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Úvodom
Naše mesto Dolný Kubín sa umiestnilo na siedmom mieste v celoslovenskej súťaži pod
názvom „Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2010“. Mestská samospráva mala za sebou
dvadsať rokov činnosti. Dolný Kubín mal 19355 obyvateľov v januári 2010 a do 31.
decembra 2010 klesol počet obyvateľov na 19154. Na trvalý pobyt v našom meste sa
prihlásilo 152 občanov a z trvalého pobytu sa odhlásilo 336 obyvateľov.
Mesto ocenilo desať občanov, ktorí dosiahli vynikajúce pracovné úspechy a svojim
spôsobom sa zaslúžili o reprezentáciu nášho mesta. Mesto bolo členom šiestich združení,
z toho troch celoslovenských a troch regionálnych.
Rok 2010 bol volebný. Volili sme poslancov Národnej rady SR a v komunálnych
voľbách primátora a poslancov mestského zastupiteľstva. Mgr. Roman Matejov sa stal novým
primátorom mesta Dolný Kubín. Referendum, iniciované novou politickou stranou Sloboda a
Solidarita, bolo neúspešné.
Dolnokubínčania sa v roku 2010 vyjadrovali k výstavbe rýchlostnej komunikácie R3
a obchvatu mesta. Na úseku výstavby začala kompletná rekonštrukcia Hviezdoslavovho
námestia, ZŠ J. Matúšku, rekonštrukcia autobusového nástupišťa s výstavbou obchodného
strediska Verex, ďalej sa budoval obchodný komplex pri Tescu. Saunový svet v aquaparku
sa nepodarilo vybudovať pre nedostatok finančných prostriedkov.
Poslanci schválili vyše tristo prevodov nehnuteľností občanov. Technické služby mesta
Dolný Kubín sa starali o letnú a zimnú údržbu mestských komunikáciií, čistotu chodníkov,
verejných priestranstiev, úpravu trávnikov, zelene, výsadbu kvetov, okrasných drevín a 35
kvetinových pyramíd z muškátov.

Bytové spoločenstvá sa zaslúžili o opravu ďalších

bytových domov na sídliskách. Domy zatepľovali, natierali fasády, vymieňali staré okná za
nové plastové, opravovali balkóny, dvere, výťahy, strechy atď.
Poľnohospodársky rok sa vyznačoval slabšou úrodou zemiakov, lieskových orechov,
medu, dobrou úrodou kapustovín, koreňovej zeleniny a hubársky rok vynikajúco začal už
v auguste. Hubári nosili plné košíky húb z Kubínskej hole a okolia.
Naše mesto má desiatky vynikajúcich žiakov a študentov, ktorí počas roka získali
najvyššie umiestnenia v rôznych okresných, regionálnych, celoslovenských i medzinárodných
vedomostných, talentových a športových olympiádach a súťažiach. Stalo sa tak preto, lebo
naše mesto má aj vynikajúcich a zanietených učiteľov a trénerov.
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Na úseku kultúry sa konali tradičné podujatia: Hviezdoslavov Kubín, hudobné festivaly
Talenty pre Európu, Musica Arvensis, Kubínska hudobná jeseň, Dni mesta, medzinárodná
prehliadka krátkych filmov „Starcov poklad“, VIDMO 2010, benefičné koncerty, divadelná
prehliadka o Erb mesta Dolný Kubín, výtvarná Bohúňová paleta, Vianočná pohľadnica,
Kubínske krpčeky, Folklórny Kubín, Tanečný Kubín, výtvarné Inšpirácie, Kubínske Repete,
letné nedeľné koncerty v parku M. Kukučína. Zmeškalov dom hudby bol nový názov
evanjelického domu na Hviezdoslavovom námestí. Kino Choč slúžilo nielen na premietanie
filmov, ale aj na diskusné fóra, verejné hovory s občanmi, súťaže, výstavy, koncerty a rôzne
kultúrne podujatia.
Naše mesto navštívili významné osobnosti a záznam o ich návšteve je v pamätnej knihe
Dolného Kubína a v obrazovej kronike mesta. Rovnako aj všetky záznamy o návštevách
delegácií z družobných partnerských miest a slávnostného prijatia významných osobností
primátorom mesta, ktorý im týmto spôsobom prejavil úctu a poďakoval za prácu.
Medzi významné výročia v tomto roku patrili: 210. výročie narodenia Leopolda Brucka,
110. výročie narodenia Márie Novákovej, 150. výročie narodenia Martina Kukučína, 100.
výročie narodenia Jána Brodňanského, 90. výročie založenia Klubu slovenských turistov
a lyžiarov v Dolnom Kubíne, 80. výročie úmrtia Juraja Janošku, 70. výročie úmrtia Ladislava
Nádašiho Jégého, 45. výročie založenia Oravskej galérie, 40. výročie partnerských
družobných vzťahov medzi mestami Dolný Kubín a Limanowa, 15. výročie hudobného
festivalu Ivana Ballu.
Medzi najlepších športovcov a športové kolektívy roku 2010 patrili: Peter Kokoška,
vzpierači ŠK Elkop WLC, Andrej Hrnčiarik, Dávid Červeň, Dominika Brieniková, Radoslav
Osadský, Matúš Daněk, Miroslav Janíček, Frederika Vešelényiová, Henrich Lonský, Martin
Furinda, Jakub Lonský, Alžbeta Majdišová, Marek Vajdík, Patrik Šoch, Martin Stanovský,
Samuel Stanovský, Peter Sládek, Ladislav Mäsiar, Václav First, Jozef Fischer, Basketbalový
klub juniorov, Žatva 90 (florbalisti), stolní tenisti CVČ a Mestský futbalový klub. Cenu za
celoživotný prínos pre šport dostali seniori Dominik Guláš a Ján Haško. Oravský zväz
ľadového hokeja v Dolnom Kubíne si pripomenul 25 rokov svojej činnosti.
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Vedenie mesta (mestské zastupiteľstvo, mestská rada, odborné komisie, mestské
výbory, interpelácie poslancov, Rada seniorov)
Zasadnutia mestského zastupiteľstva sa konali v dňoch 18. februára, 25. februára, 29.
apríla, 10. júna, 23. septembra, 16. decembra a 27. decembra 2010. Mestské zastupiteľstvo
pozostávalo z 19 členov, počas roka bola jedna personálna zmena – dňa 26. novembra 2010
zomrel poslanec PaedDr. Jozef Bajčičák. Na uvoľnené poslanecké miesto nastúpil Jozef
Tholt a poslanecký sľub zložil dňa 16. decembra 2010. Avšak poslancom bol len dvanásť dní,
lebo dňa 27. decembra 2010 na mestskom ustanovujúcom zastupiteľstve zasadli do
poslaneckých lavíc novozvolení poslanci.
Mestská rada mala piatich členov. Zasadnutia mestskej rady sa konali v dňoch 26.
januára, 17. februára, 23. marca, 20. apríla, 1. júna, 14. septembra a 7. decembra 2010.
Mestské zastupiteľstvo dňa 23. septembra 2010 zasadalo posledný krát vo volebnom
období 2006-2010, ktoré viedol primátor Ing. Ivan Budiak. Po úvodnom slove
a interpeláciách poslancov MsZ vystúpil so svojím príhovorom poslanec NR SR Mgr. Peter
Markovič (SDKÚ – DS), rodák z Dolného Kubína. Poďakoval

sa primátorovi,

viceprimátorovi i poslancom MsZ za ich štvor-ročnú prácu pre občanov mesta. Ocenil odvahu
prijímať rozhodnutia v prospech samosprávy, či už išlo o výstavbu aquaparku, rekultiváciu
skládky komunálneho odpadu, starostlivosť v oblasti sociálnych vecí a množstvo kvalitných
kultúrnych podujatí.
Primátor je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom mesta. Mestský úrad mal
sedemdesiat zamestnancov, ktorí boli začlenení do nasledovných odborov a referátov:
sekretariát primátora, referát informatiky, referát personalistiky, kancelária prvého kontaktu,
odbor organizačný a vnútorných vecí, odbor školstva, mládeže a športu, odbor sociálnych
vecí, zdravotníctva a kultúry, odbor miestneho hospodárstva a cestovného ruchu, odbor
ekonomiky,

financovania a komunálneho manažmentu, odbor výstavby, odbor právny

a prevodov nehnuteľností, odbor správy a riadenia športových zariadení. Hovorkyňou
magistrátu bola Mgr. Angelika Fogašová, zamestnankyňa Mestského kultúrneho strediska
v Dolnom Kubíne.
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Poslanci na zasadnutiach mestského zastupiteľstva počas roka 2010 predniesli
nasledovné interpelácie:
-

vytvoriť pracovnú skupinu, v ktorej budú zastúpení poslanci, občania,
zamestnanci mestského úradu a architekti za účelom prípravy nového variantu
výstavby rýchlostnej komunikácie R3, ktorý by vyhovoval väčšine občanov,

-

vysielať zasadnutia poslancov mestského zastupiteľstva v priamom prenose
mestskej televízie – Infoštúdiu Dolný Kubín, aby sa neporušovali základné
práva občanov na informovanosť,

-

personálne obsadiť pracovné miesto na odbore obchodu a cestovného ruchu
mestského úradu a informovať poslancov o vízii mesta na úseku CR,

-

vytvoriť analýzu využitia všetkých priestorov v základných umeleckých
školách v Dolnom Kubíne a potom rozhodnúť o pridelení tried jednotlivým
ZUŠ podľa potreby,

-

vypracovať návrh zmeny územného plánu mesta, lebo zo strany občanov
narastali požiadavky na výstavbu,

-

vybudovať chodník na Nábreží Oravy vedľa štátnej komunikácie v m. č.
Kňažia,

-

obnoviť rokovania o výstavbe multifunkčného ihriska

v m. č. Kňažia, aby

výstavba ihriska bola realizovaná,
-

upraviť komunikáciu ku sociálnym zariadeniam mesta pri Orave – Kotva
a Útulok, kde cesta nie je asfaltová a je problematická pre prístup motorovým
vozidlom,

-

odstrániť poruchy vo vysielaní káblovej televízie, upozorniť prevádzkovateľa
DSI Data, aby dodržiaval spektrum vysielacích staníc,

-

informovať poslancov MsZ o všetkých spôsoboch nakladania s finančnými
prostriedkami mesta, vykonať hĺbkovú finančnú kontrolu, vykonať kontrolu
čerpania pridelených finančných

prostriedkov z EÚ, štátneho rozpočtu

a environmentálnych fondov pre podozrenie na neoprávnené nakladanie
s verejnými financiami, klientelizmus pri vyhodnocovaní súťaží, ktoré sú
tvorené jednostranne pre jednu firmu a obohacovanie sa,
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-

informácia o úspešnosti realizácie zmluvy o postúpení pohľadávky medzi
firmami TEHOS, s. r. o. a ODOSS, s. r. o. a platby vo výške 14.054.000 Sk
v zmysle bianko zmenky,

-

informovať o výsledku prešetrovania falšovanej listiny z dozornej rady Tehosu,
ktorá sa objavila pri prešetrovaní prípadu, informovať o výsledku žaloby na
bývalého konateľa firmy Tehos, s.r.o.,

-

informovať, či SDKÚ bola sponzorom Foklórnych dní mesta Dolný Kubín,

-

predložiť podnikateľský zámer Ing. Badáňa, konateľa AquaRelaxu v súvislosti
s dofinancovaním „saunového sveta“ v aquaparku,

-

opraviť komunikáciu v mestskej časti Srňacie, ktorá patrí pod VÚC a je značne
poškodená nedávnymi záplavami,

-

riešiť podpisovú akciu obyvateľov sídliska Bysterec západ, ktorou sa postavili
proti výmene pozemkov pri Cirkevnej spojenej škole A. Radlinského medzi
mestom a rímskokatolíckou cirkvou. Obyvatelia sídliska sa báli, že výmenou
pozemkov prídu o zelené plochy a ihrisko. Mesto chcelo vymeniť svoj pozemok
okolo cirkevnej školy za časť pozemku pod Základnou školou Janka Matúšku
v Starom meste. Odsúhlasenie výmeny skomplikovala protestná podpisová
akcia, ktorej sa zúčastnilo osemdesiat občanov sídliska Bysterec západ.
V petícii uvádzali: „Priestor pri bytovke neďaleko školy by sa zúžil len na
chodník jeden a pol metra, deti by prišli o asfaltovú plochu, na ktorej sa
hrávajú. Ak by sa pri škole postavila ďalšia budova, sídlisko bude ešte viac
prehustené zástavbou. Pred bytovým domom prechádza denne toľko
motorových vozidiel ku škole, že je tu taká premávka ako na hlavnej ceste...“.

-

informovať poslancov o všetkých výberových konaniach, ktoré sa realizovali
v tomto volebnom období. Podľa predloženej správy sa uskutočnilo 36
výberových konaní, z toho 28 prebehlo bez účastí poslancov. Treba zistiť, či
poslanci neprišli alebo neboli pozvaní. Pri menších výberových konaniach sa
zúčastnili dolnokubínski podnikatelia. Výberové konania s väčším finančným
objemom vždy vyhrala tá istá firma Omoss. Poslanec Jozef Bajčičák použil
prirovnanie: „Nesejem vietor a pevne verím, že nebudem zožínať búrku...“.

-

opraviť komunikáciu a chodníky smerom od kruhového objazdu ku Tescu,
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-

požadovať od dodávateľa definitívnu úpravu parkoviska pred poštou, ktoré sa
už niekoľkokrát opravovalo hneď po ukončení stavebných prác,

-

informovať o využití starej dlažby Hviezdoslavovho námestia, obrubníkov
a ostatného materiálu odvezeného pred rekonštrukciou,

-

riešiť dopravnú situáciu na komunikácii I/70 v úseku od kruhovej križovatky
po odbočku smerom na Bysterec a do Starého mesta, zvážiť možnosť osadenia
semafórov pri prechode pre chodcov, kde vznikajú kolízne situácie,

-

mestskí poslanci rozhodovali (schválili) o 326 prevodoch nehnuteľností
a spoluvlastníckych podieloch k pozemkom. Na základe kúpnych zmlúv (35)
bolo od právnických a fyzických osôb vykúpených 6042 m2 pôdy pod
rekonštrukciu cesty na Kubínsku hoľu, pozemok pri zimnom štadióne o výmere
73,18 m2, pozemky pri križovatke v Záskalí s výmerou 121 m2. Kúpnou
zmluvou sa vyriešil aj objekt

Na všetky interpelácie poslancov bolo

odpovedané písomne do tridsiatich dní odo dňa rokovania mestského
zastupiteľstva. K niektorým interpeláciám zaujal stanovisko primátor Ing. Ivan
Budiak hneď na rokovaní MsZ.
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili nasledovné všeobecno-záväzné nariadenia
počas roka 2010:
1. VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Dolný Kubín,
2. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Dolný Kubín,
3. VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta
Dolný Kubín,
4. VZN o podrobnostiach zásobovania pitnou vodou obyvateľstva v období krízovej
situácie,
5. VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa / žiaka na čiastočnú úhradu
nákladov na vzdelávanie detí v MŠ, žiakov ZUŠ a na činnosť školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
6. VZN o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác,
7. VZN o organizácii miestneho referenda,
8. VZN o prevádzkovom poriadku pohrebísk mesta Dolný Kubín,
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9. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
Primátor Ing. Ivan Budiak zhodnotil plnenie Volebného programu Mesta Dolný
Kubín za volebné obdobie 2007-2010 na mestskom zastupiteľstve dňa 16. decembra 2010.
Konštatoval, že „volebný program stanovený na celé volebné obdobie je splnený
a v mnohých oblastiach aj prekročený, napriek tomu, že dva roky tohto volebného obdobia
sme pracovali a pôsobili v hlbokej celosvetovej hospodárskej kríze, ktorá mala veľmi vážny
dopad na samosprávy v SR a teda aj na mesto Dolný Kubín“. Následkom krízy sa mesto
menej venovalo mestským častiam.
Mesto Dolný Kubín bolo členom šiestich združení, z toho troch celoslovenských
a troch regionálnych - Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia miest a obcí Dolnej
Oravy, Regionálneho vzdelávacieho centra Martin, Asociácie komunálnych ekonómov,
Asociácie hlavných kontrolórov a Euroregiónu Tatry. Účasťou v združeniach a organizáciách
získavalo nové informácie a skúsenosti.
Mesto vydalo počas roka sedem druhov prezentačných materiálov (napr. kalendár,
pohľadnice, plagáty, informačné letáky o službách samosprávy pre občanov a pod.)
Predstavovali spolu 1800 kusov tlačených propagačných materiálov. V Dolnom Kubíne bolo
tridsať plagátových plôch a informačných panelov.
Hlavný kontrolór mesta Ing. Peter Florek sa podieľal na vykonaní tridsiatich kontrol
na odboroch MsÚ, v príspevkových organizáciách mesta, v základných školách, základných
umeleckých školách, materských školách, obchodných spoločnostiach založených mestom
a spracoval požadované odborné stanoviská. Počas roka 2010 sa podieľal na riešení
jedenástich

písomných

sťažností,

z ktorých

štyri

boli

opodstatnené

a sedem

neopodstatnených. Sťažností občanov sa týkali stavebných prác, umiestnenia nádob na
komunálny odpad, zakreslenia parkovacích miest, opravy lavičiek, zatarasenia cesty
k záhradkárskej osade na Bysterci drevom Urbárom Veľký Bysterec, stekania dažďovej vody
na pozemky FO na Banisku, nedostatočnej údržby chodníka na Ul. Jánoškovej a chovu oviec
v m. č. Medzihradné.

Podpisová akcia proti návrhu na zámenu pozemkov pri CSŠ A.

Radlinského nespĺňala náležitosti pre uplatnenie petičného práva, nakoniec bola vyriešená
k spokojnosti občanov.
Právny odbor MsÚ evidoval jedenásť súdnych sporov na začiatku roka 2010. Podarilo
sa ukončiť päť súdnych sporov, z toho štyri v prospech mesta a jeden (pracovno-právny)
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v neprospech mesta. Dlhoročný súdny spor o bývalú budovu Fatranexu na Hviezdoslavovom
námestí bol definitívne ukončený po piatich rokoch v prospech mesta, lebo reštituentka
nesplnila zákonné podmienky na uplatnenie reštitúcie.
Zbor pre občianske záležitosti pôsobil v Dolnom Kubíne už päťdesiat dva rokov.
Pripravoval a spríjemňoval občianske obrady – sobáše, pohreby, uvítania detí do života,
prijatia jubilantov a pod. ZPOZ počas roka 2010 vykonal 97 občianskych obradov na vysokej
profesionálnej úrovni podľa platných štandardov a s prihliadnutím na priania občanov,
napríklad 31 sobášov, 6 uvítaní novorodencov do života, 25 pohrebov, 21 slávnostných
prijatí občanov a zástupcov občianskych iniciatív, 4 gratulácie jubilantom a 10 obradov mimo
tradičných priestorov. Občianske pohreby sa konali v dvoch domoch smútku a mesto sa
staralo o osem cintorínov s plochou 32.077 m2 .
Rada seniorov, ktorá vznikla dňa 30. januára 2007 ako poradný orgán primátora mesta
Dolný Kubín, vyhodnotila tri roky svojej činnosti v decembri 2010 a správu predniesol
predseda RS PaedDr. Jozef Hunčaga na mestskom zastupiteľstve. Primátor mesta Ing. Ivan
Budiak zvolal radu seniorov dvadsaťdvakrát počas svojho volebného obdobia. Členovia RS
vzniesli 191 pripomienok, návrhov a odporúčaní smerujúcich k zlepšeniu verejného života
v rôznych oblastiach a problematiky seniorov v Dolnom Kubíne. Dve tretiny pripomienok RS
bolo zrealizovaných. Do budúceho obdobia RS doporučila doriešiť časovo a finančne
náročnejšie návrhy, medzi ktoré patrili:
-

predĺžiť a sprístupniť nábrežie Oravy od cestného mosta po korune hrádze,
ďalej poza podnik SEZ, a. s. ku lavici na Záskalie,

-

doriešiť parkovanie na Hurbanovej ulici pre obyvateľov ulice a návštevníkov
športových zariadení a plavárne,

-

premostiť potok za Oravskou galériou a sprístupniť areál Kuzmínova pre
obyvateľov Matúškovej ulice, Baniska a Medzihradného,

-

vyriešiť zimnú úpravu altánku v Parku M. Kukučína a využiť ho na inštaláciu
betlehemu a vianočného koncertu,

-

hľadať možnosti jednotnej platby za stravu v stravovacích zariadeniach klubu
seniorov,

-

zachovať Radu seniorov i v budúcnosti a nominovať do RS občanov so
skúsenosťami z práce v zdravotníctve a sociálnych vecí, nominovať seniorov do
mestských výborov,
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-

pokračovať v návšteve divadiel a historických pamiatok,

-

pripraviť v spolupráci s mestskou a štátnou políciou informačný leták pre
seniorov s textom ako sa správať pri nečakaných návštevách neznámych osôb,

-

podporovať kluby zamerané na diagnózu pacientov (napr. diabetických,
kardiologických, onkologických a pod.)

Udelenie Ceny mesta a Ceny primátora mesta Dolný Kubín
Na slávnostnom zastupiteľstve mesta Dolný Kubín dňa 23. septembra 2010, ktorým
začínali mestské slávnosti - Dni mesta Dolný Kubín, boli udelené ocenenia vynikajúcim
osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta. Osobnosťou roka a „Cenu primátora“ dostala
PhDr. Eva Luptáková, riaditeľka Oravskej galérie v Dolnom Kubíne od roku 1981, za
výnimočné prezentácie výtvarných diel slovenských a zahraničných umelcov. Pod jej
vedením sa Oravská galéria v Dolnom Kubíne zaradila medzi najnavštevovanejšie galérie na
Slovensku. Eva Luptáková sa vyjadrila: „Najprv ma to prekvapilo a potom potešilo, že
v dnešnej dobe sa ľudia zhodli na tom, že tridsať rokov mojej práce prinieslo mestu osoh. Nie
som zvyknutá na preberanie ocenení. S malým kolektívom v Oravskej galérii sa snažíme robiť
dobrú prácu. Naším cieľom je byť dôveryhodnou inštitúciou, aby sa ľudia k nám vracali
a nemali sme prázdne výstavné siene. Je to záväzok, ale nechápem to len ako moje ocenenie.
Sama, bez mojich kolegov, by som to nedokázala“. PhDr. Eva Luptáková získala aj Cenu
Žilinského samosprávneho kraja.
Cenu mesta Dolný Kubín dostali Jozef Bajčičák a Ľudovít Behula, poslanci mestského
zastupiteľstva, za dlhoročnú prácu v orgánoch samosprávy. Cenu primátora mesta si odniesol
rímsko-katolícky kňaz Jozef Porenba z Limanowej za udržiavanie kontaktov medzi
cirkevnými zbormi partnerských miest Dolného Kubína a poľskej Limanowej. Michala
Mačičku ocenili za aktívnu činnosť v rôznych oblastiach verejného života a za vytvorenie
knižnej publikácie „Môj rodný kraj“. Anna Nosková dostala ocenenie za dlhoročnú prácu
a aktívny prínos v oblasti kultúry.
Pavel Brnčal, donedávna náčelník Horskej záchrannej služby pre oblasť Orava, sa
podieľal na organizovaní záchranných akcií v oblasti Malej Fatry a Oravskej Magury. Ani on
neskrýval radosť z ceny: „Ostal som milo prekvapený , že si na mňa spomenuli a vybrali aj
človeka, ktorý nepomáhal priamo v meste a chodil na schôdze, ale staral sa o ľudí
v kopcoch“.
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Pri príležitosti okrúhleho životného jubilea dostal Cenu mesta Dolný Kubín profesor,
ThDr. Ľubomír Pekarčík (*1960), dolnokubínsky rímsko-katolícky dekan.
Pri príležitosti úmrtia dlhoročného primára chirurgického oddelenia NsP v Dolnom
Kubíne MUDr. Miroslava Váňu, CSc (*1931 †2010) mu poslanci MsZ udelili Cenu mesta
Dolný Kubín in memoriam. Návrh na udelenie ceny predložila Rada seniorov.
Ocenený športovec Peter Kokoška, tohtoročný majster Európy v kulturistike, je vzorom
pre mládež na športovom poli. Povedal: „Každého človeka niečo také poteší. Venujem sa
mládeži, vychoval som šampióna v kulturistike Petra Tatarku, takže to beriem nielen ako
ocenenie môjho individuálneho úspechu, ale celej práce“.

Voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
Voľby NR SR sa konali dňa 12. júna 2010. Za poslancov NR SR z nášho mesta
kandidovali Vladimír Pavelka (ĽS-HZDS, získal 3857 hlasov), Anton Martvon (Smer –
SD, získal 2715 hlasov), Peter Drozd (KDH, získal 1257 hlasov), Peter Markovič (SDKÚ,
získal 2537 hlasov), Juraj Pukáč (Smer – SD, získal 924 hlasov), Miroslav Dráb (SaS,
získal 980 hlasov) a Ján Sporka (KSS, získal 121 hlasov). Dolnokubínčan Mgr. Peter
Markovič sa stal poslancom NR SR.
V Dolnokubínskom okrese bolo vo voličských zoznamoch zapísaných 30658 voličov,
volieb sa zúčastnilo 18525 voličov (60,42%) a pre politické strany hlasovali nasledovne: EDS
– 32 hlasov (0,17%), Únia – 83 hlasov (0,45%), SRK – 5 hlasov (0,02%), Paliho Kapurková –
112 (0,61%), SaS – 2778 hlasov (15,18%), SDĽ – 467 hlasov (2,55%), SMK-MKP – 9 hlasov
(0,04%), ĽS-HZDS – 640 hlasov (3,49%), KSS – 175 hlasov (0,95%), SNS – 928 hlasov
(5,07%), ND – 28 hlasov (0,35%), ZRS – 65 hlasov (0,35%), KDH – 3674 hlasov (20,08%),
ĽSNS – 124 hlasov (0,67%), SDKÚ-DS – 2572 hlasov (14,06), AZEN – 18 hlasov (0,09%),
SMER – 6233 hlasov (34,07%), MOST-HÍD – 347 hlasov (1,89%).
Vládnuca koalícia po voľbách vymenovala nových prednostov a riaditeľov úradov
miestnej štátnej správy. Prednostom Obvodného úradu v Dolnom Kubíne sa stal Pavol Ľorko,
Obvodného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Margita Janotová, Obvodného
katastrálneho úradu Jela Sahatiqiujová, Obvodného úradu životného prostredia Milan
Medvecký, pobočky Sociálnej poisťovne v Dolnom Kubíne Pavol Matlák, Regionálnej,
potravinovej a veterinárnej správy Peter Čulen, Daňového úradu Pavol Šulej, Štátneho
veterinárneho a potravinového ústavu Juraj Dušek.
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Referendum
Referendum, ktoré sa na Slovensku konalo dňa 18. septembra 2010, iniciovala politická
strana Sloboda a Solidarita. Občania – voliči mali odpovedať zakrúžkovaním „Áno“ alebo
„Nie“ na šesť otázok. Hoci sa o termíne referenda vedelo niekoľko mesiacov, nikto mu
nerobil takú reklamu, ako to býva zvykom pred voľbami. Poslanci jednotlivých strán
nenabádali svojich voličov k účasti, lebo otázky smerovali proti poslancom samým. Záujem
na reklame nemala ani štátna televízia a rozhlas, lebo hneď prvá otázka sa týkala zrušenia
koncesionárskych poplatkov. Tak sa stalo, že na Slovensku i v našom meste bola nízka účasť
voličov na referende. Ústredná komisia pre referendum oficiálne potvrdila 22,84 – percentnú
účasť voličov, čo znamenalo, že hlasovanie bolo neplatné.
Otázky v referende boli nasledovné:
1.

Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila
povinnosť fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti
poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom?

2.

Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila
možnosť prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako
priestupok za všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch?

3.

Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom
znížila počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 100
s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?

4.

Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustanovila, že
orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou
cenou maximálne 40 tisíc eur?

5.

Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť
voliť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho
parlamentu prostredníctvom internetu?

6.

Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala osoby
poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa
tlačového zákona?
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Voľby primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva
Komunálne voľby sa uskutočnili dňa 27. novembra 2010 (sobota) a občania mohli voliť
vo svojich volebných okrskoch v čase od 7,00 do 20,00 hodiny. O priazeň voličov sa
uchádzali dvaja kandidáti na post primátora a 64 kandidátov (13 žien a 51 mužov) na post
poslanca MsZ. Voliči dostali vo volebnej miestnosti od okrskovej volebnej komisie dva
hlasovacie lístky. Jeden hlasovací lístok bol na voľbu primátora, kde volič zakrúžkovaním
jedného mena volil primátora. Na druhom hlasovacom lístku boli kandidáti na poslancov MsZ
za príslušný volebný obvod. Volič krúžkoval maximálne toľko mien, koľko poslancov mal
príslušný obvod (2 vo volebnom obvode č. 1, 2 vo volebnom obvode č. 2, 2 vo volebnom
obvode č. 3, 6 vo volebnom obvode č. 4 a 7 vo volebnom obvode č. 5).
Všetkých záujemcov o post primátora alebo mestského poslanca v Dolnom Kubíne,
ktorí do 3. októbra 2010 odovzdali kandidačné listiny, zaregistrovali. O primátorské kreslo sa
v novembrových voľbách uchádzali traja kandidáti: PaedDr. Jozef Bajčičák (SMER-SD),
súčasný zástupca primátora mesta Mgr. Roman Matejov (SDKÚ-DS-KDH-SaS) a Ing.
Milan Ďaďo (nezávislý). Súčasný primátor mesta Ing. Ivan Budiak nekandidoval. Jozef
Bajčičák sa vzdal kandidatúry na post primátora mesta Dolný Kubín začiatkom novembra
2010 pre vážne zdravotné problémy a požiadal o stiahnutie kandidátky. V noci pred
voľbami zomrel.
Vedenie politickej strany SMER-SD rozhodlo podporiť kandidatúru Romana Matejova
na post primátora Dolného Kubína. Rovnako aj politická strana SaS, jej okresný predseda
Miroslav Dráb sa pri vzájomnej dohode vyjadril: „Prinášame generačnú zmenu, ktorú Dolný
Kubín potrebuje. Sme pripravení byť zárukou pozitívnych zmien v meste“.
Podľa kandidáta na post primátora Ing. Milana Ďaďu „ľudia nepotrebovali ani
pravicovú ani ľavicovú politiku, ale politiku zdravého rozumu“, podľa kréda: „Politika
zdravého rozumu je viera v schopnosti vlastných ľudí a cesta k regionálnej sebestačnosti“.
Ing. Milan Ďaďo (49-ročný) kandidoval na post primátora mesta Dolný Kubín
s nasledovným volebným programom:
1. Vytvorenie čo najväčšieho počtu pracovných miest samosprávou v jednotlivých
sektoroch, osobitne v oblasti poľnohospodárstva, životného prostredia a cestovného ruchu.
2. Maximálna podpora občanov, skupín a podnikateľov, ktorí vytvárajú reálne hodnoty
na území mesta = cesta k regionálnej sebestačnosti.
3. Zavedenie systému úplnej separácie komunálneho odpadu.
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4. Doriešenie definitívnej trasy mestského cestného obchvatu tak, aby sa nedotkol
oprávnených požiadaviek a záujmov žiadneho sídliska, resp. iných častí mesta.
5. Zníženie zadĺženosti mesta a dokončenie stavby vodného sveta v aquaparku
a vonkajších bazénov.
6. Hľadať spôsoby a formy, ktoré umožnia občanom podieľať sa na vlastníctve
mestského majetku.
7. Podpora tradičnej formy rodiny, športu a náboženstva.
8. Zachovanie funkčnosti nemocnice pre potreby občanov mesta a okolia a jej rozšírenie
o sociálne služby.
9. Modernizácia dopravného systému v meste.
10. Rozvoj mestských častí
Konkrétne opatrenia: „Nebudú sa zvyšovať miestne dane. Dôchodcovia nebudú platiť
daň z nehnuteľností. Dôchodcovia budú mať MHD zadarmo. Dôchodcovia budú mať vo
vybraných reštauráciách jedno teplé jedlo denne za 1 euro. Viacdetné rodiny budú platiť
zníženú daň z nehnuteľností. Druhé a ďalšie dieťa v rodine bude mať zníženú platbu za
predškolské zariadenia. Samospráva zvýši počet nájomných bytov s nižším nájomným.
Náklady na správu mesta sa znížia o tridsať percent. TEHOS sa stane majetkom OSBD
a spoločenstiev bytov, teda tých, ktorí odoberajú teplo a platia zaň. Investície do jednotlivých
mestských častí budem rozdeľovať pevnou čiastkou na obyvateľa. O použití týchto
prostriedkov budú rozhodovať mestské výbory bez vplyvu primátora. V MHD zavediem
autobusy

na elektrický pohon, v druhej etape zavediem do mestskej prevádzky autá na

elektrický pohon. Spojím mestské časti s centrom cyklotrasami. Vo všetkých výberových
konaniach bude prítomný náhodne vybraný občan mesta. Na Gäcel postaví mesto most cez
rieku Oravu s kruhovou križovatkou na Bysterci. V činnosti samosprávy sa bude pri
dôležitých otázkach využívať referendum. Realizácia ekonomických opatrení, ktoré navrhujem
prinesú 500 euro na osobu a rok. To znamená, do 3-člennej rodiny príde ročne o 1500 eur
viac“.
Volebný program Mgr. Romana Matejova mal desať pilierov:
1.

Vytvárať podmienky deťom a mládeži na zmysluplné využívanie voľného času,
zaviesť finančný príspevok mesta, aby všetky deti mali možnosť navštevovať
krúžky, umelecké školy a záujmové útvary.
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2.

Realizovať aktivity vedúce k vytváraniu nových pracovných príležitostí
a získavaniu investorov.

3.

Budovať nové ihriská, športoviská a relaxačné zóny.

4.

Stanoviť nový rozmer kultúry v meste s dôrazom na pestovanie kultúrnosti
života občanov.

5.

Rozširovať parkovacie plochy a realizovať nový systém parkovania v meste.

6.

Zefektívniť prácu mestského úradu, súčasťou ktorej bude aj profesionálna
a moderná komunikácia s občanmi.

7.

Skvalitniť život občanov v mestských častiach.

8.

Napomáhať stabilizovať a revitalizovať nemocnicu s poliklinikou v spolupráci
s jej zriaďovateľom Žilinským samosprávnym krajom.

9.

Umožňovať seniorom zmysluplné prežívanie krásnej jesene života plnej
kultúrno-spoločenských a športových aktivít.

10.

Aktívne bojovať proti kriminalite v meste.

Mgr. Roman Matejov považoval za veľmi dôležité úspešne dokončiť rozbehnuté akcie
na úseku výstavby:
-

rekonštrukciu Hviezdoslavovho námestia,

-

dobudovanie obchodného areálu v priestoroch bývalých kasární,

-

rekonštrukciu Základnej školy Janka Matúšku v Starom meste,

-

obchodný dom Verex, priestor autobusového nástupišťa a polyfunkčný dom
Rufin,

-

dobudovanie saunového sveta v aquaparku AquaRelax,

-

dokončenie obytných blokov na sídlisku Brezovec,

-

cesta a inžinierske siete v priemyselnej zóne Mokraď.

