročný Michal Kovalčík a
najstarším 68-ročný Peter Poracký. Najväčšími vytrvalcami sa za ženy stala Nina
Cengeľová a za mužov Matúš Paluga. Usporiadatelia tiež ocenili najpočetnejšiu rodinu,
ktorou sa stali Žáčikovci. Z firiem to bola Miba Sinter Slovakia. Cena sympatie putovala do
rúk Adama Kreutza.

Letné Majstrovstvá SR najmladších žiakov v plávaní sa uskutočnili v Košiciach 9.-11.
júna a kvalifikovalo sa na ne 245 plavcov zo 47 plaveckých klubov. MPK DK reprezentovali
štyri plavkyne: Margaréta Moskaľová, Linda Urbanová, Laura Piecková a Bibiána
Snováková. Skvelú formu predviedla Margaréta Moskaľová, ktorá v kraulovej štvorstovke
získala bronzovú a v prsiarskej dvojstovke striebornú medailu. Linda Urbanová si
vyplávala bronz v prsiarskej dvojstovke.
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Najlepšie umiestnenia MPK DK:
2.miesto: Margaréta Moskaľová 200 m prsia 3:24,69 min.
3. miesta: Margaéta Moskaľová 400 m voľný spôsob 5:58,05 min. a Linda Urbanová 200 m
prsia 3:46,32 min.
V záujme rozvoja športu detí a mládeže v meste radnica v spolupráci s občianskym
združením Tenisový športový klub (TŠK) v Dolnom Kubíne umožnili deťom a mládeži od
konca mája bezplatne využívať denne od 8.00 do 14.00 hod. tenisové ihrisko na
dolnokubínskom sídlisku Bysterec pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb.
Podmienkou bolo dodržať inštrukcie o používaní a údržbe ihriska.
Po ukončení plaveckej sezóny sa pre plavcov MPK Dolný Kubín začala sezóna triatlonová.
2. ročník Pressburg Triatlonu v Bratislave privítal 10.06. Petržalke spolu 229
pretekárov, z toho 117 v žiackych kategóriách. V kategórii starších žiačok sa darilo Líze
Hazuchovej, ktorá získala zlatú medailu, druhá skončila Martina Mesárošová a piata Ivana
Ščerbíková. Piate miesto medzi žiakmi – nádejami A patrí aj Jankovi Katreniakovi.
Najlepšie výsledky:
Kategória Starší žiaci (400 m plávanie – 12 km bicykel – 3 km beh): 1. miesto Líza
Hazuchová 00:43:31.4 min., 2. miesto Martina Mesárošová 00:45:17.2 min.
Ako uviedol týždenník MY Oravské noviny, v Istebnom sa v sobotu 17. júna uskutočnil za
nepriaznivého počasia finálový turnaj prípraviek o titul majstra Oravy. Finále nakoniec
obstarali tímy Dolný Kubín A a Tvrdošín, v ktorom Dolnokubínčania zvíťazili 3:2. Všetky
tri góly víťazov strelil Záhradník. Ďalšie poradie: Istebné, Oravská Polhora, Oravský
Podzámok, Oravská Jasenica, Novoť a Klin.
A-tím MFK Dynamo Dolný Kubín sa v nedeľu 18. júna predstavil na domácom trávniku v
poslednom zápase sezóny 4. ligy skupiny sever proti favorizovanému OŠK Baníku
Stráňavy. Pred úvodným hvizdom čakal na 450 divákov ceremoniál, v ktorom ocenili
hráčov, trénera a vedúceho mužstva. Nasledoval samotný zápas, v ktorom išlo o veľa
hlavne hosťujúcemu tímu, ktorý by v prípade víťazstva postúpil do tretej ligy. Naši hráči
to však Baníku nechceli darovať zadarmo. „Nastúpili sme proti lídrovi súťaže, ktorý má
nesporné kvality. Výborne sme vstúpili do zápasu a diktovali jeho tempo. Mali sme
množstvo gólových príležitostí. Záver polčasu nám vyšiel, keď nádherne trafil Štefan Válek
a dostal nás do jednogólového vedenia,“ opisuje priebeh prvého polčasu tréner MFK Dolný
Kubín Pavol Bača. Počas prestávky nasledovalo oceňovanie dorastencov, ktorí suverénne
vyhrali štvrtú ligu a postúpili do tretej. V druhom polčase videli diváci viacero žltých
kariet a nervozitu na strane súpera. Aj napriek enormnému tlaku hosťujúceho mužstva sa
nášmu áčku podarilo udržať jednogólové skóre až do konca zápasu. MFK Dynamo Dolný
Kubín sa v súťažnom ročníku 2016/2017 napokon umiestnilo na 5. mieste tabuľky.
Najlepšími strelcami tímu boli Marek Žakovič a Daniel Válek, ktorí strelili zhodne po deväť
gólov.
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V poradí 3. ročník Behu olympijského dňa sa konal v piatok 23. júna na Zimnom
štadióne. Pri príležitostí osláv založenia Medzinárodného olympijského výboru sa do behu
zapojilo 160 žiakov prvého až štvrtého ročníka z Cirkevnej spojenej školy. „Na základe
založenia Medzinárodného olympijského výboru 23. júna 1894 sa po celom svete oslavuje
tento deň behom. Mesto Dolný Kubín sa každoročne zapája do osláv. Naším cieľom je u
detí vzbudiť nadšenie pre šport a vysvetliť im, aké úlohy plní Medzinárodný olympijsky
výbor,“ povedal jeden z organizátorov Štefan Belvončík. Malí bežci začali slávnostným
nástupom žiakov za zvuku olympijskej hymny. Potom vybraní žiaci niesli po okruhu
zimného štadióna pochodeň a vlajku. Pre deti, ktoré nemohli súťažiť, bol v spolupráci
s Mestským hokejovým klubom pripravený iný program: mohli si zastrieľať na bránu
alebo precvičiť hokejové zručnosti. Všetci dostali od Slovenského olympijského výboru
vecné ceny. Podľa slov Belvončíka chceli organizátori pripraviť trať za zimným
štadiónom, ale keďže im počasie neprialo, museli beh presunúť na zimný štadión. Celkovo
sa uskutočnilo 13 behov: prváci s druhákmi bežali 260 metrov, tretiaci a štvrtáci museli
prebehnúť 520 metrovú trať. Predchádzajúce dva ročníky beh absolvovali žiaci zo
základných škôl Martina Kukučína a Janka Matúšku.
V sobotu 24. júna sa v Dolnom Kubíne uskutočnil 4. ročník Oravského duatlonu, ktorého
súčasťou boli aj Majstrovstvá SR v kros duatlone. Darilo sa na ňom siedmim pretekárom
MPK DK, ktorí dosiahli 6 pódiových umiestnení. Aj vďaka týmto výsledkom im patrila v
celkovej štatistike Slovenskej Triatlonovej Únie spomedzi 30 klubov druhá priečka.
Najlepšie výsledky:
Kategória Veteráni 2 (8 km beh - 25 km bicykel - 4 km beh)
1. miesto Igor Otepka 02:07:24,9 hod.
Kategória Ženy (8 km beh - 25 km bicykel - 4 km beh)
2. miesto Zuzana Dudášová 02:11:58,1 hod.
3. miesto Zuzana Páleníková 02:22:17,4 hod.
Kategória Ženy Open (4 km beh - 12,5 km bicykel - 2 km beh)
1. miesto Katarína Mikulová 01:23:37,8 hod.
Kategória Dorastenky (4 km beh - 12,5 km bicykel - 2 km beh)
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3. miesto Natália Sopúchová 01:14:52,0 hod.
Kategória Štafeta (4 km beh - 12,5 km bicykel - 2 km beh)
1. miesto Martin Sitarčík, Libor Slamka 01:03:29,1 hod.
16. ročník Nitrianskeho detského aquatlonu privítal v nedeľu 25.6. medzi vyše 170
pretekármi z celého Slovenska aj 11 pretekárov MPK DK. Tí vybojovali štyri medaily, keď
vo svojich kategóriách zvíťazili Margaréta Moskáľová a Filip Lizák, Líza Hazuchová
obsadila druhú a Linda Urbanová tretiu priečku.
Najlepšie výsledky:
Nádeje B (50 m plávanie – 400 m beh)
3. miesto Urbanová Linda 00:03:35,3 min.
Nádeje A (100 m plávanie – 600 m beh)
1. miesto Margaréta Moskáľová 00:04:43,2 min.
Mladší žiaci (200 m plávanie – 1 km beh)
1. miesto Filip Lizák 00:07:00,0 min.
Starší žiaci (400 m plávanie – 2 km beh)
2. miesto Líza Hazuchová 00:15:01,1 min.
Podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách a vyzvať
samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy
dopravy v meste, to boli ciele celonárodnej súťaže Do práce na bicykli 2017, do ktorej sa
zapojilo aj Mesto Dolný Kubín. Aktuálny 3. ročník súťaže chcel zároveň povzbudiť
zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov,
ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať ich, aby viac používali túto formu
alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.