Volebný program Mgr. Romana Matejova bol precízne pripravený a podrobne
rozpracovaný podľa kompetencií samosprávy na jednotlivé úseky. Absolvoval verejné
hovory s občanmi a do svojho volebného programu doplnil ich požiadavky.
Na úseku ekonomiky mesta a finančnej politiky zámery obsahovali presadzovanie
zodpovednej rozpočtovej politiky a zohľadňovali základné priority mesta v nasledovných
bodoch: 1. zlepšiť podmienky na podnikanie v našom meste, aby sme zabezpečili ľuďom
prácu, 2. v krátkodobom horizonte nerozbiehať ďalšie veľké investičné projekty z rozpočtu
mesta, ale sústrediť sa na zlepšenie služieb občanom, 3. zvýšiť efektivitu využívania majetku
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mesta, vo väčšej miere využívať EU fondy a možnosti spolupráce so súkromným sektorom, 4.
výťažok z prípadného predaja nepotrebného majetku investovať do zlepšenia verejnej
infraštruktúry, 5. zvýšiť informovanosť občanov o hospodárení mesta a umožniť im podieľať
sa na rozhodovaní o prioritách rozpočtu, 6. zlepšiť hospodárenie mestských spoločností tak,
aby neboli zbytočnou záťažou pre rozpočet mesta, ale aby doň prinášali príjmy, 7. počas
volebného obdobia znížiť dlh mesta, 8. zverejniť zmluvy a faktúry, aby sa minimalizoval
priestor pre korupciu a klientelizmus, 9. vo väčšom rozsahu využívať elektronické aukcie,
ktoré šetria prostriedky mesta pri verejnom obstarávaní.
Na úseku Mestského úradu, mestských spoločností, bezpečnosti a verejného
poriadku: 1. komunikovať s občanom, viac vtiahnuť občanov do verejného života formou
ankiet, súťaží a prieskumov názorov, 2. optimalizovať organizačnú štruktúru mestského
úradu, 3. zintenzívniť prácu s tretím sektorom, 4. skvalitniť prácu s inštitúciami na území
mesta, 5. reorganizovať systém práce mestských obchodných spoločností za účelom
zefektívnenia a zároveň znižovania finančných nákladov samotného mesta, 6. priblížiť
činnosť mestskej polície bližšie k občanom, 7. transparentnosť vo všetkých sférach činnosti
mesta, 8. prostredníctvom webovej stránky mesta zverejňovať viac informácií zo všetkých
oblastí, 9. elektronizácia služieb pre občanov i podnikateľov, 10. zásadne zefektívniť
administratívu na mestskom úrade v prospech občana, 11. projekt Stop kriminalite –
vypracovať efektívny plán s cieľom znižovania kriminality na území mesta a implementovať
ho do praxe.
Na úseku výstavby, rekonštrukcie, dopravy, miestneho hospodárstva a životného
prostredia: 1. umožniť investorom výstavbu nových výrobných hál s cieľom vytvorenia
nových pracovných miest predovšetkým v priemyselnej zóne Mokraď, 2. vypracovať
parkovací systém mesta s uvedením do praxe, 3. doriešiť trasovanie rýchlostnej komunikácie
R3 tak, aby čo najmenej zasahovala do života mesta, 4. z prostriedkov eurofondov postupne
rekonštruovať materské školy, základné umelecké školy a mestské kultúrne stredisko, 5.
rekonštruovať chodníky a schodiská, 6. vytipovať nové lokality na individuálnu bytovú
výstavbu, pripraviť ich v zmysle zmeny územného plánu mesta a podporiť výstavbu
inžinierskych sietí, 7. podporiť výstavbu nových bytových domov, 8. dobudovať saunový svet
v aquaparku AquaRelax, 9. zasadiť sa o presadenie vybudovania mosta z Bysterca na Gäceľ
do investičných priorít Žilinského samosprávneho kraja a cestu pod Kuzmínovom na Gäceľ
premeniť na korčuliarsku a cyklistickú dráhu, 10. dobudovať v centre mesta verejné WC, 11.
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modernizovať systém separovaného zberu v meste, 12. revitalizovať mestskú zeleň,
zveľaďovať

kvetinovú výzdobu mesta, pravidelne udržiavať trávnaté plochy a celkovú

čistotu v meste, 13. sprísniť postihy pre znečisťovateľov životného prostredia, obmedzovať
nelegálne skládky odpadu, 14. rekultivovať starú mestskú skládku komunálneho odpadu
v Širokej, 15. zabezpečiť výstavbu nových detských ihrísk, rekonštruovať existujúce detské
ihriská, 16. zabezpečiť výstavbu nových parkovacích miest v meste, 17. prehodnotiť
jednotlivé spoje MAD v prospech požiadaviek občanov.
Na úseku školstva, mládeže a športu: 1. vytvárať dostupné prostriedky
regeneráciu

pre

síl pedagogických zamestnancov na území mesta v mestských športových

zariadeniach a aquaparku AquaRelax, 2. dotvoriť športový areál na Veľkom Bysterci
vybudovaním nových športovísk, 3. z Dolného Kubína vybudovať centrum tréningov,
športových sústredení a relaxu pre domácich športovcov, mládež i návštevníkov mesta, 4.
mestské športové strediská viac sprístupniť verejnosti, 5. vybudovať menšie oázy športu,
relaxu a detské ihriská na viacerých územiach mesta, 6. systematicky podporovať talentovanú
mládež v oblasti vedy, kultúry a športu formou finančného fondu, 7. vytvoriť mestský
metodický orgán s cieľom aktuálneho vzdelávania učiteľov jednotlivých predmetov
a skvalitnenia podmienok vzájomnej komunikácie, 8. vytvárať podmienky pre lepšie
vybavenie škôl učebnými pomôckami, skvalitňovať ich materiálno-technické podmienky, 9.
vytvárať podmienky pre činnosť univerzity tretieho veku, 10. podporovať spoluprácu
podnikov so strednými školami s dôrazom na rozvojové odbory, 11. zapojiť mladých ľudí do
diskusie o meste a do rozhodovacieho procesu, 12. vytvoriť podmienky pre vyučovanie
slovenského jazyka v partnerských zahraničných mestách, 13. pripraviť podmienky na
rekonštrukcie ostatných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 14. zlepšiť materiálnotechnologické vybavenie športových zariadení a zabezpečiť ich efektívnejšiu využiteľnosť,
15. vytvoriť nový systém vzájomnej komunikácie a spolupráce medzi športovými klubmi, 16.
aktívne podporovať šport v školách, 17. vybudovať centrálny skatepark pre mládež, 18.
rozšíriť kapacitu materských škôl na území mesta.
Na úseku kultúry: 1. zrekonštruovať mestské kultúrne stredisko a vytvoriť z neho
kvalitnú inštitúciu klasickej, ľudovej i modernej kultúry, 2. vytvoriť kultúrno-umeleckú radu
mesta ako poradný orgán primátora mesta, 3. v roku 2013 sa stať partnerom mesta Košíc
v rámci projektu „Európske hlavné mesto kultúry“ a umožniť naším občanom zažiť špičkové
kultúrne podujatia, 4. umelecky využiť nábrežie Oravy medzi mostami, 5. komplexne riešiť
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propagáciu kultúrnych a umeleckých podujatí v meste, 6. realizovať projekt „Kultúra do
mestských častí“, 7. systematicky podporovať najvýznamnejšie kultúrne a umelecké podujatia
v meste, 8. Zmeškalov hudobný dom – umožniť vznik novej kultúrnej ustanovizne, ktorá
bude slúžiť na vzdelávanie mládeže v oblasti kultúry a koncerty vážnej hudby, 9. umožniť
založenie stálej umeleckej zóny, 10. vytvoriť podmienky pre vznik umeleckej akademickej
pôdy – Katedry starej hudby, 11. podporovať rôzne združenia v činnosti a organizácií
kultúrnych festivalov formou grantového systému „Šanca pre všetkých, 12. modernizovať
kino Choč, 13. spustiť novú súťaž v Dolnom Kubíne pod názvom „plagát roka“, 14. obnoviť
vydávanie novín občanov mesta – Kubín.
Na úseku – sociálna oblasť, rodina, zdravotníctvo, cirkev: 1. napomáhať stabilizovať
a revitalizovať nemocnicu s poliklinikou v spolupráci s jej zriaďovateľom ŽSK, 2. sústrediť
sa na udržateľnosť a kvalitu sociálnej infraštruktúry služieb a zariadení v meste, za ktoré
Dolný Kubín dostal najvyššie ocenenia v Slovenskej republike, 3. zavádzať nové služby pre
odkázaných občanov, 4. sociálna a komunitná rehabilitácia – socializácia vybraných
cieľových skupín obyvateľstva, podať im pomocnú ruku pri návrate do normálneho života, 5.
zazmluvniť nedostatkové a podporné služby pre občanov mesta poskytované tretím sektorom.
6. spolupracovať pri zabezpečovaní služieb starostlivosti o dlhodobo chorých, 7. hospicová
starostlivosť – službu zabezpečovať personálom s pevnými duchovnými a morálnymi
zásadami, 8. postupne premieňať Dolný Kubín na bezbariérové mesto, umožniť telesne
postihnutým občanom plnohodnotne sa zapojiť do života v meste, podmienku bezbariérového
vstupu aplikovať v každom stavebnom povolení, 9. umožňovať seniorom zmysluplné
prežívanie jesene života s dôrazom na organizovanie kultúrnych, spoločenských, športových
i turisticko - poznávacích aktivít, 10. dôchodcom nad 70 rokov vyplácať finančný príspevok
pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, 11. podporovať aktivity Jednoty dôchodcov
a satelitných klubov dôchodcov zriadených mestom, spolupracovať s Radou seniorov, 12.
pokračovať v tradícii organizovania Vianočného benefičného koncertu pre nemocnicu, 13. na
báze partnerstva úspešne spolupracovať s predstaviteľmi všetkých cirkví, 14. finančná
podpora rodinám pri narodení dieťaťa, 15. umožniť vznik a fungovanie zariadenia na spôsob
detských jaslí.
Na úseku zamestnanosti a podnikateľského prostredia: 1. aktívne získavať nových
investorov do mesta za účelom vytvárania nových pracovných príležitostí, 2. získať pozemky
do vlastníctva mesta, zabezpečiť dopravnú komunikáciu, inžinierske siete a ponúknuť
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investorom na výstavbu nových výrobných priestorov, 3. spolupracovať s miestnymi
podnikateľmi, zaujímať sa o ich problémy, hľadať spoločné riešenia vhodné pre mesto
i zamestnávateľov, 4. prostredníctvom, vybraných mestských komunikačných prostriedkov
umožniť vznik burzy práce pre našich občanov, 5. podporovať vznik chránených pracovných
dielní pre telesne postihnutých spoluobčanov.
Na úseku energetiky a tepelného hospodárstva: 1. zamerať sa na zníženie
ekonomickej náročnosti pre občanov v oblasti tepelnej energetiky v meste Dolný Kubín cez
mestskú spoločnosť TEHOS, s. r. o. 2. zamerať sa na podporu vybudovania energeticky
sebestačného mesta Dolný Kubín s využitím všetkej biomasy nachádzajúcej sa v blízkosti
mesta Dolný Kubín, vrátane využitia predpokladaného potenciálu geotermálnej energie, 3.
v MsZ zabezpečiť schválenie vypracovanej koncepcie rozvoja mesta Dolný Kubín v tepelnej
energetike, ktorá sa stane súčasťou územno-plánovacej dokumentácie mesta Dolný Kubín, 4.
zaoberať sa možnosťou výroby elektrickej energie z biomasy v biomasovej kotolni Bysterec,
5. zabezpečiť vytvorenie podmienok pre systémový rozvoj existujúcich sústav tepelných
zariadení na území mesta s cieľom dosiahnuť spoľahlivosť a bezpečnosť dodávky tepla,
hospodárnosť pri výrobe, rozvode a spotrebe tepla na princípe trvale udržateľného rozvoja
s dôrazom na ochranu životného prostredia a v súlade so zámermi energetickej politiky
Slovenskej republiky a záväznými legislatívnymi predpismi v oblasti energetiky.
Na úseku turistiky, cestovného ruchu a zahraničných vzťahov: 1. využiť kultúrne
tradície a pamiatky mesta v rozvoji cestovného ruchu, 2. umožniť občanom nášho mesta
spoznávať družobné partnerské mestá v zahraničí a ich kultúru, 3. spojiť mesto s okolím –
sprístupniť okolie mesta pomocou turistických chodníkov a umožniť občanom i návštevníkom
relax, prechádzky s výhľadom na mesto, 4. spolupracovať s Klastrom Orava a spoločne
ponúkať pre potenciálnych návštevníkov nášho mesta balíky služieb (turistika, pamiatky,
kultúrne predstavenia, festivaly, športové vyžitie, ubytovanie, stravovanie, sprievodcovské
služby), 5. spolupracovať s Klubom turistov v Dolnom Kubíne s cieľom spoločného
budovania turistických chodníkov a zapojenia sa do turistickej činnosti širšieho okruhu
občanov, 6. propagovať mesto na medzinárodných výstavách cestovného ruchu, 7.
podporovať spoločné projekty s domácimi i zahraničnými partnermi, 8. pripraviť ponuku
možností rekreácie v družobných mestách Dolného Kubína, 9. urobiť z Kuzmínova integrálnu
súčasť mesta pre všetky vekové kategórie s premostením potoka za Oravskou galériou
a vybudovaním chodníka na Kuzmínovo.
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Priority mestských častí boli nasledovné: 1. Na Brezovci vybudovať ďalšie
parkovacie miesta, vybudovať a rekonštruovať ďalšie chodníky, dobudovať športový areál pri
umelej tráve, vrátane osvetlenia, dopravné a pešie napojenie na Ul. železničiarov, zlepšiť
prístupovú komunikáciu ku garážam a k záhradkám. 2. Na Bysterci vybudovať ďalšie
parkovacie miesta, vybudovať prepojovaciu komunikáciu pri SOUS k aquaparku a odľahčiť
dopravu cez sídlisko, dobudovať pešiu kolonádu pri rieke Orave, vybudovať ďalšie detské
ihriská, rekonštruovať chodníky. 3. Na Banisku rozšíriť parkovacie plochy, pokračovať
v odvodňovaní sídliska, zlepšiť prístupovú komunikáciu ku garážam a záhradkám, vymeniť
antuku na ihrisku za umelú trávu, rekonštruovať všetky schody, upraviť priestor pred
nákupným strediskom. 4. V Starom meste rozšíriť parkovacie plochy, rekonštruovať
chodníky a schodiská, revitalizovať mestskú zeleň a mobiliár, vyriešiť problémy križovatky
v priestore Tesco – železničné priecestie, opraviť komunikácie okolo Tesca, vyriešiť chodník
od priecestia na Ulicu Bernolákovu a Ulicu železničiarov. 5. Na Kňažej vybudovať
kanalizáciu a chodník popri štátnej ceste, vybudovať multifunkčné ihrisko pri základnej škole,
rekonštruovať základnú školu, dôraznejšie kontrolovať verejné priestranstvá políciou,
dobudovať chodníky, rekonštruovať povrch miestnych komunikácií a chodníkov. 6. Na
Mokradi vybudovať chodník popri štátnej ceste, vybudovať chodník od železničného
priecestia na Kocmáľ, vybudovať parkovisko pri dome smútku, rekonštruovať požiarnu
zbrojnicu, vybudovať chodník ku Jelšavskej lavici. 7. V Záskalí vybudovať chodník popri
komunikácii smerom na Bysterec, vybudovať multifunkčné ihrisko, vyriešiť problematické
križovatky – výjazd na cestu prvej triedy I/70 a výjazd na Kubínsku hoľu, dostavať
inžinierske siete a komunikácie na IBV Lány, doriešiť využitie areálu bývalej materskej
školy. 8. Na Medzihradnom rozšíriť cintorín, stabilizovať cestu na Ul. Šmidkeho, vybudovať
multifunkčné ihrisko, revitalizovať detské ihrisko pri starom obchode, zregulovať potok,
presadiť opravu cesty na Srňacie v rámci kompetencií Žilinského samosprávneho kraja. 9. Na
Malom Bysterci rekonštruovať ihrisko, vybudovať chodník na cintorín, rekonštruovať
komunikácie, verejné osvetlenie a oporný múr. 10. V Beňovej Lehote rekonštruovať cestu na
Kubínsku hoľu, podporiť výstavbu inžinierskych sietí novej IBV, vybudovať komunikáciu
k novej zástavbe, zregulovať potok.
Mgr. Roman Matejov (SDKÚ, KDH, SaS) dostal v komunálnych voľbách 4227 hlasov,
Ing. Milan Ďaďo (NEKA) dostal 604 hlasov. Občania mesta Dolný Kubín zvolili za svojho
primátora Mgr. Romana Matejova, ktorý prevzal funkciu primátora mesta dňa 27.
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decembra 2010. Zástupcom primátora mesta sa stal Mgr. Gustáv Turčina dňa 29. 12. 2010.
Prednostom Mestského úradu v Dolnom Kubíne sa stal Mgr. Peter Markovič.
O poslanecké stoličky sa uchádzalo 64 kandidátov, z nich päťdesiat jeden nominovali
politické strany a trinásť bolo nezávislých. Politická strana SMER-SD nominovala devätnásť
kandidátov, čiže najvyšší možný počet, SDKÚ-DS a KDH nominovali šesť kandidátov, ĽSHZDS šiestich, SaS troch, KSS dvoch, SNS dvoch a SDĽ jedného. Za poslancov mestského
zastupiteľstva boli zvolení: MUDr. Eva Hrudová (SDKÚ, dostala 733 hlasov), MUDr.
Peter Šulej (SDKÚ, 681 hlasov), MUDr. Juraj Štefák (SDKÚ, 646 hlasov), PaedDr.
Ľubomír Bláha (SMER, 600 hlasov), Ing. Alena Skirčáková (SMER, 568), Ing. Anton
Krákorník (SMER, 556), MUDr. Juliana Gregová (KDH, 537), Ľubomír Záň (SMER,
514), Ing. Zdena Poracká (NEKA, 506), Mgr. Ján Raclavský (SDKÚ, 504), Mgr. Matúš
Lakoštík (KDH, 485), Mgr. Gustáv Turčina (SDKÚ, 453), MUDr. Metod Kulich (KDH,
438), Ing. Ján Šimún (SDKÚ, 395), Mgr. Vladimír Kubišta (SDKÚ, 340), Bc. Pavol
Heško (NEKA, 351), Mgr. Juraj Jonák (SDKÚ, 299), Pavol Halaša (SMER, 263) a Ing.
Ľudovít Behula (KDH, 214).
Mestská volebná komisia zasadla prvýkrát dňa 7. októbra 2010, predsedom bol JUDr.
Ján Chovančák (SMER-SD) a podpredsedom Ing. Vladimír Adamec (SDKÚ-DS). V meste
Dolný Kubín bolo 15493 oprávnených voličov v piatich volebných obvodoch a osemnástich
volebných okrskoch: volebný obvod č. 1 – Mokraď, Kňažia, Záskalie, volebný obvod č. 2 –
Staré mesto, volebný obvod č. 3 – Banisko, Medzihradné, volebný obvod č. 4 – Brezovec a
volebný obvod č. 5 – Veľký Bysterec, Malý Bysterec, Beňová Lehota.

Výstavba a životné prostredie
Dolnokubínčania počas roka žili výstavbou rýchlostnej cesty R3. Dňa 9. februára 2010
sa obyvatelia Dolného Kubína stretli na verejnom hovore v kine Choč, ktorého témou bola
výstavba rýchlostnej cesty R3 cez mesto a jej varianty. Aj keď poslanci schválili zelený
variant (Malý Bysterec, Beňová Lehota, Záskalie), obyvatelia mestských častí, ktorých sa
dotkla, nesúhlasili. Obávali sa, že výstavbou cesty nad Záskalím prídu o stavebné pozemky.
Národná diaľničná spoločnosť bola za najlacnejší a najkratší červený variant, ale tento
z pohľadu obyvateľov by znamenal neželanú dominantu nad Dolným Kubínom - cestné
estakády a nie Choč. Verejný hovor pripomínal „vriaci kotol“ a niektorým občanom sa
nepáčilo, že sa ho nezúčastnil primátor mesta a oznam o verejnom hovore nebol adekvátne
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spropagovaný. Informácia bola len na úradnej tabuli. Počas búrlivej diskusie bolo v kine
„dusno“. Želmíra Pavlíková z NDS chvíľami strácala trpezlivosť a vyslovila poznámku: „Keď
ste proti pokroku, nebude sa stavať nič“.
Červený alebo zelený variant? K iniciatíve „Zachráňme naše mesto“ bojujúcej za
zelený variant sa na facebooku pridalo takmer 1300 členov (20. marec 2010). Medzitým
vstúpil do hry tretí variant. Národná diaľničná spoločnosť, ktorá doposiaľ presadzovala
kratšiu a lacnejšiu červenú trasu, prišla s kompromisným riešením – pozastaviť prebiehajúci
proces posúdenia vplyvov na životné prostredie (EIA) pre navrhovanú činnosť Rýchlostná
cesta R3 Dolný Kubín – diaľnica D1 a technicky dopracovať a posúdiť v procese EIA hnedý
variant z technickej štúdie spracovanej spoločnosťou Dopravoprojekt z Liptovského
Mikuláša. Hnedý variant tzv. tunelový, meria približne štyri kilometre. Prvý tunel by
smeroval zo Bzín za Medzihradné. Potom nasledovala jeho nadzemná časť. Rýchlostná
komunikácia pokračovala druhým tunelom, ktorý skončil nad Vyšným Kubínom. Vedúci
odboru výstavby Mestského úradu Ing. Marián Smoleň ho považoval za najrozumnejší a na
mesto by mal minimálny dopad. Obec Bziny s polohou variantu nesúhlasila pre plánovanú
výstavbu sedemdesiatich rodinných domov v budúcnosti.
Obyvatelia Fučíkovej ulice si skracovali cestu domov z mesta chodníkom okolo starého
cintorína na Bysterci pri železničnej stanici, ale počas dažďov a sneženia bol prechod hore
svahom rizikový. V máji tu pracovníci Technických služieb vybudovali nové schody.
Jediné dopravné ihrisko pre deti na Orave bolo vybudované pri Základnej škole P.
Škrabáka na sídlisku Brezovec. V tomto roku bola dokončená svetelná signalizácia na
dopravnom ihrisku. Na vybudovaní skúšobnej dopravnej plochy mala zásluhu mestská
polícia. Väčšinu potrebných finančných prostriedkov na výstavbu získala z Fondu prevencie
kriminality. Ihrisko bolo otvorené v jarných a jesenných mesiacoch a na deti dohliadali
mestskí policajti a učitelia. Deti tu získavali praktické zručnosti a skúsenosti.
Dňa 10. júna 2010 bol slávnostne odhalený základný kameň rekonštrukcie
a modernizácie Základnej školy Janka Matúšku v Dolnom Kubíne, ktorej realizácia mala
prebiehať v období jún 2010 – jún 2011. Na financovaní projektu (1.550.442,37 EUR) sa
podieľajú Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR – Štrukturálne fondy EÚ v rámci
regionálneho operačného programu, infraštruktúra vzdelávania a Mesto Dolný Kubín.
Dňa 16. augusta 2010 začali stavebné práce na rekonštrukcii Hviezdoslavovho
námestia v Dolnom Kubíne. Mesto získalo peniaze na rekonštrukciu

z Regionálneho
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operačného programu v rámci opatrenia „Regenerácia sídel“. Pri výbere dodávateľa prác
rozhodovala najnižšia cena. Zákazku za 1,12 milióna EUR bez DPH dostalo konzorcium
Združenie Hviezdoslavovo námestie Dolný Kubín založené zo žilinských firiem Váhostav –
SK a Hastra a spoločnosti Omoss z Trstenej.
V auguste 2010 začali stavebné práce na rozšírení technickej a dopravnej
infraštruktúry v priemyselnej zóne na Mokradi. Mesto Dolný Kubín získalo dotáciu vo
výške

330 tisíc EUR na plynovod, vodovod, rozvody verejného osvetlenia, nové cesty

a chodníky. V priemyselnej zóne vyrábali dve strojárske firmy, ale zámer investovať tu
avizovali ďalšie tri strojárske firmy, z toho dve dolnokubínske.
Začiatkom októbra 2010 sa skupina mladých ľudí z nášho mesta pod vedením Jána
Raclávskeho, predsedu mládežníckej organizácie SDKÚ – DS Nová Generácia v Žilinskom
kraji, zapojila do projektu „72 hodín bez kompromisu“. Mladí ľudia ukázali, že im nie je
ľahostajné životné prostredie v našom meste. Sadili stromčeky v okolí Aquaparku a čistili
brehy rieky Oravy v mestskej časti Záskalie. Za mesto podporil mladých ľudí viceprimátor
Roman Matejov, ktorý sa aktívne zúčastnil vysádzania zelene.
Mestská časť Srňacie bola dlhodobo na okraji záujmu vedenia mesta Dolný Kubín, hoci
tu návštevník nájde malebnú prírodu. Úpadok sa prejavil v dezolátnom stave cesty
i zapáchajúceho potoka, v ktorom končil obsah žúmp rekreačných zariadení. Podnikatelia
v cestovnom ruchu rozhodli vybudovať ČOV a výstavba sa podarila do jesene 2010.
Postavenie čističky odpadových vôd s dvojnásobnou kapacitou akú hotel v Srňacom potrebuje
je len prvým krokom. Druhým je napojenie rodinných

domov a ostatných zariadení

v mestskej časti k nej. Čistá voda a čistý vzduch boli podmienkou premeny nášho jedinečného
Srňacieho na rekreačnú a oddychovú zónu.
Technické služby mesta Dolný Kubín aj v tomto roku ozdobili mesto kvetmi.
Zamestnanci vysadili 19335 kvetov na záhonoch a 204 v kvetináčoch na kolonádnom moste.
Kvetmi ozdobili štrnásť stĺpov verejného osvetlenia a po celom meste rozmiestnili 35
kvetinových pyramíd z muškátov. Starali sa o 52,3 hektárov trávnikov, 4 fontány, 20 detských
pieskovísk, verejné osvetlenie (2048 bodov), vianočnú svetelnú výzdobu, opravili 42 lavičiek.
Technické služby mesta

Dolný Kubín zabezpečovali zber, odvoz i likvidáciu

komunálneho odpadu v meste. Produkcia komunálneho odpadu predstavovala 491,92 ton
odpadu mesačne. Pri čistení mestských komunikácii a chodníkov sa pozbieralo 849,13 ton
odpadu. Po meste bolo rozmiestnených 2131 zberných nádob, z toho 630 malo objem 1100
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litrov, 1501 malo objem 110 litrov a malých smetných nádob (košov) bolo 293. Uskutočnilo
sa 108235 vývozov komunálneho odpadu. Separovaný odpad predstavoval 425,44 ton a zo
šiestich nelegálnych tzv. čiernych skládok odpadu sa odviezlo 35 ton odpadu. Technické
služby

mesta zabezpečovali letnú a zimnú údržbu mestských komunikácií, chodníkov,

zábradlí, schodov, detských ihrísk a parkov. Opravili 1127,60 m2 komunikácií. Starali sa
o 704 zvislých dopravných značiek. Z celkového počtu 668 uličných vpustí vyčistili 295
a sedem odvodňovacích kanálov. V meste bolo osem lavíc pre peších, z toho dve opravili.

Rozpočet mesta a hospodárenie
Rozpočet mesta Dolný Kubín na rok 2010 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2010
schválilo mestské zastupiteľstvo dňa 17. decembra 2009 uznesením č. 269/2009 ako
prebytkový, s príjmami vo výške 8.450.582 EUR a výdavkami vo výške 8.433.111 EUR,
prebytok predstavoval 17.471 EUR.
Rozpočet prešiel počas roka 2010 viacerými úpravami, čím boli navýšené príjmy na
výšku 13.959.595 EUR a výdavky na výšku 13.948.193 EUR. Rok 2010 bol poznačený
finančno-hospodárskou krízou v národnom hospodárstve. Dopad hospodárskej krízy výrazne
ovplyvnil vývoj príjmov rozpočtu. Na základe týchto skutočností boli výdavky rozpočtu
mesta v priebehu prvého polroka viazané a v druhom polroku krátené.
Výročná správa, záverečný účet Mesta Dolný Kubín za rok 2010, zhodnotenie
programového rozpočtu mesta Dolný Kubín, inventarizácia majetku mesta Dolný Kubín,
štatistické tabuľky a súvisiace prílohy obsahovali vyše dvesto strán a sú súčasťou zápisnice
mestského zastupiteľstva. Pre občanov boli publikované na webovej stránke mesta.
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Tabuľka ukazuje skutočnosť k 31. decembru 2010 vrátane rozpočtových organizácií
(znamienko mínus = strata, znamienko plus = zisk):
príjmy
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie
Spolu

výdavky

rozdiel

10.272.070,25

10.280.817,57

2.629.756,42

2.594.720,33

702.113,93

362.540,88

+339.573,05

13.238.078,78

+365.861,82

13.603.940,60

-8.747,32
+35.036,09

Rozpočet mesta sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálové príjmy
a kapitálové výdavky a finančné operácie.
Bilancia aktív a pasív. Ku dňu

účtovnej závierky mesto vykazovalo zostatok

bankových úverov vo výške 5.017.902,56 EUR. V roku 2010 mesto neposkytlo návratné
finančné výpomoci a ani v predchádzajúcich rokoch žiadne záruky iným fyzickým alebo
právnickým osobám.
Ku dňu 31. december 2010 vykazovalo mesto aktíva a pasíva vo výške 38.563.251,70
EUR. Neobežný majetok (dlhodobý nehmotný, hmotný a finančný majetok) predstavoval
zostatkovú hodnotu 31.356.656,26 EUR, obežný majetok (zásoby, pohľadávky, finančný
majetok) 7.196.852,08 EUR, časové rozlíšenie 11.743,36 EUR. Vlastné imanie (oceňovacie
rozdiely, fondy, výsledok hospodárenia) dosiahlo výšku 24.951.371,27 EUR, záväzky
(rezervy, záväzky, zúčtovania medzi subjektami verejnej správy, záväzkov voči ŠFRB,
bankové úvery) 8.171.565,31 EUR a časové rozlíšenie pasív 5.442.315,12 EUR
Informácia o výnosoch a nákladoch. Celkové výnosy predstavovali 8.748.851,18 EUR,
z toho napríklad daňové výnosy samosprávy 6.453.749,12 EUR, tržby za vlastné výkony
a tovar 248.126,15 EUR, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 915.158,08 EUR. Celkové
náklady

predstavovali 9.890.403,32 EUR, z toho napríklad spotreba materiálu a energie

1.122.988,33 EUR, služby 1.774.028,26 EUR, osobné náklady 2.497.827,75 EUR, odpisy
dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 771.397,56 EUR, rezervy a opravné položky
z prevádzkovej činnosti 363.308,28 EUR, náklady na transfery 2.974.728,75 EUR. Účtovný
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie bola strata vo výške 1.141.552,64 EUR.
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Prehľad výsledku hospodárenia mesta Dolný Kubín za rok 2010:
náklady

výnosy

-strata, + zisk

vlastná činnosť

5.934.388,56

7.767.564,67

+1.833.176,11

bežné transfery poskytnuté RO

2.365.004,92

-2.365.004,92

bežné transfery mimo VS

585.729,27

-585.729,27

bežné transfery ostatným subjektom

23.994,56

-23.994,56

bežné transfery zo ŠR a VS

420.968,09

420.968,09

0

kapitálové transfery zo ŠR a VS

176.896,11

176.896,11

0

bežné transfery od Eur. spol.

351.244,82

351.244,82

0

kapit. transfery od ostat. subjektov

32.177,49

32.177,49

0

9.890.403,82

8.748.851,18

SPOLU:

-1.141.552,64

Účtovná jednotka (mesto) navrhlo vykázaný mínusový výsledok hospodárenia za rok
2010 zaúčtovať na účet 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Rozbor plnenia príjmov za rok 2010. Rozpočet predstavoval výšku 13.257.480 EUR,
skutočnosť 12.901.826 EUR.
Daňové príjmy k 31. 12. 2010 v celkovej výške 5.884.736 EUR predstavovali plnenie
95%. Mali niekoľko položiek podľa kategórií daní, napríklad dane z príjmov a kapitálového
majetku, daň z majetku, daň za psa, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného
priestranstva a miestny poplatok za komunálne odpady. Dane z príjmov a kapitálového
majetku tvorili 4.638.140 EUR (94%), išlo o príjem na základe zákona NR SR č. 564/2002 Z.
z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov v územnej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Daň z majetku sa vyberala od 8123 daňovníkov v Dolnom Kubíne,
predstavovala príjem 666.601 EUR (105%). Daň za psa vo výške 15.824 EUR (105%) bola
zaplatená za 850 psov v meste. Daň za ubytovanie zaplatilo 46 subjektov v Dolnom Kubíne
vo výške 14.291 EUR (75%). Daň za užívanie verejného priestranstva zaplatilo 151
užívateľov vo výške 7.270 EUR (140%). Patrili tu užívatelia stavebného zariadenia,
predajného zariadenia, zariadenia na poskytovanie služieb, lunaparku a rôznych atrakcií.
Miestny poplatok za komunálne odpady zaplatilo 9889 FO, PO a podnikatelia vo výške
542.610 EUR (93%).

28

Nedaňové príjmy predstavovali 749.694 EUR (111%). Do ich štruktúry patrili príjmy
z podnikania a z vlastníctva majetku (prenajatie pozemkov, bytov, nebytových priestorov,
plagátovacích plôch, požiarnych zbrojníc), príjmy za materské školy, príjmy za
opatrovateľskú službu, sociálne služby, za ubytovacie zariadenia (Kotva I, STOP, Šanca,
Nádej, Senior), stravné v MŠ, stravné v Dennom centre seniorov, stravné v Zariadení
sociálnych služieb, za odpredaj prebytočného majetku, úroky z účtov, náhrady poistného
plnenia, refundácie z minulých rokov, výťažok z lotérii a iných podobných hier. Odvod
z výťažkov stávkovej kancelárie platí právnická osoba, sadzba odvodu je vo výške 5%
z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného roka. Granty a transfery boli plnené vo
výške 3.473.689 EUR a boli účelovo viazané na spoločný stavebný úrad, školský úrad, štátny
fond rozvoja bývania, rodinné prídavky, matriky, register občanov, dobrovoľné práce (Nádej),
regionálny rozvoj zamestnanosti, životné prostredie, aktivačné práce, cestnú dopravu,
dopravné školám, vzdelávacie poukazy, stravné, štipendium v hmotnej núdzi, dotácie školám,
sociálne zabezpečenie, komunitnú sociálnu prácu, výpadok podielových daní, projekt „O 5
minút 12“, ZŠ P. Škrabáka, ZŠ M. Kukučína, výchovu a vzdelávanie v MŠ, na voľby
a referendum.
Kapitálové príjmy za rok 2010 boli dosiahnuté vo výške 2.629.756 EUR (95%). Na
plnení týchto príjmov sa podieľali predaje mestských pozemkov, nehnuteľností, splátky
z predaných bytov a kapitálové granty a transfery z Ministerstva vnútra SR (zosuv pôdy
Banisko), Ministerstva hospodárstva SR (MK Mokraď), Ministerstva financií SR (sociálne
zabezpečenie), Eurofondov (ZŠ M. Kukučína, ZŠ J. Matúšku, ZŠ P. Škrabáka) a Obvodného
úradu (projekt informačný a polohový systém).
Rozbor čerpania výdavkov za rok 2010. Rozpočet výdavkov sa plánoval na
13.593.584 EUR a v skutočnosti vyšiel na 12.875.537 EUR. Výdavky verejnej správy na
zabezpečenie činnosti mesta vyplývajúce zo zákonov, vrátane činnosti delimitovaných zo
štátu na mesto, činnosť volených funkcionárov, poslaneckého zboru, chod mestského úradu
predstavovali 1.174.582 EUR (94%), výdavky na spoločný obecný úrad 37.310 EUR, ŠFRB
16.199 EUR, výdavky na matričnú činnosť 29.673 EUR, transakcie verejného dlhu 138.913
EUR, výdavky na policajnú službu 149.325 EUR, výdavky na požiarnu ochranu (požiarne
zbrojnice v Záskalí, Mokradi a Kňažej) 7.044 EUR.
Výdavky na ekonomickú oblasť predstavovali 438.380 EUR a obsahovali výstavbu
(výdavky na informačné tabule na Hviezdoslavovom námestí, spracovanie dokumentácie
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Hviezdoslavovho námestia), cestnú dopravu (výdavky na dopravné značenie, údržbu lávok,
údržbu a opravu zastávok, opravu zábradlí, zvodidiel, vysprávky miestnych komunikácií,
letnú a zimnú údržbu ciest a chodníkov, mestskú hromadnú dopravu) a cestovný ruch (účasť
na výstave Slovakiatour 2010).
Výdavky mesta na ochranu životného prostredia predstavovali 580.415 EUR, ktoré
sa vynaložili na likvidáciu komunálneho odpadu a znižovanie znečisťovania (čistenie
vodných tokov a kanalizácie).
Výdavky na bývanie a občiansku vybavenosť vo výške 467.370 EUR obsahovali
rozvoj mesta (výdavky na aktivačnú činnosť nezamestnaných, stravovanie, údržbu verejnej
zelene, detských ihrísk, energie, poistenie majetku), spravovanie majetku mesta, zásobovanie
vodou, verejné osvetlenie, bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované (prevádzka
verejných sociálnych zariadení, trhovísk, oprava a údržba bytového fondu).
Výdavky v skupine rekreačné a športové služby (514.155 EUR) obsahovali ceny na
športové podujatia, dopravné na športové podujatia, prenájom umelej trávnatej plochy,
prevádzku športových zariadení, mzdy pracovníkom, závodné stravovanie, odchodné,
nemocenské dávky, odvody do poisťovní, sociálneho fondu, výdavky za energie, vodné,
stočné, materiál, nájomné, súťaže, prevádzkovú účelovú dotáciu spoločnosti Aqua Kubín,
dotácie dvadsiatim telovýchovným jednotám a športovým klubom v meste.
Výdavky na kultúru. Mesto poskytlo dotáciu príspevkovej organizácii mesta
Mestskému kultúrnemu stredisku (207.323 EUR), ORBIS LIBRI (300 EUR), Kamile
Drengubjakovej na Folklórny Kubín (1500 EUR), združeniu Femina (1500 EUR), SZ telesne
postihnutých (1800 EUR) a AULOS (1800 EUR). Údržba pamätníkov v meste vyšla na 1.574
EUR a ostatné kultúrne služby (propagačné materiály, ocenenia, mestské kultúrne akcie,
ZPOZ, vecné a finančné dary, uvítanie detí do života, vedenie pamätnej knihy a kroniky,
tlmočnícka a prekladateľská činnosť) 17.680 EUR. Náklady na vysielanie mestskej televízie
Infoštudia Dolný Kubín predstavovali 102.200 EUR. Mesto podporovalo cirkvi, občianske
združenia, hradilo prevádzku domov smútku a údržbu cintorínov (12.739 EUR).
Výdavky na vzdelávanie (5.710.569 EUR) zabezpečovali prevádzku šiestich
materských škôl s jedálňami, štyroch základných škôl s jedálňami, štyroch školských klubov
a školských stredísk záujmovej činnosti, dvoch základných umeleckých škôl. Mesto poskytlo
dotáciu pre Cirkevnú spojenú školu A. Radlinského, súkromné CVČ Laura združenie, Jas
Media Plus s. r. o. a mládežníckemu parlamentu.
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Výdavky na sociálne zabezpečenie predstavovali 550.644 EUR. Zahŕňali výdavky na
denné centrum

domova dôchodcov, zariadenia opatrovateľských služieb, ostatnú

opatrovateľskú službu, prepravnú službu, pomoc občanom v hmotnej núdzi, zariadenia
sociálnych služieb (Kotva I., Kotva II., Nádej, Stop, Šanca), príspevky dôchodcom a matkám
pre novonarodené deti.
Kapitálové výdavky

boli rozpočtované na 2.991.546 EUR a čerpané vo výške

2.594.720 EUR na nasledovné akcie: nákup pozemkov, prístupovú komunikáciu k rodinným
domom v Beňovej Lehote, nové svetelné body verejného osvetlenia, projektovú prípravu,
rozšírenie informačného systému, geografický informačný systém mesta, miestnu
komunikáciu v m. č. Kňažia, spevnenie zosuvu pôdy na Banisku, informačný a polohový
systém pre MsP, stoličkový výťah pre zariadenie sociálnych služieb, rekonštrukciu
a modernizáciu ZŠ M. Kukučína, ZŠ P. Škrabáka, ZŠ J. Matúšku, projekt „brána jazykov
otvorená“, zakúpenie varného kotla pre ŠJ pri ZŠ J. Matúšku, zakúpenie kotla na ústredné
kúrenie pre ŠKD pri ZŠ J. Matúšku.
Finančné operácie na úseku príjmov (702.115 EUR) pokrývali výdavkové položky
rozpočtu.
Mesto vytváralo fondy: rezervný, sociálny, rozvoja bývania a fond talentovanej
mládeže. O použití rezervného fondu rozhodovalo mestské zastupiteľstvo, tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravovala kolektívna zmluva.
Zhodnotenie programov programového rozpočtu mesta Dolný Kubín za rok 2010.
Programový rozpočet mesta Dolný Kubín tvorilo pätnásť programov v roku 2010.
Vyhodnotenie jednotlivých programov sa skladá z vyhodnotenia podprogramov a prvkov,
formou vyhodnotenia schválených cieľov a výstupov a ich merateľných ukazovateľov.
Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola (upravený rozpočet 1.187.288 EUR,
plnenie 1.096.369 EUR, t. j. 92%). Program bol zameraný na plánovanie, riadenie činnosti
a úloh mesta s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov
mesta a zároveň na prezentovanie zámerov samosprávy mesta. Plnením cieľov mesto a jeho
volení zástupcovia vytvárali podmienky pre kvalitný život všetkých obyvateľov mesta
v rôznych oblastiach. Z programu bol financovaný grantový program „Šanca pre všetkých“,
výdavky na činnosť volených funkcionárov a poslaneckého zboru, výdavky na chod
mestského úradu, na členské príspevky v združeniach, vzdelávanie zamestnancov, na audit,
splátky úverov a územný plán.
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Program 2 – Propagácia a marketing (upravený rozpočet 121.557 EUR, plnenie
121.469 EUR – 100%). Program bol hlavným nástrojom na vytváranie pozitívneho obrazu
mesta a jeho reprezentácie doma i v zahraničí. Z programu bola financovaná výroba
propagačných materiálov, účasť na výstavách cestovného ruchu, výdavky na tlmočnícke
a prekladateľské služby, výdavky na vysielanie mestskej televízie, vedenie kroniky mesta
a pamätnej knihy mesta.
Program 3 – Interné služby (upravený rozpočet 643.561 EUR, plnenie 545.206 EUR –
85%). Program obsahoval interné služby, vykonávané odbornými útvarmi mestského úradu a
nakladanie

s majetkom

mesta.

Zahŕňal

výdavky

na

právne

služby,

vzdelávanie

zamestnancov, činnosť autodopravy MsÚ, údržbu majetku, výkupy pozemkov, pracovné
cesty, prenájom priestorov, voľby a mestský informačný systém.
Program 4 – Služby občanom (upravený rozpočet 89.923 EUR, plnenie 86.911 EUR –
97%). Program predstavoval služby samosprávy pre občanov, ktoré sú poskytované
v Klientskom centre v oblasti vydávania rybárskych lístkov a služieb občanom. Z programu
boli financované matričné úkony, stavebný poriadok, register občanov, údržba domov
smútku, cintorínov, trhovísk a verejných sociálnych zariadení.
Program 5 – Bezpečnosť (upravený rozpočet 208.005 EUR, plnenie 201.875 EUR –
97%). Program predstavoval komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste
Dolný Kubín. Obsahoval zabezpečenie dodržiavania poriadku, VZN, čistoty, spolupôsobenie
pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného
prostredia a plnenie stanovených úloh mestskej polície na úseku prevencie, ochrany pred
požiarmi a civilnej ochrany. Dôležité miesto v ochrane verejného poriadku v meste zastáva
monitorovací kamerový systém. Z programu bola financovaná mestská polícia, kamerový
systém v meste, dobrovoľné hasičské zbory a prevádzka požiarnych zbrojníc.
Program 6 – Odpadové hospodárstvo (upravený rozpočet 581.778 EUR, plnenie
566.286 EUR – 97%). Program

zahŕňal činnosti, ktorými sa zabezpečuje nakladanie

s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi – zber, odvoz, uloženie
a separovanie komunálneho odpadu. Z programu boli financované výdavky za komplexné
udržiavanie a čistenie dažďových vpustí pre bezproblémový odtok dažďových vôd, vývoz
komunálneho odpadu, zber separovaného odpadu a likvidáciu čiernych skládok.
Program 7 – Pozemné komunikácie (upravený rozpočet 825.828 EUR, plnenie 658.484
EUR – 80%). Program zahŕňal činnosti, ktorými mesto zabezpečuje celoročnú správu
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a údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a ich vybavenosti. Z programu bola financovaná
letná a zimná údržba ciest a chodníkov, cestných vpustí, rigolov, mreží, údržba dopravného
značenia, autobusových čakární, vybudovanie prístupovej cesty k rodinným domom
v Beňovej Lehote a výstavba miestnej komunikácie v Mokradi.
Program 8 – Mestská autobusová doprava (upravený rozpočet 133.753 EUR, plnenie
133.752 EUR – 100%). Program predstavoval nasledovné činnosti: služby dopravcu mestskej
autobusovej dopravy na zabezpečenie dohodnutého obslužného výkonu linkami mestskej
hromadnej dopravy v meste a do mestských častí na základe potrieb občanov. Z programu
boli financované výdavky na prevádzkovú dotáciu MAD a vykrytie straty SAD LIORBUS, a.
s. Liptovský Mikuláš.
Program 9 – Vzdelávanie (upravený rozpočet 7.836.219 EUR, plnenie 7.571.361 EUR
– 97%). Program predstavoval činnosť základných škôl, školských zariadení, materských škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, záujmové vzdelávanie detí a mládeže, základné
umelecké vzdelávanie, školské kluby a voľnočasové aktivity detí a mládeže. Z programu boli
financované aj neštátne školy a školské zariadenia v našom meste, ďalej výdavky na
rekonštrukciu ZŠ M. Kukučína, ZŠ P. Škrabáka a ZŠ J. Matúšku.
Program 10 – Šport (upravený rozpočet 342.565 EUR, plnenie 342.151 EUR – 99%).
V programe boli činnosti, ktoré súvisia so zabezpečením športových zariadení mesta,
organizovaním športových podujatí, podpora pre športové kluby, mládežnícke oddiely
i jednotlivcov.
Program 11 – Kultúra (upravený rozpočet 231.640 EUR, plnenie 231.428 EUR – 99%).
Program zahŕňal činnosti v oblasti kultúry, ktoré zabezpečuje Mestské kultúrne stredisko pre
občanov a návštevníkov v spolupráci s mestským úradom a základnými umeleckými školami.
Program 12 – Prostredie pre život (upravený rozpočet 687.569 EUR, plnenie 659.468
EUR – 96%). V programe boli činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať, udržiavať a skvalitňovať
životné prostredie a zabezpečujú vhodné podmienky života občanov. Patrili tu údržba verejnej
zelene, detských ihrísk, fontán v meste, deratizácia, verejné osvetlenie a riešenie havarijného
stavu – zosuvu pôdy na Banisku.
Program 13 – Bývanie (upravený rozpočet 89.606 EUR, plnenie 97.875 EUR – 109%).
Program predstavoval činnosti v oblasti vybavovania žiadostí občanov na bývanie v rámci
bytového fondu mesta, jeho správu a pôsobnosť mesta v oblasti poskytovania pôžičiek zo
Štátneho fondu rozvoja bývania, splátky úverov ŠFRB.
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Program 14 – Sociálne služby (upravený rozpočet 576.301 EUR, plnenie 532.853 EUR
– 93%). V programe boli zahrnuté sociálne služby poskytované občanom mesta na zmiernenie
ich sociálnej situácie. Mesto poskytlo rôznu sociálnu pomoc v oblasti opatrovateľskej služby,
stravovania, služieb pre seniorov, prepravnú službu sociálnym taxíkom, jednorázové finančné
príspevky pre rodiny a deti, seniorov, ťažko zdravotne postihnutým

občanom. Program

zahŕňa komplexné činnosti pre seniorov poskytované v kluboch dôchodcov a zariadeniach
opatrovateľskej služby.
Program 15 – Projekt AquaRelax (upravený rozpočet 392.600 EUR, plnenie 392.600
EUR – 100%). V tomto programe mesto poskytuje spoločnosti Aqua Kubín, s. r. o.
(spoločnosť so 100% majetkovou účasťou mesta) účelovú dotáciu na splácanie úveru.

Obchod, služby, podnikanie
Zavedenie mýtneho poplatku na cestách malo za následok protesty prepravcov, najmä
kamionistov, do ktorých sa zapojili aj Dolnokubínčania. Technické služby mesta Dolný
Kubín museli kúpiť palubné jednotky do trinástich áut, aby neporušili zákon. Palubná doska
v hodnote 101 EUR zvýšila spoločnosti náklady na vývoz komunálneho odpadu. Cestujúci
v autobusoch, ktoré jazdili po ceste prvej triedy I/59 platili drahšie cestovné. Aj autobusy
mestskej hromadnej dopravy prechádzali touto cestou v meste. Najbližšia mýtna brána
(mýtne registračné stredisko) k mestu Dolný Kubín bola na benzínovej stanici Slovnaft na
chotárnej hranici s Vyšným Kubínom a druhá pri Širokej v k. ú. Oravský Podzámok.
Mesto Dolný Kubín sa zúčastnilo XVI. ročníka výstavy cestovného ruchu v Bratislave
pod názvom „ITF Slovakiatour“ a výstavy Danubius Gastro v dňoch 22.-23. januára 2010
v priestoroch výstavného a kongresového centra Incheba Expo Bratislava. Celkom sa
zúčastnilo 768 vystavovateľov z 31 krajín. Región Oravy umiestnil svoju expozíciu tradične
do stánku v podobe drevenej koliby. Atmosféru dotvárala ľudová hudba a tradičná
pohostinnosť Oravcov (napr. špeciality ako syrové korbáčiky, slanina, pálenka hafurovica
a čučoriedkový koláč). Orava prezentovala svoju krásnu prírodu, kultúru, možnosti relaxu
a trávenia voľného času. Okrem mesta Dolného Kubína sa v stánku prezentovali obce
Zuberec, Habovka, Hruštín, Vitanová a ubytovacie zariadenia združené v spoločnosti Klaster
Orava – SKI Park Kubínska hoľa, Aqua Relax Dolný Kubín, penzión Koliba, hotel Park, hotel
Belez, hotel Orava, lyžiarske stredisko Roháče – Spálená a Zábava Hruštín. Združenie Klaster
Orava usiluje vybudovať z Oravy úspešnú turistickú destináciu a marketingovú značku, ktorá
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prinesie regiónu prosperitu a nové pracovné miesta. Veľtrh ponúkal aj nadviazanie nových
kontaktov,

výmenu

skúseností,

stretnutie

s odborníkmi,

verejnosťou

i osobnosťami

politického života. Napríklad oravský stánok navštívili predseda Žilinského samosprávneho
kraja Juraj Blanár, riaditeľ sekcie turizmu Ministerstva hospodárstva SR Gabriel Kuliffay
a meteorológ Peter Jurčovič.
Obyvateľov Záskalia dlhé roky trápi problematický výjazd z mestskej časti na hlavnú
cestu najmä v čase dopravnej špičky. Problémom sa zaoberalo vedenie mestského úradu
a poslanci MsZ. Dolnokubínski dopravní policajti navrhovali vybudovať pri Záskalí
okružnú križovatku. S týmto návrhom mesto nepochodilo u správcu cesty Slovenskej správy
ciest, Investičná výstavba Žilina, pre nedostatok finančných prostriedkov.
Oravské stavebné a bytové družstvo Dolný Kubín evidovalo 167 neplatičov s dlhom
236.000 EUR na začiatku roka 2010. Správca bytov považoval za neplatičov tých obyvateľov,
ktorí nezaplatili za byt dlhšie ako tri mesiace. Niektorým ľuďom, v dôsledku hospodárskej
krízy a zvýšenej nezamestnanosti, chýbali peniaze na nájomné, vodu a teplo.
Spoločnosť STK TEAM, s. r. o. v Dolnom Kubíne (Stanica technickej kontroly) si dňa
1. januára 2010 pripomenula desať rokov činnosti. Poskytovala záujemcom odborné posudky
na automobilové vozidlá.
Dolnokubínski mladí pekári Marek Ištok a Marián Ševčík mali dostatok skúseností vo
svojom odbore, ktoré získali v Rakúsku a Bratislave. Založili a otvorili novú pekáreň
s názvom

„Zlatý

klások“.

Piekli

podľa

vlastných

receptov

a ich

výrobky

sa

Dolnokubínčanom páčili, lebo boli chutné. Ich víziou bolo vytvoriť v našom meste sieť
mliečnych barov, kde by si ľudia pochutnávali na múčnych výrobkoch. Kým by ľudia čakali
na čerstvý chlieb, mohli by si pochutnať na dobrej vianočke alebo koláčiku s kávou alebo
kakaom. Propagovali návrat k pôvodným receptom, napr. orechový závin s orechmi a nie so
strúhankou, makový závin s makom atď. Medzi ich obľúbený chlieb patril ražný. Výrobky
predávali v jednom stánku na kolonádnom moste. Dolnokubínčania mali možnosť ochutnať
niečo nové. Doteraz kupovali pekárenské výrobky firiem Rusina, Včela, Špavor, Švarc atď.
Zlatník Braňo Penička vyštudoval klenotnícke remeslo v Kremnici a jeho talent bol
ocenený na mnohých šperkárskych súťažiach. Napríklad v kategórii „komerčný šperk“ sa
umiestnil na druhom mieste za výrobu prsteňa, ktorého hlavným motívom bola guľa, do
ktorej bolo vsadených 117 briliantov a thajské perly. Pracoval s manželkou, ktorá bola tiež
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profesionálna šperkárka. Ľudia si u majstra objednávali zhotovenie svadobných prsteňov,
obrúčok, náramkov, náušníc a rôznych príveskov. V móde bolo biele zlato.
Dolnokubínčanka Lenka Maňúchová sa zúčastnilo celoslovenskej súťaže nechtových
dizajnérov v kategórii profesionálov, kde získala druhé miesto za gélové nechty. Svojmu
povolaniu sa venovala päť rokov. Momentálne boli v móde krátke nechty, nalakované lakom
tmavej farby a upravené francúzskou manikúrou.
Dolnokubínčanka Mária Žondová sa na trhu s nehnuteľnosťami stala vynikajúcou
obchodníčkou. Maklérka na základe svojich obchodných výsledkov získala čestné členstvo
v prestížnej Národnej asociácii realitných kancelárii Realtor.
Tradičné Veľkonočné trhy v Dolnom Kubíne sa konali v dňoch 15.-16. marca 2010 na
Bysterci - na námestí Slobody pred mestským kultúrnym strediskom.
Oravská vodárenská spoločnosť v Dolnom Kubíne ponúkala občanom možnosť
otestovať svoju pitnú vodu zadarmo každoročne pri príležitosti Svetového dňa vody.
V ostatnom čase stálo vyšetrenie vody 70 EUR. Možnosť využilo deväťdesiatdeväť ľudí
z celého regiónu Oravy. Laboratórna kontrola sledovala vo vzorkách výskyt zdraviu
škodlivých látok. Prekročený limit päťdesiat miligramov na jeden liter laboranti zistili
v štrnástich prípadoch. Najvyššia nameraná hodnota dosiahla 140 miligramov dusičnanov na
jeden liter vody. Kuriozitou kontrolného dňa bol prípad, keď jeden záujemca nechtiac
priniesol namiesto vody liečivú minerálnu vodu.
Dolnokubínske firmy Fontana, SEZ, Nobel Automotive Slovakia a Miba Sinter sa
pustili do preškoľovania 122 svojich zamestnancov od začiatku apríla 2010. Dolnokubínsky
úrad práce im mohol preplatiť až osemdesiat percent vynaložených nákladov. Školili sa
majstri, predáci, robotníci, technici a špecialisti. Časť zamestnancov sa zdokonaľovala
v manažérskych zručnostiach, ostatní získavali oprávnenie na obsluhu vysokozdvižného
vozíka a iných činností. Lektorov (školiteľov) si vybrali firmy.
Firma Utilux Slovakia s. r. o. spustila výrobu spojovacieho materiálu a náradia pre
elektrotechniku a energetiku dňa 1. novembra 2000 v Dolnom Kubíne. V roku 2008 sa stala
dcérskou firmou spoločnosti Gustav Klauke GmbH a prevzala meno materskej spoločnosti.
Začlenením do nadnárodnej korporácie získal dolnokubínsky závod perspektívu, finančnú silu
a potenciál ďalšieho rastu. Firma si v tomto roku pripomenula desať rokov činnosti. Klauke
Slovakia dlhodobo spolupracuje so Strednou odbornou školou polytechnickou v Kňažej. Jej
žiaci absolvujú odbornú prax v závode, majú možnosť stať sa zamestnancami firmy po
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ukončení štúdia. Tí najšikovnejší chodia na školenia do materskej spoločnosti v nemeckom
Remscheide. Klauke podporuje aj študentov vysokých škôl, formou školení, stáží alebo
spracovaním diplomových prác vo firme. Spoločnosť začínala výrobu pred desiatimi rokmi
s 33 zamestnancami a v roku 2010 mala dvesto zamestnancov.
Právna úprava (novela zákona) o potravinách priniesla predajcom povinnosť
zabezpečiť pri predaji pečiva a chleba jednorázové rukavice, vrecká, kliešte a ďalšie technické
zariadenia od 1. mája 2010. Predaj pečiva kontrolovali inšpektori Štátnej veterinárnej
a potravinovej správy, ktorí mohli udeliť pokuty za nedodržiavanie zákona. Predajcovia si
povinnosť splnili. Na druhej strane predajne mali problém so zákazníkmi, ktorí sa pri nákupe
tovarov nesprávali podľa nového poriadku. Mnohí nepoužívali rukavice alebo kliešte pri
naberaní pečiva. Dokonca často ohmatávali, stláčali rožky a chlieb, prehŕňali v pečive, lebo
skúšali, či sú dostatočne mäkké. Nakoniec si iné vzali do igelitového vrecka. O postláčané
rožky už nebol záujem a ostávali.
Mestský Aquapark vymenil tradičné chlórovanie vody za bezpečnejší duozón. Zmena
bola nákladnejšia, ale priniesla väčší komfort relaxu. Prevažná väčšina bazénov na Slovensku
používa na dezinfekciu vody chlór, ktorý nepríjemne zapácha a má aj nežiadúce vedľajšie
účinky najmä pre astmatikov a na pokožke ho pociťujú všetci kúpajúci sa, lebo chlór vysušuje
pokožku a má bieliace účinky. Duozón má zároveň oveľa vyššie biocídne účinky voči
baktériam, vírusom a amébam. Ako jediný dezinfekčný prostriedok obsahuje látky, ktoré
likvidujú biofil zo stien bazénu, potrubí, čerpadiel a armatúr. Mastnoty, ktoré sa do vody
dostávajú

z tiel kúpajúcich, zráža na pevný odpad a ten sa mechanicky filtruje. Novou

technológiou úpravy vody ušetrí Aquapark aj na vode a energii potrebnej na ohrev, lebo pri
dezinfekcii duozónom nie je potrebné vymieňať vodu tak často, ako pri tradičnom chlórovaní.
Kapacita Aquaparku v Dolnom Kubíne bola 590 ľudí.
Projekt „Saunový svet“ v Aquaparku sa mal realizovať v tomto roku, avšak jeho
výstavba bola odložená na rok 2011. Príčinou bol nedostatok finančných prostriedkov.
„Potrebných 700 tisíc EUR banka poskytne vtedy, keď jej dokážeme, že vieme na seba
zarobiť. Až po uzatvorení ročného účtovného obdobia budeme môcť pokračovať v snahách
o získanie úveru“, vysvetlil konateľ Aquaparku Maroš Badáň.
Dolnokubínsky AquaRelax sa zapojil do akcie na podporu cestovného ruchu
v Žilinskom samosprávnom kraji pod názvom „Začiatok prázdnin vo vode a na hrade“
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v dňoch 28. júna až 2. júla 2010. Všetkým návštevníkom poskytol 20%-né zľavy, ak sa
preukázali vstupenkou nejakej kultúrnej inštitúcie v Žilinskom kraji.
Vodný park AquaRelax v Dolnom Kubíne sa pravidelne venoval deťom postihnutým
civilizačnými chorobami. Po autistických deťoch tu relaxovali deti s Praderov Williho
syndrómom. Typickým prejavom tejto genetickej poruchy je chronický hlad, ktorý vedie až
k životu ohrozujúcej obezite. Účastníci podujatia dostali ovocie a ovocné nápoje.
Posledný septembrový víkend 2010 bol na celom svete venovaný Svetovému dňu
turizmu. Komisia cestovného ruchu v Dolnom Kubíne v spolupráci s mestom, Centrom
voľného času detí a mládeže – Domčekom a Klubom slovenských turistov

pripravili

k tomuto dňu bohatý program. Tento deň turizmu sa traduje od roku 1979, oznamuje
ukončenie letnej turistickej sezóny a je pozvánkou na zimnú turistickú sezónu. Ústrednou
témou tohtoročného dňa bol cestovný ruch a biodiverzita. Turistická informačná kancelária
v Dolnom Kubíne usporiadala druhý ročník podujatia a poznávací program rozložila na dva
dni. Oslavy sa začali v sobotu výstupom na Vyšnokubínske skalky. Hlavný program sa konal
za reštauráciou Kopačka v Dolnom Kubíne, kde prebiehali rôzne súťaže a kvízy pre deti.
Napríklad deti vyskúšali prácu na hrnčiarskom kruhu, korálkovanie, či písanie husacím
brkom. Študenti Strednej odbornej školy obchodu a služieb predviedli svoju zručnosť pri
miešaní nápojov, k dispozícii bola bezplatná jazda na koči. Pri tejto príležitosti vyhlásili aj
výsledky literárnej a výtvarnej súťaže pod názvom „Mesto očami detí“. V nedeľu si
záujemcovia prezreli židovský a historický cintorín pod vedením odborných lektoriek. Počas
obidvoch dní platila pre všetkých záujemcov päťdesiat-percentná zľava na návštevu
dolnokubínskeho aquaparku, Oravskej galérie a plavbu plťou na rieke Orave popod Oravský
hrad.
Turistická informačná kancelária v Dolnom Kubíne bola najčastejšie sťahovanou
mestskou organizáciou. V priebehu decénia sa presťahovala z budovy oproti katolíckej fary
do mestského kultúrneho strediska, odtiaľ do stánku na kolonádovom moste, odtiaľ do
priestorov v ľudovej jedálni a koncom augusta 2010 na prízemie budovy Mestského úradu
v Starom meste pri kancelárii prvého kontaktu.
Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER v Dolnom Kubíne ako záujmové združenie
právnickych osôb pôsobila na úseku rozvoja cestovného ruchu v regióne Orava. Cieľom
činnosti je koordinácia, programovanie, tvorba a implementácia projektov a rozvojových
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programov v regióne Orava. Jej riaditeľom bol František Jedinák. V tomto roku si
pripomenula desať rokov svojej činnosti.
AquaRelax v Dolnom Kubíne pri príležitosti prvého výročia otvorenia potešil
návštevníkov prekvapeniami na jeseň a víkendovou narodeninovou oslavou v dňoch 23. a 24.
októbra 2010 s programom, ktorý moderoval známy herec Ivan Tuli Vojtek. Vystúpili v ňom
oravské folklórne skupiny a slovenská kapela Ploštin Punk, ktorá roztancovala všetkých
zúčastnených. Konali sa rôzne súťaže ako napr. vo varení rôznych kapustových jedál, súťaže
pre deti s maskotom Aquačikom a adrenalínový Zorbing v plaveckom bazéne. Súčasťou
oslavy bolo otvorenie fínskej sauny, ktorá bola piatym veľkým prekvapením AquaRelaxu
a návštevníci ju mali k dispozícii zadarmo.
V hoteli Orava v mestskej časti Srňacie sa konala dňa 13. októbra 2010 konferencia
o spolupráci v cestovnom ruchu regiónu Orava. Po analýze existujúceho stavu cestovného
ruchu v regióne a aktivít združenia Klaster Orava sa k novému zákonu o podpore cestovného
ruchu vyjadril hosť konferencie Ing. Július Hudec, generálny riaditeľ sekcie turizmu
ministerstva kultúry a cestovného ruchu. Dôležitým bodom programu bolo predstavenie
koncepcie OravaPasu, elektronickej zľavovej karty, ktorá by mala byť prostriedkom zvýšenia
návštevnosti regiónu Orava a predĺženia dĺžky pobytu turistov. Karta integrovala všetky
významné produkty cestovného ruchu ako aquaparky, lyžiarske strediská, pamiatky,
ubytovacie zariadenia, reštaurácie, či doplnkové služby. Projekt OravaPass sa realizoval už
počas tohoročnej zimnej sezóny.
Ekonomický časopis Trend pravidelne zostavuje rebríček slovenských TOP reštaurácii
a nechýbali ani oravské. Reštaurácia Marína na Hviezdoslavovom námestí sa stala
najlepšou oravskou reštauráciou za rok 2010. Od hodnotiteľov získala 136 bodov z možných
dvesto. Oproti minulému roku sa zlepšila o dva body, jeden za prostredie a druhý za pomer
kvality a ceny. Udržala si tri a pol hviezdičky a od štyroch ju delilo päť bodov. Reštaurácia
Marína je stálicou

na dolnokubínskej gastro

scéne a za roky pôsobenia si dokázala

vybudovať dobré meno a stálu klientelu. Návštevníci tu chodievali kvôli chutnej kuchyni
a stabilnej úrovni kvalitných služieb. Šéfkuchár pracoval s čerstvými surovinami, jedlá
výborne pripravil, dochutil a esteticky zladil. Počas letných mesiacov, každý deň v piatok, sa
na terase grilovalo. Hosť si jedlo vybral a šéfkuchár mu ho pripravil priamo pred očami.
Hodnotitelia prichádzali inkognito, nikto z personálu nevedel, o koho ide. Objednali si
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kompletný obed a až pri odchode sa preukázali originálnym služobným preukazom.
Samozrejme si všímali, ako sa personál správal k zákazníkom.
Tradičné KATARÍNSKE TRHY sa konali v dňoch 22. – 23. novembra 2010 na
Bysterci – na námestí pred Mestským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne.
Spoločnosť PRIMALEX, s. r. o. zatvorila svoj podnik na výrobu farieb v Dolnom
Kubíne do konca roku 2010. Dôvodom ukončenia výroby po pätnástich rokoch boli úsporné
opatrenia spoločnosti a voľné kapacity výrobných závodov v okolitých krajinách Poľsku
a Maďarsku. Celú výrobu bielych náterových hmôt z Dolného Kubína prevzala materská
spoločnosť v Čechách. Distribučné sídlo spoločnosti sa presunulo do Žiliny. Niektorí z 51
zamestnancov v Dolnom Kubíne dostali ponuku dochádzať do zamestnania v Žiline.
Z hľadiska dlhodobého pohľadu sa spoločnosť Primalex, s. r. o. rozhodla, že do výroby na
Slovensku nebude investovať vzhľadom na množstvo, aké sa tu vyrába i preto, že výrobný
závod v Dolnom Kubíne bol situovaný v obytnej zóne medzi domami a auditom vynútené
úpravy prevádzky by si vyžiadali väčšie investície, napríklad aj do vybudovania čističky
odpadových vôd. Primalex Slovakia je súčasťou nadnárodnej spoločnosti PPG - svetovej
dvojky vo výrobe náterových

hmôt so sídlom v Pittsburgu. História náterovej hmoty

s názvom Primalex sa začala v roku 1968 v závode v Břasoch. Po rozdelení Československa
závod Keramika Horní Bříza založil Primalex Slovakia ako dcérsku spoločnosť na Slovensku
so sídlom v Dolnom Kubíne v roku 1994. Na jar roku 1995 tu bolo vybudované výrobné
zariadenie a spustená výroba náterových hmôt.
SKI PARK Kubínska hoľa sa pripravoval na zimnú športovú a turistickú sezónu aj
počas leta. Uplynulá sezóna bola slabá a posunula spoločnosť do červených čísel. Novou
investíciou v roku 2010 bola štvorsedačková lanovka až na vrchol Kubínskej hole do výšky
1346 metrov. Na vrchole Kubínskej hole vybudovali presklennú rozhľadňu, z ktorej bol pri
peknom počasí nádherný výhľad až na Západné Tatry (Roháče).
Začiatkom decembra 2010 pribudol v Dolnom Kubíne nový obchodný reťazec.
Predajňa VEREX otvorila svoje brány pri autobusovej stanici na ul. M. R. Štefánika
a rozšírila ponuku potravinárskeho tovaru i drogérie. Verex spolu s vynoveným autobusovým
nástupišťom vytvorili nové centrum mesta, kde Dolnokubínčania aj obyvatelia širokého
okolia si mohli pohodlne nakúpiť tovar bez toho, aby museli chodiť po celom meste za
výhodnými cenami. Podobný typ predajne v Dolnom Kubíne chýbal, preto Dolnokubínčania
chodievali nakupovať do supermarketu Metro alebo iných veľkopredajní mimo regiónu.
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Predajňa bola výhodná pre drobných podnikateľov, nakupovali tu za veľkoobchodné ceny.
Bežní občania kupovali maloobchodné balenia. Novú predajňu otvorili primátor Dolného
Kubína Ing. Ivan Budiak a Tadeusz Frackowiak, predseda predstavenstva firmy Verex.
Kuriozitou novo vybudovaného autobusového nástupišťa na Štefánikovej ulici
v Dolnom Kubíne bolo upozornenie nalepené na šiestich stĺpoch červeného prístreška
s textom: „Počas búrky je zakázané dotýkať sa a zdržiavať v blízkosti kovových stojok
prístreška vo vzdialenosti min. 3 m.“ Upozornenie ihneď vyvolalo nepochopenie
u cestujúcich, lebo takto logicky nespĺňalo svoj účel počas búrok (ochranu cestujúcich počas
nepriaznivého počasia) a vyvolávalo zmätočnú situáciu. Na podnety občanov sa vyjadrovali
odborníci. Nasledovali merania a projektovú dokumentáciu nového prístrešku posudzovali
odborníci z hľadiska uzemnenia prístrešku a bezpečnosti. Slovenská autobusová doprava
Liorbus a. s. mala možnosť vyriešiť problém izoláciou stĺpov alebo umiestnením
dielektrického koberca. Výsledky meraní

Technická inšpekcia v Banskej Bystrici po

odbornej kontrole preukázala, že výstavba pilierov je v súlade s STN, a tak kontroverzné
nálepky strašili cestujúcich zbytočne. Pri čakaní na autobus blesk netrafí človeka, lebo pod
zámkovou dlažbou sa nachádza dostatočne hrubá vrstva asfaltu.
Mestskú autobusovú dopravu zabezpečovala spoločnosť Liorbus, a. s. (Liptov-Orava)
v spolupráci s mestom Dolný Kubín. Premávalo šesť autobusov na ôsmich linkách a počas
roka 2010 prepravili 322 tisíc osôb.
Počas roka 2010 vznikli nové firmy v Dolnom Kubíne a niektoré staršie zanikli.
Medzi nové firmy patrili: SVISTA, s. r. o., SIGAS, s. r. o., MUDr. Peter Machaj, s. r. o., M
publishing, s. r. o., K – Derma, s. r. o., JK TRANS SK, s. r. o., Gasprid, s. r. o., A. D. STAV,
s. r. o., PAWBOL-SK, s. r. o., PARTNER ASISTENT, s. r. o., OMEGA DK, s. r. o., Napoo,
s. r. o., Cargoplus, s. r. o., B+P PRAKTIK, s. r. o., FlashDev, s. r. o., EQA, s. r. o., Carpe
Diem Poker Club, s. r. o., MEX 3, s. r. o., J – K, real, s. r. o., I & K Decor, s. r. o., FK trade, s.
r. o., Epem, s. r. o., TRAFOSTANICE, s. r. o., Sagabuild, s. r. o., PMHL, s. r. o., MK Group
Slovakia, s. r. o., ESJ, s. r. o., DEVELOP & REVITAL, s. r. o., BLANC OPTIK, s. r. o.,
UNIVERSA SK, s. r. o., PELUJA TRA s. r. o., Newcom 20, s. r. o., Newcom 19, s. r. o.,
Newcom 18, s. r. o., Newcom 17, s. r. o., Newcom 16, s. r. o., Newcom 15, s. r. o., Newcom
14, s. r. o., Newcom 13, s. r. o., Newcom 12, s. r. o., Newcom 11, s. r. o., Newcom 10, s. r. o.,
Newcom 9, s. r. o., Newcom 8, s. r. o., N ewcom 7, s. r. o., MARTIFER SOLAR SK, s. r. o.,
Euro3sk, s. r. o., ELMOSS, s. r. o., Autocentrum M+M, s. r. o., TERA TECHNIK, s. r. o.,
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SLOVGASTRO s. r. o., RDL družstvo s. r. o., MOBI – trans, s. r. o., METACONTROL, s. r.
o., LS účtovníctvo, s. r. o., PK INVESTMENT, spol s. r. o., Odškodnenie, s. r. o., MO
DETALL, spol. s r. o., D. DAN, s. r. o., Trides, s. r. o., TERROIR, s. r. o., Pohanka &
Partners, s. r. o., Pelprint, s. r. o., MUDr. Monika Hečková, s. r. o., Medic group, s. r. o.,
INTEGRITA, s. r. o., ID-desing, s. r. o., I – TRADING, s. r. o., HOBE, s. r. o., DK02.Nez s.
r. o., DK01.Net s r. o., cataREAL-DK, s. r. o., BUSSINES INVEST PARK LTD, s. r. o.,
ADAC TRADE, s. r. o., Intex-dk, s. r. o.
Medzi zaniknuté firmy patrili: A.P.O., spol. s r.o., VOSTOK, s. r. o., PARAGALO, s. r.
o., PA-MA, s. r. o., Erde, s. r. o., ARTHEMIS, s. r. o., POLAND spol. s r. o., LIBKA, s. r. o.,
AutoCar, spol. s r. o., ARTHEMIX, s. r. o., DAMERS, s. r. o., ARGUSS spol. s r. o.,
JUZEPO, s. r. o., AUTOCENTRUM RUSCH spol. s r. o., MLYNARČÍK, spol s r.o.,
WESPO SLOVAKIA, s. r. o., SLNKO plus, s. r. o., PROJECT CONSULTING SLOVAKIA,
s. r. o., ESPRIT SLOVAKIA, s. r. o., D.O.S Dolný Kubín, s. r. o.

Nezamestnanosť
Nezamestnanosť v okrese Dolný Kubín za jedenásť dní nového roka rapídne stúpla,
z 2800 uchádzačov na 3100, v Dolnom Kubíne o 170 ľudí. Miera nezamestnanosti
ekonomicky činných obyvateľov sa zvýšila na 17%. Najviac prepúšťali stavbárske
a strojárske firmy (spoločnosť Mahle) a do evidencie nezamestnaných sa prihlásili aj ľudia,
ktorí pracovali v zahraničí, ale vrátili sa domov.
Miera nezamestnanosti v okrese Dolný Kubín bola 16,2% ku dňu 30. marec 2010. Úrad
práce v Dolnom Kubíne evidoval 3008 nezamestnaných, z toho 1201 žien. Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny podporoval začínajúcich živnostníkov a podnikateľov. V roku 2010
bola na podporu vymedzená suma 3902,16 EUR pre jedného oprávneného záujemcu. Avšak
podľa vyjadrenia riaditeľa Okresného úradu práce v Dolnom Kubíne PaedDr. Jozefa
Bajčičáka sa vyskytli prípady zneužitia príspevku. Napríklad nedostal ho záujemca, ktorý
vystriedal za krátku dobu „tridsať zamestnaní“, alebo ak podpora nebola v súlade
s podnikateľským zámerom. K najčastejšie podporovaným živnostiam patrili prípravné
a dokončovacie

stavebné

práce

a stolárstvo.

Medzi

ženami

dominovalo

účtovníctvo, obchodné činnosti (napr. kvetinárstvo, obchod s potravinami) a služby
(kaderníctvo, kozmetický salón, masérsky salón, štúdio krásy a vitality). Významnou
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pomocou bolo aj školenie pre budúcich živnostníkov na úrade práce. V marci 2010 sa ho
zúčastnilo sedemdesiat nezamestnaných.
V niektorých priemyselných podnikoch sa na jar 2010 zlepšila situácia vo výrobe a tým
aj v zamestnanosti. Oravské ferozliatinárske závody, a. s., v ktorých pracovalo pred krízou
660 zamestnancov prepustili v minulom roku 199, ale na jar prijali 37 zamestnancov.
Spoločnosť so 498 zamestnancami fungovala na 85% svojich kapacít (zo šiestich vysokých
pecí produkovalo päť) v apríli 2010. Firma Nobel Automative Slovakia v Dolnom Kubíne
prijala 25 zamestnancov a tak s 320 zamestnancami dosiahla úroveň zamestnanosti pred
hospodárskou krízou.
Od marca 2010 začala forma zamestnávania a podpory prostredníctvom verejnoprospešných prác. Pre mesto znamenala niekoľko desiatok dočasných pracovných miest.
Mesto si mohlo refundovať 70-90 percent z celkovej ceny práce novoprijatého zamestnanca.
Pracovný pomer zamestnanca trval najmenej deväť mesiacov a predtým musel byť evidovaný
na úrade práce. Príspevok mohli využívať aj školy, kultúrne zariadenia, technické
služby, neziskové organizácie a nadácie, ktoré poskytovali verejnoprospešné služby a služby
v oblasti sociálnych vecí, zdravotníctva, vzdelávania, kultúry a športu.
Miera nezamestnanosti na začiatku jesene dosiahla 14%. Nové pracovné miesta pribudli
v Dolnom Kubíne v strojárskom priemysle. Koncom roka 2010 sa zvýšila nezamestnanosť
obyvateľov, bez práce ostalo 2895 ekonomicky činných ľudí (15,6%). Spoločnosť Primalex
v Dolnom Kubíne zrušila výrobu, niektorí

podnikatelia zrušili živnosť a najviac

zamestnancov prepustili stavebné firmy.

Záhradkárstvo, poľnohospodárstvo a veterinárstvo
Poľnohospodári označili rok 2010 za zlomový pre poľnohospodárske družstvá
a obchodné spoločnosti, ktoré už nemohli čerpať finančné prostriedky z EÚ v plnej výške,
takže rozpočet ostal na úrovni predchádzajúceho roku. EÚ nemala na poľnohospodárov
rovnaký meter. Slovenskí poľnohospodári po vstupe do EÚ stratili kvótu na mlieko, pričom
štáty, ktoré boli v Európskej únii už dlhšie, si ju vtedy o niekoľko percent zvýšili. Rozdielne
boli aj dvojaké cenové, dotačné, daňové a účtovné predpisy. Svoje urobila aj odbytová kríza,
výpadky tržieb a ďalšie negatíva. Ľudia nakupovali lacnejšie potraviny v zahraničí (napr. na
poľských trhoch). Poľnohospodársku pôdu v Dolnom Kubíne užívali roľnícke družstvá so
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sídlom na Bzinách, vo Veličnej a v Jasenovej. Oravské združenie samostatne hospodáriacich
roľníkov v Dolnom Kubíne poskytovalo aktuálne informácie roľníkom.
Výdatné májové dažde narobili poľnohospodárom problémy. Pre vodou zaliate polia
nemohli vysadiť a vysiať všetky plodiny. Polia boli premočené, použitie ťažkej techniky na
výsadbu zemiakov a kukurice bolo vylúčené. Hraničným termínom pre ich výsadbu bol 15. až
20. máj, ale aj po tomto termíne sa situácia nezlepšila. Podľa vyjadrenia Ing. Ľudmily
Mokošákovej, riaditeľky Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Dolnom
Kubíne, sa poľnohospodári museli rozhodnúť, či zasiať náhradné plodiny, ktorými boli
niektoré druhy tráv alebo repka jarná.
Počasie počas prvej polovice roka neprialo včelárstvu. Znáškové obdobie včiel
poznačili dlhotrvajúce zrážky. Namiesto zbierania nektáru boli včely v úľoch. Keď sa počasie
zlepšilo, medonosné rastliny odkvitli a nebolo čo zbierať. Včelári dosiahli veľmi nízky
výťažok medu a jeho cena na trhu stúpla. Vynikajúci včelár Ján Haluška dosahoval ročne
priemerne 500 kilogramov medu, v tomto roku dosiahol len 50 kilogramov medu pri rovnakej
starostlivosti o svoje včely. Predseda Zväzu včelárov na Orave Pavol Kozáčik sa včelárstvu
venuje desať rokov, ale takúto „neúrodu medu“ si nepamätal. Niektoré včelstvá zdecimoval aj
včelí mor.
Úroda zemiakov v tomto roku bola slabšia ako po minulé roky. Príčinou boli časté
dažde. Plodiny na rovinatých pôdach postihla hniloba. Záhradkári pri dobrej úrode vykopali
z jedného vreca vysadených zemiakov desať, v tomto roku dve. Zahradkári sa potešili dobrej
úrode kapustovín. V meste bolo pätnásť záhradkárských osád. Osada Potoky si pripomenula
20. výročie založenia a osada Kňažia-Jelšavá 25. výročie založenia.
Nepriaznivé počasie na jar spôsobilo nízku úrodu lieskových orechov. Lieska
obyčajná kvitla zavčasu na jar, ale nečakaná snehová nádielka a mráz zničili budúce plody.
Dôsledkom ďalšieho extrému, keď prišli veľké horúčavy, bolo zvädnutie a zoschnutie
orieškov, ľudovo povedané „oriešky boli mliečne“. Hubári sa veľmi tešili už v auguste, lebo
narástlo veľmi veľa húb a nosili domov plné košíky z Kubínskej hole a okolia.
Na území mesta Dolný Kubín bolo prihlásených a označených 887 psov. Chovatelia
obľubovali malé plemená, ktoré mali v bytovke. Počet túlavých psov bez označenia v našom
meste neklesal a musela sa o nich postarať mestská polícia. Podľa vyjadrenia náčelníka
mestskej polície Leonarda Bobčeka túlavé psy pochádzali z okolitých obcí, pretože len vo
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výnimočných prípadoch išlo o čistokrvné zvieratá. Každého túlavého psa v meste prehliadol
veterinár, bol preočkovaný, odčervnený a dočasne umiestnený v mestskom psom útulku.
Dolnokubínčania, ktorí nemohli dovolenkovať so svojím psom, museli mu nájsť útulok,
dať ho dočasne do inej opatery. Psia škola Chajati sa preto rozhodla sprevádzkovať vlastné
ubytovacie zariadenie v našom meste, lebo najbližší hotel pre psov bol v Turanoch. Chovateľ
a špecialista na výchovu psov Tomáš Schvartz informoval, že pre dolnokubínskych
chovateľov postačuje sezónne zariadenie. Ponúkal aj služby prevýchovy neposlušných alebo
traumatizovaných zvierat.
Mestská polícia zaregistrovala aj zvýšený výskyt túlavých mačiek v meste, niektoré
odchytila a umiestnila v záchytnej stanici. Túlavé mačky mohli preniesť na ľudí niektoré
ochorenia ako toxoplazmózu, toxokarózu alebo echinokokózu a pod. Ohrozené boli deti,
hrajúce sa na sídliskových pieskoviskách. Odhalenie týchto chorôb trvalo dlhšiu dobu, čo
niekedy môže spôsobiť prechod do chronického štádia. Mačky v záchytnej stanici
predstavovali veľký problém, lebo nebola žiadna nádej, že by si ich občania vzali do opatery.
Mestská polícia v novembri 2010 vykonala odchyt túlavej líšky na Brezovci. Podľa
náčelníka L. Bobčeka sa na území mesta voľne pohybovalo asi šesť líšok. Policajti sa ich
snažili chytiť na kuracie mäso. Po odchytení ich odovzdali poľovníckemu združeniu.
Pravidelná každoročná orálna vakcinácia líšok proti besnote sa vykonávala v marci
a októbri v lesoch aj na lúkách. Lietadlom sa zhadzovali voňavé balíčky (ampulky), ktoré po
zhltnutí chránili líšky pred nebezpečnou besnotou. V mestských častiach, najmä na
smetiskách, ktoré líšky navštevovali, sa vakcinácia robila ručne. Každý poľovný revír mal
povinnosť priniesť aspoň jednu mŕtvu líšku na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu
v Dolnom Kubíne pre kontrolné vyšetrenie, či sa v tele zvieraťa nenachádza vírus besnoty.
Naposledy sa vyskytla besnota v Dolnom Kubíne v roku 2004. Počas januára 2010 poľovné
revíre priniesli na vyšetrenie 44 líšok a v odobratých vzorkách sa besnota nezistila.
Štátny veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne dostal v apríli 2010 nový
kvalitný prístroj – plynový chromatograf s hmotnostným detektorom na odbor chémie
výživy a cudzorodých látok. Podľa vedúceho oddelenia ŠVPÚ Róberta Germušku
viacúčelové zariadenie patrilo k najmodernejším. Na základe nastavených podmienok dokáže
analyzovať rôzne prchavé látky, ktoré sa dajú splyniť. Jednou z nich je akrylamid, ktorý sa
nachádza v chipsoch, zemiakových hranolčekoch, keksoch alebo káve. Ide o kontaminant
vznikajúci v procese výroby pri pražení. Monitoring akrylamidu v potravinách rastlinného
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pôvodu sa v krajinách Európskej únie vykonával už štvrtý rok. Dolnokubínčania ho robili
nielen pre celé Slovensko ale aj pre Cyprus. Cieľom je zmonitorovať obsah karcinogénnej
látky v potravinách pre stanovenie maximálneho limitu, ktorý doposiaľ neexistoval.
Tiež overiť účinnosť navrhnutých opatrení pre výrobcov, napríklad pri akej teplote alebo ako
dlho pražiť jednotlivé potraviny. Nový prístroj monitoroval aj pálenku slivovicu, lebo
z kôstok sa uvoľňujúci kyanovodík reagoval s liehom, pričom vznikal horkastý etylkarbamát,
ktorý predstavuje zdravotné riziko. U niektorých výrobcov namerali desaťkrát vyššie
hodnoty, ako boli odporúčané. Výrobcom ovocných destilátov doporučili ovocie odkôstkovať
pred zakladaním kvasu. Plynový chromograf nájde v mliečnych výrobkoch stopy toxického
melamínu alebo toxické látky v krmivách pre zvieratá.