Vyhodnotenie ročníka sa uskutočnilo v utorok 27.6. Ako povedal lokálny koordinátor
Vladimír Adamec, do súťaže sa v meste zapojilo 113 jednotlivcov z 30 tímov, čo bol v
porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 18 jednotlivcov a o 3 tímy. Účastníci súťaže
pri dochádzaní do zamestnania najazdili na bicykli 11 335 kilometrov, rok predtým to
bolo 10 231 kilometrov. Najlepší jednotlivci aj tímy boli z firmy Miba Sinter Slovakia, s.r.o.:
najväčšiu vzdialenosť pri dochádzke do zamestnania najazdil Filip Kuhajda z tímu
Kettenrad Brezovec 2 (763 km) pred Jozefom Urbanom z MIBA DK 3 (699 km) a
Stanislavom Drbiakom z tímu MIBA Kettenrad Orava (519 km). Medzi tímami boli
najúspešnejší Kettenrad Brezovec 2 (1 109 km) pred MIBA Kettenrad Orava (1 095 km) a
MIBA DK 3 (1 088 km). Celkovo sa do súťaže na Slovensku zapojilo 8 531 súťažiacich v 2
566 tímoch zo 74 samospráv, ktorí spolu najazdili 1 107 620 kilometrov. Mesto Dolný
Kubín sa zo 74 samospráv umiestnilo na 16. mieste v počte prihlásených súťažiacich a na
20. mieste v počte najazdených kilometrov.
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Od piatka 30. júna do nedele 2. júla sa na zimnom štadióne po tretíkrát uskutočnil
medzinárodný hokejbalový turnaj Orava cup 2017. Ako povedal organizátor turnaja
Tomáš Lupták, zúčastnila sa ho stovka hokejbalistov zo Slovenska, Českej republiky
a Talianska v 12 tímoch. Tie boli rozdelené do troch skupín po štyri tímy, kde hral každý s
každým. Zo základnej skupiny ďalej postúpilo 8 tímov. Jeden zápas trval 2x12 minút
čistého času. Víťazom turnaja sa stalo talianske mužstvo Asiago Hockey, na druhom
mieste skončilo družstvo Black Horse a na treťom mieste skončil tím Warriors Team. Za
najproduktívnejšieho hráča bol vyhlásený Milan Jonák (Draci) z Dolného Kubína. Cenu za
najlepšieho strelca si odniesol Patrik Števuljak (Black Horse) z Liptovského Mikuláša a
najlepším brankárom turnaja sa stal Boris Babík z Asiago Hockey, ktorý je odchovancom
Dolného Kubína.
Organizátori pripravili pre divákov aj autogramiádu Mareka Hovorku,
najproduktívnejšieho hráča slovenskej extraligy, a Jána Rímskeho, slovenského majstra
sveta v hokejbale.
Podľa slov Luptáka chceli organizátori v spolupráci s MŠK HVIEZDA Dolný Kubín viac
motivovať deti a mládež ku športu. Turnaj mal aj charitatívny rozmer, keďže všetci
návštevníci mohli finančne prispieť na pomoc pre Sebinka, ktorý prekonal mozgovú
obrnu.
Počas víkendu od 30.6. do 2.7. sa v moravskej Hornej Suchej konal turnaj vzpieračských
olympijských nádejí Višegradskej štvorky. Súťažili v ňom národné výbery dorastencov
a dorasteniek členských krajín do 18 rokov. Do výberu sa dostal aj Dolnokubínčan
Dominik Chovanec, ktorý bol vyhodnotený ako druhý najlepší Slovák výkonmi 115 kg
v trhu a 145 kg v nadhode, čím získal 306 bodov. Pod konečný výsledok Slovákov v súťaži
družstiev dorastencov (4. miesto) sa podpísala neúčasť viacerých reprezentantov.
Dorastenky boli o niečo úspešnejšie, keď obsadili 3. priečku.
Za výdatného dažďa sa v sobotu 1. júla postavilo na štart 10. ročníka Oravského
cyklomaratónu 527 cyklistov zo šiestich krajín, aby si zmerali sily na vytrvalostných
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pretekoch horských bicyklov. Organizátori pripravili tri trate: maratón (80 km),
polmaratón (43 km) a štvrťmaratón (25 km) v rôznych vekových kategóriách.
Oravský cyklomaratón je jedným z pretekov série SLOVAK XCM TOUR 2017 a aj série
Žilinská župa TOUR 2017. Súčasťou 10. Oravského cyklomaratónu sú aj Majstrovstvá
Slovenskej republiky XCM a 6. kolo Slovenského pohára XCM.
Majstrami Slovenska v horskej cyklistike sa u mužov na 80 km trati stal Martin Haring z
CK Banská Bystrica (4:20:42,4 hod.), u žien to bola Janka Keseg Števková z klubu Outsiterz
(5:45:51,1 hod.). Na pretekoch nechýbali ani zástupcovia z Oravy, keď Tomáš Salák z
Cykloklubu Dolný Kubín sa časom 2:20:31 hod. tešil z prvenstva v polomaratóne. Medzi
ženami v tej istej kategórii bodovala Kristína Rusinová z R-bike Dolný Kubín v čase
4:11:46 hod.
Organizátorom podujatia bol Cykloklub Dolný Kubín v spolupráci s Mestom Dolný Kubín,
obcami Malatiná, Pucov a Materským centrom Píšťalka.
V sobotu 1. júla sa v telocvični Cirkevnej spojenej školy konal tradičný volejbalový
turnaj, 17. ročník Memoriálu Petra Hlavatíka a zároveň 18. ročník Memoriálu Libora
Buriana a Petra Rajniaka. O prvenstvo bojovali 4 družstvá, z ktorých si víťazstvo vybojoval
tím z Popradu.
Týždenník MY Oravské noviny priniesol 6. júla informácie o triatlonových pretekoch
Moraviaman v moravských Otrokoviciach, ktoré sa uskutočnili 24. júna. Pretekov sa
v horúčave zúčastnili aj traja Dolnokubínčania, ktorí museli zdolať parametre ironmanu,
t.j. 3,8 km plávania, 180 km na bicykli a 42,2 km behu v kopcovitom teréne. Michal Holub
z TT DK absolvoval svojho siedmeho ironmana. V roku 2016 sa stal majstrom Slovenska
a súťažil aj na majstrovstvách sveta na Havaji. V Česku sa ukázal vo veľmi dobrej forme,
v kategórii mužov od 30 do 34 rokov finišoval v čase 9:23:01 hod. na štvrtom mieste ako
najlepší zo Slovákov. V absolútnom poradí mu patrila ôsma priečka, pričom bežeckú časť
mal najrýchlejšiu zo všetkých. Debut na ironmane majú za sebou aj Andrej Páleník z MPK
DK a Eduard Grácik z TT DK. Andrej finišoval medzi mužmi od 40 do 44 rokov na 13.
mieste zo 73 pretekárov časom 10:51:52 hod. a Edo súťažil vo vekovej kategórii od 55 do
59 rokov, kde v konkurencii deviatich pretekárov skončil druhý časom 12:54:16 hod.
V sobotu 8. júla sa uskutočnil 3. ročník Bencovej desiatky a Memoriálu Barnabáša
Üvegeša v behu do vrchu. Na štart 10 kilometrovej trate s prevýšením 566 metrov sa
postavilo 67 pretekárov. Začiatok pretekov bol v Beňovej Lehote a cieľ pred chatou na
Kubínskej holi. Organizátorom podujatia bol Bežecký klub Dolný Kubín – RunDK,
spoluorganizátormi Mesto Dolný Kubín a Olympijský klub Orava.
Víťazom hlavnej kategórie mužov i absolútnym víťazom sa stal Patrik Rehák z klubu AK
Čadca s časom 0:40:13 min., medzi mužmi nad 40 rokov zvíťazil Marek Dziegielewski z
Poľska (0:41:45 min.), najlepším juniorom bol Jozef Nakačka z Chlebníc s časom 0:49:10
min. Hlavnú kategóriu žien ovládla Zuzana Dudášová z klubu Skialpinista.sk (0:52:21
min.), kategóriu žien nad 40 rokov s časom 0:55:15 min. Darina Krausová z klubu Dom
Srdca Martin a medzi juniorkami zvíťazila Martina Mesárošová z MPK DK (0:57:18 min.).
Ako povedal zástupca organizátora Miroslav Hrabal: „Celý výťažok z pretekov, ktorý sme
vyzbierali, bude venovaný na pomôcky do Základnej školy Martina Kukučína v Dolnom
184

Kubíne. Keďže sa ako Bežecký klub zaoberáme hlavne mládežou, tak by sme tu chceli
obnoviť atletiku.“

Foto: internet
V nedeľu 2.7. sa v Ďanovej zišli nadšenci triatlonu na 15. ročníku pretekov Turčiansky
Amatérsky Triatlon. Medzi 120 športovcami z celého Slovenska malo mesto Dolný Kubín
spoje zastúpenie deviatimi pretekármi MPK Dolný Kubín. Tí aj v nepriaznivom počasí a
chladnej vode v rybníku dokázali vybojovať viacero pódiových umiestnení, v kategórii
starších žiačok dokonca všetky tri medaily.
Najlepšie výsledky:
Nádeje (50 m plávanie – 2 km bicykel - 300 m beh)
3. miesto Bibiana Snováková 00:07:30,0 min.
3. miesto Ján Katreniak 00:07:14,8 min.
Mladší žiaci (300 m plávanie – 8 km bicykel – 2 km beh)
3. miesto Foltínová Kristína 00:33:04,2 min.
Starší žiaci (300 m plávanie – 8 km bicykel – 2 km beh)
1. miesto Martina Mesárošová 00:30:21,7 min.
2. miesto Líza Hazuchová 00:31:24,2 min.
3. miesto Ivana Ščerbíková 00:33:03,6 min.
3. ročník Šurianskeho akvatlonu sa konal 9. júla a priniesol ďalšie medailové úspechy
pre plavcov z dolnokubínskeho plaveckého klubu MPK DK. Tí ani počas prázdnin
neoddychovali, ale sa snažili svoje celoročné tréningové úsilie pretaviť na čo najlepšie
osobné hodnotenie v rámci pretekov Slovenskej triatlonovej únie. V kategórii nádejí Ján
Katreniak získal bronzové umiestnenie, víťazom medzi mladšími žiakmi sa stal Filip Lizák.