Školstvo
Odbor školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Dolnom Kubíne zabezpečoval
odbornú a poradenskú činnosť v metodickej, pedagogickej, ekonomickej a personálnej
oblasti 32 školám a školským zariadeniam s počtom žiakov 1943. Uskutočnil 28 pracovných
porád a odborných seminárov a 42 kontrolných intervencií. Zabezpečoval 364 činností
v prenesenom výkone štátnej správy. V meste boli neštátne školské zariadenia: Cirkevné
školské zariadenie, Súkromné centrum voľného času Laura a Súkromná Základná umelecká
škola Jánoš. Dve súkromné materské školy navštevovalo 73 detí a dve neštátne základné
školy 283 žiakov.
Zápis prvákov na základných školách v Dolnom Kubíne sa konal v dňoch 3., 4. a 15.
februára 2010. Rodičia zapísali celkom 277 detí, z ktorých 34 zapísali na cirkevnú školu, päť
žiakov na súkromnú školu Jánoš a ostatné na štátne základné školy. Školy organizovali zápisy
slávnostnou formou, napríklad ako rozprávku alebo deň otvorených dverí. Počet prvákov do
septembra poklesol, lebo niektoré deti dostali odklad nástupu do základnej školy.
Deviataci vo všetkých základných školách absolvovali „Testovanie 9“, ktorým sa na
Slovensku zisťovala úroveň výsledkov žiakov ZŠ v jednotlivých vyučovacích predmetoch.
Dňa 30. apríla 2010 sa konala celooravská súťaž zdravotníckych hliadok základných
a stredných škôl na námestí pred Mestským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne, ktorej
sa zúčastnilo 300 mladých zdravotníkov. Organizátorom súťaže bol Územný spolok
Červeného kríža Orava Dolný Kubín. Mladí zdravotníci - súťažiaci absolvovali ošetrenie
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popálenín, otvorenej zlomeniny, masáž srdca, umelé dýchanie z úst do úst, ale aj pomoc
opitému kamarátovi v bezvedomí.
Základná škola Martina Kukučína na Bysterci mala 643 žiakov, z nich 77 sa
umiestnilo v krajských a celoštátnych športových a vedomostných súťažiach na prvých troch
miestach, 30% žiakov ukončilo školský rok s vyznamenaním, prospelo 99,5% žiakov.
Podrobnejšie a konkrétne informácie obsahuje školská kronika. Z celkového počtu žiakov
končiacich základnú školskú dochádzku 92% pokračovalo v štúdiu na stredných školách.
Škola mala 43 pedagogických zamestnancov. Na škole pracovalo 32 záujmových krúžkov, ich
činnosti sa zúčastňovalo 58,9% žiakov. Počas roka mali 92 aktivít. Škola mala osem
školských klubov, ktoré navštevovalo 206 žiakov I. stupňa ZŠ.
Škola organizovala „Týždeň regionálnej výchovy“ ako súčasť svojho školského
vzdelávacieho programu žiakov. S obsahovou náplňou tematického týždňa (od 8. do 12.
februára 2010) vypomohli odborníci z Oravského múzea P. O. Hviezdoslava, Oravskej
knižnice Antona Habovštiaka a Štátneho archívu v Dolnom Kubíne. Ornitológ RNDr. Dušan
Karaska žiakom vhodným spôsobom prednášal o vtáctve regiónu Orava, ich ochrane, kŕmení
a správaní sa ľudí v lese. Riaditeľka archívu PhDr. Soňa Maťugová oboznámila žiakov
s osídľovaním miest a obcí Oravy, významnými medzníkmi v histórii mesta a heraldike mestskej, obecnej i rodovej. RNDr. Jaroslav Kocian prednášal o geologicko-geografickom
vývoji územia Oravy. PhDr. Elena Beňušová porozprávala žiakom o ľudových zvyklostiach
a odeve. Súčasťou programu bolo varenie a podávanie tradičných ľudových jedál (pirohy,
bryndzové halušky, polievka ľudovo nazývaná brmbol, zemiaky s kyslým mliekom atď.)
v školskej jedálni počas tohto týždňa.
Ôsmaci ZŠ M. Kukučína absolvovali netradičnú dvojhodinovku občianskej výchovy.
Zúčastnili sa skutočného

súdneho pojednávania na Okresnom súde v Dolnom Kubíne

v trestnej veci zanedbania platenia výživného na dieťa. Po odročenom súdnom pojednávaní
pokračovala neformálna debata so sudcom Rastislavom Stierankom, lebo žiaci boli zvedaví
na množstvo vecí. Tak sa rozvinula diskusia o právnych aspektoch vzťahu učiteľ – žiak –
rodič a na rad prišli aj otázky týkajúce sa vzdelania, potrebného na výkon sudcovského
povolania.
PaedDr. Martin Rázga pripravil pre žiakov ZŠ M. Kukučína zaujímavú besedu
s novinárkou a redaktorkou zahraničného spravodajstva televízie TA3 Simonou Mikušovou,
bývalou žiačkou tejto školy a v súčasnosti úspešnou novinárkou. Nedávno sa vrátila
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z trojmesačného pracovného pobytu v Číne a tak aktuálnou témou besedy bola Čína.
Rozprávanie vhodne doplnili fotografie zo všetkých navštívených miest a videozáznam
s reportážou o Slovenke, ktorá učí na jednej strednej škole anglickú konverzáciu.
Učitelia ZŠ M. Kukučína pripravili pre ôsmakov netradičné hodiny vyučovania
občianskej výchovy. Prvou hodinou bola návšteva Mestského úradu v Dolnom Kubíne,
prehliadka kontaktného centra pre občanov a prijatie žiakov viceprimátorom Romanom
Matejovom. Zástupca primátora vysvetlil žiakom organizačný poriadok MÚ, činnosť
poslancov mestského zastupiteľstva, činnosť mestskej polície a význam volieb primátora
a poslancov. Zaujímavé a pútavé bolo rozprávanie viceprimátora o zážitkoch pri niektorých
občianskych

obradoch,

napríklad

pri

svadbách.

Druhou

hodinou

bolo

stretnutie

s pracovníčkou regionálnej pobočky Slovenského národného strediska pre ľudské práva
Máriou Briškovou. Témou stretnutia bola diskriminácia a porušovanie ľudských práv
v každodennom živote, najmä príbehy ľudí, ktorí sa stali obeťami diskriminácie z rôznych
dôvodov. Tému vhodne doplnil album ľudských práv, na ktorom sa podieľali všetci žiaci
triedy. Obidve akcie venované výchove k občianstvu sa vydarili a splnili svoj cieľ – budovať
u žiakov aktívny prístup k napĺňaniu občianskych práv a záujem o veci verejné.
Škola počas druhého aprílového týždňa 2010 usporiadala zber starého a nepotrebného
papiera. Žiaci nanosili celkom desať ton papiera, pomohli im rodičia. Zmyslom podujatia
v rámci týždňa environmentálnej výchovy na škole bolo naučiť žiakov významu zberu
druhotných surovín a separovaniu odpadu. Zbieral sa aj plast a sklo. Žiaci sa tak učili vzťahu
k prírode, aby citlivo a múdro pristupovali k jej ochrane.
Vedenie školy aj v tomto roku zorganizovalo stretnutie s dôchodcami – bývalými
kolegami učiteľmi i prevádzkovými zamestnancami školy a školskej jedálne. Podujatie bolo
venované Dňu učiteľov a príležitosti zaspomínať si, vymeniť skúsenosti a poďakovať za
vykonanú prácu. Kultúrny program pripravili učiteľky s prváčikmi.
Žiaci ZŠ M. Kukučína navštívili formou poznávacej exkurzie Krakov a Wieliczku
v Poľsku s učiteľmi M. Hotákovou, Ľ. Ďurkovičovou a Furindom v polovici júna 2010.
V Krakove si pozreli hrad Wawel, Wawelského draka, centrum mesta, baziliku Panny Márie,
univerzitu Collegium Maius z roku 1364. Wieliczka, známa ako soľné mesto, im poskytla
nezabudnuteľné zážitky. Tu navštívili aj soľnú baňu.
Žiaci ZŠ M. Kukučína v rámci občianskej výchovy navštívili s učiteľom PaedDr.
Martinom Rázgom pracovisko Mestskej polície v Dolnom Kubíne, kde sa im venoval
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náčelník Bc. Leonard Bobček. Porozprával žiakom o kompetenciách mestskej polície, ich
každodennej práci a povinnostiach. Najzaujímavejším bodom stretnutia bolo rozprávanie
o fungovaní kamerového systému v meste Dolný Kubín. Spoločne na monitoroch sledovali
svojho spolužiaka, ktorý odišiel z hodiny skôr a kráčal až na Bysterec. Zaujímavá bola aj
zastávka v budove Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Dolnom Kubíne, kde sa
žiakom venoval poručík Tibor Šándor. Informoval žiakov o procese vybavovania osobných
dokladov – občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu a prevencii
kriminality detí a mladistvých.
Školský časopis „Mladé letá“ Základnej školy M. Kukučína sa v celooravskej súťaži
školských časopisov umiestnil na druhom mieste. Vyhodnotenie súťaže sa konalo v Oravskej
knižnici A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne dňa 24. júna 2010. Odborná porota posudzovala
osemnásť školských časopisov v dvoch kategóriách.
Vyvrcholením osláv 150. výročia narodenia Martina Kukučína bolo spomienkové
podujatie a svetová premiéra výstavy v meste Dolný Kubín v priestoroch ZŠ M. Kukučína
dňa 7. septembra 2010. Učitelia a žiaci spomínali na spisovateľa pútavými referátmi
o životných osudoch a literárnom odkaze jasenovského rodáka v kultúrnom programe.
Súčasťou programu bola aj svetová premiéra výstavného projektu pod názvom „Martin
Kukučín – spisovateľ, humanista, svetobežník“. Tento medzinárodný výstavný projekt
Slovenskej národnej knižnice v Martine bol prvou výstavou, ktorá prostredníctvom
obrazového a dokumentačného materiálu komplexne a v širších súvislostiach priblížila dielo
a pôsobenie spisovateľa nielen na Slovensku ale aj v Prahe, chorvátskom Brači, Argentíne v provincii Cordoba a v Chile v Punta Arenas. Po Dolnom Kubíne sa výstava predstavila
v priestoroch Slovenského národného divadla v Bratislave, v Dome národnostných menšín
v Prahe, v SNK Slovenského národného múzea v Martine, Chorvátsku, Chile, Argentíne
a v Slovenských inštitútoch vo svete. Záver podujatia spestril koncert hudobnej skupiny
Arzén, ktorá vo svojej tvorbe čerpá z textov slovenských literátov. Autorom a manažérom
výstavy bol Peter Cabaj zo SNK v Martine. Podujatie pripravilo Oravské kultúrne stredisko
v Dolnom Kubíne v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou v Martine a Základná
škola M. Kukučína v Dolnom Kubíne.
V Základnej škole Martina Kukučína oslávili koncom októbra 2010 „Európsky deň
rodičov a škôl“. Cieľom dňa bolo podporiť zapojenie rodičov do vzdelávacieho procesu detí,
upevňovať partnerské vzťahy medzi školou, rodičmi a inštitúciami, poukázať na dôležitosť
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výchovy k umeniu, etickému a estetickému cíteniu a otvoriť školu rodičom. Ešte predtým bol
v škole vyhlásený „farebný týždeň“. Podmienkou bolo prísť do školy oblečený tak, aby aspoň
jedna časť odevu mala farbu, ktorá bola určená pre daný deň, ako symbol lojality k svojej
škole. Aj v školskej jedálni varili jedlá v spomínaných farbách. Rodičia sa zúčastnili na
vyučovacom procese svojich detí, zažili komunikáciu žiakov a učiteľov, ktorí im dodali
pocity vitality a lásky. Po otvorených hodinách si pozreli rôzne aktivity, besedy, tvorivé
a pracovné dielne. Žiaci Európsky deň oslávili rôznymi aktivitami. Napríklad besedovali
s policajtmi, lesníkmi, s bezpečnostným technikom, etnologičkou, s riaditeľom knižnice, so
sociálnou kurátorkou, spoznávali život v nemecky hovoriacich krajinách, riešili hádanky,
lúštili krížovky, tvorili výšivky, vianočné ozdoby, náušnice, prstene, náhrdelníky, hlinené
postavičky, obrazy z odpadového materiálu, obdivovali majstrovskú zručnosť rezbára,
navštívili ZOO klub, knižnicu a vypočuli si pútavé rozprávanie o starodávnych zvykoch.
Žiaci športovej triedy hrali hry v telocvični. V tvorivých dielňach pracovali s hlinou, drôtom,
slamou, maľovali na sklo, na tvár, ale venovali sa aj atletike a štafetovým hrám. Na Európsky
deň rodičov a škôl sa do ZŠ M. Kukučína prišli pozrieť aj deti z materských škôl a hostia
z mestského úradu. Škola mohla uskutočniť oslavy vďaka spolupráci a ochote svojich
partnerov – Oravskej knižnice A. Habovštiaka, Oravského múzea P. O. Hviezdoslava,
Obvodného riaditeľstva Policajného zboru, Klubu dôchodcov, Oravského kultúrneho
strediska, Čaplovičovej knižnice, Štátneho archívu v Dolnom Kubíne, Centra voľného času
detí a mládeže, Lesov SR, Strednej zdravotníckej školy, Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny, Slovenského poľovníckeho zväzu, rodičov, starých rodičov a priateľov školy.
Základná škola Janka Matúšku v Dolnom Kubíne mala 666 žiakov, z toho na prvom
stupni 291 žiakov. ŠKD navštevovalo 219 žiakov, ŠSZČ 268 žiakov a 19 žiakov sa umiestnilo
na najvyšších miestach v krajských a celoslovenských športových a vedomostných súťažiach.
V školskom roku prospelo 99,55% žiakov. Celkový počet tried bol 28, vyučovalo 52
pedagógov, nepedagogických zamestnancov bolo 26. Na škole pracovalo 26 záujmových
krúžkov, ich činnosti sa zúčastňovalo 79,69% žiakov. Počas školského roka mali 83
príležitostných aktivít. Škola mala desať školských klubov, ktoré navštevovalo 225 žiakov I.
stupňa ZŠ.
Edukačný proces v škole prebiehal v 1., 2., 5. a 6. ročníku podľa Štátneho vzdelávacieho
programu a Školského vzdelávacieho programu s motivačným názvom „Múdra sova si
v živote všade poradí“, v ostatných ročníkoch podľa programu „9 stupňov k métam“. Škola
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zaviedla vyučovanie predmetu informatická výchova od 2. ročníka a posilnila vyučovanie
predmetu informatika od 5. ročníka pre rozvoj zručnosti žiakov pri práci s PC.
Výchovno-vyučovací proces bol podporený rôznymi akciami. Žiaci absolvovali
zaujímavé exkurzie (napr. do záhradníctva, ZOO klubu, čističky odpadových vôd na Gäceli,
prehliadku Planetária v Žiari nad Hronom, Banské múzeum v Banskej Štiavnici, Za krásami
Slovenska, návštevu historických pamiatok Viedne zameranú na obdobie Rakúsko-Uhorskej
monarchie), besedy (o ochrane prírody, našom meste, o zdravom životnom štýle, tolerancii
a intolerancii, liečivých a chránených rastlinách, šetrení vody a elektrickej energie, ochrane
životného prostredia, prírodných hodnotách Oravy, aktivity s pracovníkmi mestskej polície
a policajného zboru – Správaj sa normálne, Povedz drogám nie), brigády a zbery, Deň pre
svoje mesto – upratovanie okolia školy a vybraných priestranstiev v našom meste, zber
starého papiera, ŠKD uskutočnil zber šípok a liečivých rastlín. Tvorivé dielne rozvíjali
fantáziu a zručnosť detí počas celého školského roku. Deti si tak mohli urobiť karnevalovú
masku, ikebanu, maskota triedy a záhradného škriatka z odpadového materiálu, maketu
elektrárne, vtáčiu búdku a iné zaujímavé a pekné veci. Žiaci pripravili výstavku jesenných
plodov s ich ochutnávkou, súťaž o najkrajšie jablko, rôzne vedomostné kvízy, projektové
práce – Krajiny zeme, Rozhlasová rozprávka, Život a dielo M. Kukučína, Hrdinovia gréckych
báji, Objavme divy sveta. Vychádzky žiakov boli zamerané na vyhľadávanie, rozlišovanie
a poznávanie prírodnín, pestovanie vzťahu k prírode a jej ochrane a iné aktivity – hodiny SJL
a HuV v Oravskej knižnici A. Habovštiaka, výstava hudobných nástrojov, ktoré vyrobili žiaci
6. a 7. ročníka, rozvoj prírodovednej gramotnosti v školskej knižnici, Stromoškolák –
pestovanie stromu zo semienka, vytvorenie počítačových prezentácií s rôznou tematikou,
literárno-vedomostný kvíz „Knižný vševedko“, „Mať tak o koliesko viac“ – súťaž internet
verzus knihy, „Tekviciáda“ – súťaž vo výzdobe tekvíc, „Divadelný Kohuťáčik“ – súťažná
prehliadka divadielok žiakov I. stupňa, konkurz moderátorov, volejbalový turnaj učitelia –
žiaci, návšteva Múzea P. O. Hviezdoslava a rodného domu M. Kukučína, imatrikulácia
prvákov, slávnostná akadémia „Poď sa hrať“. Literárne práce žiakov 6. a 7. ročníka boli
vybraté do zborníka „Orava našimi očami“.
Žiaci VI. C v spolupráci s Oravskou galériou pracovali na tematickej práci „Obraz pre
päť zmyslov“ (zrak – portrét, sluch – kinetické predmety, hmat – modelovanie, chuť –
priestorové práce z ovocia a zeleniny, čuch – obrázky rôznych korenín a vôňa
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reštaurátorského ateliéru pri jeho prehliadke a besede o práci reštaurátora). Na záver žiaci
pripravili samostatnú výstavu svojich prác.
Na podporu vyučovania SJL žiaci tvorili komiksy a rozprávky (5. roč.), básne, bájky (6.
roč.), „Robíme noviny „ (9. roč.). Pod vedením Mgr. Svetlany Jonákovej vydali knihu „Naše
všeličo“, ktorá obsahuje krátke básničky a prózy doplnené ilustráciami.
Medzi najúspešnejších žiakov, ktorí sa umiestnili na popredných miestach v okresných a
regionálnych súťažiach a olympiádach v školskom roku patrili: Paulína Grobarčíková, Matúš
Janiga (v súťaži HK), Laura Adamcová (olympiáda SJL), Líza Hazuchová (Báseň
2009/2010), Tomáš Antol, Filip Puna (olympiáda AJ), Eva Pelachová (Pytagoriáda), Dávid
Lacko (MO), Matej Pelach (GO), Mária Smoleňová (CHO), Matej Pelach (biologická súťaž
„Poznaj a chráň“), Tatiana Gazdová, Simona Mrázová, Matej Pelach (BO), Ela Fedorová,
Kristína Ondrejková (spevácka súťaž „Slávik Slovenska“), Milan Strážovský (súťaž „Modrá
stužka“), Katarína Hubčíková, Zuzana Stromčeková, Ivana Stieranková, Silvia Stanická
(súťaž „Vševedko“). Žiaci sa zapojili do výtvarných súťaži „Vianočná pohľadnica, Polícia
očami detí, Orava očami detí, Červená stužka“ atď. Školský časopis „KOHÚTIK“ získal
v oravskej súťaži školských časopisov čestné uznanie. Do medzinárodnej matematickej
riešiteľskej súťaže „Klokanko“ sa zapojilo 37 žiakov školy. Volejbalové družstvo chlapcov
získalo 2. miesto v okresnej súťaži, družstvo dievčat vo vybíjanej 2. miesto v OK, družstvo
chlapcov v stolnom tenise 2. miesto v OK, družstvo starších žiakov vo Florbal CUP 2. miesto
v OK, v bežeckej súťaži „Beh oslobodenia“ sa na popredných miestach umiestnili Tomáš
Salák (1.), Lukáš Svetlák (2.), Maroš Mikuš a Patrik Maruňák (3.) a Ema Pelachová (4.).
Škola sa zapojila do programu „Objavme divy sveta“ vlastným projektom pod názvom
„Drevené skvosty Oravy a blízkeho okolia“. Odborníci na pamiatky UNESCO a košická
mediálno-prezentačná agentúra Communication House vyhodnotili projekt ZŠ Janka Matúšku
z Dolného Kubína ako úspešný, a tak škola dostala finančnú podporu, aby žiaci s učiteľmi
mohli realizovať poznávací program. Škola bola zapojená do ďalších projektov: „Otvorená
škola – Infovek, Socrates – Comenius, Škola priateľská deťom, LegoDacta, Baterky na
správnom mieste, Recyklohry – školský recyklačný program, Sme v škole, kampaň Červené
stužky, Netradičné čítanie bez bariér“.
Základná škola J. Matúšku ako prvá škola v Dolnom Kubíne spustila rozsiahly
monitorovací systém interných a externých priestorov školského areálu, lebo škola sa
nachádzala v centrálnej mestskej zóne a areál nebol oplotený. V nočných hodinách a cez
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víkendy sa hocikto mohol pohybovať po okolí a prípadne poškodzovať školský majetok.
Škola zabezpečila monitorovacím systémom vyššiu ochranu majetku, bezpečnosť žiakov, ich
osobných vecí, predchádzanie nežiaducim prejavom správania, prípadne pomoc pri riešení
konfliktov medzi rovesníkmi.
Základná škola Petra Škrabáka mala 448 žiakov, z nich 15 sa umiestnilo na
popredných

miestach

v regionálnych,

krajských

a celoslovenských

športových

a vedomostných súťažiach. Školský rok 2009/2010 ukončilo s vyznamenaním 54,6% žiakov,
prospelo 99,1% žiakov. Na stredné školy s maturitou sa umiestnilo 93,4% žiakov končiacich
základnú školskú dochádzku. Na škole pracovalo 26 záujmových krúžkov, ich činnosti sa
zúčastňovalo 79,69 % žiakov. Počas školského roka mali 83 príležitostných aktivít. Škola
mala šesť školských klubov, ktoré navštevovalo 139 žiakov I. stupňa ZŠ.
Peter Ballek navštevoval ZŠ P. Škrabáka a staral sa o chorú matku, lebo ostali sami.
Jeho matka stratila zrak a tak Peter sa naučil všetky potrebné domáce práce a prevzal
zodpovednosť, ktorú obvykle mávajú dospelí ľudia. Spolužiaci opísali jeho príbeh a poslali do
celoslovenskej súťaže „Detský čin roka“, v ktorej sa oceňujú deti za dobré skutky. Peter
Ballek dostal cenu za pomoc v rodine pred Vianocami 2010. V tom čase už navštevoval
Strednú zdravotnícku školu v Dolnom Kubíne.
Základná škola s materskou školou Kňažia mala 214 žiakov, z nich 6 sa umiestnilo
na popredných miestach v krajských a celoštátnych športových a vedomostných súťažiach.
Školský rok ukončilo s vyznamenaním 48 žiakov, prospelo 97,7% žiakov. Na stredné školy
s maturitou sa umiestnilo 87% žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku. Na škole
pracovalo 19 záujmových krúžkov, ich činnosti sa zúčastňovalo 93,9% žiakov. Počas
školského roka mali 93 príležitostných aktivít. Škola mala dva školské kluby, ktoré
navštevovalo 38 žiakov I. stupňa ZŠ.
Cirkevná základná škola A. Radlinského v Dolnom Kubíne sa od 1. februára 2010
premenovala na Cirkevnú spojenú školu Andreja Radlinského. Do CSŠ patrila materská
škola, základná škola a osemročné gymnázium. Novým riaditeľom školy sa stal Mgr. Ľudovít
Mačor. Základná škola mala 308 žiakov, z nich 116 ukončilo školský rok s vyznamenaním
a 66 s prospechom veľmi dobrým. Zo žiakov končiacich základnú školskú dochádzku sa 78%
umiestnilo na stredné školy s maturitou a 22% na stredné odborné školy. Škola mala 17 tried,
a 32 učiteľov, jedného špeciálneho pedagóga a jedného vychovávateľa. Školu navštevovalo
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deväť začlenených žiakov, z toho osem zdravotne znevýhodnených a jeden intelektovo
nadaný žiak. Títo žiaci postupovali podľa individuálneho vzdelávacieho plánu.
Telesne postihnutým žiakom bola poskytovaná individuálna rehabilitačná starostlivosť
odborným pracovníkom. Všetkým individuálne integrovaným žiakom sa venoval špeciálny
pedagóg.
Škola bola zapojená do nasledovných projektov: Európska únia a nediskriminácia
(výtvarný projekt), Červené stužky – áno pre život (kampaň boja proti AIDS), Tehlička pre
misie, Zber bateriek, Young Energy – Slovenské elektrárne, Šetríme energiu, projekty
v anglickom a nemeckom jazyku, Výživa, Ohrozené zvieratá, e-twinning – projekty zamerané
na medzinárodnú spoluprácu medzi žiakmi, projekty YOUTH – Iuventa – výmena žiakov.
Škola mala 47 záujmových krúžkov. Učitelia so žiakmi tvorili školský časopis pod názvom
OČKO (O nás ČoKOľvek), v ktorom publikovali informácie zo života školy, zaujímavosti
i zábavu.
Dňa 18. marca 2010 dostala škola ocenenie pod názvom „Škola dobrých skutkov“ za
účasť na celoslovenskom projekte „Detský čin roka 2009“. V rámci súťaže „Cena Slovak
Telekom“ sú ocenení učitelia, ktorí počas roka pracujú s deťmi a na vyučovaní využívajú
moderné spôsoby učenia. Do súťaže sa zapojilo 154 učiteľov z celého Slovenska, ocenených
bolo 24 a medzi nimi aj učiteľka CSŠ Danica Lakoštíková za projekt „Tri oriešky pre
školákov“. Zaslané práce hodnotila odborná komisia pod vedením profesora Jána Pišúta.
Prvýkrát na pôde školy sa konalo školské kolo celoslovenskej súťaže v speve pod
názvom „DilongStar“.
CSŠ po školskom kole súťaže v prednese poézie a prózy vybrala víťazov do postupu na
okresnú súťaž Hviezdoslavovho Kubína žiakov, ktorá sa konala dňa 17. marca 2010
v Základnej umeleckej škole I. Ballu. Zo siedmich žiakov získali ocenenie piati: Jana
Kajanová, Sára Machajová, Eva Diešková, Ivana Diešková a Lucia Podstrelená. Žiakov
pripravovali učiteľky Agáta Sivčáková, Zlatica Opartyová, Eva Diešková, Jana Mešková
a Marcela Machajová.
Technická olympiáda pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií sa konala
v Strednej odbornej škole polytechnickej v Kňažej. Súťažilo sa v dvoch vekových
kategóriách. Dvadsať súťažiacich absolvovalo teoretické skúšky a praktické cvičenia. Najviac
sa darilo zástupcom Spojenej cirkevnej školy. Dvojica Michal Heško a Andrej Smoleň vyhrali
kategóriu A a Michal Heško zvíťazil v kategórii B. Zároveň postúpili do krajského kola
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technickej olympiády. Na druhom mieste sa umiestnili žiaci zo Zázrivej a na treťom žiaci
z Rabče. Technickú olympiádu vyhlásilo Ministerstvo školstva SR v spolupráci s Univerzitou
Konštantína Filozofa v Nitre. Za cieľ si kladie motivovať žiakov k tvorivej činnosti,
podporovať záujem o techniku a prispieť k uvedomelej voľbe povolania.
Žiaci CSŠ dosiahli vynikajúce výsledky v športových súťažiach. Medzi jednotlivcami
boli najlepší Lucia Podstrelená, Adam Šoch, Ivana Diešková, Patrik Šoch, Lucia Lachová,
Zuzana Šimová, Klaudia Kurnotová, Martin Zanovit, Simona Bandošová, Adam Brenkus,
Jana Zahradníková, Martin Ďurota, Silvia Ďurotová. Do predmetových súťaží a olympiád sa
zapojilo 212 žiakov, najviac (40 žiakov) do biblickej olympiády, 29 žiakov do matematickej
súťaže Klokan, 27 do Dilong Star, 27 do súťaže Informačný bobor, 37 do Slávika Slovenska,
11 do Rozprávkového vretienka, 11 do matematickej olympiády, 8 do geografickej
olympiády, 11 do Pytagoriády, 15 do Hviezdoslavovho Kubína, 8 do olympiády anglického
jazyka. Žiaci prezentovali svoje vedomosti a nadanie pri rôznych príležitostiach pre rodičov,
príbuzných a ostatných občanov. Pripravili podajatia: „Vnúčatá starým rodičom“ (kultúrny
program v MsKS), šarkaniádu, pečenie medovníkov, vianočnú besiedku pre rodičov,
vianočné pracovné dielne (výroba vianočných dekorácií), vianočný benefičný koncert,
vianočnú slávnosť pre žiakov a verejnosť v MsKS, zimné hry, fašiangový, karneval, zbierku
na misie, deň otvorených dverí, miniolympiádu, kultúrny program na Deň matiek, výtvarnú
súťaž „Moja mama“ atď.
Materskú školu na CSŠ navštevovalo 68 detí, boli rozdelené do troch tried. Navštevovali
divadelné predstavenia pre deti, mestskú knižnicu, cintorín pri príležitostí pamiatky
zosnulých, predajne náboženskej literatúry ZRNO a TRANOSCIUS, zúčastnili sa
benefičného koncertu v kostole Povýšenia sv. Kríža na Brezovci, absolvovali besedu
s hasičmi, policajtami, stomatológom, detským psychológom, kurz plávania, vozenie na
saniach s koňmi v Bzinách, jarné tvorivé dielne atď.
Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne navštevovalo 592 žiakov, z toho
štvorročné štúdium navštevovalo 386 žiakov a osemročné 206 žiakov. Z 592 žiakov 190
ukončilo školský rok s vyznamenaním (z nich 84 s priemerom 1,00) a 189 prospelo veľmi
dobre. Riaditeľom gymnázia bol Mgr. Peter Hacaj, zástupcami Mgr. Ľuboslav Kováčik
a Mgr. Ján Furinda. Pedagogických zamestnancov bolo 45, nepedagogických 11 a Rada školy
mala 11 členov.
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Škola sa prezentovala na verejnosti rôznymi kultúrno-spoločenskými aktivitami na
úrovni mesta. Spolupracovala s neziskovými organizáciami, so Spoločnosťou priateľov detí
z detských domovov, Červeným krížom (akcia „Kvapka krvi“), pripravovala programy pre
Klub dôchodcov a zbierky pre deti zo slabších sociálnych rodín. Žiacka rada gymnázia
aktívne pracovala v mestskom žiackom parlamente, zapájala sa do akcií neziskových
organizácií. Škola sa zúčastňovala na organizovaní celoslovenského podujatia Hviezdoslavov
Kubín. Na škole vychádzal časopis „Modrý ústav“, ktorý aktuálne zachytával dianie v škole
a publikoval vlastné prezentácie študentov. V rámci projektu PASH (partnerstvo škôl) vznikol
divadelný súbor v nemeckom jazyku, ktorý zvíťazil v divadelnej súťaži a postúpil

na

divadelný festival do Varšavy. Tradičnou aktivitou bolo podujatie „Európsky deň jazykov“,
spoločenské večierky, predmetová komisia francúzskeho jazyka organizovala dni francúzskej
kuchyne a hru petang. Každoročne sa konali medzitriedne športové turnaje vo volejbale
a basketbale. Gymnázium v školskom roku 2009/2010 podalo štyri projekty – Zelené školské
dvory, Monitoring riek Slovenska, Operačný program vzdelávanie – premena tradičnej školy
na modernú a Školy - partneri budúcnosti.
V školskom roku bolo na škole vytvorených 19 záujmových vzdelávacích útvarov, ktoré
navštevovalo 320 študentov. Zo športových disciplín bol najväčší záujem o volejbal, florbal,
stolný tenis, basketbal a halový futbal. Medzi ostatné krúžky patrili: tanečný (step by step),
anglický jazyk, matematický, chemický, literárny, dejepisný a astronautický.
Kabinety zemepisu oravských učiteľov v spolupráci s Gymnáziom P. O. Hviezdoslava
v Dolnom Kubíne usporiadali zaujímavý a hodnotný metodický deň 16. apríla 2010. Krédom
podujatia bola myšlienka: „Každý región Slovenska je jedinečný a zvláštny, pre jeho
obyvateľov nenahraditeľný a mimoriadne vzácny, s mohutnou citovou väzbou“. Docentka
RNDr. Mária Bizubová z Univerzity Komenského – Prírodovedeckej fakulty, katedry
geografie a geoekológie v Bratislave, spoluautorka novej gymnaziálnej učebnice pre I. ročník
a spoluautorka publikácie „Náučné chodníky Slovenska I. a II.“ prednášala učiteľom
a študentom o genéze Západných Karpát a Oravy, geoparkoch a geologickom dedičstve
Slovenska, Európy a sveta a počas exkurzie na Kuzmínovo a Vyšnokubínske skalky bola
odbornou lektorkou. PhDr. Soňa Maťugová, riaditeľka Štátneho archívu v Dolnom Kubíne,
informovala o počiatkoch osídlenia Vyšnokubínskych skaliek a Vyšného Kubína. Druhá časť
podujatia v teréne sa tiež vydarila, lebo bol krásny slnečný jarný deň. Organizáciu
metodického dňa zabezpečovali Mgr. Zdenka Danihelová a RNDr. Mária Sabaková.
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Nová predsedníčka vlády Iveta Radičová začala pracovnú návštevu Dolného Kubína
dňa 7. októbra 2010 návštevou Gymnázia P. O. Hviezdoslava a diskusiou so študentmi na
tému sociálna spravodlivosť. Potom sa stretla s primátorom mesta Ivanom Budiakom
a navštívila aj podnik MIBA SINTER Slovakia v Dolnom Kubíne, ktorý vyrába dielce pre
zahraničný automobilový priemysel a zamestnával okolo päťsto ľudí. S manažmentom
prosperujúceho podniku

diskutovala najmä o vzdelávaní zamestnancov a problémoch

učňovského školstva. Premiérka ukončila svoj dolnokubínsky deň stretnutím s redaktormi
regionálnych médií.
Deň študentov a Deň boja za slobodu a demokraciu – 17. november si dolnokubínski
študenti pripomenuli spoločným kultúrnym podujatím. Žiacke školské rady Gymnázia P. O.
Hviezdoslava, Obchodnej akadémie, Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Dolnom
Kubíne, Strednej odbornej školy polytechnickej Kňažia a Strednej odbornej školy technickej
Istebné organizovali vo svojich školách anketu o „Najlepšieho študenta v troch kategóriách“.
Učitelia navrhovali študentov v dvoch kategóriách pod názvom: 1. „Jeden z ochotných“ a 2.
„Človek medzi ľuďmi“. Študenti mali tiež možnosť navrhnúť jedného spomedzi seba
v kategórii „Jeden z nás“. Anketa bola vyhodnotená v mestskom kultúrnom stredisku za
účastí zástupcov mesta a vedenia škôl. Večer spríjemnilo vystúpenie študentských hudobných
skupín Free fly, A-emit, Relax a S-brothers.
Stredná zdravotnícka škola v Dolnom Kubíne mala 204 žiakov, z nich 38 ukončilo
školský rok s vyznamenaním (2 s priemerom 1,00) a 36 prospelo veľmi dobre. Škola mala 10
tried, 27 pedagogických zamestnancov a 11 nepedagogických. Riaditeľom bol PaedDr. Peter
Takáč a zástupkyňou Mgr. Eva Balková. Školská rada mala 11 členov. Študijné a učebné
odbory boli dva – zdravotnícky asistent a sanitár.
Aktivity školy počas školského roku boli nasledovné: Deň otvorených dverí, Burza
práce, exkurzie, výlety, návšteva divadelného predstavenia, besedy so spisovateľmi, výchovné
koncerty, školské súťaže Hviezdoslavov Kubín a Dilongová Trstená. Žiaci s učiteľmi
vydávali školský časopis pod názvom „UZLÍK“. Škola spolupracovala s SČK, s Ligou proti
rakovine, zapojila sa do podujatí Deň narcisov, Modrý gombík, Deň týraných detí, Kvapka
krvi, Červené stužky, Most svetový deň srdca, Olympiáda ľudských práv, Svetový deň
zdravia, Svetový deň bez tabaku a drog, Prvá pomoc – súťaž hliadok, Prvá pomoc – ukážky
žiakov základných a stredných škôl. SZŠ bola zapojená do troch projektov: 1. Niečo vás
naučíme, 2. Prvá pomoc inovatívne a efektívne, 3. Prvá pomoc pomocou IKT.
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Na škole pracovalo deväť záujmových krúžkov vo voľnom čase žiakov, do ich činnosti
sa zapojilo 152 žiakov. Školské záujmové útrvary sa nazývali: „Pripravme sa na maturitu,
Redakčný,