Kategóriu starších žiačok ovládla Martina Mesárošová. Najlepšie výsledky:
Nádeje B (100 m plávanie – 500 m beh)
3. miesto Ján Katreniak 00:04:51,6 min.
Mladší žiaci (200 m plávanie – 1 km beh)
1. miesto Filip Lizák Filip 00:07:08,5 min.
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Starší žiaci (400 m plávanie – 2 km beh)
1. miesto Martina Mesárošová 00:13:47,0 min.
Pre širokú verejnosť pripravili organizátori zo street workout parku v sobotu 15. júla pre
približne stovku záujemcov Workout DAY 2017, voľný tréning pod vedením
profesionálnych trénerov z Workout campu 2017. „Ide o 2. ročník podujatia, ktorého
cieľom je ukázať verejnosti, ako správne cvičiť. Okrem toho mohli ľudia vidieť
profesionálnych športovcov pri cvičení, ako aj ich exhibíciu,“ povedal organizátor
podujatia Juraj Fačko. Návštevníci si tak mali možnosť precvičiť základné cviky, naučiť sa
nové, zistiť, ako sa dajú využiť prekážky, či ako sa pred cvičením správne rozcvičiť. Na
vlastné oči videli tréning profesionálov a mohli nadviazať nové kontakty a skúsenosti.
Súčasťou podujatia bola aj exhibícia účastníkov Workout campu 2017, ktorý sa uskutočnil
na Kubínskej holi. Pre účastníkov kempu boli okrem prednášok pripravené aj semináre na
zlepšovanie jednotlivých cvičení. Tréneri a lektori kempu sa stali priamou súčasťou tohto
podujatia, keď niektorí viedli workshopy a tréningy, alebo radili ľudom, ako správne
cvičiť. Hosťami boli bol český workouter, tréner a špecialista na cvičenie zo závažiami
Adam Raw s priateľkou Tanou a jeden z najúspešnejších tímov zo Slovenska a Čiech
Workout Fanatics. Projekt vznikol z iniciatívy mladých ľudí žijúcich v Dolnom Kubíne.
Hlavnou myšlienkou je verejne šíriť športovanie na čerstvom vzduchu. Workout ihrisko
ponúka obyvateľom mesta možnosť pracovať na sebe prostredníctvom cvičenia, ktoré si
vyžaduje len minimum cvičiacich nástrojov.

Letný štadión MUDr. Ivana Chodáka sa v sobotu 15. júla stal dejiskom 20. ročníka
medzinárodného atletického mítingu veteránov O pohár primátora mesta Dolný Kubín
– Vrhačský päťboj a 14. ročníka memoriálu Miroslava Vojteka. Do súťaže sa prihlásilo 45
pretekárov zo Slovenska, Česka, Poľska a Francúzska. „Tento ročník bol pre nás
výnimočný tým, že sme do Memoriálu Miroslava Vojteka zapojili aj deti vo veku od 6 až do
11 rokov,“ povedal organizátor podujatia Jaroslav Lupák.
Vrhačský päťboj pozostával z disciplín vrh guľou, hod diskom, hod oštepom, hod kladivom
a hod bremenom. Podľa slov J. Lupáka ide o jediný pretek takéhoto druhu na Slovensku.
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V kategórii mužov zvíťazil český reprezentant Jan Bakala z AC Slovan Liberec pred
poľským pretekárom Ryszardom Krzesinskym z klubu Bialobrzegi a Stanislavom Zlochom
z BK Lysá pod Makytou. V ženskej kategórii kraľovala Anna Matúšová z klubu Družba
Piešťany pred Jarmilou Longauerovou z VK Banská Bystrica, bronzovú priečku obsadila
Dolnokubínčanka Katarína Marettová z klubu Orava Dolný Kubín.
Pretekári, ktorí súťažili na memoriáli Miroslava Vojteka, si zmerali sily v šprinte na 60 a
100 metrov a v skoku do diaľky.
V kategórii prípravka - žiačky si víťazstvo odniesla Tamara Danková z klubu AK Danica
Zvolen pred dvomi pretekárkami z Orava Dolný Kubín, Darinou Kliačikovou a Lesiou
Baloghovou. V kategórii mladších žiačok získala prvé miesto Ema Smolková pred Emou
Prílepkovou a Slávkou Dobošovou, všetky z klubu Orava Dolný Kubín. Medzi
dorastenkami zvíťazila Erika Ábelová pred Zuzanou Ábelovou, obidve z klubu Družba
Piešťany. V kategórii veteránok bola najlepšia Katarína Sanitrová z VK Banská Bystrica
pred Annamáriou Halmovou z klubu Družba Piešťany a na treťom miestne skončila Jozefa
Líšková z klubu AKV Bratislava. V prípravke žiakov si prvé miesto odniesol Sebastián
Bobrík pred Jaroslavom Lešňovským a Matejom Bobríkom, všetci z klubu Orava Dolný
Kubín. Prvenstvo v kategórii veteránov patrilo Milanovi Belianskemu z klubu AKV
Bratislava pred dvomi členmi AK Danica Zvolen, Ladislavom Golianom a Mariánom
Gruľom.
Dolnokubínčan Miroslav Vojtek, po ktorom je pomenovaný memoriál, bol vynikajúci
športovec a učiteľ na tunajšom gymnáziu. Svoj život zasvätil atletike. Bol nielen vynikajúci
skokan do diaľky, ale aj bežec na 100 metrov. Už ako 15-ročný dokázal skočiť do diaľky
sedem metrov.
440 pretekárov z 11 krajín sa 15. júla zúčastnilo 7. ročníka triatlonových pretekov
Oravaman. Čakalo na nich 2 km plávania v Liptovskej Mare, následne 90 km bicykla a 21
km behu vysokohorským terénom. Zúčastnili sa ho aj športovci z nášho mesta. Zuzana
Dudášová, súťažiaca za Piso Sport, pri svojej piatej účasti premiérovo zvíťazila, tretia
skončila Zuzana Páleníková z MPK DK. Darilo sa aj Andrejovi Páleníkovi, ktorý ako
najlepší závodník z Oravy skončil na 14. mieste.
Najlepšie výsledky:
Kategória Ženy:
1. miesto Zuzana Dudášová 06:46:06,6 hod.
3. miesto Zuzana Páleníková 07:04:57,3 hod.
Kategória Muži 40-49 rokov:
3. miesto Andrej Páleník 06:45:41,7 hod.
17. ročník rómskeho futbalového turnaja sa v sobotu 22. júla uskutočnil na tunajšom
letnom štadióne. O prvenstvo na ňom bojovali mužstvá z Dolného Kubína, Martina,
Ružomberka a Pribyliny. Ako povedal Miroslav Dráb, vedúci oddelenia športu a
športových zariadení v meste Dolný Kubín, „rómska komunita chcela týmto turnajom
ukázať verejnosti, že má medzi sebou šikovných a talentovaných športovcov, len im treba
dať priestor na realizáciu.“ Víťazom sa stalo futbalové družstvo z Martina pred tímom z
Pribyliny, domácimi futbalistami a mužstvom z Ružomberka. O zábavu sa postarala
cimbalová hudba Petra Brindzáka.
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Dňa 22. júla sa v okolí Ružínskej priehrady konal 1. ročník Ružínskeho detského
triatlonu, ktorý bol zároveň 17. kolom Slovenského pohára žiakov. Medzi 40 mladými
pretekármi boli aj siedmi plavci MPK DK. Ich najlepšie výsledky:
Nádeje A (100 m plávanie – 3 km bicykel – 1 km beh)
2. miesto Ján Katreniak 00:15:31,3 min.
2. miesto Bibiana Snováková 00:18:18,6 min.
Mladší žiaci (200 m plávanie – 6km bicykel - 1,5 km beh)
2. miesto Filip Lizák 00:21:44,6 min.
Starší žiaci (350 m plávanie – 10 km bicykel - 2,5 km beh)
2. miesto Líza Hazuchová 00:37:17,2 min.
3. miesto Martina Mesárošová 00:40:12,4 min.
Primátor mesta Roman Matejov privítal vo štvrtok 27. júla 2017 Soňu Stanovskú,
dvojnásobnú vicemajsterku sveta a bronzovú medailistku z Majstrovstiev sveta
juniorov a pretekárov do 23 rokov vo vodnom slalome v Čunove. Pri svojej tretej účasti na
majstrovstvách sveta juniorov sa talentovanej 17-ročnej Oravčanke podarilo získať
vytúženú medailu medzi jednotlivcami. Na Majstrovstvách sveta juniorov, ktoré sa konali
od 17. do 23. júla v Čunove, sa v disciplíne C1 kanoistiek kvalifikovala do finále šiestym
najlepším časom, a to i napriek ôsmim trestným sekundám. Vo finálovej jazde prešla
bránkami čisto a časom 117,49 s získala fantastickú striebornú medailu, keď ju v cieli
predbehla iba Nemka Herzogová. Navyše v kategórii kajakárok K1 obsadila v semifinále
prvé miesto a vo finále dopádlovala do cieľa s dvoma trestnými sekundami na bronzovej
pozícii. Rozhodcovia jej však dodatočne zarátali dotyk jednej bránky a bronzovú priečku
musela prepustiť Češke Lucii Nesnídalovej.
Zo svetového šampionátu juniorov si ale predsa len odniesla tri medaily. V posledný deň
majstrovstiev sveta hliadka junioriek 3xC1 v zložení Monika Škáchová, Simona Glejteková
a Soňa Stanovská získala striebornú medailu a o pár hodín neskôr si na divokej vode v
Čunove Soňa Stanovská spolu s Eliškou Mintálovou a Silviou Brosovou v kategórií 3xK1
juniorky vybojovali bronzovú priečku.
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Športová hala Gymnázia P. O. Hviezdoslava sa počas víkendu od 11. do 13. augusta stala
dejiskom 4. ročníka medzinárodného florbalového turnaja mužov a žien Rulers
Summer Open 4+1. Na turnaji si zmeralo sily 18 tímov zo Slovenska, Českej republiky a
Poľska.
Tímy boli rozdelené do štyroch skupín, kde dve skupiny mali štyri tímy a dve päť. Zápasy
sa hrali dvakrát po dvanásť minút systémom 4+1. „Do vyraďovacej časti turnaja postúpili
všetci účastníci s tým, že prvé kolo vyraďovacej časti bola baráž, ktorú odohrali posledné
tímy z každej skupiny. Čiže posledné mužstvá z piatej priečky hrali s mužstvami zo
štvrtého miesta, po čom nám zostalo 16 tímov, ktoré postúpili do ďalšej časti turnaja,“
vysvetlil Kamil Kvasňovský, jeden z organizátorov turnaja.
Víťazom turnaja sa stalo české družstvo Soumi Třinec pred tímom Pupkáčov zo
zmiešaného tímu z Hornej Oravy, tretie miesto obsadil domáci tím Om Drakar, ktorý
neobhájil titul z minulého roka. Organizátori vyhlásili za najlepšieho strelca turnaja
Martina Tomagu z Pupkáčov, najlepším brankárom sa stal Pavel Kovář z Soumi Třinec a
cena pre najlepšieho hráča turnaja ostala doma Milanovi Jonákovi.
V sobotu 26. augusta čakal na približne stovku cyklistov z celého Slovenska 3. ročník
Horskej časovky na Kubínsku hoľu. 9 kilometrovú trať od Urbárskeho domu v Beňovej
Lehote ku Chate na Kubínskej holi najrýchlejšie zdolal Radovan Bíroš z Elite Bike Dolný
Kubín v čase 28:35 min. Medzi ženami bola najrýchlejšia Martina Cabuková z Kysuckého
Nové Mesto (43:55 min.).
Každý rok na konci letných prázdnin sa v Štúrove konajú populárne medzinárodné
plavecké preteky Štúrovské stovky. Na 39. ročníku sa 26. augusta zišla veľmi silná
konkurencia 378 plavcov z 50 klubov Česka, Maďarska, Srbska, Talianska a samozrejme
Slovenska. Zúčastnili sa ho aj pretekári dvoch dolnokubínskych klubov, TT DK a MPK DK.
TT DK v prvých pretekoch sezóny ukázali, že sa na ňu dobre pripravili, keď vyplávali 12
medailí. Viac ako polovicu z celkového počtu pódiových umiestnení získali dve
pretekárky: Nina Hodoňová (bilancia 2 zlaté, 0 strieborných, 1 bronzová) a Karolína
Salcerová (bilancia 1-1-2). Plavci MPK DK tentokrát na pódium nedosiahli.
Najlepšie umiestnenia:
1. miesta:
Nina Hodoňová 100 m znak 1:12,21 min., 100 m voľný spôsob 1:05,16 min., Karolína
Salcerová 100 m prsia 1:22,05 min.
2. miesta:
Karolína Salcerová 100 m znak 1:19,50 min., Tatiana Machajová 100 m motýlik 1:20,52
min.
3. miesta: Karolína Salcerová 100 m motýlik 1:20,97 min., 100 m voľný spôsob 1:07,79
min., Nina Hodoňová 100 m prsia 1:23,92 min., Patrícia Štubendeková 100 m znak 1:22,29
min., Eva Mikulášová 50 m motýlik 39,26 s, Jakub Machaj 50 m motýlik 51,64 s a 50 m
voľný spôsob 44,17 s.
Dvojnásobnú majsterku Slovenska v hode kladivom Nikolu Ganobčíkovú privítal v
utorok 5. septembra na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne primátor mesta Roman
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Matejov. Úspešná pretekárka TJ Orava Dolný Kubín získala 10. augusta svoj prvý titul
Majsterky Slovenska dorasteniek v hode kladivom s hmotnosťou tri kilogramy v Dubnici
nad Váhom s výkonom 49,27 metra a splnila tak limit 48 metrov potrebných na účasť na
Európskych mládežníckych hrách. Úspešným reprezentačným štartom dosiahla ďalší
výnimočný úspech. O dva týždne neskôr si v Bratislave vybojovala svoj druhý titul
Majsterky Slovenska, tentokrát v hode kladivom s hmotnosťou štyri kilogramy v kategórii
junioriek, kde sa s výkonom 38,72 metrov kvalifikovala na Majstrovstvá Slovenska v
kategórii žien a do reprezentácie na medzinárodne stretnutie U 20.
Za dva roky sa Nikole podarilo získať niekoľko ocenení a reprezentovať tak mesto na
rôznych súťažiach doma i v zahraničí. Za každým úspechom sa skrýva podpora rodiny a
množstvo odriekania. „Všetkým svojim rovesníkom by som chcela odkázať, aby sa snažili
a robili, čo ich baví. Tiež nech sa hneď nevzdávajú, lebo po tvrdej práci príde určite
zaslúžená odmena,“ povedala talentovaná kladivárka.

Od štvrtka 5. septembra do nedele 10. septembra sa na rieke Orava konali 37.
Majstrovstvá sveta v športovom muškárení, v love rýb udicou na umelú mušku. V
kráľovskej rybárskej disciplíne sa na štart postavilo celkovo 178 pretekárov z viac ako
tridsiatich krajín sveta. Okrem Dolného Kubína sa súťažilo na vodných tokoch v mestách
Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Svit a v obci Dedinky.
Majstrom sveta medzi jednotlivcami sa stal Čech Antonin Pesek pred Francúzmi Gregoire
Jularetom a Sebastienom Delcorom. V kategórii družstiev zvíťazilo Francúzsko pred
Českom a Španielskom.
Na záverečnom ceremoniáli v Liptovskom Mikuláši organizátori podujatia (Slovenský
rybársky zväz - rada Žilina a miestne organizácie Dolný Kubín, Liptovský Hrádok, Svit a
Liptovský Mikuláš) spolu s vedením mesta Dolný Kubín vyhodnotili aj najlepšieho rybára
z Oravy. Stal sa ním Roman Heimlich, ktorému sa počas trojhodinového kola podarilo
uloviť 60 rýb.
Mesto Dolný Kubín dostalo od organizátorov ďakovnú medailu za skvelú spoluprácu pri
organizovaní podujatia.
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Plavci MPK DK sa v sobotu 9. septembra v rámci letnej prípravy zúčastnili triatlonových
pretekov v Hurbanove, ktoré boli záverečným podujatím Majstrovstiev Slovenska.
Dolnokubínski plavci sa predviedli v skvelej forme a letnú sezónu zavŕšili hneď tromi
medailovými pozíciami. Absolútnym majstrom SR mladších žiakov v triatlone sa stal Filip
Lizák, ktorý po bronze v duatlone v Dvoroch nad Žitavou a striebre v akvatlone v
Turčianskych Tepliciach vybojoval v Hurbanove zlatú medailu. Darilo sa aj Bibiane
Snovákovej a Martine Mesárošovej, ktoré vo svojich kategóriách získali bronzové medaily.
Najlepšie výsledky:
1. miesto:
Filip Lizák 00:17:15,1 (0,2 km plávanie - 5 km bicykel - 1 km beh)
3. miesta:
Bibiana Snováková 00:09:46,1 (0,1 km plávanie – 2 km bicykel – 0,5 km beh)
Martina Mesárošová 00:33:53,0 (0,4 km plávanie – 10 km bicykel – 2 km beh)
V sobotu 16. septembra sa v Družstevnej pri Hornáde uskutočnilo tretie a zároveň
posledné kolo ligy mladších žiakov vo vzpieraní. Dolnokubínsky tím ŠK WLC Elkop v
ňom obsadil spomedzi 11 tímov pekné šieste miesto. Štvorboj v tejto vekovej kategórii
pozostáva z hodu plnou loptou, trojskoku z miesta, z trhu a nadhodu.
Ťahúňom družstva bol Adam Bulák, ktorý vo štvorboji nazbieral 320 bodov, Roman Benka
získal 298 bodov, Kristián Šamko 230 a Adrián Štítik 226 bodov.
Výkony našich:
Adam Bulák – hod 66 dm, skok 61 dm, trh 32 kg, nadhod 38 kg
Roman Benka – hod 105 dm, skok 60 dm, trh 47 kg, nadhod 45 kg
Kristián Šamko – hod 46 dm, skok 41 dm, trh 20 kg, nadhod 21 kg
Adrián Štítik – hod 60 dm, skok 49 dm, trh 22 kg, nadhod 29 kg.
Je na škodu, že v prvých dvoch kolách súťaže štartovali Dolnokubínčania iba v trojici. V
posledných pretekoch ukázali, im nemusel ujsť postup do finále ligy mladších žiakov.

Vyvrcholením sezóny Slovenskej triatlonovej únie pre rok 2017 bolo podujatie TriFun
Kids triatlon, ktoré sa konalo 23. septembra v Bratislave. MPK DK zastupovalo osem
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pretekárov, ktorí aj v nepriaznivom počasí úspešne prezentovali nielen svoj klub, ale aj
mesto Dolný Kubín. Vybojovali 5 medailí, z toho jednu zlatú (Líza Hazuchová), tri
strieborné (Bibiana Snováková, Filip Lizák a Martina Mesárošová) a jednu bronzovú
(Zuzana Katreniaková).
Najlepšie výsledky:
Nádeje A
2. miesto: Bibiana Snováková 00:15:10,9 min.
Mladší žiaci
2. miesto: Filip Lizák 00:23:37,1 min.
3. miesto Zuzana Katreniaková 00:26:05,1 min.