Konverzuj po anglicky, Digi – Net, Evička a deti, Mosty k deťom a rodine,

Športom ku zdraviu, Môj zdravý životný štýl, Zachráň ľudský život“. Žiaci sa zapojili do
súťaží „Mladý Slovák, Župná kalokagatia, Mladý záchranár, O najlepšiu esej (1. miesto
získala Tatiana Šprláková), Žurnálový stetoskop, olympiáda nemeckého jazyka (1. miesto
získala Eva Gurová), Štúrovo pero“ a športových.
Obchodná akadémia v Dolnom Kubína pod vedením riaditeľa PaedDr. Ľubomíra
Bláhu bola úspešná v projekte „Navštívil som krajinu, ktorej jazyk sa učím“. Učitelia
zorganizovali pobyt v metropole Veľkej Británie pre študentov, ktorí sa učili anglický jazyk
a druhý pobyt v Berlíne pre študentov, ktorí sa učili nemecký jazyk. Učitelia Jozef Patek,
Magdaléna Baričiaková a Tatiana Buková s trinástimi študentmi navštívili Londýn v čase
jarných prázdnin. Zamerali sa na poznávanie historického centra a najznámejších kultúrnych
a historických zariadení a lokalít ako Britisch Museum, Hyde Park, Princess Diana Memorial,
Buckingham Palace s výmenou kráľovských stráži, Houses of Parlament, Big Ben,
Westminster Abbey, Westminster Cathedral, White Hall, Downing Street, Trafalgar Square
a pod., ale aj PC Chelsea London, Oxford Street, Soho a China Town. Nemčinári navštívili
Berlín počas Veľkonočných sviatkov.
Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne využila dotáciu 663 EUR na projekt „Kopni
a bež“, v rámci ktorého

v šiestich oravských stredných školách zorganizovala športové

turnaje vo futbale dievčat.
Stredoškolská učiteľka OA Ing. Alena Zelinová sa vďaka úspešnému projektu a grantu
získanému od SAAIC, Národnej agentúry, programu celoživotného vzdelávania, zúčastnila
odborného kurzu v anglickom Oxforde. Realizátorom kurzu bol British Study Centers.
Kurzisti zo Slovenska, Poľska a Španielska sa zoznámili s metódou vyučovania v strednej
škole The Cherwell School. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Európskej únie,
Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru v rámci „Programu celoživotného
vzdelávania“.
Stredoškolský profesor OA v Dolnom Kubíne Ján Andris sa zúčastnil návštevy šiestich
škôl v Afganistane v rámci projektu občianskeho združenia „Človek v ohrození“. Zmyslom
projektu bolo prostredníctvom partnerstiev škôl na Slovensku a v Afganistane odbúrať
stereotypy, ktoré vznikli na základe negatívnych a jednostranných správ prezentovaných
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v médiách. Učitelia navštívili štátne i neštátne školy v meste Kábul a Mazar-e-Sharif na
severe. Žiaci neštátnych škôl, spravovaných neziskovou organizáciou Aschiana, sedeli
v triede na zemi, vyučovalo sa bez lavíc, žiaci mali nedostatok učebníc a učebných pomôcok.
Väčšina učiteľov mala ukončené len dvanásťročné vzdelávanie (stredoškolské). Štátne školy
boli vybudované s podporou švédskej organizácie SCA. Nakoľko v afgánskom školskom
systéme stále prevláda memorovanie, úlohou európskej delegácie bolo ukázať afgánskym
učiteľom

aj iné, finančne nenáročné metódy vyučovania. „Ich túžba po vzdelávaní,

bezprostrednosť, komunikatívnosť a nápaditosť predčila všetky očakávania účastníkov
projektu. Stretnutie obohatilo obidve strany. Afgánski učitelia videli nové možnosti
vyučovania a slovenskí učitelia poznali ich elán a odhodlanie v získavaní nových vedomostí“.
Dve stovky študentov a štyria učitelia Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne sa
podieľali na príprave portálu z úseku účtovníctva. Cieľom projektu

bolo umožniť

študentom čo najzodpovednejšie sa pripraviť na prax. Umožniť im prístup k rôznym
účtovným dokladom, vedieť ich správne vyhotoviť a účtovať, spoznať legislatívne zmeny.
Portál obsahuje platnú legislatívu, vzory účtovných dokladov a príklady roztriedené podľa
jednotlivých účtovných tried. Portál sa bude neustále dopĺňať a jeho cieľom je umožniť
žiakom inou formou pracovať na hodinách účtovníctva, skvalitniť a osviežiť domácu prípravu
na vyučovanie. V učebniach, kde nie je k dispozícii internet, budú môcť žiaci využívať
zbierku „Začínajúci účtovník“ v tlačenej podobe aj na CD. Výsledky projektu škola
zverejňovala na svojej webovej stránke. O prvú prezentáciu sa zaslúžili študenti 3. ročníka
Ladislav Janckulík, Tomáš Priesol, Matúš Krúpa, Lucia Kuhejdová, Michaela Paculíková
a Zuzana Hanková. Koncom apríla 2010 sa v škole uskutočnila súťaž pod názvom „Účtovník
Obchodnej akadémie, ktorej sa zúčastnilo dvadsať študentov. Najlepšie sa umiestnili Helena
Mišániková, Lenka Maťková a Daniela Dulíková.
Žiaci stredných škôl Žilinského kraja súťažili v zručnostiach a schopnostiach
v spracovaní informácií na počítači. Medzi najlepšími sa umiestnil Ján Janovic z OA
v Dolnom Kubíne. V prvej disciplíne, desať minútovom odpise s predlohou, obsadil 3. miesto
a v disciplíne korektúra textu zvíťazil.
Stredná odborná škola obchodu a služieb v Dolnom Kubíne na Pelhřimovskej ulici
mala od 1. septembra 2010 personálnu zmenu na poste riaditeľa, stal sa ním Mgr. Dušan
Štrifler. Zástupkyňou bola Ing. Eva Tabačková. Školu navštevovalo 732 žiakov, z nich 75
ukončilo školský rok s vyznamenaním (11 prospeli s priemerom 1,00) a 190 prospelo veľmi
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dobre. Z 251 absolventov školy sa po ukončení štúdia ihneď zamestnalo 196. Škola mala 76
pedagogických zamestnancov, 33 nepedagogických a 35 tried. Zameranie študíjnych
a učebných odborov bolo: obchodný pracovník, hotelový pracovník, kuchár, čašník, servírka,
murár, inštalatér, stolár, kaderník, hostinský, kozmetik.
SOŠOS sa prezentovala rôznosťou a pestrosťou aktivít. Každý študijný odbor sa
prezentoval už tým, že bol pod spoločenskou kontrolou, hlavne pri praktickom vyučovaní
v školských zariadeniach (reštaurácia, jedáleň, kaderníctvo, kozmetika, stavebno-stolárske
dielne), ktoré boli prístupné verejnosti. Študenti sa zúčastnovali rôznych súťaží a stáži v ČR,
Poľsku, Rakúsku, SRN, Taliansku, na Kréte, Cypre a v Lichtenštajnsku. Škola poskytovala
v rámci praktického vyučovania hygienickú pomoc pri úprave zovňajšku dôchodcov
v Domove dôchodcov (strihanie, kozmetické úpravy) a vo svojich zariadeniach poriadala
výstavy a súťaž vianočných tabúľ, veľkonočných tabúľ, ktoré boli verejnosti prístupné. Na
škole pracovalo 36 záujmových krúžkov.
Žiaci sa zúčastnili súťaží v príprave miešaných nápojov, dekorovaní a aranžovaní
v gastronómii, príprave a dekorácii múčnikov, súťaže „Vianočná výstava a pasovanie rytierov
na Oravskom hrade“. Škola dosiahla výborné umiestnenie v súťaži „Štiavnický pohár 2010“,
2. miesto v súťaži „Herold coctail Cup“ v Púchove, 1. miesto v medzinárodnej súťaži „Murár
2010“ v Nitre, 3. miesto v medzinárodnej kaderníckej a kozmetickej súťaži „Ateliér fantázie“,
1. miesto v súťaži barmanov a kuchárov v Krakove, 1. miesto v súťaži jedál podľa zvyklostí
poľskej gastronómie a získala putovný pohár v súťaži „Matúšove kráľovstvo“.
Škola sa zúčastňovala charitatívnych akcií: „Vianočný bazár“ (výťažok akcie bol
odovzdaný postihnutým deťom), UNICEF (predaj vianočných pohľadníc, vianočná výzdoba),
„Modrý gombík“, charitatívna celoslovenská zbierka „HUGO“ – hodina deťom, „Deň
nezábudiek“ (Liga pre duševné zdravie), zbierka pri príležitosti „Dňa prevencie týraných
detí“, akcia „Študentská kvapka krvi“ (86 študentov darovalo krv), Deň zeme (upratovanie
brehu rieky Oravy), diskusné fórum „Tolerancia v spolužití mladšej generácie s občanmi
v dôchodkovom veku v našom meste“ v rámci projektu mesta Dolný Kubín „Šanca pre
všetkých“.
Škola bola zapojená do troch projektov: 1. „Mobilita v EÚ – štandard kvality stratégie
odborného vzdelávania SOŠ“ – 25 pedagógov, 2. Mobilita v EÚ – štandard kvality stratégie
odborného vzdelávania SOŠ – 47 žiakov, 3. Rozvoj cezhraničnej spolupráce prezentáciou
národného, kultúrneho, spoločenského a gastronomického dedičstva – Mikroprojekt.
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Súkromná Stredná odborná škola v Dolnom Kubíne zorganizovala zimné „Účelové
cvičenie“ pre žiakov prvých ročníkov pod vedením Bc. Martiny Klimčíkovej a Mgr. Soni
Ostrihoňovej. Študenti sa oboznámili so zdravým životným štýlom a zásadami racionálnej
výživy, čím sa zvýšila ich informovanosť o možnostiach predchádzania niektorým chorobám,
najmä obezite a nadváhe. Dôležitosť pohybu si vyskúšali výstupom na vysielač na Brezovec
v mrazivom počasí a snehu.
Súkromná stredná odborná škola na Bysterci ponúkala bezplatné štúdium v odboroch:
kozmetik, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, kaderník, stolár, hostinský a murár.
Trojročné odbory boli ukončené výučným listom a štvorročné odbory boli ukončené
maturitnou skúškou.
Stredná odborná škola polytechnická v Dolnom Kubíne Kňažej v rámci odbornej
výchovy marketing a cestovný ruch pripravila sprievodcovský deň po meste Dolný Kubín
v marci 2010. Študenti pod vedením majstrov Bc. Vraňáka a Bc. Kilianovej spoznávali mesto
„očami historika“. Trasu začali na historickom cintoríne, kde odpočívajú P. O. Hviezdoslav,
Janko Matúška, Ladislav Nádaši Jégé a ďalší velikáni našej minulosti, pokračovali
prehliadkou historických budov na námestí P. O. Hviezdoslava (kostolov, Župného domu,
Bibliotéky Čaplovičovej) a v Parku dejateľov si pripomenuli život a dielo významných
dolnokubínskych osobností. Prehliadka skončila návštevou výstavy „Dolný Kubín od praveku
po súčasnosť“ vo Florinovom dome.
V SOŠ polytechnickej sa pri príležitosti „Svetového dňa výživy“ konala beseda na tému
„Moje zdravie“. Žiaci zo študijného odboru „potravinárstvo“ a učebného odboru „Cukrár“
besedovali s MUDr. Darinou Vasiľovou z Ústavu regionálneho zdravotníctva. Potom sa
zúčastnili súťaže, ktorá spočívala

vo vyplnení vedomostného testu o zdravej výžive

a príprave zdravého jedla podľa vlastného receptu. Prvé miesto získali žiačky 1. A triedy
z odboru Cukrár – Jana Babačová, Andrea Fraňová, Michaela Horňáková, Dominika
Plaváková, Lucia Sojková, Veronika Švecová a Alžbeta Vojtašáková.
Žiaci SOŠ polytechnickej – odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný
ruch, sa zúčastnili odbornej exkurzie. Trasa viedla cez Donovaly, Habakuky do Brhloviec,
kde si pozreli kamenné obydlia. Cieľom exkurzie bolo spoznať kvalitné a jedinečné
zariadenia cestovného ruchu, ktoré poskytujú stravovacie, ubytovacie a doplnkové služby.
Študenti si pozreli hotely a reštaurácie, ktoré sa vyznačovali zaujímavým vybavením
a nevšedným riešením.

61

Študenti SOŠ polytechnickej Dolný Kubín - Kňažia patrili k najlepším v súťaži
„Spotreba pre život“. S časopisom „Spotrebáčik“ sa umiestnili prví na 13. ročníku
celoslovenskej súťaže a 10. ročníku medzinárodnej súťaže. V časopise opísali niektoré
problémy spotrebiteľov, s ktorými sa osobne stretli a ponúkli im rady, ako problémy vyriešiť.
Odmenou za prácu bol zájazd do Bruselu, ktorého sa zúčastnili členky redakčnej rady Iveta
Bruncková, Martina Gočálová, Eva Maťovčíková a Eva Borsíková.
Domov sociálnych služieb, zariadenie núdzového bývania a poradenské centrum
v Dolnom Kubíne v spolupráci s políciou a ďalšími odborníkmi usporiadal pre študentov
stredných škôl v meste prednášku a besedu o násilí v rodinách, jeho identifikácii a trestoch
pre vinníkov. Podujatie sa konalo v Mestskom kultúrnom stredisku a záujem zo strany
mládeže na prahu dospelosti bol veľký. Prednášal PhDr. Dušan Vlkolinský, riaditeľ DSS
v Dolnom Kubíne a okresný policajný preventista Tibor Šándor.
Základná umelecká škola P. M. Bohúňa mala 724 žiakov, z nich 207 sa zúčastnilo na
národných a medzinárodných podujatiach. Po ukončení ZUŠ pokračovalo sedem žiakov
v štúdiu na vyššom stupni umeleckého vzdelávania. Žiaci s učiteľmi absolvovali 129
verejných vystúpení.
ZUŠ mala zastúpenie na celoslovenskom stretnutí mladých huslistov v Kremnici – II.
ročníku husľovej súťaže skladateľa Rudolfa Orsága začiatkom apríla 2010. Huslisti súťažili
v štyroch vekových kategóriách a povinná bola hra spamäti. Dolnokubínsku ZUŠ
reprezentovali štyri žiačky Anežka Kurajdová, Lujza Lakoštíková, Petra Kučková
a Alexandra Belušová, ktorých pripravovala učiteľka Beata Vargová Marettová. Spomenuté
súťažiace sa umiestnili v zlatom a striebornom pásme.
Klaviristky ZUŠ P. M. Bohúňa Klára Lofajová a Pavla Jackulíková z triedy učiteľky
Lýdie Záhumenickej, Alžbeta Fedorová z triedy učiteľky Romany Šumskej Lenkovej
a Andrea Majchráková z triedy učiteľky Márie Bartošovej sa zúčastnili XVI. ročníka
Regionálnej klavírnej prehliadky mladých klaviristov v Martine. V silnej konkurencii sa
A. Fedorová a A. Majchráková umiestnili na druhom mieste.
Koncom apríla 2010 sa v družobnom poľskom meste Limanowa konala „Husľová
súťaž Malopoľského vojvodstva“, na ktorej sa predstavili aj žiaci ZUŠ P. M. Bohúňa
z Dolného Kubína pod vedením učiteľky Márie Hrnčiarovej. V silnej konkurencii 21
huslistov v kategórii do desať rokov zvíťazila Kristínka Hajduchová z Dolného Kubína.
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Martin Pavlík a Richard Janoštín sa umiestnili na štvrtom mieste medzi 20 huslistami do
dvanásť rokov. Zuzana Vajduláková sa umiestnila na druhom mieste.
IX. ročník súťažnej prehliadky mladých spevákov zo základných umeleckých škôl sa
konal dňa 5. mája 2010 vo Vrútkach. Súťažilo 54 spevákov z celého Slovenska, medzi nimi aj
zo Základnej umeleckej školy P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne. Porota zložená z pedagógov
Žilinského konzervatória a jednej zo zúčastnených ZUŠ ocenila mimoriadnu muzikalitu
a prirodzený prejav súťažiacich detí. V silnej konkurencii si v tretej kategórii vyspievali
ocenenia Dominika Krčištová (zlaté pásmo), Alžbeta Labudová (strieborné pásmo) a Lucia
Blšáková (bronzové pásmo). V druhej kategórii sa Natália Palugová umiestnila v bronzovom
pásme.
Na X. ročníku celoslovenskej súťaže v štvorručnej hre na klavíri „Schneiderova
Trnava“ úspešne reprezentovali ZUŠ P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne dve dvojice
súrodencov dňa 6. mája 2010. Soňa a Dávid Batunovci z triedy Márie Cuperovej obsadili
strieborné pásmo v druhej kategórii. Sestry Stela a Klára Janigové z triedy učiteľky Mgr.
Alexandry Papulovej Fischerovej získali zlaté pásmo. Domov si priniesli aj dve zvláštne
ocenenia a to Cenu rady rodičov a Stela získala cenu najmladšieho účastníka súťaže.
Koncom mája sa konal XV. ročník súťaže KLAVÍRNA ORAVA, ktorá je súčasťou
Festivalu Ivana Ballu. Súťažilo vyše päťdesiat klaviristov zo Slovenska a Českej republiky
v štyroch vekových kategóriách v sólovej aj štvorručnej hre na klavír. V náročnej konkurencii
sa dobre umiestnili klaviristi zo ZUŠ P. M. Bohúňa Nina Jaššová, Alžbeta Labudová, Marek
Kľúčik, Peter Nemček a Andrea Majchráková. V prvej kategórii sa mimoriadne úspešne
predstavila Alžbeta Fedorová z triedy učiteľky Romany Šumskej a umiestnila sa na 2. mieste.
Dolnokubínski akordeónisti sa zúčastnili 35. ročníka Medzinárodnej akordeónovej
súťaže v chorvátskej Pule. Zišlo sa tu okolo 800 súťažiacich v sólovej, komornej
a orchestrálnej hre. ZUŠ P. M. Bohúňa úspešne reprezentovalo sedem sólistov a dva
akordeónové orchestre. Bronz domov priniesli Filip Brienik, Lýdia Bielová a Andrej Hraško.
Striebro získal Andrej Kováčik a zlato sólisti Soňa Stanovská, Jana Toráčová a Dominika
Chudiaková. V orchestrálnej hre mala ZUŠ dvojité zastúpenie. V kategórii orchestrov
s hráčmi do pätnásť rokov súťažil Akordeónový orchester Melódia, ktorý získal zlatú priečku.
Orchester Amandolo s hráčmi do devätnásť rokov získal striebro a vyhral kategóriu
orchestrov s hráčmi do devätnásť rokov, lebo zlaté pásmo nebolo udelené. Žiakov do súťaže
pripravovali učiteľky Chomisteková, Vrtichová a Grísová. Súťažný zájazd finančne podporili
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rodičia občianske združenie AULOS a grantový program Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky „Pro Slovakia“.
Mladí akordeónisti zo ZUŠ P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne sa zúčastnili úspešného
koncertného zájazdu na dánsky ostrov Fyn, do mesta Svendborg začiatkom augusta 2010. Tu
sa každoročne konala prehliadka umeleckých telies rôzneho zamerania pri príležitosti
Mestských slávností. Akordeónový súbor Amandolo z Dolného Kubína dostal pozvanie
účinkovať na slávnosti od mayora mesta Curta Serensena. Amandoláci mali možnosť
koncertovať a následne prehliadnuť si areál zámku Egeskov, Valdemarslot, prírodovedné
múzeum Naturama a Koldkrigsmuseum na ostrove Langeland. Dánski skauti pripravili
zaujímavý branný večer pri Egebjerskom mlyne, súčasťou ktorého bolo aj plnenie rôznych
branných úloh, kde si Amandoláci vyskúšali svoje zručnosti, dôvtip i fyzické sily.
Základná umelecká škola P. M. Bohúňa usporiadala dvadsaťštyrihodinový maratón hry
na klavíry pod názvom „24 hours piano“ v dňoch 1. a 2. októbra 2010 v rámci Kubínskej
hudobnej jesene v Zmeškalovom dome hudby. Bol to nový názov evanjelického domu na
Námestí P. O. Hviezdoslava, kedysi mestského domu osvety a potom Domčeka – centra
voľného času detí a mládeže. Počas koncertu vystúpili známi umelci ako Matej Arendárik,
Andrea Balešová Mudroňová, Norbert Daniš, Mária Heinzová Strapcová, Jozef Janík, Ondrej
Krajňák, Klaudius Kováč, Zuzana Kiederdorfer – Paulechová, Jaroslava Šmerková Straková,
Stanislav Palúch, Daniel Buranovský, Boris Lenko, Ján Kríglovský, Stanislaw Tichonow,
Jakub Podhoranský, Bohumila Jelínková, Marcela Jelínková, Matias Alzola, Andreas
Wildner, Chih-huang Chang a ďalší.
ZUŠ P. M. Bohúňa v spolupráci s Oravskou galériou pripravila Vokálny koncert
v rámci Kubínskej hudobnej jesene. Vo Veľkej sieni Župného domu sa predstavili umelci
Agneša Vrábľová (soprán), Ľubomír Popík (barytón) a Róbert Pechanec (klavír) dňa 28.
októbra 2010.
Základná umelecká škola Ivana Ballu v Dolnom Kubíne mala odbor hudobný (247
žiakov), výtvarný (280 žiakov) a tanečný (106 žiakov), celkom 633 žiakov (31. 12. 2010)
a 30 zamestnancov, z toho 26 pedagogických a 4 nepedagogických. Žiaci s učiteľmi sa
zúčastnili 109 verejných vystúpení. Na národných a medzinárodných podujatiach sa
zúčastnilo 143 žiakov. Sedem absolventov ZUŠ bolo prijatých na vyšší stupeň umeleckého
vzdelávania. Riaditeľom bol Mgr. Karol Hromádka. Počas roka 2010 boli v budove ZUŠ
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Ivana Ballu na Námestí slobody opravené podlahy, osvetlenie, sociálne zariadenia, oplotenie
a strecha.
ZUŠ sa zúčastnila Medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže – 38. ročníka pod názvom
„LIDICE 2010. Medailu Lidická ruža získala škôlkárka Barbora Belková za maľbu
„Prešibaný lišiak“ a čestné uznania dostali Tomáš Hrivnák, Laura Šamíková a Tatiana
Kolenová.
Žiaci výtvarného odboru ZUŠ Ivana Ballu dosiahli významný svetový úspech na XVII.
ročníku Medzinárodného bienále grafiky detí a mládeže v Toruni, kde bolo zaslaných 9500
detských grafík z celého sveta. Učitelia ZUŠ I. Ballu v Dolnom Kubíne Mgr. Daniel Marček,
Mgr. Jana Barťáková a Mgr. Helena Michalcová zaslali do súťaže sedem prác detí. Slovenské
deti získali štyri ocenenia, medzi nimi grafika Tatiany Kolenovej z Dolného Kubína pod
názvom „Myslím na svoje morčatá“, ktorú vytvorila kombináciou grafických techník.
Výtvarné práce nadaných detí dolnokubínskych materských škôl sa aj v tomto roku
dostali na XI. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže detí predškolských zariadení pod
názvom „Žitnoostrovské pastelky 2010“ v Dunajskej Strede. Porota vybrala na výstavu
dvanásť prác detí Základnej umeleckej školy Ivana Ballu v Dolnom Kubíne. Celkom bolo
predložených 1211, vystavovaných 270 detských obrazov a ocenených štyridsať päť. Cenu
súťaže získala Ninka Hodoňová z Dolného Kubína.
Súkromná Základná umelecká škola JANOŠ

v Dolnom Kubíne mala odbory

tanečný, výtvarný a hudobný. Štefan a Patrik Knaperekovci z triedy učiteľa Adriána Rabotu
dosiahli vynikajúce umiestnenie v hre na keyboarde na celoslovenskej súťaži v Považskej
Bystrici. Tanečníci SZUŠ pod vedením učiteľky Kataríny Brenkusovej sa zúčastnili súťaže
Tanečný Kubín v štýle hip hop. V krajskom kole súťaže v Dolnom Kubíne sa umiestnili na
prvom mieste a v celoslovenskom kole v Dolnom Kubíne sa umiestnili na treťom mieste. Vo
výtvarnej súťaži „Polícia očami detí“ získali prvenstvo práce Beaty Alžbety Tomáňovej
a Timoteja Marettu.
Mesto Dolný Kubín malo v zriaďovateľskej pôsobnosti sedem materských škôl. Zápis
detí do MŠ sa konal v marci 2010. Materská škola na Sihoti otvorila jednu špeciálnu triedu
pre nadané deti.
Materská škola III - na Ul. Obrancov mieru mala štyri triedy, navštevovalo ju 92
detí, z toho 40 pracovalo v záujmových útvaroch.
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Škôlkári III. Materskej školy na Ul. Obrancov mieru navštívili pracovisko hasičskej
záchrannej služby a rýchlej zdravotnej pomoci v rámci tematického týždňa vo vyučovaní
o bezpečnosti v marci 2010. Záchranári s mimoriadnou trpezlivosťou oboznámili zvedavé deti
so záchrannou a hasičskou technikou. Deti si mohli vyskúšať, aké ťažké je udržať hasičské
hasiace prístroje. Prezreli si hasičské i záchranné vozidlá. Počas tematického týždňa navštívil
škôlkárov aj príslušník polície Igor Čerňan, aby porozprával deťom o práci polície, veď
mnoho nehôd a požiarov zapríčiňovali práve deti.
Materská škola V - Na Sihoti mala šesť tried a navštevovalo ju 125 detí, z nich 26 bolo
zapojených do výučby v šiestich záujmových útvaroch.
Materská škola XIII - Odbojárov mala osem tried a navštevovalo ju 153 detí, z nich
okolo 50 bolo zapojených do výučby v záujmových útvaroch.
Materská škola XIX – Záskalická mala jednu triedu, navštevovalo ju 21 detí
a polovica z nich bola zatriedená do troch záujmových útvarov.
Materská škola pri ZŠ Kňažia mala dve triedy, navštevovalo ju 41 detí a polovica
z nich bola zatriedená do záujmových útvarov. V Materskej škole Kňažia bol 12. február 2010
plný radosti, lebo deti mali tradičný maškarný karneval. Milým prekvapením bola torta pre
všetkých a rodičia s učiteľkami pripravili deťom bufet so šiškami a džúsom.
Mesiac apríl lesov bol pre škôlkárov s učiteľkami príležitosťou na vychádzky do lesa
neďaleko Jelšavy. Pozorovali ako sa príroda na jar prebúdza, rozprávali o lesných zvieratách,
ochrane lesa a zbierali odpadky. Takýto výlet bol vhodný pre získanie nových vedomostí
z oblasti environmentálnej výchovy.
Deti z MŠ Kňažia mali príjemný Medzinárodný deň detí. V blízkom lesíku súťažili,
behali, skákali vypúšťali balóny a dostali balíčky so sladkosťami a tortu, ktorú upiekla pani
Vojtkuláková. Nakoniec vo škôlke namaľovali všetci obrázok kvetov s tvárami detí iných
národností, ktorý vystavili pre rodičov a verejnosť.
Materská škola XVIII – Chočská na Banisku mala tri triedy a navštevovalo ju 49 detí.
V Materskej škole na Banisku sa konal letný EKO – karneval pri príležitosti Dňa detí. Malí
škôlkári sa preobliekli do masiek rozprávkových bytostí, ktoré spolu s rodičmi vyrobili
z odpadového materiálu. Nápaditosti sa medze nekládli. Tancovať a súťažiť prišli dobre
naladení rytieri, šašo, ježko Pichliačik, kukučkové hodiny, domček a princezné. Aj keď
karneval býval v predchádzajúcich rokoch v školskej záhrade, tento rok pre upršané počasie
sa konal v priestoroch škôlky.
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Ako vyzeral Deň jesene v Materskej škole na Banisku? V piatok 8. októbra 2010 deti,
oblečené v ľudových krojoch, spievali ľudové piesne, tancovali a tlačili kapustu do dreveného
súdka. Podľa riaditeľky Aleny Zvarovej sa deti takto učia folklórnym tradíciam. Samozrejme,
kapustu po vykysnutí zjedli a pili aj kapustnicu. MŠ na Banisku je zaradená do medzinárodnej
siete zdravých škôl.
Materská škola VII na Námestí Slobody mala šesť tried, navštevovalo ju 106 detí
a záujmových útvarov mala päť. Deti z Materskej školy na Námestí Slobody mali radi
rozprávky. Preto sa učiteľky rozhodli zahrať s nimi divadelné predstavenie „O zakliatom
kráľovstve“ počas týždňa detskej radosti. Išlo o ekologickú rozprávku, lebo keď deti pomohli
pozbierať odpadky, „oslobodili zakliate kráľovstvo“. Deti tiež sľúbili, že budú chrániť
prírodu.
V Materskej škole na Námestí Slobody sa zapojili do programu „Mlieko pre školy
v EÚ“. Poskytovali mliečne výrobky dotované EÚ v rámci európskeho mliečneho programu.
Podnikali rôzne zaujímavé akcie, aby deťom spropagovali dôležitú potravinu mlieko, v dobe
alergií dosť kontroverznú a čoraz viac odmietanú deťmi i rodičmi. Kuchárky pripravili pestré
jedálne lístky, v ktorých nechýbali

rôzne nátierky, mliečne kokteily, pudingové poháre,

ochutené mliečne nápoje, omáčky a pod. Škatuľky z mliečnych výrobkov zbierali a potom
vytvorili výstavu pozoruhodných výtvorov – „Mliečne kráľovstvo“. Deti nacvičili dve krátke
divadelné predstavenia. Na besede so stomatológom sa dozvedeli o dôležitosti konzumácie
mlieka pre zdravé zuby.
Špeciálna základná škola pre telesne a mentálne postihnutých na Matúškovej ulici
v Dolnom Kubíne mala 52 žiakov. Podľa riaditeľky školy Tatiany Otepkovej záujem o školu
presahoval priestorové kapacity. Škole nestačili priestory v DSS a jednu triedu mala prenajatú
v blízkej budove. Škola mala deväť učiteliek a dve vychovávateľky. Deti s ťažkým
mentálnym postihom sa učili štyri hodiny denne. Starší žiaci sa učili šesť hodín. Deti sa
naučili počas roka počítať od jeden do päť vrátane sčítania a odčítania. Spolužiaci zaradení do
variantu B zvládali o tri čísla menej. V škole sa učili samoobsluhu, motoriku, pracovné
zručnosti napr. pri obliekaní, obúvaní, chodiť kolenačky presne určeným smerom, navliekať
korálky, určiť farby atď. Absolventi školy ostávali doma, lebo sa nevedeli uplatniť. Vďaka
projektu „Pozri sa na to mojimi očami“, ktorý finančne podporila samospráva, sa bývalí
spolužiaci stretávali s pedagógmi na tematických stretnutiach a tvorivých dielňach.
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Dňa 24. novembra 2010 sa konal VI. ročník podujatia Žilinský Oskar, na ktorom
predstavili svoj dramatický, hudobný, spevácky a tanečný talent klienti domovov sociálnych
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Zúčastnili sa ho aj deti
Domova sociálnych služieb a zariadenia núdzového bývania v Dolnom Kubíne. Predstavili sa
hudobno-dramatickým pásmom „Smola, môj, smola“ a porota ich odmenila udelením sošky
Oskar 2010.
Centrum voľného času detí a mládeže – Domček v Dolnom Kubíne navštevovalo 879
detí a pracovali v 78 záujmových krúžkoch. CVČ počas roka zorganizovalo 291
príležitostných aktivít (z toho 87 počas sobôt a nedelí), ktorých sa zúčastnilo spolu 22479
detí. V CVČ pracovalo 11 zamestnancov, 13 externých zamestnancov na dohodu a 3
dobrovoľníci bez finančného zvýhodnenia. Pedagogické oddelenie tvorilo štyri úseky:
kultúrno-spoločenský, telovýchovy a športu, prírodovedy, ekológie a techniky, úsek pre prácu
s mládežou a ZOO-klub. Riaditeľom CVČ bol PaedDr. Ján Pečeňák, zástupkyňou Mgr. Elena
Ďaďová, vedúcimi úsekov Alena Mazalánová, Mgr. Mariana Strapcová, Mgr. Dorota
Gajdošová a Bc. Jozef Macík.
CVČ usporiadalo šesť turnusov prímestskej rekreácie pre deti počas letných prázdnin,
zúčastnilo sa 110 detí. Počas letných prázdnin bolo CVČ otvorené v každý pracovný deň, deti
mohli využívať herňu, kde si mohli zahrať stolový futbal, spoločenské hry, zúčastniť sa
tvorivých dielní, hier, súťaží, navštíviť počítačovú učebňu alebo herňu X-boxov. Záujemci
o športové aktivity využívali ihrisko petanqu alebo hrali stolný tenis. Tieto možnosti využilo
1647 detí.
CVČ sa zameriavalo na poskytovanie takých záujmových činností, v ktorých deti
a mládež museli preukázať zručnosť a trpezlivosť, napr. korálkovanie, drotárčenie,
paličkovanie, tkanie a prácu s hlinou. Počet športových krúžkov sa rozšíril o futbal a hokej.
Klesol záujem detí o technické a tvorivé záujmové útvary (napr. letecké modelárstvo). CVČ
vytvorilo záujmový klub na Medzihradnom, ktorý sa osvedčil a CVČ plánovalo pokračovať
v tejto činnosti aj v Záskalí. CVČ zameriavalo príležitostnú činnosť na tri okruhy –
organizovanie predmetových súťaží, olympiád a športových súťaží, podujatia určené
materským, základným a stredným školám, aktivity pre verejnosť, celodomové podujatia,
servisnú a spontánnu činnosť.
Medzi tradičné podujatia CVČ, ktoré mali medzi deťmi a širokou verejnosťou úspech,
patrilo „Stretnutie s Mikulášom, Westernový MDD, Detský jarmok počas Dní mesta,
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Valentínsky karmeval na ľade, MDD v Medzihradnom, Deň otvorených dverí v Domčeku
CVČ a pod. Z tradičných športových podujatí prebiehala Mala mestská futbalová liga
neregistrovaných hráčov a Beh oslobodenia. Pre rodičov a deti boli pripravené tvorivé dielne
na témy: Vianoce, jesenné všeličo a Veľká noc, na ktorých si mohli deti s rodičmi spoločne
v priestoroch CVČ vyrobiť vianočný darček alebo dekoratívny predmet.
CVČ sa podieľalo na organizačnom zabezpečení predmetových olympiád a súťaží.
V spolupráci so základnými školami v meste zorganizovalo 29 okresných kôl súťaží a 4
regionálne kolá. Medzi príležitostné aktivity patrili Maratón spoločenských hier, Strašidelná
noc, Filmový maratón, BABINEC – víkendová aktivita pre dievčatá s ukážkou kozmetiky,
líčenia a česania. Rozšírila sa ponuka aj zo strany ZOO klubu. Pracovníci realizovali
zaujímavé súťaže zo života zvierat na témy: „Psík, môj kamarát, Zvieratko na fotografii, Môj
zvierací miláčik“ a rozšírili svoju činnosť o poradenstvo o otázky starostlivosti, kŕmenia
a ošetrovania chovajúce zvieratko doma pre deti. Spolupráca CVČ so školskými klubmi bola
na dobrej úrovni. Organizovali „Zábavné stredy“ – tvorivé dielne a kvízy. Aktivita
„Sobotienka“ bola zameraná na zábavu a oddych.
V Centre voľného času v Dolnom Kubíne sa uskutočnil 4. ročník súťaže o najlepšiu
žiacku školskú radu v meste, ktorú každý rok organizuje Mestský mládežnícky parlament.
Trojčlenná porota hodnotila základné dokumenty ŽŠR, t. j. stanovy, zakladajúcu listinu
a zápisnice zo zasadnutí rady. Hodnotila sa celistvosť a náväznosť materiálov, ako aj ich
formálna úprava. Ďalším hodnotiacim kritériom sú aktivity ŽŠR, ktoré trojčlenná komisia
z každej školy v meste prezentovala pred porotou. Súťaže sa zúčastnili ZŠ M. Kukučína, ZŠ
P. Škrabáka a Obchodná akadémia. Na prvom mieste sa umiestnila ZŠ P. Škrabáka.
Mestský mládežnícky parlament v meste organizoval v máji a júni 2010 Športové dni
pre mestské stredné školy o putovný pohár MMP Dolný Kubín. Turnaje v basketbale,
volejbale a futbale absolvovali vybraté osemčlenné družstvá z Gymnázia P. O. Hviezdoslava,
Obchodnej akadémie a Združenej strednej školy obchodu a služieb. Víťazom sa stalo družstvo
z Gymnázia P. O. Hviezdoslava, ktoré získalo najlepšie umiestnenie vo všetkých troch
kolách.
Konzultačné a informačné stredisko EDUKOS v Dolnom Kubíne pripravilo dňa 13.
marca 2010 pre ťažšie zvládnuteľné rómske deti z Ťatliakovej ulice jednu z posledných akcií
projektu „Cesta do života“, blokového grantu Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho
finančného mechanizmu a ŠR Slovenskej republiky. Spoločne s deťmi, sociálnymi
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pracovníkmi, dobrovoľníkmi z radov študentov sociálnej práce a s odborníkmi EDUKOS
pracovali na eliminácii záškoláctva, zlepšení správania sa v škole i mimo nej, na zmyslu
plnom trávení voľného času, učili deti adekvátnejším formám riešenia konfliktov, vzbudzovať
záujem o nové poznatky, pripravovať sa na vyučovanie a doučovanie v predmetoch, v ktorých
dosahovali slabé výsledky. Celodenný víkendový pobyt strávili v Tvrdošíne, cestovali
vlakom, zúčastnili sa vedomostných a športových súťaží, tvorivej dielne a rôznych hier pod
vedením Judity Palugovej, Antona Michalu a Michaely Omastovej.
Občianske združenie FLAP v dolnokubínskej Jazykovej škole FLAP organizovalo
medzinárodné školenie mladých ľudí z desiatich krajín Európy (Slovenska, Čiech, Litvy,
Estónska, Poľska, Grécka, Španielska, Talianska, Portugalska a Francúzska) v dňoch 22.-23.
marca 2010. Mladí ľudia si osvojovali zručnosti z oblasti metodológie neformálneho
vzdelávania a projektového manažmentu programu „Mládež v akcii 2007-2013“. Okrem
školenia sa mladí ľudia zoznamovali aj s kultúrou, históriou a tradíciami mesta Dolný Kubín
a regiónu Orava.
Akadémia vzdelávania v Dolnom Kubíne pod vedením Mgr. Zuzany Babicovej
umožňovala záujemcom získať vzdelanie a doplniť si kvalifikáciu v oblasti cudzích jazykov,
účtovníctva, kozmetickej starostlivosti, opatrovateľstva atď. Absolventi získali osvedčenie,
ktoré ich oprávňovalo založiť si živnosť. Odborné kurzy, školenia a semináre z oblasti
účtovníctva a daňového poradenstva poriadala aj Bc. Milada Dutková.
Nové Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pre deti do 15 rokov
bolo otvorené na Janoškovej ulici s podporou mesta Dolný Kubín a je zaradené do siete
rezortu školstva. Centrum poskytovalo pedagogicko-psychologické a logopedické odborné
služby, poradenstvo rodine a škole, diagnostiku príčin problémov u detí, nápravu problémov,
eurofeedback terapiu a ďalšie terapeutické služby nielen pre deti so zdravotným
znevýhodnením, ale aj pre bežných žiakov s ťažkosťami v učení, správaní, reči a pozornosti.