Starší žiaci
1. miesto: Líza Hazuchová 00:38:20,5 min.
2. miesto Martina Mesárošová 00:39:33,2 min.
V sobotu 23. septembra sa v Košiciach uskutočnilo 2. kolo extraligy mužov vo
vzpieraní. Dolnokubínsky ŠK Elkop WLC doň nastupoval z tretieho miesta s 18 bodovým
mankom na vedúce Košice. Vo vynikajúcej atmosfére sa našim borcom súťaž vydarila a so
ziskom 1 764 bodov zvíťazili. Ťahúňom družstva bol Jiří Orság, vynikajúcu formu
predviedli aj Richard Tkáč a Miroslav Janíček.
Výkony Dolnokubínčanov:
Jiří Orság: trh 180 kg/nadhod 230 kg, Richard Tkáč: 135 kg/170 kg, Miroslav Janíček: 121
kg/155 kg, Peter Janák: 130 kg/150 kg, Michal Pokusa: 127 kg/165 kg, Dominik
Chovanec: 110 kg/138 kg, Tomáš Chovanec: 105 kg/150 kg.
Pred záverečným kolom mali vzpierači ŠK Elkop WLC Dolný Kubín 86-bodový náskok na
prvom mieste extraligy na priebežne druhý Trenčín.
Do nového ročníka 2017/2018 2. basketbalovej ligy, skupiny východ, vstúpili
basketbalisti BK Dolný Kubín v sobotu 23. septembra víťazstvom nad tímom BK ŠPD
Rožňava v pomere 84:55 (24:19, 20:12, 18:13, 22:11). Body za Dolný Kubín: Chomo 23,
Dubovský 10, Šváby 9, Ondrejka 8, Praženica a Ištván po 7, Lehotský 6, Marcinek 5,
Škorupa 4, Uhričík a Grešo po 2, Skladaný 1.
V sobotu 7.10. sa naši basketbalisti predstavili v Humennom, kde takmer 30-bodové
víťazstvo z prvého zápasu navýšili na viac ako 50 bodov: 1. BK Humenné - BK Dolný Kubín
61:113 (16:34, 18:26, 15:30, 12:23). Strelci za Dolný Kubín: Dubovský 25, Škorupa 21,
Chomo 19, Šváby 17, Lehotský 15, Uhričík 6, Marcinek 5, Havlík 4, Skladaný 1.
Dňa 29. septembra sa v mestskom Aquarelaxe uskutočnil 7. ročník tradičného športového
podujatia, 12-hodinového plaveckého maratónu. Na úvod vystúpili v športovom
programe Lívia Allárová a Katarína Bartalská, aquabely zo ŠK Synchro Bratislava.
Športovými hosťami podujatia boli Branislav Skladaný, bývalý reprezentant SR vo
volejbale a najúspešnejšia športovkyňa mesta Dolný Kubín za rok 2016 a vicemajsterka
sveta vo vodnom slalome Soňa Stanovská. Prvý úsek odplával a štafetu zahájil zástupca
primátora p. Šimek, po ňom nasledovali športoví hostia podujatia a úspešní športovci
mesta Dolný Kubín za rok 2016, vzpierači Dominik a Tomáš Chovancovci, plavkyne
Meszárošová a Moskaľová, po nich prišli na rad žiaci mestských základných škôl a
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poobede zástupcovia športových klubov, organizácií a občania mesta Dolný Kubín. Počas
12 hodín si cestu do Aquarelaxu našlo a do plaveckého maratónu sa aktívne 226
účastníkov, z toho 131 mužov a 95 žien. Účastníci odplávali spolu 37 km a 425 m.
Najstarším účastníkom bol Jurgen Nitsze (1943), najmladšou účastníčkou Tamarka
Mikulášová (2012). Spomedzi základných škôl mala najväčšiu účasť ZŠ J. Matúšku a
najpočetnejšou rodinou boli Macekovci (5 členov). O dobrú hudbu a zábavu sa počas
celého maratónu staral DJ Ďaďo.
Športové výsledky podujatia:
Najrýchlejší plavec do 15 r.: Filip Lizák 30,22 s
Najrýchlejšia plavkyňa do 15 r.: Nina Hodoňová 30,93 s
Najrýchlejší plavec do 30 r.: Michal Matis 30,21 s
Najrýchlejšia plavkyňa do 30 r.: Romana Komorová 30,93 s
Najrýchlejší plavec do 50 r.: Miroslav Hrabal 32,57 s
Najrýchlejšia plavkyňa do 50 r.: Zuzana Mišicová 30,91 s
Najrýchlejší plavec nad 50 r.: Ivan Skirčák 38,59 s
Najrýchlejšia plavkyňa nad 50 r.: Lýdia Haviarová 1,33,79 min.

V sobotu 7. októbra sa TT DK predstavil na Veľkej cene Púchova v plávaní. 14. ročník
podujatia bol pre Dolnokubínčanov veľmi úspešný. Aj napriek tomu, že pretekárska
sezóna sa len rozbiehala, vyplávali 11 pódiových umiestnení: 3 zlaté, 3 strieborné a 5
bronzových medailí. Pretekov sa zúčastnilo celkom 290 plavcov z 25 klubov zo Slovenska,
Česka a Nemecka, medzi ktorými nechýbali ani viacerí slovenskí reprezentanti.
Najlepšie výsledky:
1. miesta:
Eva Mikulášová (kategória 9-10 ročných): 100 m voľný spôsob 1:16,07 min., 100 m
polohové preteky 1:24,67 min., 100 m znak 1:21,84 min.
2. miesta:
Eva Mikulášová (katergória 9-10 ročných): 100 m prsia 1:35,26 min., 50 m prsia 44,14 s,
50 m voľný spôsob 34,52 s
3. miesta:
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Nina Hodoňová (kategória 13-14 ročných): 50 m znak 33,08 s, 200 m polohové preteky
2:32,67 min., 100 m znak 1:08,71 min.
Karolína Salcerová (kategória 13-14 ročných): 100 m prsia 1:19,11 min.
Michaela Porvazníková (kategória 9-10 ročných): 100 m motýlik 1:51,53 min.
Atléti TJ Orava sa 7. októbra predstavili na medzinárodnej Atletickej vrhačskej sobote v
Brne, ktorej súčasťou bol aj ťažký päťboj. Toho sa zúčastnilo desať mužov a štyri ženy.
Veteránka Katarína Marettová si na svoje konto pripísala 3203 bodov a v kategórii bez
rozdielu veku obsadila druhé miesto, Nikola Ganobčíková bola za 2717 bodov tretia a
Simona Kereškényiová s počtom 2060 obsadila 4. priečku. Nikola Ganobčíková navyše
podala historicky najlepší výkon v kategórii dorasteniek v hode bremenom 16,46 m.
Jaroslav Lupák so ziskom 3180 bodov zvíťazil v kategórii 65-70 ročných a v celkovom
hodnotení si odniesol 3. miesto.
V sérii vysokých víťazstiev pokračovali basketbalisti v sobotu 21. októbra, keď o viac ako
50 bodov porazili minuloročného finalistu 2. ligy BK UVL Košice.
BK Dolný Kubín - BK UVL Košice 114:61 (39:19, 23:9, 18:12, 34:21)
Body BK Dolný Kubín: Dubovský 24, Šváby 22, Chomo 16, Lehotský a Praženica po 13,
Ištván 10, Skladaný 4, Grešo a Ondrejka po 3, Grenčík, Škorupa a Uhričík po 2.
O týždeň 28. októbra privítal BK Dolný Kubín na svojej palubovke dovtedy neporazený BK
MŠK Kežmarok, nad ktorým zvíťazil v pomere 92:68 (20:19, 24:9, 22:20, 26:20). Strelci za
BK Dolný Kubín: Ondrejka 24, Ištván a Lehotský po 13, Grenčík a Chomo po 12, Škorupa 7,
Grešo 6. Uhričík a Skladaný po 2 a Marcinek 1.
Dolnokubínskym dorastencom sa podaril husársky kúsok. Z priebežne piateho miesta
dlhodobej súťaže dokázali vystúpiť na bronzový stupienok a zaknihovali tak pre klub ŠK
WLC Elkop historicky prvú medailu z mládežníckeho vzpieračského fóra.
O všetkom sa rozhodlo v záverečnom ligovom kole, ktoré sa konalo 21. októbra v Krásne
nad Kysucou. Dolnokubínčania naň nastupovali s mankom 24 bodov na dovtedy tretí tím
Ružomberka. Napriek citeľnej absencii Rasťa Záhradníka, ktorý zostal doma kvôli viróze,
podalo kvarteto vzpieračov výkony na hranici osobného maxima. V konečnom súčte
preskočili dolnokubínski vzpierači Ružomberčanov presne o 24 bodov.
Výkony našich:
Ján Trebichavský 319 bodov (trh 128 kg, nadhod 142 kg)
Dominik Chovanec 284 bodov (trh 110 kg, nadhod 130 kg)
Jozef Gašpar 204 bodov (trh 80 kg, nadhod 96 kg)
Marián Bobček 195 bodov (trh 68 kg, nadhod 75 kg).
Víťazom ligy sa stal domáci oddiel, druhé miesto obsadili mladí vzpierači z Bobrova.
Počas poslednej októbrovej soboty zorganizoval Trenčiansky plavecký oddiel plavecké
open preteky o Pohár mesta Trenčín, kde nechýbalo ani šesť triatlonistiek z TT DK.
Napriek tomu, že sa v jednotlivých disciplínach súťažilo bez rozdielu veku, dolnokubínske
staršie žiačky sa medzi konkurenciou 319 pretekárov z 29 klubov Slovenska a Česka
nestratili, keď Karolína Salcerová získala dvakrát piate miesto na 50 a 200 m prsia.
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Okrem open kategórie všetci žiaci tiež súťažili aj formou štvorboja na 100 m tratiach o
postup do finále na 200 m polohové preteky, kde sa prebojovali dve členky TT DK.
Úspešnejšia bola Nina Hodoňová, ktorá si vyplávala 3. miesto, Šárka Majdová skončila
šiesta.
Najlepšie umiestnenie:
3. miesto:
Nina Hodoňová 200 m polohové preteky 2:31,93 min.
Basketbalisti nám urobili radosť aj v ďalších dvoch zápasoch 2. ligy, skupiny východ. 4.
novembra s prehľadom zvíťazili v Košiciach nad tamojším ŠK Tydam a o dva týždne, 18.
novembra vyhrali doma v priamom súboji s tabuľkovým susedom Slovenský Orol Levoča
a udržali si neporaziteľnosť. Po šiestich kolách mali plný počet 12 bodov a neuveriteľné
skóre 591:365.
ŠK Tydam UPJŠ Košice - BK Dolný Kubín 57:100 (17:31, 16:25, 13:25, 11:19)
Body za Dolný Kubín: Praženica 15, Dubovský, Škorupa a Šváby po 14, Chomo a Lehotský
po 12, Grešo 6, Ondrejka a Skladaný po 4, Marcinek 3, Uhričík 2.
BK Dolný Kubín - Slovenský Orol Levoča 88:63 (21:18, 27:14, 27:15, 13:16)
Body za Dolný Kubín: Dubovský a Lehotský po 15, Ondrejka 12, Praženica 11, Škorupa 8,
Grenčík 7, Skladaný 6, Šváby 5, Uhričík 4, Marcinek 3, Grešo 2.

V dňoch 3. – 5. novembra usporiadala Slovenská plavecká federácia X-Bionic Sphere
Slovakia Swimming Cup 2017 v Šamoríne. Zúčastnili sa ho aj dve triatlonistky TT DK
Nina Hodoňová a Karolína Salcerová, aby si zmerali sily s 270 plavcami z 37 klubov
Slovenska, Čiech, Rakúska a Maďarska. Podujatie bolo pre reprezentantov zároveň
kvalifikáciou na MS 2018 v plávaní v Číne. Nina Hodoňová sa presadila v znakových
disciplínach na 100 m (siedme miesto) a 200 m (ôsme miesto), Karolína Salcerová zase na
200 m prsia (desiate miesto).
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V dňoch 18.-19. novembra sa v Spišskej Novej Vsi posledným piatym kolom uzavrela
súťaž Slovenského pohára plavcov pre kategórie mladších a najmladších žiakov a
žiačok. Záverečného kola sa zúčastnilo viac ako dvestošesťdesiat pretekárov z 31
plaveckých klubov z celého Slovenska, vrátane dvoch dolnokubínskych. MPK DK
reprezentovali tri plavkyne, ktoré vyplávali tri medaily:
1. miesto: Linda Urbanová 50 m prsia 48,21 s
2. miesto: Margaréta Moskáľová 200 m polohové preteky 3:01,39 min.
3. miesto: Linda Urbanová 100 m prsia 1:45,29 min.
Pretekári TT DK získali spolu 6 medailí:
1. miesta: Eva Mikulášová 100 m znak 1:20,83 min. a 50 m motýlik 34,80 s
2. miesta: Eva Mikulášová 50 m znak 36,95 s a Michaela Porvazníková 50 m motýlik 42,23
s
3. miesta: Eva Mikulášová 50 m prsia 42,84 s a Michaela Porvazníková 100 m znak
1:38,71 min.
Počas druhého decembrového víkendu bol Aquarelax Dolný Kubín dejiskom
Majstrovstiev Slovenska v plávaní starších žiakov (roč. nar. 2003-2004). Medzi 238
pretekármi zo 43 klubov Slovenska nechýbala ani šestica členiek TT DK a sedmička
plavcov MPK DK.
Dievčatá z TT DK vyplávali 11 medailí (4 zlaté, 2 strieborné, 5 bronzových), o ktoré sa
najviac zaslúžila Nina Hodoňová, ktorá získala všetky prvé a druhé a tiež dve tretie miesta.
Na pódium sa preplávala aj Šárka Majdová ziskom troch bronzových medailí. V celkovom
hodnotení sa TT DK zaradil v medailovej štatistike 13-ročných plavcov na krásne 3.
miesto, keď ho predstihli len SPK Bratislava a PK Martin.
Najlepšie umiestnenia:
1. miesta:
Nina Hodoňová 100 m znak 1:08,57 min., 200 m voľný spôsob 2:11,60 min., 200 m znak
2:24,62 min. a 100 m polohové preteky 1:08,88min.
2. miesta:
Nina Hodoňová 400 m voľný spôsob 4:39,81 min. a 800 m voľný spôsob 9:44,34 min.
3. miesta:
Šárka Majdová 400 m voľný spôsob 4:49,89 min., 200 m polohové preteky 2:31,25 min. a
400 m polohové preteky 5:24,88 min., Nina Hodoňová 100 m voľný spôsob 1:01,39 min. a
50 m voľný spôsob 28,26 s.
Športový areál Spojenej cirkevnej školy sa stal v sobotu 16. decembra dejiskom II. ročníka
Memoriálu Barnabáša Üvegeša v hode bremenom. Na štart sa postavilo 28 súťažiacich,
ktorí si zmerali sily v piatich kategóriách. Na Slovensku sa takéto preteky konajú len v
Dolnom Kubíne, ktorý je preto pravidelne hostiteľom majstrovstiev SR v tejto disciplíne,
zatiaľ však len pre veteránske kategórie.
Prvé miesto si v kategórii mladších žiakov s bremenom hmotnosti 5,450 kg a dĺžkou 41
cm vybojoval Dolnokubínčan Juraj Lešňovský s dĺžkou hodu 6,30 metrov. Za ním
nasledoval Andrej Žáčik z Dolného Kubína s hodom 3,96 metrov. V kategórii starších
žiakov s hmotnosťou bremena 7,260 kg a dĺžkou 41 cm vyhral Denis Babic z Dolného
Kubína, ktorý zahodil do vzdialenosti 10,70 metra. Hneď za ním skončil Dolnokubínčan
Ján Urbánik s 10,10 metrami. Trojicu najlepších uzatvára Peter Múdry z Dolného Kubína s
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5,02 metrami. Dolnokubínčanka Emka Smolková vyhrala kategóriu mladších žiačok s
bremenom hmotnosti 5,450 kg a dĺžkou 41 cm. Druhé miesto obsadila Aneta Záchelová s
hodom 8,62 metrov a tretie miesto obsadila Darina Kliačiková s hodom 7,80 metrov.
Všetky tri sú z Dolného Kubína
V kategórii starších žiačok s bremenom hmotnosti 5,45 kg a dĺžkou 41 cm zvíťazila
Simona Kereškényiová s historicky najlepším výkonom Slovenska, a to 14,77 metrov. V
najlepšom slovenskom výkone 16,70 metrov v kategórii dorasteniek s rovnakým
bremenom zvíťazila aj Nikola Ganobčíková z domáceho klubu. V súťaži žien ostalo
prvenstvo v Dolnom Kubíne zásluhou Tatiany Žáčikovej za výkon 5,61 metra s bremenom
9,04 kg a dĺžkou 41 cm. V kategórii veteránok vyhrala Katarína Marettová z Dolného
Kubín s výkonom 11,59 metra s bremenom 9,04 kg a dĺžkou 41 cm pred Danicou
Sokolíkovou zo Zvolena za výkon 8,84 metra s bremenom 7,260 kg a dĺžkou 41 cm, čo
znamenalo nový slovenský rekord. Tretia skončila Katarína Sanitrová z Banskej Bystrice s
výkonom 9,05 metra a s bremenom 9,040 kg.
U mužov veteránov bol najlepší Jiří Koukal mladší z Dubnice nad Váhom, ktorý bremeno s
hmotnosťou 15,88 kg hodil do vzdialenosti 16,42 metra, čím vytvoril nový slovenský
rekord. Na druhom mieste sa umiestnil Ladislav Golián zo Zvolena s výkonom 12,43
metra s bremenom 7,260 kg a dĺžkou 41 cm, čo taktiež znamenalo nový slovenský rekord.
Tretiu priečku obsadil Jozef Osadský z Dolného Kubína za výkon 13,56 metrov s
bremenom hmotnosti 11,30 kg a dĺžkou 41 cm.
Memoriál je pomenovaný po Barnabášovi Üvegešovi, ktorý bol skvelý učiteľ, tréner,
rozhodca a funkcionár atletiky. Patril k zakladateľom atletiky na Orave a športových tried
v Dolnom Kubíne, kde žil a pôsobil.
Dňa 21. decembra navštívil Dolný Kubín majster sveta v mestských zjazdoch na bicykli
Filip Polc. Spolu s p. Janou Vasovou prišli v mene svojej spoločnosti Mestu ponúknuť
možnosť vybudovania pumptrackového areálu. Poverila ich k tomu Nadácia KIA Motors
Slovakia ktorá vyhľadáva vhodné lokality na realizáciu takýchto areálov na území
Žilinského samosprávneho kraja. Nadácia v súčasnosti dokončuje areál v Žiline a ďalší
plánuje v kraji vybudovať do konca roka 2019. Samospráva poskytne vhodný pozemok a
zabezpečí spracovanie projektovej dokumentácie, samotnú výstavbu zafinancuje a
zrealizuje nadácia. Primátor Mgr. Matejov prejavil na stretnutí o takéto športovisko veľký
záujem a verí, že si nadácia vyberie práve naše mesto.