Kultúra
Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne zabezpečovalo a organizovalo kultúrne
a spoločenské podujatia v meste, ktorých bolo 392 s návštevnosťou 33320 ľudí. Napríklad
uskutočnilo sa 31 vystúpení profesionálnych umelcov, 5 divadelných predstavení, 21 výstav,
11 letných nedeľných koncertov, 16 hudobných vystúpení, 9 spoločensko-zábavných podujatí
a štyri jarmoky. Medzi najznámejšie podujatia patrili: Novoročná rocková show, 28.
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Reprezentačný ples mesta, divadelné predstavenie Bacúchovie dvor, podujatie Naj športovec
roka, spoločenský večer seniorov, Fašiangový ples Meštianskej besedy, predstavenie
Maľované na skle, folklórne pásmo „Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia...“, koncert bratov
Nedvědovcov, divadelné predstavenie Kocúr v čižmách, mestská spevácka súťaž Kubínske
repete, súťaž Oravské divadelné dni, Mladosť a Krása – Lúčnica, Festival melódií, Banánová
veľryba, Folklórny deň Kubína, regionálna a tanečná súťaž „Tanečný Kubín“ , celoslovenská
súťaž v prednese poézie a prózy a prehliadke poetických divadiel 56. Hviezdoslavov Kubín,
dôstojné oslavy sviatkov a výročí v meste. Folklórny súbor Kubínčan oživil svoju činnosť
v priestoroch MsKS.
Oravská galéria v Dolnom Kubíne mala počas roka 2010 vyššiu návštevnosť ako
v roku 2009. Navštívilo ju 50622 ľudí. V tomto roku si Oravská galéria pripomenula 45.
výročie svojho založenia a vydala publikáciu.
OG ponúkla verejnosti dňa 13. januára 2010 výstavu betlehemov pod názvom „Videli
sme hviezdu“, vyrobených z odpadového materiálu žiakmi Špeciálnej základnej školy pre
žiakov telesne postihnutých v Dolnom Kubíne. Výstava trvala do 2. februára 2010.
Dňa 14. januára 2010 sa konala vernisáž výstavy Boženy Augustínovej a jej synov
Andreja a Martina pod názvom „Príbehy“ vo veľkej výstavnej sieni. Predstavovala tri
rôzne príbehy toho istého mýtu. Výstava oslovila divákov svetom, v ktorom sa môže stať
všetko, lebo ho nadnášala fantázia autorov, výtvarná invencia, rôznorodosť tém, ale
i rozmanitosť výtvarných disciplín. Výstava vypovedala o kontinuite výtvarného smerovania,
rozvíjania i prehodnocovania myšlienok, ale i pokore pred výsledkami tvorivého snaženia.
Kurátorkou výstavy bola PhDr. Eva Luptáková, riaditeľka Oravskej galérie. Návštevníci si ju
mohli pozrieť do 21. marca 2010.
V malej výstavnej sieni OG bola ukážka tvorby Katarzyny Wójtowicz Wierzchowskej
pod názvom „SoRT“. Tvorba tejto autorky zahŕňala maľbu, grafické umenie, printy,
fotografiu, kresbu, úžitkové umenie, inštaláciu a animáciu. Jej diela sa nachádzajú
v súkromných zbierkach v Poľsku, Nemecku, Japonsku, Francúzsku a Taliansku.
Koncert

Súboru starej hudby Solamente naturall pod názvom „Fašiangová

veselica“ v réžii ZUŠ P. M. Bohúňa sa konal vo Veľkej výstavnej sieni Oravskej galérie dňa
7. februára 2010. Vynikajúci súbor Solamente s umeleckým vedúcim Milošom Valentom
predstavil zbierku piesní a tancov Anny Szimay – Keczer z roku 1720. Po koncerte
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Dolnokubínčania „Vajdulákovci“ a „Luptákovci“

ponúkli zmes originálnych hudobných

prehrávok pod názvom „Fašiangový Dozvuk“ v koncertnej sále ZUŠ P. M. Bohúňa.
Oravská galéria dňa 12. februára 2010 ponúkla verejnosti zaujímavé stretnutie
s výtvarníkmi Andrejom a Martinom Augustínovcami, ktorých výtvarné diela pod
názvom „Príbehy“ boli vystavené vo Veľkej výstavnej sieni.
Oravská galéria dňa 25. marca 2010 usporiadala vernisáž dvoch výstav. Vo veľkej
výstavnej sieni Župného domu predstavili svoje výtvarné diela pod názvom „Krajné medze“
umelkyne Klaudia Kosziba (*1972) a Mária Machatová (*1971). Ich spoločnou víziou nie
je vnímanie periférie ako nostalgického miesta, ale skôr obsadzovanie územia, cez ktoré nikto
neprechádza. Fyzické prepojenie priestoru s divákom je poznačené dezintegráciou, priestor sa
stáva akýmsi javiskom na konci sveta. Autorky vyštudovali VŠVU u profesora Bergera.
Kurátorkou výstavy bola Ivana Moncoľová. Výstava trvala do 30. mája 2010.
V malej výstavnej sieni vystavovali svoje diela Daniela Krajčovičová staršia
a Daniela

Krajčovičová

mladšia

pod

názvom

„Rozdielnosť

podobností“.

Diela

predstavovali tvorbu a pohľad na svet dvoch po sebe nasledujúcich generácií autoriek –
matky a dcéry. Spoločnou témou bol zmysel nášho bytia. Kým Daniela staršia hľadá oporu
v ponorení sa do mytológie, sveta meditácie a ľudských vzťahov, jej dcéra zostáva vo svete
najbližších a v súdržnosti ľudského spolužitia. Kurátorkou výstavy bola Dana Doricová.
Výstava trvala do 13. júna 2010.
V apríli 2010 si mohli návštevníci Oravskej galérie pozrieť výstavu mladého umelca
Tomáša Taraja pod názvom „Svet škriatkov“, ktorý netradičným spôsobom a bohatou
fantáziou vytvoril z odpadového materiálu škriatkov a iné rozprávkové postavičky.
Oravská galéria pripravila pre deti podujatie pod názvom „Priblížme sa k umeniu“.
Projekt obsahoval prehliadky výstavných priestorov a tvorivé dielne pre deti predškolského
a školského veku pod vedením referenta kultúrno-výchovnej činnosti OG v spolupráci
s pedagógom.
Vernisáže dvoch nových

výstav sa konali dňa 17. júna 2010. Výstava „Samota

presýpacích hodín“ spadala do cyklu, ktorým galéria pri príležitosti 45. výročia svojho
vzniku predstavila bohaté a kvalitné výnimočné zbierky. Druhá výstava „Verejnosť II“
prezentovala tvorbu sochára Ľubomíra Purdeša, ktorý systematicky pracuje s klasickými
prostriedkami a technikami skulptívneho sochárstva a reprezentuje výrazne ojedinelý
umelecký koncept v súčasnom slovenskom sochárstve. Výstavy trvali do 5. septembra 2010.
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Vernisáže jesenných výstav v Oravskej galérii sa konali dňa 9. septembra 2010.
Návštevníci si mohli pozrieť diela dvoch umelcov. Jozef Baus vystavoval pod názvom „Svet
podľa Bausa“, Patrik Illo predstavil dva cykly pod názvom „Dizajn času“ a „Veľký
klamár“. Jozef Baus (*1958) sa predstavil svojou aktuálnou maliarskou tvorbou, obrazmi za
ostatné tri roky, ktoré predstavovali rovinu maľovania – kreslenia farbou. Sám autor definoval
svoje obrazy ako čiarové obrazy – priestory sietí, v ktorých sa objavujú objekty. Autor
zobrazuje viac alebo menej monochrómne priestory. Dôraz v tvorbe Jozefa Bausa je položený
na cyklus Geometria a predovšetkým Siete. Rozvíja podnety neoexpresívneho maliarstva,
respektíve geometrickej abstrakcie, pričom v ich poetike sa originálnym spôsobom odrážajú
súvislosti a paradoxy expresívneho a súčasne konštruktívneho živlu.
Oravská galéria predstavila aj tvorbu špičkového slovenského sklárskeho dizajnéra
Patrika Illa, ktorý významnou mierou prispel k vysokej úrovni produkcie nápojového skla
slovenskej sklárskej produkcie. Illo patrí k tým autorom, ktorým sa podarilo preraziť
„kliatbu“ užitého umenia a dokázať, že hranice medzi vysokým

a nízkym umením sú

minimálne prestupné. Okrem dizajnu skla sa venuje tvorbe objektov, inštalácii
a experimentálnemu dizajnu.

V jeho profilovej kolekcii nechýbajú rozmanité nápojové

súpravy stavajúce na hodnotách jednoduchého elegantného tvaru, kalíškoviny na báze ručnej
výroby, ktorá patrí k tradícií rovnianskeho skla. Jeho originálnym prínosom je hra s detailom,
nové tvary a znovu objavovanie zabudnutých funkcií každodenných

predmetov, ako sú

pohár, čaša, karafa, váza, misa, ktoré ozvláštňuje humorom, často s príchuťou erotiky. Vďaka
kreativite a dobrej znalosti technológie nielen fúkaného, ale aj taveného skla, navrhol mnoho
súprav a typov stolového skla, ktoré boli úspešne v tuzemsku i zahraničí. Autor získal Cenu
Desing Plus 2006 a Cenu Form 2008. Výstavy trvali do 7. novembra 2010.
Oravská galéria v roku 2010 získala z Grantového systému Ministerstva kultúry
a cestovného ruchu SR finančné prostriedky v celkovej výške 39900 eur. Je to najvyššia
dotácia, ktorú galéria doteraz získala z tohto grantového systému. Z piatich projektov boli
podporené tri. Galéria realizovala výmenu osvetlenia v expozícii na Slanickom ostrove
umenia, výmenu požiarnej signalizácie v Župnom dome v Dolnom Kubíne a doplnila
zbierkový fond o diela súčasného maliarstva. Expozície získali po výmene osvetlenia nový
kvalitatívny rozmer, moderné svetelné systémy priniesli výraznú úsporu elektrickej energie,
ale aj vizuálny komfort pre návštevníka. Z hľadiska bezpečnosti bola významným krokom
výmena elektrickej požiarnej signalizácie v Župnom dome, pretože havarijný stav pôvodnej
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signalizácie ohrozoval historickú budovu, zbierky a celý majetok, ktorý sa v nej nachádza.
Projekt zameraný na akvizíciu nových zbierkových predmetov umožnil Oravskej galérii kúpiť
do svojich zbierok tri veľkoformátové maľby od autorov Erika Šileho a Martina Sedláka.
Obaja umelci sú absolventmi štvrtého ateliéru Katedry maľby a iných médií VŠVU, ktorý
vedie profesor Ivan Csudai. V krátkom čase sa presadili na slovenskej výtvarnej scéne,
pravidelne vystavujú doma i v zahraničí a za svoju tvorbu získali významné ocenenia.
Maliarske umenie doplnili kolekciu súčasného slovenského výtvarného umenia.
V Oravskej galérii sa dňa 11. novembra 2010 konala vernisáž dvoch nových výstav.
Vo Veľkej výstavnej sieni Župného domu si návštevníci mohli pozrieť maliarskú tvorbu
výtvarných umelcov Michala Jakabčica a Viery Žilinčanovej pod názvom „Ostrovy
imaginácie“. Kurátorom výstavy bol Ľubomír Podušel a hudobným hosťom Matúš Jakabčic
(Bee Connection).
V Malej výstavnej sieni Župného domu si návštevníci pozreli výstavu pod názvom „OG
45 – GRAFIKA z cyklu Pohľady do zbierok V“. Riaditeľka Oravskej galérie PhDr. Eva
Luptáková a Dagmar Adamusová boli kurátorkami výstavy a na výstavu vybrali diela
renomovaných výtvarných umelcov, medzi nimi boli Andrej Barčík, Viera Bombová, Albín
Brunovský, Ivan Csudai, Matilda Čechová, Stanislav Diviš, Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda,
Vladimír Gažovič, Viera Gergeľová, Vladimír Havrilla, Vincent Hložník, Jozef Jankovič,
Alojz Klimo, Jozef Mužila, Marek Ormandík, Milan Paštéka, Naďa Rappensbergová
Jankovičová, Pavol Rusko, Emil Sedlák, Martin Sedlák, Rudolf Sikora, Koloman Sokol,
Milan Sokol, Ernest Špitz, Laco Teren, Arnold Weisz Kubínčan a Ernest Zmeták. Obidve
výstavy si návštevníci mohli pozrieť do 9. januára 2011.
Slávnostné otvorenie novej stálej expozície zo zbierok Oravskej galérie pod názvom
„Štefan Siváň – rezbár z Oravy“ sa uskutočnilo dňa 10. decembra 2010 v expozícii na
prízemí Župného domu. Podujatie sa konalo pri príležitosti 45. výročia založenia Oravskej
galérie v Dolnom Kubíne. Hudobným hosťom bola skupina Musica Arvensis. Štefan Siváň
z Babína počas svojho života vytvoril rozsiahle rezbárske dielo a zaradil sa medzi
najvýznamnejších insitných umelcov na Slovensku. Jeho plastiky boli pravidelne zaradené na
medzinárodných výstavách insitného umenia v Bratislave a v roku 1982 na výstave v Paríži.
Projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie SPP v grantovom programe „Dedičstvo
regiónov“.
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Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne malo v meste dva objekty –
Florinov dom pri Gäcelskej ceste a budovu Čaplovičiany, v ktorej bola stála expozícia P. O.
Hviezdoslava, Vavrinca Čaploviča a knižnica.
Počas roka 2010 navštívilo Florinov dom 3272 návštevníkov a konalo sa tu sedem
výstav. Stálou expozíciou bola pamätná izba T. H. Florina, básnika, publicistu, diplomata
a osvetového pracovníka, ktorý v nej býval v rokoch 1953-1973. V januári si návštevníci
mohli pozrieť výstavu umeleckého rezbára Rišiana z Vyšného Kubína vo výstavnej sieni
Florinovho domu v Dolnom Kubíne
Druhá výstava v roku 2010 vo Florinovom dome bola venovaná histórii mesta Dolný
Kubín pod názvom „Dolný Kubín od praveku po súčasnosť“ podľa scenára historikov
Oravského múzea PhDr. Michala Čajku, PhDr. Martina Chmelíka a PhDr. Dagmar
Kubištovej. Návštevníci si ju mohli pozrieť od 1. februára do 21. marca 2010.
Treťou výstavou u Florina v roku 2010 boli „Kresťanské obrady a tradície Veľkej
noci“ podľa scenára PhDr. Eleny Beňušovej, etnologičky Oravského múzea. Návštevníci si
mohli pozrieť etnografické exponáty zo zbierkového fondu Oravského múzea, zamerané na
obrady a zvyky, spojené s vynášaním Moreny, robené počas Veľkého týždňa, Veľkonočnej
nedele a vo Veľkonočný pondelok, ale súvisiace aj s prvými jarnými prácami. Trojrozmerný
materiál dotvárali dobové fotografie, ktoré približovali zaniknuté aj pretrvávajúce obrady
a obyčaje, spojené s príchodom jari a Veľkonočnými sviatkami. Výstava trvala do 2. mája
2010.
Literárne oddelenie Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
(Čaploviciana) dosiahlo 91195 knižných jednotiek ku dňu 31. decembru 2010. Múzeum
vydalo Zborník Oravského múzea 2009, ktorý bol venovaný Vavrincovi Čaplovičovi, štúdiam
z histórie, prírodovedy a správam o vlastnej činnosti OM.
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne pripravilo pre školákov
„Rozlúčku s prázdninami“. Všetci žiaci základných škôl mali v posledný deň prázdnin voľný
vstup do všetkých expozícií Oravského múzea.
Dňa 2. novembra 2010 sa vo Florinovom dome konala vernisáž výstavy o živote a diele
Jána Brodňanského (*1910 †1997) – fotografa, speleológa, ochotníka a archeológa pri
príležitosti 100. výročia jeho narodenia. Primátor mesta Dolný Kubín Ing. Ivan Budiak udelil
Jánovi Brodňanskému Cenu mesta Dolný Kubín pri príležitosti jeho 85. narodenín v roku
1995. Zároveň sa uskutočnila výstava pod názvom „Ján Brodňanský – fotograf, ochotník,
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speleológ“ vo fotogalérii Mestského kultúrneho stediska v Dolnom Kubíne počas Dní mesta
Dolný Kubín v septembri roku 1995.
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava ponúklo mladým ľuďom voľný vstup do svojich
expozícii

pri

príležitosti

Dňa

študentstva.

Oravský

hrad

navštívilo

okolo

120

Dolnokubínčanov a veľký záujem bol aj o literárnu expozíciu P. O. Hviezdoslava v Dolnom
Kubíne. Aj ostatné múzea v Žilinskom kraji ponúkli študentom stredných a vysokých škôl
v tento deň voľný vstup do svojich expozícií, aby takouto formou podporili záujem o kultúru.
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne začalo v roku 2010 štyri
projekty v rámci programu cezhraničnej spolupráce (SR, ČR. PL), ktoré boli podporené
z európskych fondov: 1. Juraj Tranovský – posol piesňovej kultúry, 2. Muzika pod Tatrami, 3.
Kurucké vojny a 4. Príroda Oravy nás spája. Dňa 22. augusta 2010 sa uskutočnili evanjelické
a. v. služby Božie v hradnej kaplnke Oravského hradu, ktorú dal postaviť palatín Juraj Turzo.
Na službách Božích kázal a liturgoval Mgr. Rastislav Stanček, evanjelický a. v. farár
z Dolného Kubína a kaplnka bola preplnená dolnokubínskymi evanjelikmi.
Súčasťou projektu Juraj Tranovský – posol piesňovej kultúry bola putovná výstava
v priestoroch expozície Oravského múzea v budove Čaplovičovej knižnice, ktorú otvorila
riaditeľka OM PaedDr. Mária Jagnešáková dňa 29. novembra 2010. V hudobnom programe
sa predstavili členovia komorného zoskupenia „Musica Arvensis“ zo ZUŠ P. M. Bohúňa
v Dolnom Kubíne. Autorkou libreta bola Mgr. Katarína Ileninová, vedúca Čaplovičovej
knižnice a Mgr. Gabriela Chromcová z Múzea Tešínska v Českom Tešíne. Výstavu navštívilo
700 záujemcov. Mohli si pozrieť ukážky dobových vydaní vzácneho kancionála Cithara
sanctorum a ďalšie zaujímavé exponáty. Výstava trvala do konca januára 2011. Na odborný
seminár o živote a diele Juraja Tranovského pripravili odborné referáty Mgr. Rastislav
Stanček (Teológia Cithary sanctorum), Mgr. Katarína Ileninová (o kancionáloch
v Čaplovičovej knižnici) a odborníci zo Slovenskej národnej knižnice v Martine a z Múzea
Tešínska.
Oravská knižnica Antona Habovštiaka pripravila množstvo zaujímavých kultúrnych
podujatí pre všetky vekové kategórie používateľov počas roka 2010. Pre účastníkov z radov
širokej verejnosti to boli predovšetkým kultúrno-spoločenské podujatia ako prezentácie
a krsty kníh, stretnutia so spisovateľmi a osobnosťami spoločenského života, výstavy,
príležitostné podujatia k výročiam regionálnych dejateľov. Naďalej úspešne pokračovala
klubová činnosť. Ku literárnemu klubu Fontána a Klubu fantastiky Unicornus pribudol
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v roku 2010 Poľský klub, ktorého cieľom je rozvíjať vzájomné slovensko-poľské vzťahy,
ponúkať záujemcom nielen poľskej národnosti knihy, periodiká, filmy v poľštine i poľskú
literatúru v slovenskom a českom preklade.
Kultúrno-výchovné akcie určené pre školy sa stali súčasťou edukačného procesu ako
jedna z alternatív upriamenia pozorností detí na knihy, motivácie k čítaniu a rozvoja
čitateľských a informačných zručností. Pri ich príprave má knižnica veľmi dobrú spoluprácu
so všetkými typmi škôl v meste i oravskom regióne. V marci 2010 mali možnosť žiaci
prvých ročníkov ZŠ, účastníci projektu „Už som prvák, už si čítam sám“, zapísať sa
bezplatne za čitateľov a po zložení rytierskej prísahy boli pasovaní kráľom a kráľovnou
Rozprávkového kráľovstva na rytierov pekného slova. Na záverečnom stretnutí v júni 2010
všetci dokázali, že zvládnu samostatne čítať a vyriešiť literárnu hádanku. Po splnení úloh
spoločne zapečatili šlabikár a dostali symbolický kľúč k otváraniu knižiek. Čitateľskú
gramotnosť detí tiež rozvíjali projekty „Druháci v knižnici, Tretiaci v knižnici, Štvrtáci
v knižnici“, určené žiakom druhého až štvrtého ročníka základných škôl.
V marci 2010 sa konalo tradičné podujatie „Týždeň slovenských knižníc“, v rámci
ktorého sa vyhlásili výsledky čitateľskej ankety „Kniha roka 2009“. Ďalším zaujímavým
podujatím bol celoslovenský detský maratón čítania „Čítajme si“ pod záštitou spisovateľky
Oľgy Feldekovej. Dňa 25. marca 2010 od 9.00 do 15.00 hodiny čítalo 154 detí, každé po
jednej strane z knihy „Zverinec na siedmom poschodí“. Dolnokubínske deti tak prispeli
k slovenskému rekordu vo verejnom čítaní, do ktorého sa zapojilo 21234 detí pod
organizačným vedením „Linky detskej istoty“.
Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne sa zapojila do celoslovenských
aktivít – súťaží pod názvami „Moja naj kniha „ a „Čítame s Osmijankom, pridaj sa aj ty“.
Knižnica v spolupráci so základnými a strednými školami pripravila sériu aktivít pod názvom
„Kukučín – osobnosť UNESCO 2010“ pri príležitosti 150. výročia narodenia tohto
významného spisovateľa. V tematickom podujatí „Aj veľkí raz boli malí – Maťko Jurišovie“
sa žiaci základných škôl dozvedeli zaujímavosti o detstve a mladosti slávneho oravského
rodáka i málo známe udalosti zo života učiteľa, spisovateľa, lekára a veľkého humanistu,
ktorého poznajú len cez jeho tvorbu v čítankách. Nasledovala výtvarná súťaž pre žiakov
základných škôl a osemročných gymnázií „Portrét Martina Kukučína“, ktorej sa zúčastnilo 86
detských výtvarníkov. Všetky súťažné práce boli vystavené v priestoroch Mestského
kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne od 22. júna 2010 a tak sa výstava stala jedným zo
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sprievodných podujatí 56. ročníka Hviezdoslavovho Kubína. V jesenných mesiacoch výstava
putovala do chorvátskych miest Pakrac, Selce a Lipik.
Dňa 24. júna 2010 sa v čitárni knižnice konalo vyhodnotenie VII. ročníka regionálnej
súťaže školských časopisov základných škôl pod názvom „Najlepší školský časopis 2010“.
Hodnotilo sa osemnásť časopisov v dvoch kategóriách. V kategórii časopisy žiakov 1.-9.
ročníka zvíťazili: „Úsmev“ Cirkevnej základnej školy sv. apoštola Pavla v Sihelnom a „Mladé
letá“ Základnej školy M. Kukučína v Dolnom Kubíne. Ďalšie ocenenia získali časopisy
„Únik“ ZŠ a MŠ Habovka, „Moták“ ZŠ a MŠ Novoť, „Školoviny“ ZŠ a MŠ Krušetnica,
„SUSED“ Špeciálnej ZŠ pre žiakov s telesným postihnutím v Dolnom Kubíne, „Bobrík“ ZŠ
a MŠ v Bobrove a „Kohútik“ ZŠ J. Matúšku v Dolnom Kubíne. V kategórii žiakov 1.-4.
ročníka sa stal víťazom časopis „Slimáčik“ ZŠ Vavrečka.
K netradičným podujatiam patrilo stretnutie s hosťami z Afganistanu pod názvom
„Ako sa (ne)žije v Afganistane“, realizované v spolupráci s Obchodnou akadémiou
a Špeciálnou ZŠ pre žiakov

s telesným postihnutím v Dolnom Kubíne a koordinované

občianskym združením „Človek v ohrození“. Dňa 7. októbra 2010 mali účastníci šancu
spoznať krajinu prostredníctvom filmu, vedomostnej súťaže, ochutnávky tradičného chleba
naan a zeleného čaju, ale najmä osobným stretnutím a debatou so študentkou Kamelou Nayibi
a mladým učiteľom Janom Agha Abdulahom. Besedu moderoval a tlmočil koordinátor
projektu Andrej Návojský.
Odborný seminár pod názvom „Do rozprávky tadiaľto...“, určený knihovníkom
a pedagógom základných škôl v rámci projektu podporeného Ministerstvom kultúry SR, sa
konal v Oravskej knižnici dňa 13. októbra 2010 a stretol sa s priaznivou odozvou verejnosti.
Lektori Peter Karpinský a Radoslav Rusňák z Prešovskej univerzity a Anna Kurčinová zo ZŠ
a MŠ v Babíne predniesli svoje príspevky na literatúru pre deti a predviedli praktické ukážky.
Celoslovenské stretnutie literárnych klubov pod názvom „Hviezdoslavov klubín“
organizovala Oravská knižnica v spolupráci s Národným osvetovým centrom a Združením
literárnych klubov Slovenska v dňoch 15.-16. októbra 2010. Jeho súčasťou bol literárny
večer zameraný na prezentáciu činnosti jednotlivých klubov spojený s autorským čítaním
a valným zhromaždením Združenia literárnych klubov Slovenska. V neformálnych diskusiách
sa rozoberali najmä aktuálne problémy mladej slovenskej literatúry a možnosti jej
prezentovania a vydávania.
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Priaznivci literatúry v našom meste sa zúčastňovali pravidelných stretnutí s literátmi
a zaujímavými osobnosťami spoločenského života. V roku 2010 k ním patrili spisovateľky
Gabriela Futová, Blažena Mikšíková, ilustrátori Edita Kubičková a Martin Kellenberger,
spisovatelia Peter Huba, Michal Mačička, Stanislav Markovič, Miroslav Saniga, Roman Brat,
Peter Holka, Peter Karpinský, Branislav Jobus, Jozef Banáš, účastníci odboja v II. svetovej
vojne Jaroslav Prokop a Pavol Janiga. Na slávnostných prezentáciách a krstoch kníh sa svojou
tvorbou predstavili: Blažena Mikšíková – „Rozprávkové šarkany“, Stanislav Markovič –
„Poviedky“, Peter Huba – „Povesti z Oravy II“, regionálni autori v zborníkoch – „Kto má
čas“ a „Cezhraničný kultúrny dialóg objektívom“. Oravská knižnica sa prezentovala na
knižnom veľtrhu „Bibliotéka – Pedagogika 2010“ v Bratislave dňa 5. novembra 2010.
Oravská knižnica udeľovala každý rok ocenenie „Priateľ knižnice“. V tomto roku dňa
6. decembra 2010 udelila titul „Priateľ knižnice“ Haline Matras, riaditeľke knižnice v poľskej
Limanowej.
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne pripravilo „Oravské divadelné dni“ –
festival divadla a hovoreného slova v Mestskom kultúrnom stredisku dňa 24. marca 2010.
V programe festivalu boli obsiahnuté štyri regionálne súťaže a porota posudzovala sedemnásť
inscenácií divadelných súborov. Jednou z nich bola súťaž detskej dramatickej tvorivosti,
divadla dospelých hrajúcich pre deti a mladého alternatívneho divadla pod názvom „O erb
mesta Dolný Kubín“. Divadelný súbor „Kdesi sa vzalo“ z Domova sociálnych služieb
v Dolnom Kubíne pod vedením Marcely Krškovej sa stal jedným z víťazov v kategórii
divadla dospelých hrajúcich pre deti a postúpil na celoslovenskú divadelnú prehliadku
súborov pod názvom „Divadlo a deti – Rimavská Sobota 2010“.
Dňa 25. marca 2010 sa konal IX. ročník súťaže „Kubínsky mikrofón“ ako súčasť
Kubínskych divadelných dní. Súťažili žiaci a študenti základných a stredných škôl z Oravy,
ktorí prijali výzvu postaviť sa na javisko a v štyroch kategóriách ukázať svoje moderátorské
zručnosti. Pred odbornou porotou zloženou z redaktorov a moderátorov STV, televízie
Markíza a televízie Patriot sa predstavilo okolo tridsať súťažiacich. Víťazom sa stal Dávid
Kurčina zo Základnej školy P. Škrabáka v Dolnom Kubíne.
OKS v Dolnom Kubíne aj v tomto roku poriadalo výtvarnú súťaž pod názvom „Vesmír
očami detí“ s astronomickou tematikou. Materské a základné školy predložili okolo štyristo
prác. Najlepšie postúpili do celoslovenského kola súťaže. V piatich kategóriách sa najlepšie
umiestnili nasledovní Dolnokubínčania: Lucia Sučáková (MŠ Obrancov mieru), Dávid
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Jarkulák (MŠ Odbojárov), Andrej Urban (Na Sihoti), Michaela Filipová (ZŠ P. Škrabáka),
Klaudia Pohanková (ZUŠ P. M. Bohúňa), Beáta Tomanová (ZUŠ I. Ballu), Laura Šamíková
(ZUŠ I. Ballu), Ľubica Fintorová (ZUŠ I. Ballu) a Simona Žiaková (ZUŠ P. M. Bohúňa).
OKS v Dolnom Kubíne aj v tomto roku usporiadala vedomostnú súťaž „Čo vieš
o vesmíre“ dňa 8. apríla 2010 v Cirkevnej základnej škole A. Radlinského v Dolnom Kubíne.
Zúčastnilo sa tridsať jeden súťažiacich z jedenástich základných a stredných škôl Oravy.
Vedomosti posudzovala odborná porota pod vedením Antona Šisera z Považskej hvezdárne
v Žiline. Medzi úspešných Dolnokubínčanov patrili Juraj Jonák (Gymnázium P. O.
Hviezdoslava Dolný Kubín), Patrik Pukáč (ZŠ Komenského Dolný Kubín), Zuzana Kršáková
(ZŠ M. Kukučína Dolný Kubín) a Mária Šubjaková (Gymnázium Dolný Kubín). Podľa
vyjadrenia pracovníka OKS Adama Záňa oravským žiakom chýbala hvezdáreň. Kedysi boli
návrhy vybudovať ju na kupole Okresného úradu na Bysterci v Dolnom Kubíne a neskôr na
Oravskom hrade. Ani jeden návrh sa nerealizoval. Žiaci z Oravy chodievali do Žilinskej
hvezdárne a nemali problém „orientovať sa na oblohe“. Do krajského kola súťaže postúpili
traja žiaci. Juraj Jonák sa umiestnil na druhom mieste, Mária Šubjaková na štvrtom a Zuzana
Kršáková na šiestom. Juraj Jonák postúpil do celoslovenského kola súťaže.
OKS pripravila pre záujemcov cyklický akreditovaný teoreticko-praktický kurz
v oblasti scénického folklóru v dňoch 23.-24. apríla 2010.
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne a poľské Wadovické centrum kultúry
uskutočnili na Námestí slobody pred Mestským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne
program „Deň Wadovíc, stretnutie s rodiskom Jána Pavla II“ dňa 28. mája 2010.
Predstavili sa tanečné a spevácke skupiny Wadovického centra kultúry, hap-peningová
skupina Prog a divadelný súbor Sokol. Súčasťou podujatia v rámci projektu podporeného
Európskym fondom regionálneho rozvoja, bola ochutnávka miestnej kulinárskej špeciality –
pápežského krémeša a otvorenie výstavy fotografií z pohrebu pápeža Jána Pavla II. pod
názvom „Hľadal som Vás a vy ste prišli“.
OKS počas mesiaca októbra 2010 ponúkalo viaceré aktivity pre záujemcov. Konalo sa
klubové stretnutie o vyšívaní a ručných prácach (13. októbra), cyklické vzdelávanie pre
učiteľky MŠ „Hudobno-pohybová výchova detí“ ( 15.-16. októbra), vyhodnotenie celoštátnej
literárnej súťaže mladých autorov pod názvom „Mladá slovenská poviedka 2010“ v Oravskej
galérii (21. októbra), divadelné predstavenia pre deti, folklórny kurz pod názvom „Tradícia
folklóru dnes“.
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Celoštátna literárna súťaž „Mladá slovenská poviedka“ oslovila v tomto roku 105
autorov. Vyhodnotenie súťaže spojené s vyhlásením výsledkov, literárnym popoludním
a stretnutím s autormi sa uskutočnilo dňa 21. októbra 2010 v priestoroch Oravskej galérie.
Miroslava Florková z Veličnej získala víťazstvo za svoju poviedku „Po každom daždi vyjde
slnko“ v najmladšej kategórii. Ďalšími víťazmi boli Barbora Sláviková zo Svitu a Ján Púček
z Liptovského Mikuláša. Ocenené práce mali byť publikované v Zborníku. Súťaž pripravilo
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne s Národným osvetovým centrom v Bratislave.
V troch vekových kategóriách dominovali stredoškoláci. Podľa vyjadrenia predsedníčky
poroty PhDr. Evy Kollárovej, tohtoročné texty príjemne prekvapili svojou dospelosťou, nič
nestrácajúc na svojom pôvabe. Autori zručne narábali s literárnymi prostrediami a tematicky
sa v tvorbe vracali k svojim koreňom, domovu a blízkym. Oproti predchádzajúcim ročníkom
súťaže boli početne menej zastúpené práce najmladších autorov zo základných škôl.
Ročné akreditované vzdelávanie pod názvom „Tradícia folklóru“ ukončilo dňa 6.
novembra 2010 celkom trinásť účastníkov. Kurz pripravilo Oravské kultúrne stredisko na
základe udelenej akreditácie Ministerstva školstva SR. Vzdelávacie stretnutia od októbra
2009 do septembra 2010 navštevovalo šestnásť frekventantov z Oravy, Turca a Žiliny.
Zoznámili sa s praktickými poznatkami, ktoré môžu využívať v práci s folklórnymi
skupinami, v škole alebo na obohatenie a prehĺbenie svojho obzoru o rôzne aspekty ľudovej
kultúry na Slovensku. Každý absolvent získal osvedčenie o ukončení kurzu na základe svojej
záverečnej práce. Medzi témami dominovali zvyky a obyčaje počas svadby a kalendárneho
roka, nechýbali témy venované folklóru, muzikantským zoskupeniam, či osobnostiam,
spracovanie choreografie tanca a zaujímavá bola i práca venovaná využitiu ľudovej
slovesnosti vo výchovno-vzdelávacom procese v školách.
Oravské kultúrne stredisko vyhlásilo VII. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže
„Vianočná pohľadnica“. Svoje práce poslali do súťaže deti zo Slovenska, Poľska,
Maďarska, Čiech, Slovinska, Chorvátska, Francúzska, Anglicka a Švajčiarska. Boli to maľby,
kresby, grafiky, koláže s vianočnou tematikou, ktoré hodnotila odborná porota v decembri
2010.
Kronika kultúrnych podujatí v roku 2010:
- Dňa 3. januára 2010 sa konal tradičný slávnostný Novoročný koncert v rímskokatolíckom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej na privítanie Nového roka. Program
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s novoročným prianim začal dekan prof. Ľubomír Pekarčík a pokračoval koncertom
vynikajúcich umelcov hudobného zoskupenia MISSIO.
- Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne vo svojej fotogalérii ponúkalo výstavu
prác G. Luczyho počas januára 2010.
- Výstava výtvarných diel Mgr. Janky Peštovej Sýkorovej pod názvom „Svet
otvorený pre sny“ bola otvorená pre verejnosť vo výstavnej sieni Mestského kultúrneho domu
v Dolnom Kubíne počas januára do 5. februára 2010. Výtvarníčka je učiteľkou ZUŠ
v Námestove a majiteľkou malej súkromnej galérie.