Pumptracková dráha je zmenšeninou BMX dráhy, kde už aj najmenšie deti na odrážadlách
a mini bicykloch vedia prísť na spôsob využívania zotrvačnej energie a bez šliapania do
penálov zrýchľovať pri prejazde vĺn a klopených zákrut. Na jazdu možno využiť aj
kolobežku, skateboard či kolieskové korčule.
Ideálna veľkosť pozemku by podľa odborného garanta výstavby Filipa Polca v prípade
Dolného Kubína bola cca 50 x 30 m. Mesto Dolný Kubín ponúklo dva vhodné pozemky na
sídliskách Brezovec a Bysterec. Po ich obhliadke zástupcovia spoločnosti konštatovali, že
obidva sú na vybudovanie areálu približne rovnako vhodné, Mesto teraz musí (po
prerokovaní s mestskými výbormi a dotknutými bytovými domami) zaslať spoločnosti
podklady k týmto pozemkom do konca januára tak, aby boli zahrnuté do celkovej správy
pre nadáciu. Tá o víťaznej lokalite rozhodne predbežne do konca marca 2018.
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8. Životné prostredie a klimatické podmienky
Ako pre týždenník MY Oravské noviny povedal v nedeľu 8. januára Ladislav Murín,
pracovník meteorologickej stanice v Oravskej Lesnej, „včera bolo dva metre nad zemou
mínus 31,7 stupňa Celzia, dnes ráno pred siedmou teplota klesla až na mínus 35,2 stupňa."
V Liesku klesla teplota v sobotu na mínus 27,2 stupňa a v nedeľu na mínus 30,2 stupňa.
Meteorológovia predpovedali nízke teploty aj na ďalšie dni, ortuť teplomera však už
nižšie neklesla.
Januárová výdatná snehová nádielka robila mnohým veľkú radosť ale ďalším,
predovšetkým majiteľom objektov, aj obrovské starosti. Zošmyknutie snehu alebo pád
cencúľov z niekoľkometrovej výšky totiž môžu spôsobiť chodcom vážne zranenia. Za
takéto následky zodpovedá priamo majiteľ, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti. Preto si
treba nielen dávať pozor na padajúci sneh a cencúle ale majitelia budov sú takýmto
následkom povinní predchádzať. Na dodržiavanie zákonnej povinnosti týkajúcej sa
starostlivosti o budovy dozerá mestská polícia. Majiteľ je navyše povinný sa starať aj o
schodnosť priľahlého chodníka. Pokiaľ si svoje povinnosti neplní, mesto voči nemu vyvodí
dôsledky.
Ako uviedli My Oravské noviny, dlho očakávané oteplenie nepotešilo železničiarov. Medzi
Párnicou a Kraľovanmi sa 1. februára dal do pohybu sneh a zasypal koľaj. Ako povedala
hovorkyňa železníc SR Martina Pavlíková, v úseku dlhom približne štyristo metrov spadlo
šesť menších a jedna väčšia lavína. Najväčšia lavína bola v najvyššom bode vysoká
približne dva metre. Železnice zabezpečili prevoz cestujúcich medzi Párnicou a
Kraľovanmi náhradnou autobusovou dopravou a na odstránenie lavín nasadili bager a
koľajový pluh. dopravu sa podarilo sprejazdniť podvečer o 18. hodine.
Pri príležitosti Svetového dňa vody zamestnanci Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva v Dolnom Kubíne v stredu 22. marca vykonávali bezplatné poradenstvo v
oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, kvality pitnej vody, kvality vody z verejných
vodovodov, individuálnych studní a ďalších problémov súvisiacich s pitnou vodou.
Studničku pod Kuzmínovom si v roku 2015 pod patronát vzali Dolnokubínčanky Mária a
Danka Sabakové so študentmi Gymnázia P. O. Hviezdoslava. Skrášlili prostredie okolo
studničky a začali s výmenou šindľov. Tú ukončili v marci 2017, kedy zároveň
dobrovoľníčky upratali jej okolie. Slávnostné odomykanie studničky spestrili svojím
programom deti zo Špeciálnej základnej školy, pre ktoré tu zároveň ich pedagógovia
pripravili 22. marca pri príležitosti Svetového dňa vody aj malý kvíz, nechýbal ani
hudobný vstup. Rozbor vody zo studničky z roku 2015 potvrdil jej nezávadnosť, preto sa
pýšila ceduľkou: „Rada uhasím tvoj smäd". Nové rozbory však potvrdili, že voda
zo studničky už pitná nie je. Nič to však nemení na skutočnosti, že vzhľad studničky a jej
okolia je po úpravách oveľa príjemnejší.
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Materská škola na ul. Odbojárov na sídlisku Brezovec sa rozhodla začleniť do svojho
výchovno-vzdelávacieho programu projekt pod názvom „Spoznávame prírodu a jej
tajomstvá" s cieľom hravou a zážitkovou formou pomôcť pri vytváraní vzťahu k prírode,
ktorý buduje detskú osobnosť a formuje ich hodnotové vnímanie. Deti spoznávali
tajomstvá lesa, objavovali zákonitosti ekosystémov, boli im vysvetlené dôvody dôležitosti
ochrany prírody a života v zdravom meste či dedine. Projekt bol realizovaný počas celého
školského roka v pravidelných stretnutiach už štvrtý rok, celkovo sa doň zapojilo v
predškolských triedach tejto materskej školy približne 220 detí.
Deň Zeme si 22. apríla pripomenuli aj dolnokubínske školy. Žiaci ZŠ P. Škrabáka zamerali
svoje aktivity na potraviny a ich aspekty, balenie i množstvo. Nevyhli sa ani témam detskej
práce či regulácie plastových tašiek. Žiacka univerzita prebehla formou odbornej
konferencie. Každá trieda si pripravila vlastný projekt, ochutnávku alebo interaktívnu
aktivitu. Žiaci tiež vytvorili školský rekord vo výrobe tašiek z nepotrebných tričiek,
ktorých vyrobili 400. Aktivitami v teréne pod názvom Záväzok pre našu zem žiaci čistili
okolie, zbierali odpadky, pozorovali prírodu a fotograficky ju dokumentovali.
Hlavnou témou žiackych aktivít a projektov v ZŠ J. Matúšku bola voda, jej vlastnosti a
podoby. Školáci navštívili spoločnosť Technické služby, útulok pre zvieratá i čističku
odpadových vôd. Súčasťou Dní zelených škôl bola aj Detská akadémia, ktorú pripravili
žiačky 8. triedy pre sedemdesiat dolnokubínskych škôlkarov. Tí sa hravou formou a
tvorivými aktivitami dozvedali zaujímavé informácie o vode, rastlinách i odpadoch.
Žiaci Cirkevnej spojenej školy Deň Zeme oslávili farebnými dňami, žiaci i učitelia do školy
prichádzali oblečení vo farbách zeme. Na besedu si pri príležitosti Dňa zeme žiaci pozvali
lesníkov z Odštepného závodu Lesov SR z Námestova.
Týždenník MY Oravské noviny sa vo svojom článku z 20. apríla venoval problematike
odpadu v meste. Ako sa v ňom uvádza, počas apríla dáva radnica možnosť občanom
zbaviť sa odpadu uložením do veľkoobjemových kontajnerov. V roku 2016 do nich ľudia
odložili 86 ton nepotrebných vecí. Ako uviedol Vladimír Adamec, vedúci kancelárie
primátora, obyvatelia s trvalým alebo prechodným pobytom v meste môžu bezplatne
odovzdať objemný, bio a elektro odpad, všetky druhy triedeného odpadu, jedlé oleje a
tuky aj na zbernom dvore v areáli Technických služieb. Na prevádzkové náklady zberného
dvora mesto vynakladá 12 tis. EUR ročne, prispievajú aj organizcie, zodpovedné za
jednotlivé odpady. Niektorým ľuďom táto možnosť nestačí. Nábytku či spotrebičov sa
zbavia odložením ku kontajnerom. Vytvárajú čiernu skládku, ktorú musí mesto na svoje
náklady likvidovať. Tieto náklady sa potom prejavia na poplatku za komunálny odpad,
ktorý platia Dolnokubínčania. Za odpad je zodpovedný ten, kto ho vyprodukoval. Ak sa
nezistí, kto to je, zlikvidovať ho musí majiteľ pozemku, v tomto prípade dolnokubínska
samospráva. Konateľ Technických služieb v článku konštatoval, že ich auto sa každý deň
pohybuje po meste, vysýpa malé kontajnery, zbiera odpad vyprodukovaný
zamestnancami spoločnosti a popri tom zbiera aj odpad uložený pri kontajneroch, pretože
taký je príkaz mesta. Ľudí to však nenúti zbaviť sa odpadu jeho vyvezením do zberného
dvora. Dolnokubínčania ročne vyprodukujú takmer 8300 ton odpadu, z čoho vyseparujú
2150 ton.
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13. mája týždenník MY Oravské noviny písal o tom, že kauza úniku arzénu do rieky
Orava pokračovala na súde. Spoločnosť OFZ, a. s., podala na súd žalobu na Jána Šimúna
pre výroky, ktoré tvrdil na mestskom zastupiteľstve 30. júna 2016 a v e-maili odoslanom
mestským poslancom. Týkali sa situácie na skládke odpadu v Širokej, čistiarne
odpadových vôd, úniku arzénu zo skládky do rieky Orava. Jedným z dôkazov jeho tvrdení
bola vzorka, ktorú odobral v Širokej v areáli, kde sa nachádza viacero skládok. Analýza
potvrdila mnohonásobne vyšší obsah jedovatej látky, ako pripúšťajú normy. Hutnícka
spoločnosť tvrdí, že Šimúnove obvinenia poškodii meno OFZ. Preto žiada ospravedlnenie,
ktoré by malo byť uverejnené v celoštátnom aj regionálnom denníku. Okrem toho
požaduje aj osemtisíc EUR ako finančné zadosťučinenie. Ján Šimún sa obvineniam bráni,
preto sa obidve strany stretli pred sudcom, ktorý na úvod pojednávania navrhol obom
stranám, aby uzatvorili zmier. Výkonný riaditeľ OFZ Branislav Klocok s návrhom súhlasil,
avšak ako jednu z podmienok dohody uviedol, aby Ján Šimún vyhlásil, že vzorku, v ktorej
bol vysoký obsah arzénu, neodobral z odtokového potrubia čistiarne odpadových vôd. Na
návrh sudcu pristúpil aj Ján Šimún. Obidve strany sa mali stretnúť na rokovaní do konca
mája.