Autorka sa venuje systematickým

umeleckým žánrom, zobrazuje krajinu (snovú, fantastickú), zátišie, záhadné veci a portréty.
Pokúša sa prekročiť

hranice realistického zobrazovania spájaním dekoratívnych

a fantastických prvkov. Experimentuje s používaním rozmanitých umeleckých polôh na
vyjadrenie pocitov a jej práce sú plné fantázie a predstavivosti. Na dolnokubínskej výstave
boli obrazy plné rozprávkových bytostí, fantázie, farieb a detských snov.
- Dňa 5. januára 2010 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne konal
novoročný rockový koncert dolnokubínskych kapiel a spevákov. Vystupovali známi speváci
Tomáš Ďaďo, Roman Révai, Rasťo Petkáč, hudobná skupina AYA, Boris Lettrich, Michal
Chrenko a ďalší.
- Dňa 15. januára 2010 sa konal XXVIII. Reprezentačný ples mesta Dolný Kubín
v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska pod záštitou primátora mesta Ing. Ivana
Budiaka. Ples moderovali umelci Robo Kajzer a Peter Meluš. Do tanca hrala skupina Fresh
Band a ľudová hudba so sólistom Jarom Zápotočným. Predtanec predviedli tanečníci
Tanečného štúdia MAESTRO z Ružomberka.
- Dňa 17. januára 2010 sa predstavilo Veličianske ochotnícke divadlo v divadelnej sále
MsKS v Dolnom Kubíne predstavením „Bacúchovie dvor“.
- Dňa 31. januára 2010 sa konala slávnostná spomienka na dolnokubínskeho rodáka,
prvého generálneho biskupa ECAV na Slovensku Dr. Juraja Janošku (*25. 12. 1856
v Dolnom Kubíne †27. 1.1930 v Liptovskom Mikuláši) v evanjelickom a. v. chráme Božom
v Dolnom Kubíne pri príležitosti 80. výročia jeho úmrtia. Organizátorom bol cirkevný zbor
ECAV v Dolnom Kubíne pod vedením Mgr. Rastislava Stančeka. Slávnostným kazateľom
bol generálny biskup ECAV na Slovensku Mgr. Miloš Klátik. Po slávnostných službách
Božích, ktoré odvysielal Slovenský rozhlas nasledovalo kladenie vencov k reliéfu Dr. Juraja
Janošku v Parku dejateľov pri evanjelickom a. v. kostole v Dolnom Kubíne. Zhromaždeniu sa
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prihovoril generálny dozorca Ing. Pavel Deling CSc. Medzi hosťami boli aj priami
potomkovia rodu Janoška. O tejto vzácnej dolnokubínskej udalosti bol uverejnený článok
v „Evanjelickom posle spod Tatier“ a v „Tranovskom evanjelickom kalendári“.
- Dňa 29. januára 2010 sa konala v MsKS tvorivá dielňa v drôtovaní. Usporiadateľom
boli občianske združenia Žubrienky a FRČKA. Pozývali hlavne mladých ľudí, ktorí sa mohli
naučiť nové netradičné techniky, napríklad vyhotoviť Valentínske srdiečko pre milovanú
ososbu.
- Tanečné štúdio MAESTRO pripravilo zápis do tanečných kurzov v estrádnej sále
MsKS dňa 1. februára 2010.
- Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne ponúkalo návštevníkom autorskú
výstavu amatérskeho výtvarníka Stanislava Markoviča pod názvom „EX LIBRIS“ vo
fotogalérii v dňoch 5. februára – 26. marca 2010.
- Vo výstavnej sieni MsKS si návštevníci mohli pozrieť výstavu pod názvom
„Odbrazy“ – výtvarné práce študentov a učiteľov Základnej umeleckej školy Ivana Ballu
v Dolnom Kubíne vo februári 2010. Výstava trvala do 5. marca 2010.
- Dňa 5. februára 2010 sa v divadelnej sále MsKS v Dolnom Kubíne konalo divadelné
predstavenie pod názvom „Nebyla to pátá, byla to devátá“. Komédia v podaní pražského
hereckého tria Hrušinský, Švandová, Carda pod režisérskou taktovkou Jiřího Menzla je skvelá
nielen námetom ale aj dialógmi.
- Dňa 7. februára 2010 sa v Oravskej galérii konal koncert súboru starej hudby
Solamente naturali pod vedením AIR centra ZUŠ P. M. Bohúňa.
- Dňa 10. februára 2010 sa konalo kultúrno-spoločenské podujatie „Spoločenský večer
seniorov“ v estrádnej sále MsKS. Všetkým sa prihovoril primátor Ing. Ivan Budiak, kultúrny
program pripravili žiaci Základnej umeleckej školy P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne a do
tanca seniorom zahrala skupina BÚČNIK MALINA. Súčasťou večera bolo vyhlásenie
výsledkov ankety „Senior roka 2009“.
- Dňa 12. februára 2010 sa konal netradičný Fašiangový ples Meštianskej besedy
v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne, ktorý zorganizovalo Združenie Femina
a spol. Vstup bol len v historických a fašiangových odevoch. O zábavu sa postarali herci
estrádneho divadla Femina (Eva Lofajová a spol.), manekýnky a hudobná skupina Rasťa
Benku z Ružomberka aj iné kolektívy umeleckej činnosti z Dolného Kubína
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- Dňa 12. februára 2010 sa v MsKS konalo predstavenie slávneho muzikálu
„Maľované na skle“. Mestské divadlo Žilina predviedlo muzikál v bigbítovej úprave.
- Združenie Femina pripravilo „koniec fašiangov na Sŕňacom“ kultúrnym podujatím
v podaní estrádneho divadla Femina pri pohári vína a dobrých šiškách dňa 14. februára 2010.
- Dňa 16. februára 2010 sa konalo v meste tradičné podujatie pod názvom „Fašiangy sa
krátia, už sa nenavrátia“. Fašiangový pochod masiek a folklórneho súboru Rosička, rosa
prešiel od mestského kultúrneho strediska cez kolonádny most na námestie P. O.
Hviezdoslava, kde sa konalo „pochovávanie basy“.
- Dňa 20. februára 2010 Slovenská televízia usporiadala v dolnokubínskom kine Choč
casting pod názvom „Mini talent show“ do relácie o talentovaných deťoch. Zúčastnilo sa
tridsať detí s rodičmi. Deti hlavne spievali, hrali na nejakom hudobnom nástroji a tancovali.
Medzi kandidátmi bola aj Natália Benková z Dolného Kubína
- Pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov cestovného ruchu sa v Dolnom Kubíne
konala bezplatná prehliadka historických zaujímavostí mesta Dolný Kubín, spojená
s odborným výkladom dňa 20. februára 2010. V našom meste sa uskutočnjil v poradí už 5.
ročník Svetového dňa sprievodcov CR. Občania a turisti prešli Hviezdoslavovo námestie,
navštívili Židovský cintorín, expozíciu v Čaplovičovej knižnici a Florinov dom, kde bola
výstava „Dolný Kubín od praveku po súčasnosť“. Podujatia sa zúčastnilo 82 ľudí, tak sa
Dolný Kubín umiestnil v návštevnosti na piatom mieste za Nitrou, Banskou Bystricou,
Košicami a Bratislavou. Hlavnou organizátorkou podujatia bola Ing. Alena Skirčáková,
predsedníčka komisie CR pri mestskom zastupiteľstve a poslankyňa MsZ, v spolupráci
s Turisticko-informačnou kanceláriou mesta Dolný Kubín. Koordinátorom bezplatných
prehliadok miest je Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu, ktorá patrí do
Svetovej federácie asociácií turistických sprievodcov a dňa 21. februára 2010 si pripomenula
25. výročie svojho vzniku. Federácia združuje v 53 krajinách sveta okolo 150 tisíc
kvalifikovaných sprievodcov.
- Dňa 23. februára 2010 sa konal v divadelnej sále MsKS koncert spevákov
a hudobníkov bratov Honzu a Frantu Nedvědovcov.
- Tvorivá dielňa pre záujemcov dňa 26. februára 2010 sa konala v klubovni MsKS.
Účastníci pracovali s hlinou.
- Dňa 28. februára 2010 sa v divadelnej sále zišli deti materských škôl z mesta na
bábkovom predstavení „Kocúr v čižmách“ v podaní divadla BUMBÁC zo Šamorína.
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- Dňa 5. marca 2010 sa v divadelnej sále MsKS zišli deti z materských škôl na známom
divadelnom predstavení „Cisárové nové šaty“ v podaní divadla Clippertou z Banskej
Bystrice.
- Dňa 7. marca 2010 sa konalo piate kolo hudobnej súťaže pod názvom „Kubínske
Repete“ s hosťami Ottom Weiterom a Andreou Uhríkovou v divadelnej sále MsKS.
- Dňa 10. marca 2010 sa v divadelnej sále MsKS konalo divadelné predstavenie pod
názvom „Fotrovci a tínedžeri“. Komédia o rodičoch a tínedžeroch v podaní divadla MASKA
bola venovaná žiakom základných škôl.
- Dňa 20. marca 2010 sa v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Dolnom
Kubíne konalo divadelné predstavenie pod názvom „Count Down“ v podaní súboru P.A.Ľ.O
z Dolného Kubína.
- Dňa 26. marca 2010 sa v klubovni MsKS konala pre záujemcov tvorivá dielňa na
tému zdobenie „Veľkonočných vajíčok“.
- Mesto Dolný Kubín vytvorilo svoj originálny kalendár aj pre rok 2010. Klub
fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov vyhlásilo súťaž „Najkrajšie kalendáre
Slovenska“ o najkrajší kalendár mesta a obce, do ktorej sa naše mesto zapojilo. Táto súťaž sa
koná od roku 1992. Nominované kalendáre hodnotila porota zložená z výtvarníkov, grafikov,
fotografov, polygrafov a ďalších odborníkov. Medzi kalendármi pre rok 2010 zvíťazila obec
Oravský Podzámok svojím kalendárom o Oravskom hrade. Grafickú podobu mu dala
dolnokubínska firma Profidesing. Kalendár Dolný Kubín 2010 sa umiestnil na šiestom mieste
medzi stolovými kalendármi miest a obcí Slovenska.
- Spisovateľka a rozprávkárka Blažena Mikšíková (*1937) napísala ďalšiu knihu pod
názvom „Rozprávkové šarkany – Bajkowe latawce“, ktorú vydala Oravská knižnica A.
Habovštiaka v Dolnom Kubíne vďaka finančnému príspevku v fondov Európskej únie.
Knižka je dvojjazyčná (slovensko-poľská), mohli si ju prečítať slovenské aj poľské deti.
Náklad bol 500 kusov, ale polovicu dostala knižnica v poľskej Limanowej, ktorá je
družobným mestom Dolného Kubína. Knihu rozprávok ilustrovala maliarka Edita
Kubičková, nakreslila celkom tridsať obrázkov. Obidve autorky v produktívnom veku boli
učiteľkami na základných školách. Edita Kubíčková bola aj riaditeľkou Základnej umeleckej
školy v Dolnom Kubíne. Blažena Mikšíková debutovala v roku 1999 rozprávkou „Belások“.
Na motívy jej jednej rozprávky vznikol slovenský televízny film „Dúhenka“ v roku 2000.
Kniha „Smieško z 1. A“ vyšla v nakladateľstve Mladé letá v roku 2003 v náklade 22-tisíc
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kusov a takmer okamžite sa vypredala. Slávnostná prezentácia a krst knihy „Rozprávkové
šarkany – Bajkowe latawce“ sa konala dvakrát: dňa 31. marca 2010 v Oravskej knižnici A.
Habovštiaka v Dolnom Kubíne a dňa 29. apríla v družobnej knižnici v Limanowej.
- Mestské kultúrne stredisko pripravilo pre návštevníkov novú výstavu vo fotogalérii
pod názvom „Šikovné ručičky“ v dňoch 31. marca – 30. apríla 2010. Vystavené boli dielka
detí Materskej školy na Námestí Slobody.
- Dňa 4. apríla 2010 sa konal Veľkonočný koncert v rímsko-katolíckom farskom
kostole, ktorý usporiadal mládežnícky spevokol. V piesňach, scénickom tanci a adaptácii
klipu na pieseň Lifehousu mládež prezentovala aj svoje umelecké nadanie. Detské zbory
Laura, združenie mladých, nacvičovali sestry Seleziánky. Dolnokubínsky destský zbor sa
umiestnil na prvom mieste v speváckej súťaži „Laurasong“ v apríli 2010 v Banskej Bystrici.
- Dňa 8. apríla 2010 sa v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska konalo
divadelné predstavenie hry „Little red riding hood“ pre študentov stredných škôl.
Predstavenie pripravilo Divadelné centrum v Martine.
- Dňa 9. apríla 2010 sa konala vernisáž výstavy pod názvom „Stretnutie“ vo výstavnej
sieni MsKS. Autorkami vystavených diel boli Drahomíra Modelská a Daniela Facunová.
- Dňa 12. apríla 2010 sa konala verejná prezentácia publikácie „Poviedky“ od autora
Stanislava Markoviča v dolnokubínskej kaviarni Vivienne. Poviedky vyšli v Art AIR Center
ZUŠ P. M. Bohúňa. Papierovými písmenkami ju pokrstil zástupca primátora Roman Matejov.
- Dňa 17. apríla 2010 sa v divadelnej sále Mestského kultúrného strediska konalo
vystúpenie umeleckého folklórneho súboru LÚČNICA z Bratislavy. Predstavili sa pásmom
pod názvom „Mladosť a krása“.
- Dňa 18. apríla 2010 sa konali „Kubínske spievanky“ v Mestskom kultúrnom
stredisku v Dolnom Kubíne. Súťažnej prehliadky detského hudobného folklóru sa zúčastnilo
14 skupín a 21 sólistov, víťazov regionálnych kôl zo Žilinského kraja. Na prvom mieste sa
umiestnila detská folklórna skupina Goralček zo Suchej Hory a postúpila do celoslovenskej
súťaže.
- Dňa 19. apríla 2010 sa konal kultúrny večer v kine Choč. Po vystúpení folklórneho
súboru sa divákom predstavila Ivana Kubačková a hudobná skupina Onion projekt. Onion
projekt je názov mladého hudobného telesa, ktoré tvoria mladí, talentovaní, perspektívni
interpreti študujúci na konzervatóriách v Žiline a Bratislave. Lídrom kapely je Martin
Cibulka. V úpravách Petra Žaškovského zazneli piesne od Jaroslava Filipa, Richarda Müllera,
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Jany Kirschner a zahraničných interpretov napr. Coldplay, Alicia Keys, Louis Armstrong,
Jamie Cullum a Natasha Bedingfield.
- Dňa 24. apríla 2010 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne konal
„Tanečný Kubín“ – krajské kolo súťažnej prehliadky v modernom tanci. Hlavným
organizátorom súťaže bolo Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne a občianske
združenie Frčka. Dňa 29. mája 2010 sa konala celoslovenská súťaž Tanečný Kubín po štvrtý
krát. Zúčastnilo sa tridsať osem tanečných klubov z celého Slovenska a v pätnásť hodinovom
maratóne predviedli 158 choreografií. Súťažiaci bojovali o prvenstvo v kategóriách disco,
show a hip-hop. Po dvoch semifinálových kolách sa na doskách divadelnej sály mestského
kultúrneho strediska predstavili finalisti. Organizátori udelili pätnásť prvých miest, rovnaký
počet druhých a šestnásť tretích. Tanečníci Súkromnej základnej umeleckej školy Jánoš
v Dolnom Kubíne sa stali víťazmi v kategórii show a hip- hop.
- Tvorivá dielňa v Mestskom kultúrnom stredisku dňa 30. apríla 2010 bola zameraná na
maľovanie na hlinu. Účastníci maľovali hlinené predmety, misky, šáločky a taniere.
- Dňa 2. mája 2010 sa konal koncert ruských a slovenských hudobných skupín pod
názvom „Festival melódií“. Predstavili sa žiaci ZUŠ Ivana Ballu, dolnokubínska hudobná
skupina SBrothers, skupina Družba z Košíc, cársky chór z Peterburgu, hudobná skupina Siluet
z Peterburgu a skupina VIVA z Peterburgu.
- Dňa 7. mája 2010 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne konal
koncert hudobnej skupiny Presburger Klezmer Band. Formácia si za základ svojej hudby
vybrala klezmer t. j. ľudovú hudbu východoeurópskych Židov s prvkami jazzu, reggae, latino,
cigánskeho a balkánskeho folklóru. Skupina od roku 1995 účinkovala na koncertoch po celej
Európe.
- Dňa 10. mája 2010 sa konal hudobno-zábavný večer venovaný matkám pri
príležitosti Dňa matiek v divadelnej sále MsKS. Hudobná skupina FRESH BAND zahrala
známe pesničky z Kubínskeho Repete.
- Dňa 14. mája 2010 sa konala vernisáž výtvarných prác detí materských škôl, ZUŠ P.
M. Bohúňa a Špeciálnej základnej školy v Dolnom Kubíne pod názvom „Mama, ako ju vidím
ja...“. Návštevníci si pozreli ocenené práce pätnástich detí. Výstava trvala do 26. mája 2010.
- Dňa 14. mája 2010 sa v divadelnej sále konala talkshow známej českej humoristky
Haliny Pawlovskej pod názvom „Babánová veľryba“.

87

- V dňoch 14.-16. mája 2010 sa konal v Dolnom Kubíne XIV. ročník Medzinárodnej
súťaže Bohdana Warchala v hre na sláčikové nástroje „TALENTY PRE EURÓPU“.
Koncerty odzneli v evanjelickom chráme, rímsko-katolíckom kostole sv. Kataríny
Alexandrijskej, kine Choč a divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska. Súčasťou
podujatia boli koncerty, v ktorých účinkovali významní umelci a Slovenský komorný
orchester. Hudobný festival sa niesol v duchu známeho slovenského huslistu, dirigenta
a zakladateľa Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala. Zároveň bol venovaný
poľským štátnym predstaviteľom, ktorí zahynuli pri nedávnom leteckom nešťastí neďaleko
ukrajinskej Katyne.
Súťaž Talenty pre Európu sa členila na sólovú hru na sláčikových nástrojoch a na
komornú hru pre duá, tria a kvartetá. Do Dolného Kubína prišlo 73 sólistov a desať
komorných orchestrov zo Slovenska, Česka, Poľska, Ruska, Ukrajiny, Maďarska, Lotyšska
a Švédska. O mladých umelcoch rozhodovala medzinárodná odborná porota, úroveň hry
hodnotil aj svetoznámy slovenský huslista Peter Michalica. Výborne obstáli aj dolnokubínski
umelci, všetci zo ZUŠ P. M. Bohúňa. V 1. kategórii komornej hry obsadilo husľové trio
v zložení Anežka Kurajdová, Lujza Lakoštíková a Alexandra Belušová 3. miesto. V 2.
kategórii komornej hry skončilo husľové trio v zložení Daniela Gazdíková, Eva Reviľáková
a Viktor Babic na 2. mieste a zároveň získali cenu za najlepší slovenský súbor. Viktor
Janoštík získal v 1. kategórii v hre na husliach 4. miesto. V tej istej kategórii obsadila Anežka
Kurajdová a Martin Pavlík 5. miesto Anežka Kurajdová si zároveň odniesla cenu pre
najmladšieho účastníka. V 2. kategórii sa darilo Zuzane Vajdulákovej, ktorá v silnej
konkurencii obsadila 3. miesto v hre na husliach. Po prvýkrát bola udelená Cena Mikuláša
Zmeškala najlepšiemu sláčikovému kvartetu. Odniesli si ju Poliaci.
- Dňa 15. mája 2010 sa konal III. ročník folklórnych slávností pod názvom
„FOLKLÓRNY DEŇ KUBÍNA“ v penzióne Koliba. Návštevníkom sa predstavili folklórne
súbory a ľudové hudby: DFS Kolovrátok z Dolného Kubína, DFS Kukučka z Jasenovej,
detská ľudová hudba (DĽH) CHOČ zo ZUŠ Ivana Ballu v Dolnom Kubíne, Ostrunka zo ZUŠ
Nižná, DFS Trnka z Dolného Kubína, DFS Kraľovčan z Kraľovian, DFS Zasadnioki
z Limanowej, FS Limanowane z Limanowej, FS Kraľovčan z Kraľovian, speváčka ľudových
piesní Radka Hadová z Kraľovian, FS Tanečník z Oravskej Lesnej, SFS ORAVA z Dolného
Kubína, FS Rosička z Dolného Kubína, FS Salatín z Ružomberka, FS Seljačka Sloga
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Pankrac, Tamburaši zeleni gaj, Morbin iz milne z ostrova Brač v Chorvátsku a FS Urpín
z Banskej Bystrice.
- Mestské kultúrne stredisko ponúkalo verejnosti výstavu fotografií pod názvom
„MAMA A JA“ vo výstavnej miestnosti od autorov Petry Laurd Fajthovej a Mareka Dobiasa
v dňoch 16.-30. mája 2010.
- Hudobný festival Ivana Ballu sa konal v posledný májový týždeň 2010 a zaknihoval
jubilejný XV. ročník. Organizátorom hudobného podujatia bola Základná umelecká škola
Ivana Ballu v Dolnom Kubíne pod vedením riaditeľa Karola Hromádku. Festival tvorili
súťaže „Mladí gitaristi, Klavírna Orava Kláry Havlíkovej a Husľové talenty“, vyhlasované
Ministerstvom školstva SR. Zúčastnilo sa 350 ľudí, z toho 190 súťažiacich zo Slovenska,
Česka, Poľska, Maďarska a Bieloruska. O laureátoch jednotlivých súťaží rozhodli odborné
poroty podľa ich interpretačného nadania. Medzi víťazov Mladých gitaristov patrila Katarína
Vyroubalová a Klavírnej Oravy Matej Poliak, ktorý získal aj Cenu primátora mesta Dolný
Kubín. V silnej konkurencii boli úspešní aj gitaristi ZUŠ Ivana Ballu v Dolnom Kubíne
Michaela Sopúchová

a Eva Babinská. V evanjelickom kostole a. v. v Dolnom Kubíne

predviedli svoje umenie Šándor Papp z Maďarska, Gabriel Guillén z Venezuely a známe
flautové duo Jozef a Dagmar Zsapkovci. Poslucháčov nadchli precíteným interpretačným
umením spojeným s brilantnou technikou hry. Podujatie sprevádzala výstava gitár
a gitarových doplnkov v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne.
- Dňa 29. mája 2010 sa konalo celoslovenské kolo súťaže „TANEČNÝ KUBÍN 2010“
v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. Zúčastnilo sa 37
tanečných klubov a predviedli 158 choreografií v kategóriách disco, schow a hip hop. Medzi
ocenenými bola tanečná skupina Súkromnej ZUŠ Jánoš.
- Centrum voľného času Domček v spolupráci s MMP a mestskou políciou pripravil
„Westernový Deň detí“ dňa 30. mája 2010 na trávnatej ploche pri zimnom štadióne. Program
podujatia ponúkal vystúpenie westernovej skupiny „Túlaví vlci“ z Banskej Bystrice a súťaže
Klondike – ryžovanie zlata, stavanie Tee pee, streľba zo vzduchovky, hod tomahavkom,
chytanie „koňa“ do lasa a ďalšie atrakcie v podobnom štýle. Súčasťou podujatia bola jazda na
koníkoch, kynologická prehliadka a ukážky práce mestskej polície.
- Dňa 1. júna 2010 sa v divadelnej sále MsKS konalo divadelné predstavenie pre deti
pod názvom „Zvedavá rozprávka“ v podaní hercov Martinského komorného divadla.
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- Dňa 3. júna 2010 sa v kine Choč konal rock pop koncert hudobných skupín
„Námestie P.O.H a A* EMIT“ v rámci projektu 1+1 koncert.
- Dňa 5. júna 2010 sa konal koncert punk-rockovej skupiny „Zóna A“ a hudobnej
skupiny The Lampions.
- VI. Kubínske REPETE s Helenou Vrtichovou sa konalo v divadelnej sále
Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne dňa 6. júna 2010. Hrala hudobná skupina
Fresh Band pod vedením Augustína Chomisteka, moderoval Ján Šesták a súťažné piesne
interpretovali Vladimír Sališ, Zlatica Gereková, Miroslav Kuna, Diana Krišková, Ján Šinál,
Patrícia Gregušová, Marta Franková, Jozef Kubala a Samuel Lorenčík. Vokály zaspievali
Anna Bakošová, Anna Šimáková a Miroslav Kuna.
- Štátny archív v Dolnom Kubíne pripravil výstavu vzácnych archívnych
dokumentov pri príležitosti celoslovenského Dňa otvorených dverí v archívoch a Dňa
európskeho kultúrneho dedičstva. Autorkou výstavy bola Mgr. Eva Vrláková. Vystavené
archívne dokumenty regionálneho charakteru sú súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenskej
republiky a návštevníci si ich mohli pozrieť od 11. júna do 30. septembra 2010. Najväčší
záujem o výstavu prejavili základné a stredné školy.
- Dňa 17. júna 2010 sa v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Dolnom
Kubíne konala spevácka súťaž žiakov základných škôl a Špeciálnej základnej školy
v Dolnom Kubíne pod názvom „Polročná hviezda“.
- Dňa 18. júna 2010 sa konal JUNIÁLES na námestí pred MsKS. V kultúrnom
programe vystúpili deti DFS Trnka pod vedením L. Vajduláka, DFS Kraľovančan, FS MsKS
pod vedením K. Drengubiakovej, deti zo ZŠ M. Kukučína pod vedením J. Ľorkovej, tanečná
skupina ZUŠ I Balla, tanečná skupina SZUŠ Jánoš, rocková skupina Námestie P. O. H
a ľudová hudobná skupina Bučnik Malina z Kňažej.
- Tvorivá dieľňa na tému „tvarovanie hliny na hrnčiarskom kruhu“ sa konala na
námestí pred Mestským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne dňa 18. júna 2010.
Návštevníci si mohli skúsiť vytvarovať z hliny misku, vázu alebo krčah na hrnčiarskom
kruhu pod odborným dozorom majstrov hrnčiarov.
- Dňa 20. júna 2010 pri príležitosti Dňa otcov sa konal koncert hudobnej skupiny
LEKRA v parku Martina Kukučína. Táto hudobná skupina si pripomenula desať rokov svojej
činnosti v Dolnom Kubíne. Dostala sa hudobnej súťaže Eurovision 2010 a medzi 250
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kapelami sa umiestnila na 247. mieste. Dňa 17. septembra 2010 mala kapela Lekra koncert na
Hviezdoslavovom námestí počas Dní mesta Dolný Kubín.
- Celoštátna súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe
detských recitačných kolektívov a divadiel poézie 56. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN sa
konala v dňoch 24.-26. júna v Dolnom Kubíne. Bol to prvý netradičný termín, lebo doteraz sa
Hviezdoslavov Kubín konal v jesennom termíne. Všetkým účastníkom sa prihovoril primátor
mesta Ing. Ivan Budiak slovami: „V umení, v každom jeho druhu, či je to básnické slovo,
umelecký tanec, výtvarníctvo alebo hudba, sú zachytené všetky ľudské pocity – smútok,
beznádej, prehra, ale aj radosť, šťastie, eufória, a preto umenie vytvára mocný
komunikačný most medzi generáciami. A takýmto generačným

podujatím sa stáva aj

Hviezdoslavov Kubín, kde si nadšená a nespútaná mladosť podáva ruky so šedinami,
postriebrenou a múdrosťou opradenou skúsenosťou, a to všetko sa bude diať tento rok
počas krásnych letných a dúfajme aj slnečných dní. Veľkosť národa sa pozná podľa toho,
ako si národ ctí, váži, cení a zachováva svoje tradície, svoje zvyky. Naše mesto je hrdé, že
Hviezdoslavov odkaz ešte stále dokáže osloviť mladú generáciu a že s mestom Dolný Kubín
sa viaže atribút – mesto poézie, mesto umenia“.
V programovej komisii HK pracovali Mgr. Jaroslava Čajková (NOC Bratislava), Mgr.
Jana Greššová (riaditeľka MsKS), Mgr. Marcel Šustek (vedúci oddelenia Univerzitnej
knižnice), Ján Kamenistý (NOC), Mgr. Eliška Sadíleková (NOC), Mgr. Soňa Pariláková
PhD. (vysokoškolská pedagogička Prešovskej univerzity). V organizačnej komisii HK
pracovali Mgr. Jana Greššová (MsKS Dolný Kubín), Mgr. Jaroslava Čajková (NOC), Naďa
Dudášová (MsKS), Viola Dubovská (MsKS), Jana Matušťáková (MsKS – kino Choč), Ján
Bystriansky (MsKS), Ján Gáll (MsKS), Jana Feierová (MsKS), Janka Tarabová (MsKS), Mgr.
Angelika Fogašová (MsKS), Monika Ďaďová (TIK Dolný Kubín), Mária Janotíková (OKS
Dolný Kubín), Miriam Kazimírová (Oravská knižnica A. Habovštiaka) a PhDr. Dagmar
Kubištová (Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava). V hodnotiacich komisiách pre umelecký
prednes, detský prednes a divadlá poézie pracovali Ján Kamenistý, Mgr. Marcel Šustek, Mgr.
David Kroča PhD., PaedDr. Ľubomír Kováčik PhD., PhDr. Ľubomír Šárik, PhDr. Miron
Pukan PhD, Mgr. Jozef Krasula, Mgr. Peter Jankú, Mgr. Miloš Lauko, Mgr. Eva Grohová,
Mgr. art. Matej Čertík, Mgr. Ingrid Zahorecová a Mgr. Anica Brokešová.
V MsKS, Zmeškalovom hudobnom dome a kine Choč sa v šiestich kategóriách
predstavilo dvesto najlepších recitátorov. Bolo to stretnutie všetkých milovníkov poézie
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a prózy, ktorí ukázali verejnosti svoj cit, dar reči a zmysel pre vnímanie detailov. Vďaka
mestu a grantovému programu Nadácie Orange „Prekročme bariéry“ sa predstavili herci
divadla „Kde sa vzalo“ pri Domove sociálnych služieb v Dolnom Kubíne. Na javisko sa
dostali novým bezbariérovým prístupom postaveným z grantu určeného pre divadlá, ktoré
majú o koliesko viac. V šiestej kategórii sa predstavili seniori. Organizátori ju zriadili na
podnet Jednoty dôchodcov Slovenska, pretože nie je vhodné porovnávať seniorov s mladšími
súťažiacimi. Majú iné literárne záujmy, iný osobnostný a recitátorský výraz.
Podľa Jaroslavy Čajkovej hlavným poslaním Hviezdoslavovho Kubína je vytváranie
a prehlbovanie vzťahu detí k literatúre, čítaniu, umeleckému slovu. Vyzdvihla aj ďalšie
poznanie: „Podstatnejšie ako prezentácia detí je to, že pracujú so slovom a prostredníctvom
slova sa učia kultúrne, ľudsky a intenzívne komunikovať s ľuďmi. Slovo sme dostali ako dar
a dávať mu formu, ktorá mu prináleží“.
Porota bola náročná a udelila dve prvé miesta. Vo štvrtej kategórii si ju v poézii odniesol
Tomáš Stopa z Levíc a v próze Dominika Petrikovičová z Banskej Štiavnice. Z oravských
zástupcov získala čestné uznanie Mária Lajmonová z Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej.
Za prednes „Pohrebnej reči Herty Müllerovej“ v preklade Pavlíny Čuhovej Šedíkovej.
- Dvojica autorov Martin Rusnák a Daniel Kollár zostavili knihu „Orava na starých
pohľadniciach“. Súbor takmer 200 pohľadníc je zoradený geograficky od juhu na sever na
základe administratívneho členenia troch okresov Oravy. Základné a všeobecné kapitoly
o prírode, histórii, obyvateľstve a národopise dopĺňajú rôzne zaujímavosti. Veľmi pekné staré
pohľadnice sú v knihe o našom meste Dolnom Kubíne.
- Tradičné letné Nedeľné koncerty v Dolnom Kubíne sa konali počas prázdnin v parku
M. Kukučína o šestnástej popoludní. Pásmo otvorila dňa 4. júla 2010 dychovka Tvrdošanka,
dňa 11. júla vystúpil folklórny súbor Rosička, rosa, dňa 18. júla hudobná skupina Weekend,
dňa 25. júla skupina Orava, dňa 1. augusta Fresh Band, dňa 8. augusta Bučník Malina, dňa 15.
augusta Jasenová Ad Hoc a dňa 22. augusta 2010 hudobná skupina Idea. Koncerty pripravilo
Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v rámci podujatí „Mesto občanom“.
- Dňa 7. júla 2010 sa konala prezentácia knihy Bibliografický slovník dejateľov Oravy
– literárne, publikačne a organizačne činných oravských osobností od najstarších čias po
súčasnosť. Autorom je PhDr. Augustín Maťovčík CSc.
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- Dňa 27. júla 2010 sa v Oravskej knižnici A. Habovštiaka konala prezentácia novej
knihy pod názvom „Kto má čas“ s textami členov dolnokubínskeho literárneho Klubu
Fontána a limanowkého Klubu Literackeho.
- Dňa 29. júla 2010 bola otvorená nová výstava v Mestskom kultúrnom stredisku
v Dolnom Kubíne pod názvom „Cezhraničný kultúrny dialóg objektívom“. Pripravili ju
Oravská a Limanowská knižnica. Návštevníci si mohli pozrieť tristo fotografií od stovky
poľských a slovenských autorov. Medzi najlepšie snímky patril aj „Stratený raj“ od
Dolnokubínčana Mareka Dobiasa.
- Dňa 8. augusta 2010 sa na námestí pred Mestským kultúrnym strediskom v Dolnom
Kubíne konalo zábavné podujatie pre deti pod názvom „HIP HOP WORKSHOPY“.
Podujatie bolo tanečné a výtvarné.
- Združenie Femina a spol. a Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne usporiadali
VI. ročník podujatia „Návrat do histórie v Srňacom“ dňa 21. augusta 2010. Program
slávností obsahoval historický sprievod so „zemepánom Václavom Zmeškalom“, ukážku
kuruckého prepadu, ľudovú muziku a divadelné predstavenie „Slepá láska“ na motívy diela
Martina Kukučína „Neprebudený“. Sprievodným podujatím bol workshop výtvarníkov
v hoteli Orava, ukážky starých remesiel, historický jarmok, streľba z kuše a ukážka
historických zbraní.
- Dňa 14. augusta 2010 sa konal V. ročník rockového koncertu v Záskalí pod názvom
„Ozveny z pivnice“. Názov koncertu ovplyvnila skutočnosť, že viaceré hudobné kapely
skúšajú a nacvičujú piesne v pivniciach. Predstavilo sa päť hudobných kapiel z Dolného
Kubína: Fanuel, A-emit, IDEA, Námestie P.O.H . a DEel.
- Združenie Harmónia – centrum pre rodinu a sociálnu starostlivosť pripravilo vo
fotogalérii Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne výstavu fotografií pod názvom
„Harmónia života“. Návštevníci si ju mohli pozrieť v dňoch 6. septembra – 6. októbra 2010.
- Dňa 15. septembra 2010 sa v divadelnej sále MsKS konalo predstavenie muzikálovej
komédie s Nelou Pociskovou v hlavnej úlohe pod názvom „Čajočky“.
- Dňa 16. septembra 2010 sa vo výstavnej sieni Mestského kultúrneho strediska
v Dolnom Kubíne konala vernisáž výstavy výtvarných diel z medzinárodného maliarskosochárskeho plenéru v Limanowej pod názvom „Umenie nepozná hranice“.
- VII. Kubínske jarmočné REPETE bolo súčasťou Dní mesta Dolný Kubín dňa 19.
septembra 2010 v Mestskom kultúrnom stredisku. Hrala hudobná skupina Fresh Band pod
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vedením Augustína Chomisteka, moderoval Ján Šešták a súťažné piesne interpretovali
Patrícia Gregušková (Senzačný chlapec), Jozef Kubala (Elena), Marta Franková (Už sme
prišli do rečí), Samuel Lorinčík (Smútok krásnych dievčat), Ivana Záňová (Pod bielou alejou),
Pavol Červeň (Na návrší taký dom), Marcela Bielopotocká (Krajina snov) a Jozef Šutý
(Kazačok). Vokály zaspievali Anna Bakošová, Anna Šimáková a Miroslav Kuna. Scénku
zahrali členovia divadelného estrádneho súboru Femina. Hosťom

podujatia bol známy

slovenský spevák Peter Stašák.
- Dňa 20. septembra 2010 sa konala slávnostná prezentácia fotoalbumu „Cezhraničný
kultúrny dialóg objektívom“ v Oravskej knižnici A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne.
Nepredajná slovensko-poľská knižná publikácia je výsledkom vzájomnej

spolupráce

oravských a limanowských fotografov.
- Dňa 22. septembra 2010 sa vo výstavnej sieni Mestského kultúrneho strediska
v Dolnom Kubíne konala vernisáž medzinárodnej výtvarnej detskej súťaže pod názvom
„BOHÚŇOVA PALETA“. Návštevníci si mohli pozrieť výstavu do 22. októbra 2010.
- Mesto Dolný Kubín malo od 1. októbra 2010 oficiálne ZMEŠKALOV HUDOBNÝ
DOM na Námestí P. O. Hviezdoslava. Vďaka klavírnemu maratónu Kubínskej hudobnej
jesene názov domu prebehol aj centrálnymi médiami a uchytil sa. Dolný Kubín navštívil
výnimočný pedagóg Stanislav Tichonov, absolvent Moskovského konzervatória, ktorý pôsobí
v Rakúsku na špeciálnej škole pre talentované deti. Prišiel so svojimi výnimočnými žiakmi
z Čile, Taiwanu aj Čiech. Prvá časť hudobného maratónu bola venovaná klasickej hudbe. Po
polnoci sa Zmeškalovým hudobným domom niesli tóny džezu v podaní slovenských
džezových hviezd Ondreja Krajňáka, Klaudiusa Kováča a Parížkoveho tria. Ráno zahrali
žiaci Základnej umeleckej školy P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne a o ôsmej sa predstavil
Stanislav Tichonov so svojimi žiakmi. Snahou pedagógov zo ZUŠ P. M. Bohúňa je urobiť
z Dolného Kubína „ostrov klasickej hudby“. Jedným z krokov, ktoré k tomu smerujú, je plán
zriadiť v priestoroch Zmeškalovho hudobného domu na Námestí P. O. Hviezdoslava katedru
starej hudby, čím by sa mesto posunulo ďalej v oblasti tohto hudobného žánru.
V tomto novom hudobnom priestore akusticky veľmi príjemnom sa dňa 14. októbra
2010 konalo ďalšie hudobné podujatie, v ktorom vystúpili Miki Škuta a Daniel Hevier. Počas
Kubínskej hudobnej jesene sa verejnosti predstavilo okolo dvesto hudobných umelcov.
- V piatok 8. októbra 2010 sa konalo divadelné predstavenie pod názvom „Tanec
toreadorov“ v podaní hercov Slovenského národného divadla v Bratislave. Komédia
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francúzskeho autora rozbíja mnohé predsudky o manželských vzťahoch. V hlavných úlohách
sa predstavili herci Kamila Magálová, Marián Geišberg, Anna Nováková, Dominika
Kavaschová, Michal Jánoš, Ingrid Timková, Ján Króner, Juraj Slezáček a Viera Topinková.
- Fotogaléria Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne ponúkala návštevníkom
výstavu pod názvom „Afganistan ako ho (ne)poznáme“ v dňoch 12. – 30. októbra 2010.
Fotografie zobrazovali krajinu a ľudí, ktorí v nej žijú.
- Novú výstavu fotografií pod názvom „Pozri sa na to mojimi očami“ slávnostne
otvorili v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne dňa 27. októbra 2010. Tento
projekt Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím dostal podporu z grantového
programu mesta Dolný Kubín 2010 „Šanca pre všetkých“. Výstava trvala do 8. novembra
2010.
- Dňa 2. novembra 2010 sa konal v kine Choč odborný seminár o živote a diele Jána
Brodňanského pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia. Ján Brodňanský bol amatérskym
fotografom,

ochotníkom,

speleológom

(priekopníkom

jaskyniarstva

na

Orave

a spoluzakladateľom Slovenskej speleologickej spoločnosti), podieľal sa s riaditeľom
Oravského múzea, historikom a archeológom Pavlom Čaplovičom na archeologickom
výskume v lokalitách Vyšnokubínske skalky, Trniny, Medzihradné, Hrádok v Istebnom.
Napísal množstvo článkov o výskume a dejiny ochotníckeho divadla v Dolnom Kubíne.
- VI. ročník Medzinárodnej prehliadky krátkych filmov pod názvom „Starcov
poklad“ v Dolnom Kubíne sa konal v dňoch 11.-13. novembra 2010 v priestoroch kina Choč.
Organizátorom podujatia bolo občianske združenie Filmový klub 23 Dolný Kubín,
programovým riaditeľom Mgr. Patrik Bartoška. Cieľom festivalu je formovanie a výchova
filmového diváka a v neposlednom rade alternatívna ponuka ku komerčne orientovanej
distribúcii. Dve filmové predstavenia dňa 11. novembra 2010 boli určené pre žiakov
základných škôl. Večer prvého dňa sa odohral blok troch krátkometrážnych dokumentov
(Kamene, Z kola von, Malá domov) mladých slovenských režisérov. V piatok pokračovala
prehliadka filmov pre stredné školy dvomi predstaveniami (Osadné). Večer nasledovalo
filmové predstavenie jedného z najcennejších pokladov tejto medzinárodnej filmovej
prehliadky, celovečerný francúzsko-belgicko-luxemburský experimentálny film pod názvom
„Panika v mestečku“. V sobotu pokračovali tri bloky krátkych filmov budúcich absolventov
filmových škôl na Slovensku a v Čechách a jeden blok amatérskych filmov z medzinárodnej
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prehliadky „Amafest 2010“ v Námestove. Projekt Starcov poklad podporil Audiovizuálny
fond. Filmový festival Starcov poklad navštívilo 1081 divákov.
- Dňa 15. novembra 2010 sa v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska konalo
predstavenie pod názvom „Divadlo Maska“ pre žiakov základných škôl.
- Dňa 18. novembra 2010 sa konalo kultúrno-spoločenské podujatie pod názvom
„Koncert pre mesto“ v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne.
Kultúrny program pripravili učitelia a žiaci Základnej umeleckej školy Ivana Ballu v Dolnom
Kubíne. Vystupovali ľudová hudba Karola Hromádku, súbory a skupiny ZUŠ a hosťom bola
speváčka Petra Kučková. Súčasťou podujatia bola vernisáž výstavy pod názvom „Mesto
očami výtvarníkov ZUŠ Ivana Ballu“ vo výstavnej miestnosti MsKS. Výstava žiackych prác
trvala do 9. decembra 2010.
- Dňa 5. decembra 2010 sa konala spevácka súťaž – VIII. kolo Kubínskeho Repete
v divadelnej sále MsKS. Hosťom večera bola speváčka Jana Kociánová.
- Dňa 6. decembra 2010 sa konalo divadelné predstavenie pod názvom „Mikulášov
pomocník“ v podaní divadla Actopres z Rozňavy, v réžii Tatiany Masníkovej. Predstavenie
bolo určené pre žiakov základných škôl.
- Dňa 6. decembra 2010 sa konala v čitárni Oravskej knižnice A. Habovštiaka v Dolnom
Kubíne prezentácia knihy poľského autora Jerzy Bogacza pod názvom „Anjelský čas“.
- Dňa 12. decembra 2010 sa konal vianočný koncert pod názvom „Vinšujeme Vám“
v podaní ľudovej hudby a speváckej skupiny SĽUKu v Mestskom kultúrnom stredisku
v Dolnom Kubíne. Piesne a koledy z celého Slovenska, ale aj vianočné spevy národností
žijúcich na Slovensku si vypočuli návštevníci v podaní Zuzany Pokornej a sólistov Róberta
Puškára, Jozefa Levického a Márie Strakovej.
- V dňoch 9.-11. decembra 2010 sa konal V. ročník Medzinárodnej prehliadky
horských a adrenalínových filmov s názvom VIDMO 2010 v Dolnom Kubíne. Filmy sa
premietali v kine Choč a Mestskom kultúrnom stredisku, spolu ich bolo štyridsať štyri
z trinástich

krajín

sveta.