Dňa 2. júna písali MY Oravské noviny o silnej búrke s krupobitím, ktorá zasiahla
Oravskú Lesnú 29. mája. Spadlo 38,7 mm zrážok, čo predstavovalo viac ako tretinu
z celého mája. Ladislav Murín, pracovník meteorologickej stanice, nameral za piaty mesiac
96,5 mm a priemernú májovú teplotu 11,2 stupňa Celzia. 2. júna ráno v Oravskej Lesnej
zaznamenali prízemnú teplotu 0,3 stupňa Celzia, podľa vyjadrenia Františka Tekela
z Liesku u nich namerali 1,8 stupňa.
V stredu 21. júna ZŠ Petra Škrabáka slávnostne ukončila projekt v rámci grantového
programu Zelené vzdelávanie, ktorého hlavným cieľom bola podpora vzdelávania detí v
oblasti životného prostredia a ekológie. Žiaci spolu s pedagógmi prišli so zaujímavým
projektom pod názvom „Slnko a vietor sú tu vždy", zameraným na využitie obnoviteľných
zdrojov energie formou návrhu a zostrojenia jednoduchých a funkčných zariadení,
zameraných na slnečnú a veternú energiu. Výsledky ich vlastnoručnej práce si našli
miesto priamo areáli školy, kde sa stali súčasťou novej alternatívnej učebne priamo pod
holým nebom.
Prostredie školy spestruje aj záhradka, o ktorú sa príkladne starajú, a za ktorú získali
certifikát Ukážková prírodná záhrada. V školskej záhrade našla svoje miesto aj bylinková
špirála či ovocný a kvetinový sad. Žiaci tak priamo v praxi nadobúdajú mnohé vedomosti,
ktoré ich môžu naštartovať k takýmto činnostiam aj v osobnom živote.
Škola uspela aj v grantovom programe Enviroprojekt z Ministerstva školstva. Žiaci budú v
rámci neho mapovať a rozširovať druhy rastlín a živočíchov priamo vo svojej záhrade.
27. júna týždenník MY Oravské noviny uverejnili článok Neznámu látku v rieke Orave
likvidovali hasiči. Píše v ňom o bielej pene, ktorá vytekala do rieky z bývalého areálu
SEZ. Všimol si ju rybár Andrej Feješ, ktorý zavolal rybársku stráž a políciu, prišli aj hasiči.
Ešte do príchodu polície a hasičov vyšli spoza plota areálu ľudia, ktorí ho začali
presviedčať, že je to neškodné a normálne, len to trochu pení. Vraveli, že to má niečo
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spoločné s galvanizáciou a nejakými článkami. Tvrdili, že keď to čistia, tak tam pridávajú
chemikáliu, ktorá pení. Ako povedal Róbert Hok, riaditeľ Správy povodia horného Váhu,
o tom, či sa vo vode ocitli látky, ktoré tam nemali byť, rozhodne rozbor vzoriek, ktoré
odobrali ich pracovníci. Potrubie, z ktorého voda vytekala, sa nachádza vedľa bývalého
areálu SEZ, v ktorom sídlia aj iné firmy. Vedenie SEZ na otázku redakcie odpovedalo, že
firme do rieky neústi žiadne potrubie. Mimo ich areálu je do Oravy vyvedený Štrbičný
jarok, ktorý nie je majetkom SEZ DK a firma ho ani nespravuje. Je zvedený do potrubia
popod firmu Bourbon Automotiv Plastics a vyvedený do toku rieky. SEZ DK nedisponuje
žiadnym oficiálnym nahlásením akejkoľvek udalosti od kompetentných orgánov.
K prevádzke neutralizačnej stanice sa firma nevyjadrila. Ako potvrdil vedúci odboru
životného prostredia Okresného úradu Alojz Korbel, SEZ DK má povolenie na prevádzku
neutralizačnej stanice. Zároveň môže vypúšťať priemyselné odpadové vody z nej do rieky.
Neutralizačná stanica môže neutralizovať kyslé vody z pokovovania výrobkov, zinkovania,
niklovania a morenia. Spracúvať môže aj zásadité vody z odmasťovania. Treťou skupinou
sú vody z chrómovania. Prevádzkovateľ musí raz mesačne zabezpečiť odber vzoriek
z vývodu neutralizačnej stanice, ktoré analyzuje spôsobilá firma. Ak dôjde k náhlemu
zhoršeniu vôôd, čo sa stalo v tomto prípade, prípad preberá Inšpektorát životného
prostredia v Žiline. Ako povedala jeho riaditeľka Marianna Martinková, ak rozbor vzoriek
potvrdí, že došlo k porušeniu zákona, budú hľadať vinníka.
Týždenník MY Oravské noviny 18. septembra informoval o tom, že sa naplnilo varovanie
meteorológov pred silným vetrom. V Dolnom Kubíne a okolí účinky vetra najviac pocítili
vo štvrtok večer. Dolnokubínski hasiči zasahovali pri spadnutom strome medzi Párnicou
a Zázrivou, veľa nechýbalo a smrek takmer spôsobil tragédiu na Príslope. Silný vietor ho
zvalii práve vtedy, keď po ceste prechádzal autobus a konár prepichol čelné sklo. V jednej
z reštaurácií v Dolnom Kubíne vietor odfúkol časť strechy nad terasou, našťastie nedošlo
k väčším materiálnym škodám.
MY Oravské noviny 9. decembra písali o tom, že výrazne chladné decembrové počasie
bohaté na zrážky umožnilo spoločnosti Orava Ski Park Kubínska hoľa začať lyžiarsku
sezónu už v sobotu 9. decembra. Ako uviedol predseda predstavenstva spoločlnosti
Ľubomír Cimrák, takto zavčasu ešte sezónu nezačínali. Dodal, že v prevádzke nebudú
všetky zjazdovky, pretože napríklad vo freeride zóne je potrebné väčšie množstvo
prírodného snehu, no v prípade pretrvávajúcich priaznivých teplôt čoskoro spustia delá aj
na ďalšej časti svahov. Ďalej povedal, že zasnežovať začali asi pred tromi týždňami, no
nevýhodou je, že sa nočné teploty priveľmi líšia. Delá fungujú aj pri mínus troch stupňoch
Celzia, no vytvorí sa veľmi málo snehu, ideálna je teplota okolo mínus desať stupňov,
vtedy pod každým delom pribudne trojmetrová vrstva snehu. Technický sneh v stredisku
zabezpečovalo 70 tyčových diel a šesť prenosných, v roku 2017 pribudlo nové
zasnežovanie v trase asi 1000 metrov. Predseda predstavenstva vyzdvihol aj novú
prístupovú cestu, ktorú urobili v roku 2016. Kubínska hoľa disponovala 1500 parkovacími
plochami bezprostredne pri lanovke, pribudli aj nové pokladne. K dispozícii bolo osem
lyžiarskych vlekov a dve sedačkové lanovky, lyžiarska škola a areál pre snowboardy.
V predchádzajúcej sezóne bolo stredisko v plnj prevádzke zhruba 100 dní, za ten čas
privítalo 120 tis. návštevníkov. Nemajú problém ani so skialpinistami, ktorým vyznačili
trasu popri kraji zjazdovky, ktorou môžu vyjsť dohora tak, aby nedochádzalo ku kolízii
s lyžiarmi.
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Počasie na Orave bolo predmetom článku týždenníka MY Oravské noviny z 11. decembra.
Uvádzalo sa v ňom, že problémy robí búrlivý vietor, ktorý láme stromy a nie následne
blokujú cesty. V noci okrem vetra aj snežilo, naviaty sneh na mnohých miestach
zablokoval prístupové cesty. Neprejazdná bola cesta medzi Tvrdošínom a Námestovom,
bez elektriny bolo v noci 2600 odberných miest. Ani po dvanástich hodinách nešla
elektrina v Zábiedove, Zázrivej a Ťapešove, kde stromy popadali na vedenie. Slovenský
hydorometeorologický ústav vydal výstrahy pred silným vetrom, v Tvrdošínskom okrese
bol vyhlásený najvyšší, tretí stupeň, keď rýchlosť vetra na hrebeňoch Tatier mala
dosiahnuť 160 – 180 km/h. Na celej Orave sa mala vyskytovať poľadovica a snehové
záveje.
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Zoznam použitých skratiek:
BK
- basketbalový klub
CSS - centrum sociálnych služieb
CVČ - centrum voľného času
IBV - individuálna bytová výstavba
MFK - mestský futbalový klub
MPK - mestský plavecký klub
MsKS - mestské kultúrne stredisko
MsÚ - mestský úrad
MsZ - mestské zastupiteľstvo
MŠ
- materská škola
MŠK - mestský športový klub
NEKA - nezávislý kandidát
SČK - Slovenský červený kríž
TIK - turistická informačná kancelária
TT DK - Triatlon team Dolný Kubín
VÚC - vyšší územný celok
VZN - všeobecne záväzné nariadenie
ZŠ
- základná škola
ZUŠ - základná umelecká škola
ŽSK - Žilinský samosprávny kraj
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