Predstavovali

sedem

pásiem

zahraničných

i slovenských

dokumentárnych, hraných, animovaných a experimentálnych filmov s tematikou horskej
kultúry, horských športov a extrémnych výkonov. Pozvanie organizátorov prijal Pavol
Barabáš, profesionál v oblasti tvorby horských, prírodopisných a cestopisných filmov, ktoré
získavajú prestížne ocenenia na svetových filmových festivaloch. Jeho prezentácia dňa 10.
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decembra 2010 mala názov „Neznáme svety Pavla Barabáša“. Programovým riaditeľom
festivalu VIDMO 2010 v Dolnom Kubíne bol Mgr. Patrik Bartoška.
- V rámci Medzinárodného festivalu vianočných zvykov a remesiel v dňoch 17.-19.
decembra 2010 pripravilo Okresné kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne medzinárodný
festival

vianočných zvykov a remesiel. Atraktívny trojdňový program ponúkal súťaž

betlehemských a koledníckych skupín, scénické zvykoslovné programy, jarmok ľudových
remesiel, tvorivé dielne a výstavu. V piatok sa predstavili remeselníci zo Slovenska, Poľska
a Čiech – šperkári, rezbári, výrobcovia ľudových hudobných nástrojov, tkáči, medovnikári,
drotári, debnári a sklári. Konali sa aj remeselnícke tvorivé dielne, o ktoré mali záujem hlavne
deti. Medzi súťažiacimi koledníckymi skupinami nechýbali žiaci dolnokubínskych škôl
a zúčastnili sa aj deti z Poľska.
Súčasťou programu bol VII. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže pod názvom
„Vianočná pohľadnica“. Porota hodnotila takmer 5200 detských návrhov

vianočných

pohľadníc zo Slovenska, Poľska, Chorvátska, Rumunska, Maďarska a Českej republiky na
súťaži, ktorú vyhlásilo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne. Témou boli vianočné,
prírodné, zvykoslovné a biblické motívy, najčastejšie jasličky so svätou rodinou. Súťaž sa
prvýkrát realizovala s rozdelením škôl na základné, špeciálne a základné umelecké. Ako
techniky boli najviac využívané

kresba, koláž, škrabaná technika, monotypia a využitie

nevýtvarného materiálu. Najpočetnejšie bola zastúpená kategória detí vo veku 8-11 rokov
v technikách maľba a kresba. Kolekcia víťazných prác bola sprístupnená vo výstavnej sieni
Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne v dňoch 17. decembra 2010 až 17. januára
2011.
- Dňa 17. decembra 2010 sa konal vianočný koncert učiteľov a žiakov Základnej
umeleckej školy Ivana Ballu v Dolnom Kubíne v evanjelickom a. v. chráme.
- Dolnokubínsky divadelný súbor P.A.Ľ.O. sa predstavil verejnosti divadelnou hrou
Kataríny Chovancovej pod názvom „Som u lekára“ dňa 19. decembra 2010 v Mestskom
kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne.
- Mestská televízia Infoštúdio Dolný Kubín vysielala pred Vianočnými sviatkami
duchovné slovo pre občanov mesta. Predniesol ho Mgr. Rastislav Stanček, evanjelický a.
v. farár v Dolnom Kubíne.
- Vo sviatok Svätej rodiny sa konal vianočný koncert speváckych zborov rímskokatolíckej farnosti vo farskom kostole. Moderátor koncertu Pavol Strežo predstavil všetky
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štyri spevokoly a prítomní si vypočuli ich piesne a dozvedeli sa veľa zaujímavostí z minulosti
i súčasnosti zborov. Ako prvé vystúpili deti z detského zboru so sr. Zuzanou Saloňovou,
oblečené v žiarivých žltých tričkách, ktorými zvýraznili svoj názov „Svetlušky“. Mládežnícky
zbor s Mirkou Novákovou a Martinom Farbákom, zladení v modrých tričkách s nápisom
„zboroví ľudia“, zaspievali koledy a v ich vystúpení nechýbala scénka. Po nich prišli na rad
dospelí zboru Tintinnabulum s dirigentkou Katarínou Ileninovou. V záverečnej časti koncertu
vystúpil spevokol sv. Kataríny Alexandrijskej pod vedením Mirky Novákovej a predstavil sa
aj vlastnými vianočnými skladbami. Vystúpenia zborov dopĺňali vinše detí. Na záver všetci
prítomní zaspievali pieseň „Tichá noc“.
- V kostole Povýšenia svätého Kríža pripravilo sedem pestúnskych rodín z Dolného
Kubína a okolia vianočné rodinné pásmo pod názvom „Pokoj vám“. Vyvrcholením bola
jeho prezentácia na vianočnom koncerte nadácie Úsmevu ako dar „Nebyť sám“ v Dolnom
Kubíne a na jasličkovej pobožnosti v kostole. Ich úsilie podporil fond „Hodina deťom“,
s pomocou partnera Úsmev ako dar a konal sa pod záštitou Súkromného centra voľného času
Laura v Dolnom Kubíne. Pestúnske rodiny nacvičovali aj program ku Dňu matiek pod
názvom „V srdci ťa mám“.
- Súkromné slovensko-anglické gymnázium v Dolnom Kubíne usporiadalo „Benefičný
koncert“ dňa 21. decembra 2010 v priestoroch školy na ulici Nemocničnej. Výťažok
z koncertu bol určený na podporu projektu „Školy pre Afriku“.
- Dňa 27. decembra 2010 sa konal koncert dolnokubínskej hudobnej skupiny NoTa
BeNEe et SaMo v kine Choč.
- Oslavy Silvestra 31. decembra 2010 a príchodu Nového roku 2011 sa konali
v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne.

Lipa sútokov sveta v Dolnom Kubíne
Dolnokubínska lipa sútokov sveta, zasadená pred mestským úradom, mala dva roky
a mnohí občania mesta na svojich „potulkách svetom“ na ňu nezabudli a priniesli vodu,
ktorou ju poliali. V roku 2010 dostala tridsať deväť poliatí vodou z rôznych vzdialených
potokov, riek a jazier. Ľudia priniesli vodu najčastejšie z miest, kde dovolenkovali alebo boli
na služobnej ceste. Lipa sútokov sveta v Dolnom Kubíne mala svoj register poliatí a ľudia si
ho mohli prečítať na webovej stránke mesta.
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Sociálna pomoc občanom
Mesto Dolný Kubín otvorilo v marci 2010 centrum osobnej hygieny v sociálnom
zariadení Senior. Slúžilo osamelým a starším občanom, ktorí potrebovali najzákladnejšiu
pomoc – okúpať sa, vyprať, osušiť a vyžehliť bielizeň a doma nemali vhodné podmienky.
K dispozícii mali aj službu rehabilitácie a masáže. V budove ubytovne sa nachádzal denný
stacionár. Mal deväť miest. Mesto ho otvorilo ešte pred letnou turistickou sezónou pre
občanov, odkázaných v opatere svojich blízkych v rodine. Ak opatrovníci išli na dovolenku
mimo mesta, mohli dočasne umiestniť svojho starčeka v stacionári. Služby stacionára mohli
využívať všetci občania bez rozdielu veku, podmienkou bola sociálna alebo zdravotná
odkázanosť. Dĺžka pobytu občana bola od jedného do tridsať dní.
Na IV. ročníku konferencie „Inovačný rozvoj regiónov 2010“ sa udeľovali ocenenia
„Inovácia Žilinského kraja“. Víťazstvo v kategórii „Regionálny rozvoj“ si vybojovalo
mesto Dolný Kubín. Krištáľovú sošku si odnieslo za uplatnenie moderných technologických
prístupov v sociálnych službách. Do súťaže bolo prihlásených devätnásť projektov.
Mesto poskytovalo občanom odkázaným na prepravu v rámci sociálnych služieb
prepravnú službu. Využilo ju 42 občanov a uskutočnilo sa 113 jázd. O túto mestskú službu
mali záujem aj ostatné samosprávy v okrese Dolný Kubín.
Mesto zabezpečovalo stravovanie najstarších občanov v jedálni Klubu dôchodcov
i dovozom obedov do prirodzeného rodinnéno prostedia. Stravník uhrázal 1,25 EUR za jeden
obed, sociálni pracovníci priniesli obed 219 odkázaným občanom a v jedálni KD sa
stravovalo 114 občanov. Tieto služby sa v roku 2010 rozšírili aj o možnosti podávania
a donášky raňajok, večier a obedov nepretržite, teda aj počas pracovného pokoja a sviatkov.
Mesto poskytovalo opatrovateľskú službu 80 starým občanom. V hmotnej núdzi sa
ocitlo 72 starých občanov, na hranici chudoby 284 dôchodcov a mesto im poskytlo 1254
príspevkov v peňažnej forme.
Odbor SVZaK MsÚ prevádzkoval a spravoval

zariadenia krízového, dočasného

a sociálneho bývania v meste, ktoré mali kapacitu pre asi 650 ľudí. Občania mesta, ktorí
z rôznych príčin

nevlastnia vlastnú nehnuteľnosť a spadajú do kategórie dlhodobo

nepripôsobivých alebo nízkopríjmovej skupiny obyvateľov, mali možnosť sociálneho bývania
v trojstupňovom resocializačno motivačnom systéme zariadení dočasného bývania a bytoch
nižšieho štandardu. Osamelí občania mohli využívať hygienické centrum OHREVŇA na
ulici J. Ťatliaka (dočasný pobyt osôb s elektronickým čipovým náramkom na vstup),
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nocľaháreň STOP na ulici M. R. Štefánika (ubytovňa na jednú noc), ubytovňu ŠANCA na
ulici M. R. Štefánika (dočasné bývanie maximálne jeden rok). Rodina s deťmi mali
k dispozícii denné centrum pre deti a rodinu KOTVA I na ulici. M. R Štefánika (dočasné
ubytovanie maximálne 3 mesiace) a ubytovňu NÁDEJ na ulici J. Ťatliaka (33 bytov nižšieho
štandardu na 3 mesiace až 1 rok). Občania, odkázaní na pomoc inej osoby, mohli využívať
ubytovňu SENIOR na ulici Obrancov mieru. Mesto malo 176 nájomných bytov v bytových
domoch. Byty nižšieho štandardu boli na uliciach Mládežníckej (13 b. j.) a v ubytovni
NÁDEJ na ulici J. Ťatliaka (33 b.j.). Byty vyššieho štandardu boli na uliciach J. Ťatliaka (24
b. j.), Ľ. Štúra (64 b. j.), na Sihoti (2 b. j.), M. Hattalu (34 b. j.) a v rôznych lokalitách mesta
(4 b. j.). Odbor SVZaK MsÚ evidoval 260 žiadostí občanov o ubytovanie počas roka 2010,
kladne vybavil 167 žiadostí.
Sociálne zariadenie na ulici Zochovej pre starých občanov, ktorí boli odkázaní na
pomoc inej fyzickej osoby, bolo presťahované do zariadenia Kotva II dňa 1. júla 2010. Nové
priestory umožnili zvýšiť pôvodnú kapacitu ubytovaných z desať na šesťnásť, zlepšili kvalitu
a efektívnosť poskytovania sociálnych služieb. Pôvodné zariadenie na ulici Zochovej bolo
vysoko bariérové a mesto by muselo odstrániť tieto nákladné prekážky do roku 2013.
V ubytovni SENIOR bolo ubytovaných šesť seniorov, ktorí stratili svoje prirodzené
rodinné prostredie. Nízkoprahové denné centrum KOTVA I poskytlo dočasné ubytovanie 8
rodinám s 18 deťmi. Služby nocľahárne STOP využilo sedem občanov (130 nocí). V ubytovni
NÁDEJ sa do programu inklúzie zapojilo trinásť rodín. V roku 2010 mesto riešilo pochovanie
jedného bezprístrešného občana.
Mesto poskytlo sociálne dávky v hmotnej núdzi 35 občanom, jednorázovú dávku
v hmotnej núdzi 31 občanom a sociálny príspevok 8 rodinám v sociálnej núdzi.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne vyplácal náhradné výživné
päťdesiatim poberateľom pre deväťdesiat detí. Výživné dostávali matky, lebo otcovia
nepracovali, túlali sa alebo žili zo sociálnych dávok. Úradníci riešili veľmi zložité prípady.
Štátom zaplatené výživné bolo treba vrátiť a tu často asistovala polícia alebo exekútor.
Kluby dôchodcov v meste (denné centrá seniorov) poriadali množstvo zaujímavých
aktivít pre svojich členov. V meste boli tri kluby – na Banisku, Kňažej a v Starom meste.
Navštevovalo ich 378 seniorov a počas roka usporiadali 238 podujatí. Záujem o založenie
klubu dôchodcov bol aj v mestských častiach Bysterec a Záskalie.
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V dennom centre na Banisku sa konalo stretnutie s odborníkom na tému problémy
pamäte, zapamätávania a zabúdania dňa 17. marca 2010. Podujatie pripravil satelitný klub
dôchodcov pri príležitosti Týždňa uvedomovania si mozgu a Dní pamäte od 15. do 21. marca
2010. Organizátorkou bola pani Viera Turzová.
Občianske združenie Fórum pre pomoc starším občanom zaviedlo „senior linku“, na
ktorú mohli starší volať bezplatne, ak sa dostali do neriešiteľných problémov. O pomoc mohli
požiadať v sociálnych, právnych, psychologických, diskriminačných problémoch, ale aj keď
mali pocit, že sú zneužívaní v úradoch i rodine.
Mesto Dolný Kubín zo svojho rozpočtu vynaložilo 17.199,27 EUR na skvalitňovanie
177 nájomných bytov na uliciach Ľ. Štúra a J. Ťatliaka na údržbu, odovzdávanie nových
bytových jednotiek pre nových nájomníkov s cieľom udržať prijateľný štandard.

Zdravotníctvo
Zdravotná poisťovňa Dôvera uverejnila v roku 2010 hodnotenie všeobecných
nemocníc na Slovensku. V rebríčku päťdesiatich dvoch všeobecných nemocníc sa
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou v Dolnom Kubíne umiestnila na pätnástom mieste
s tromi hviezdičkami.
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou mala nedostatok špecializovaných lekárov.
Chýbali na oddeleniach anesteziológie, intenzívnej medicíny a röntgene. Niektoré medicínske
výkony boli obmedzené. Nedostatok špecializovaných lekárov bol celoslovenským javom.
Dolnooravská nemocnica v Dolnom Kubíne získala licenciu na prevádzkovanie
ambulancie záchrannej zdravotnej služby od 15. februára 2010. Podmienkou zo zákona
bolo

záložné

sanitné

vozidlo,

ktoré

nemocnica

nemala

a tak

pomoc

poskytla

Dolnokubínčanom všeobecná nemocnica v Čadci. Finančnú pomoc na nákup novej sanitky
riešil aj Žilinský samosprávny kraj. DONsP mala staršie vozidlo rýchlej záchrannej služby,
ktorému upravila vnútorné vybavenie.
V Dolnooravskej nemocnici v Dolnom Kubíne mali pacienti, ich rodinní príslušníci
a zdravotnícky personál k dispozícii nové informačné zariadenie. Dotykové terminály im
umožnili dozvedieť sa veľa informácií, ktoré doteraz získavali ťažko a zdĺhavo. Terminály
nainštalovala súkromná spoločnosť a poskytujú informácie o nemocnici, jej situačný plán,
popis chorôb, zoznam liekov, oddelení a ambulancií, kontakt na primárov, vrchné sestry
a mnoho ďalších rád, ktoré sú teraz ľahko prístupné. Terminály boli umiestnené pri príjmovej
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ortopedickej ambulancii, JIS a gastro ambulancii. Obsluha je jednoduchá, ohlasy pacientov
a užívateľov sú pozitívne. Dolnokubínska nemocnica bola zaradená do medzinárodného
projektu E Health – digitalizácie zdravotníctva.
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou v Dolnom Kubíne skvalitňovala technické
vybavenie chirurgického a ortopedického oddelenia, ktoré dostali moderný harmonický
skapel so širokým spektrom inštrumentov.
Centrum podpory zdravia mesta Dolný Kubín poskytovalo občanom bezplatne
poradenstvo lekárov a ďalších odborníkov. Pracovalo v budove Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva. Poskytovalo meranie tlaku krvi, cholesterolu a ďalších parametrov
krvi, poradenstvo zdravej výživy, prevencie a odvykania fajčenia, poradenstvo ochrany
a podpory zdravia pri práci, vyšetrenie protilátok proti vírusu HIV a poradenstvo
v problematike AIDS.
Pandémia chrípky, ktorú spôsobil vírus AH1N1, si na Slovensku vyžiadala 91
ľudských životov z 1170 chorých (28. január 2010). Aj Dolnokubínska nemocnica mala jeden
prípad úmrtia ženy z Dlhej nad Oravou na túto chrípku. S podozrením na ochorenie bolo
hospitalizovaných desať pacientov a na zistenie vírusu AH1N1

urobili v nemocnici 35

odberov krvi. Záujem o očkovanie proti chrípke bol nízky. Našťastie chrípka mala mierny
priebeh na Slovensku. Riaditeľstvo WHO vyhlásilo ukončenie pandémie chrípky AH1N1 dňa
10. augusta 2010.
Jedenásty marec 2010 bol Svetový deň obličiek (vždy druhý marcový štvrtok). Pri tejto
príležitosti sa pacienti mohli dať bezplatne vyšetriť na nefrologickej ambulancii DONsP
v Dolnom Kubíne. Záujemcom zmerali tlak, vyšetrili hladinu cukru v krvi a vyšetrili moč.
Nefrologická ambulancia organizovala už tretí rok

deň otvorených dverí pri príležitosti

Svetového dňa obličiek. Záujem o vyšetrenie prejavilo okolo šesťdesiat ľudí.
Členovia Klubu kardiakov v Dolnom Kubíne sa stretli koncom marca 2010 na
výročnej členskej schôdzi. Skonštatovali, že pre svoje srdce môžu urobiť veľa a majú na to
dobré možnosti. Medzi ich aktivity patrilo meranie tlaku, kontrola zdravotného stavu, odborné
prednášky, oslavy jubileí, pietne spomienky, vychádzky do prírody, pri ktorých zbierali
liečivé rastliny atď. Výročnej schôdze kardioklubu sa zúčastnil predseda Kardioklubu
v sliačskych kúpeľoch MUDr. Igor Chamilla. Dolnokubínčanom prisľúbil pomoc pri
vybavovaní kúpeľových pobytov, zdravotnej starostlivosti a procedúrach pri liečení
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kardiovaskulárnych ochorení. Kardiakov zaujal pripravovaný medzinárodný projekt „Help
team“, ktorý ponúkal výhodné zájazdy pre pacientov.
Slovenská humanitná rada (SHR) každoročne od roku 1955 oceňuje cenou „Dar
roka“ jednotlivcov i právnické osoby za ich mimoriadne humanitné a charitatívne služby. Už
desaťročie udeľuje mimoriadnu cenu „Dar života“ za záchranu ľudského života alebo za
darovanie ľudského orgánu človeku v život ohrozujúcej situácii. Titul Laureát ceny Dar roka
získala Jana Melová z Dolného Kubína.
Dolnokubínsky akvapark patril autistickým deťom dopoludnia dňa 20. marca 2010.
Nápad fondu na podporu autizmu F84 podporilo mesto Dolný Kubín a tak rodiny
s postihnutými deťmi mohli celé predpoludnie stráviť medzi vodnými atrakciami. Autizmus je
porucha vývinu, ktorá sa väčšinou prejaví do piateho roku života dieťaťa. Môže mať niekoľko
stupňov narušenia, od uzavretia jedinca vo svojom vlastnom svete až po neschopnosť
komunikácie. Súčasťou podujatia bolo aj otvorenie výstavy fotografií autistických detí a ich
výtvorov, ktoré boli vystavené vo vstupnej časti akvaparku.
Darovanie krvi počas akcie „Valentínska kvapka krvi“ v tomto roku bolo úspešné.
Spolok Červený kríž sa touto akciou snažil získať najmä prvodarcov z radov mladých ľudí.
Preto aktivisti ČK navštevovali stredné školy, prednášali a besedovali so študentmi
o význame darcovstva. Valentínskej kvapky krvi sa zúčastnilo 733 darcov krvi, z toho 329
prvodarcov.
Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Dolnom Kubíne ocenil dlhoročných
bezpríspevkových darcov krvi dňa 14. mája 2010 pri príležitosti Dňa Červeného kríža
a polmesiaca. Viacnásobní darcovia, ktorých bolo 116, dostali plakety Jána Janského
a medaily Jána Kňazovického. Územný spolok SČK si zároveň pripomenul 50. výročie
bezpríspevkového darcovstva krvi. Podľa vyjadrenia riaditeľky ÚS SČK v Dolnom Kubíne
Ľubice Dubnicayovej „Orava už dlhodobo patrí medzi oblasti s vysokým počtom darcov krvi.
Oravci

stále

vnímajú dôležitosť nezištnej

vzájomnej

pomoci“. Ďalšie ocenenie

bezpríspevkových darcov krvi sa konalo dňa 2. decembra 2010 v hoteli Park v Dolnom
Kubíne. PhDr. Zuzana Kršková, predsedníčka Slovenského Červeného kríža, Územného
spolku Orava v Dolnom Kubíne poďakovala 129 účastníkov slávnostného stretnutia
a odovzdala im plakety.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne nariadil celoplošnú
deratizáciu na likvidáciu hlodavcov v meste v máji do 18. júna 2010. Mala zabrániť
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premnoženiu myší a potkanov a prípadnému šíreniu infekčných chorôb. Dolnokubínčania boli
povinní urobiť deratizáciu svojich domov a budov sami, alebo si objednať špecializovanú
firmu. Najčastejšou metódou likvidácie škodcov boli požerové návnady.
„Hniezdo záchrany“ pre nechcených novorodencov DONsP v Dolnom Kubíne existuje
tri roky. Dňa 29. augusta 2010 večer zasvietilo svetlo signalizujúce, že v hniezde je odložené
dieťa. Zdravotné sestry tu našli chlapčeka, bol prvým dieťaťom v dolnokubínskom hniezde
záchrany. Bol čistý, ošetrený, pupočnú šnúru mal podviazanú a prerezanú. Plienka, košieľka,
dupačky a zavinovačky svedčili o tom, že matka sa o neho postarala, len nezvládla situáciu
a dieťa odložila. Podľa vyjadrenia primárky detského oddelenia NsP MUDr. Márie Lalinskej
sa matka mohla ešte ozvať a dieťa by jej vrátili. Chlapček vážil 2500 gramov, dostal meno
Janko. Už bol október, ale matka sa o dieťa nezaujímala. V Žilinskom kraji boli evidovaných
97 žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť formou osvojenia dieťaťa alebo pestúnskej
starostlivosti. Dňa 8. októbra 2010 si chlapčeka prevzala nová rodina.
Dňa 22. septembra 2010 chodili po našom meste dobrovoľníci v bielych tričkách,
študentky Vyššieho odborného sociálno-právneho štúdia na Obchodnej akadémii v Dolnom
Kubíne a snažili sa presvedčiť okoloidúcich, aby prispeli na finančnú zbierku „Biela
pastelka“. Kúpou bielej pastelky, symbolu sveta nevidiacich, tak mohli podporiť zrakovo
postihnutých ľudí na ceste za životom bez bariér. Obchodná akadémia sa do tejto aktivity
v našom meste zapája už deväť rokov. Vyzbierané peniaze slúžili na špecializované sociálne
poradenstvo a realizáciu kurzov nevyhnutných pre každodenný život zrakovo postihnutých
ľudí. Ide napríklad o bezpečnú chôdzu s bielou palicou, čítanie a písanie v Braillovom písme
a sebaobslužné činnosti, ako je varenie, upratovanie, osobná hygiena a podobne.
Dobrovoľníci rozdávali v uliciach mesta v dňoch 11.-13. októbra 2010 informačné
materiály

a nezábudky ako symbol krehkého duševného zdravia ľudí. Dobrovoľným

finančným príspevkom mohla verejnosť podporiť začlenenie ľudí s duševnými poruchami do
života. Liga za duševné zdravie ľudí cez svoje členské organizácie využila vyzbierané
finančné prostriedky na projekty slúžiace sociálnej inklúzii ľudí s duševnou poruchou a ich
návratu do života a k práci.
Začiatkom novembra 2010 sa v Dolnom Kubíne uskutočnil workshop s názvom
„Vzdelaný pacient“, ktorý je súčasťou Národného projektu prevencie srdcovo-cievnych
chorôb. Podujatie pripravila Akadémia vzdelávania v Liptovskom Mikuláši v spolupráci
s Ministerstvom zdravotníctva SR. Zúčastnilo sa okolo tridsať záujemcov, mnohí z nich boli
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členmi Kardioklubu v Dolnom Kubíne. Podujatie začalo diagnostikou účastníkov, ktorí mali
záujem. Pracovníci Regionálneho ústavu vyhodnocovali päťročné kardiovaskulárne riziká
každého účastníka na základe údajov o účastníkovi ako výška BMI, krvného tlaku, veku
a informácií o spôsobe života. Každý účastník, ktorý sa podrobil meraniu, dostal certifikát
o svojom zdravotnom stave.

Bezpečnosť v meste
Mestská polícia ako poriadkový útvar mesta, mala za sebou devätnásť rokov činnosti,
preukázala svoju opodstatnenosť a stala sa neodmysliteľnou súčasťou Mesta Dolný Kubín.
V zbore pracovalo jedenásť príslušníkov, vrátane náčelníka. Šiesti pracovníci chránenej
dielne mali na starosti kamerový systém v meste.
Z hľadiska bezpečnosti verejného poriadku najviac problémovými oblasťami boli
Námestie P. O. Hviezdoslava, Radlinského ulice a kolonádneho mosta po obchodný dom
Kocka na Bysterci. Tu bola najväčšia kumulácia ľudí (obchody, inštitúcie) a pridružoval sa
problém v doprave. Vo večerných a nočných hodinách sa tu zhromažďovalo veľa mladých
ľudí, ktorí navštevovali diskotéky, bary, reštaurácie a presúvali sa v tomto koridore najviac
večer a v noci počas víkendov. Pri spoločných akciách mestskej polície s OO PZ Dolný
Kubín sa zistilo štyristo prípadov podania alkoholu mladistvým v 25 reštauráciách a baroch,
z nich niektoré majú prevádzku 24 hodín denne.
Príslušníci mestskej polície počas roka 2010 zistili a riešili 1137 prípadov
protiprávneho konania ľudí, z nich jeden prípad bol odstúpený pre podozrenie zo spáchania
trestného činu. V blokovom konaní udelením blokovej pokuty sa vyriešilo 491 prípadov
(6422 EUR). Charakter protiprávneho konania bol nasledovný: 753 priestupkov na úseku
dopravy, 32 priestupkov proti verejnému poriadku, 14 priestupkov na úseku ochrany pred
alkoholizmom, 2 na úseku podnikania, 12 proti občianskemu spolunažívaniu, 33 proti
majetku, 256 na úseku porušenia všeobecných záväzných nariadení mesta, 34 na úseku iných
správnych deliktov a 1 prípad sa týkal podozrenia z trestného činu. Mestskí policajti použili
donucovacie prostriedky v 116 prípadoch.
Počet priestupkov na úseku dopravy v roku 2010 poklesol v porovnaní s rokom 2009
o 395, čo je dôkazom zodpovednejšieho dodržiavania dopravných predpisov zo strany
vodičov motorových vozidiel. Celkom 753 dopravných priestupkov v roku 2010 v našom
meste zapríčinili nielen Dolnokubínčania ale aj návštevníci a turisti. V blokovom konaní bolo
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vybavených 337 dopravných priestupkov. Pohovorom sa riešilo 394 priestupkov. Najviac
dopravných priestupkov sa vyskytlo v centre mesta a v dennej dobe. Kritická situácia v oblasti
dopravy hlavne vo večerných a nočných hodinách pretrváva na sídlisku Brezovec, kde je
absolútny nedostatok parkovacích miest. Najhoršia situácia je na uliciach M. Hattalu a Ľ.
Štúra.
Mestská polícia mala k dispozícii dvanásť digitálnych kamier, z toho jedenásť
otočných a jednu stacionárnu. Boli umiestnené na Námestí P. O. Hviezdoslava, Ulici
Radlinského, kolonádovom moste, Ulici Na Sihoti, Ulici Športovcov, Ulici Nemocničnej,
Ťatliakovej a Chočskej. Mestskí policajti využívali aj minikamery, ktoré sa osvedčili ako
dobrá prevencia proti neserioznému jednaniu zo strany prejednávaných osôb aj zo strany
príslušníkov MsP zvlášť v konfliktných situáciách. Dve mobilné kamery tzv. fotopasce
umiestňovali na vytipované problémové miesto. Výborne sa osvedčili pri odhalení pôvodcu
čiernej skládky v okolí veľkoobjemového kontajneru na Beňovej Lehote, na cintoríne, kde
dochádzalo ku krádežiam hrobových váz, lampášov a poškodzovaniu pomníkov.
Mestská polícia spolupracovala s OO PZ, OHZZ, ÚPSVR, OS, školami, odbormi MsÚ,
ObÚ, TS, veterinármi a poľovníkmi. Mestská polícia a príslušníci Obvodného oddelenia
policajného zboru v Dolnom Kubíne sa sústavne informovali o bezpečnostnej situácii v meste
Dolný Kubín. Vypomáhali si v hliadkovej službe pri zabezpečovaní verejného poriadku, pri
zabezpečovaní

športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, volieb konaných

v Dolnom Kubíne. Mestskí policajti spolupracovali s príslušníkmi dopravného inšpektorátu
policajného zboru pri dopravno-bezpečnostných akciách, riadení dopravy pri dopravných
nehodách a v dopravných špičkách. Policajtom kriminálnej polície vypomáhali pri
objasňovaní závažnej trestnej činnosti a pri pátraní po páchateľoch násilnej a majetkovej
činnosti. Mestskí policajti spolupracovali s hasičmi pri hasení požiarov, dopravných
nehodách, živelných pohromách (záplavy, padanie stromov počas víchrice a búrky) a otváraní
bytov v mimoriadnych prípadoch. V prípade Okresného súdu v Dolnom Kubíne doručovali
tie súdne zásielky, ktoré nedoručil poštový úrad a počas roka 2010 ich bolo 123. Na
požiadanie exekútorských úradov doručili dvadsať zásielok.
Spoločné akcie mestskej polície a ÚPSVaR na úseku sociálnej prevencie sa týkali
odhaľovania maloletých a mladistvých osôb, prejavujúcich znaky zanedbávania povinnej
školskej dochádzky, páchania trestnej činnosti a iných sociálno-patologických javov.
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Mestskí policajti riešili 82 priestupkov týkajúcich sa chovu psov a porušenia VZN
o chove psov. V 25 prípadoch vykonali likvidáciu kadáverov uhynutých zvierat. Jednalo sa
o zvieratá, ktoré zahynuli pod kolesami motorových vozidiel na cestách a ostali na verejných
priestranstvách. Mestskí policajti počas roka 2010 odchytili 69 tulajúcich sa psov a dve líšky.
Na tomto úseku spolupracovali s Regionálnou veterinárnou správou. MVDr. E. Tomášek
zabezpečoval veterinárnu starostlivost odchytených zvierat.
Mestskí policajti bezpečne sprevádzali pracovníkov Mestského úradu pri prevoze
finančných hotovostí. Pre bezpečnosť v meste upozorňovali na chýbajúce poklopy
kanalizácie, nefunkčné verejné osvetlenie, chýbajúce alebo poškodené dopravné značky,
poškodené komunikácie, verejnoprospešné zariadenia, preplnené koše na domový odpad,
vraky motorových vozidiel. Takýchto podnetov bolo 752 počas roka 2010. Riešili ich
Technické služby mesta Dolný Kubín. Mestskí policajti našli 42 nálezov stratených osobných
dokladov, cenností a osobných predmetov občanov počas roka 2010. Náčelník MsP Bc.
Leonard Bobček so zástupcom Bc. Branislavom Medveckým sa zúčastňovali zasadnutí
odbornej komisie verejného poriadku MsZ a zasadnutí mestských výborov.
Mestskí policajti na úseku preventívnej činnosti zamerali svoje aktivity na prácu
s deťmi, mládežou a seniormi. Deťom venovali prednášky a besedy na témy: „Alkohol
a cigarety sú tiež drogy, Vieš sa správať na ulici, v MAD a sám doma?, Krádeže a postihy
krádeží, Bezpečné bicyklovanie, Chov psov a iných domácich zvierat, Každý sme iní“. Pre
seniorov pripravili informačný materiál na témy: „Rady seniorom – všeobecné rady, Strach
a násilie na senioroch, Prevencia vlámania do bytu, Krádeže a prevencia pred potenciálnymi
zlodejmi“. Mestskí policajti mali na svojich podujatiach 971 poslucháčov, z toho 74 detí
z materských škôl, 697 žiakov základných škôl, 100 študentov stredných škôl a 100 seniorov.
Mestská polícia pokračovala v roku 2010 v troch projektoch, zameraných na bezpečnosť
a výchovu k bezpečnosti: 1. Správaj sa normálne, 2. Detské dopravné ihrisko, 3.
Informačný a polohový systém mestskej polície. Preventívny projekt „Správaj sa normálne“
bol určený pre žiakov základných škôl piateho ročníka. V prvom rade sa zameriaval na
prevenciu kriminality. Čiastkové ciele projektu boli rozpracované v desiatich témach.
V priebehu dvadsiatich hodín sa projektu zúčastnilo 147 žiakov. Projekt detské dopravné
ihrisko bol zameraný od roku 2007 na vybudovanie DDI v priestoroch ZŠ P. Škrabáka na Ul.
M. Hattalu v Dolnom Kubíne a zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov v najrizikovejšej
skupine žiakov I. stupňa ZŠ a detí MŠ. Praktickú výučbu na DDI absolvovalo 321 žiakov
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štvrtých a piatych ročníkov ZŠ v meste. Po úspešnom absolvovaní záverečného písomného
testu a praktickej časti na DDI deti získali „Preukaz cyklistu“.
Profesionálni hasiči likvidovali dva požiare suchej trávy a kríkov nad Záskalím
a v Štrbičnom jarku pri záhradkárskej osade v utorok 9. marca 2010. Požiar nad Záskalím sa
rýchlo šíril, lebo fúkal vietor a zasiahol plochu jeden a pol hektára v strmom brehu. Hasičom
pomáhali aj miestni občania. Tretí požiar vypukol na sklade s drevnou štiepkou pri kotolni na
ulici Matúškovej. Tu bol príčinou požiaru skrat elektrického kábla v umelej lište podlahy.
Dňa 26. marca 2010 horelo v areáli Dolnooravskej nemocnice. Oheň vznikol v suchej
tráve pri helikoptére za nemocnicou a vznieteniu i šíreniu pomáhal silný vietor. Požiar sa
podarilo včas uhasiť. V tom istom čase vypukol požiar v mestskej časti Medzihradné – horel
suchý trávnatý porast.
Dolnokubínski profesionálni hasiči poriadali v posledný marcový týždeň cvičenia.
Akcie boli súčasťou prípravy hasičov na skutočné zásahy. Jedným bol zásah hasenia požiaru
v trinásťposchodovej bytovke na Bysterci. Hasičské auto zastalo pred bytovkou, hasiči „sa
šplhali k bytom po lane, zľaňovali, spúšťali zranenú osobu po lane, evakuovali schodišťový
priestor, skúšali dosah hadíc z cisterien, domový hydrant, použiteľnosť hasičskej techniky
a pod.“. Zhŕklo sa veľa vydesených zvedavcov a pýtali sa, čo sa to robí, hoci oznam
o hasičskom cvičení v bytovke visel dva dni.
Dolnokubínski hasiči sa zúčastnili hasenia 49 požiarov v okrese Dolný Kubín počas
roka 2010. Požiare spôsobili materiálnu škodu vo výške 364.850 EUR, našťastie nikto
neprišiel o život, zranil sa jeden človek.
V mestských častiach pracovalo v štyroch hasičských zboroch štyridsať dobrovoľných
hasičov. Zameriavali sa na preventívne požiarne kontroly vytipovaných objektov, požiarne
hliadky, cvičenia a súťaže.
Dolnokubínski hasiči pod vedením vedúceho prevádzko-technického oddelenia
Jaroslava Karasa cvičili a skúšali likvidáciu ekologickej havárie na rieke Orava pri Gäceli
dňa 22. októbra 2010. Povodňový výcvik bol zameraný na prípravu člna, jeho ovládanie
a koordináciu činnosti jednotlivých tímov. Hasiči sa zameriavali na ochranu vôd, ale
predovšetkým na záchranu ľudských životov. Hasiči pravidelnými cvičeniami získavali
návyky, ktoré šetria čas a zvyšujú šance na úspešný zásah.
Vytrvalé dažde v polovici mája 2010 hrozivo zdvihli vodné hladiny. Obce a mestá boli
v pohotovosti dňa 18. mája 2010, robili preventívne opatrenia a s pomocou hasičov, vojakov,
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polície a občanov likvidovali škody. Najčastejšie išlo o odčerpávanie vody zo zatopených
pivníc rodinných domov, ukladanie vriec s pieskom a odstraňovanie prekážok, ktoré sa
zachytili pri mostoch a bránili plynulému pretekaniu vody. V Dolnom Kubíne zasahovala
lezecká skupina s vojakmi na pilieroch pešieho mostu v centre mesta. Ich pomoc vyžiadal
primátor mesta, lebo hladina vody v rieke Orave sa prudko zvýšila a pod kolonádovým
mostom sa zachytávali kmene a konáre stromov. V čase ohlásených zvýšených tokov vody
z Oravskej priehrady bol kolonádny most pre verejnosť zatvorený. Hydrometeorologický
ústav udával druhý stupeň povodňovej aktivity v stredu 19. mája 2010 na rieke Orave.
V júni 2010 polícia odhalila a zadržala v Dolnom Kubíne na sídlisku Brezovec štyroch
mladých ľudí – dílerov drog. Zo zadržaného pervitínu vyrobili 112 dávok a z marihuany 95
dávok, ktoré ponúkali na predaj.
Dňa 1. septembra 2010 vypukol požiar v reštaurácii Kopačka pri futbalovom štadióne.
Horela reštaurácia, kuchyňa, sklad, kancelária, sociálne zariadenia i chodby. Včasný zásah
hasičov zamedzil ďalšiemu rozšíreniu požiaru na drevenú terasu. Žiaľ, kancelárie Oravského
futbalového zväzu v susedstve reštaurácie oheň poškodil. Oheň vypukol od elektrického
skratu následkom preťaženosti siete. Majiteľ reštaurácie Ján Chylka odhadol škodu na 100
tisíc EUR. Reštauráciu plánoval obnoviť do konca októbra 2010.
Slovenská sporiteľňa, a. s. – pobočka v Dolnom Kubíne na Hviezdoslavovom námestí
zažila počas leta 2010 dva pokusy o vykradnutie. Prvý sa stal 16. júla a druhý v auguste 2010.
V našom meste sme donedávna o prepadoch bánk počúvali len z médií. Ale zlodeji z iných
regiónov začali skúšať svoje „remeslo“ aj v Dolnom Kubíne. V posledný augustový deň,
krátko pred deviatou ráno, vošiel do Slovenskej sporiteľne maskovaný muž a od pokladníčky
žiadal peniaze. Námestie bolo plné robotníkov, ktorí vykonávali jeho rekonštrukciu.
Zamestnankyňa banky odmietla zlodejovi vydať peniaze, ten spanikáril a ušiel. Rýchlym
zásah polície sa podarilo zlodeja z Liptova identifikovať a zaistiť. Bol to jeho druhý pokus
vykradnúť banku v našom meste.

Šport
Najlepší športovci a športové kolektívy roku 2010 v meste Dolný Kubín. Mesto
Dolný Kubín každoročne ocenilo najlepších športovcov a športové kolektívy, ktoré ho počas
roka úspešne reprezentovali. Slávnostný večer v estrádnej sále Mestského kultúrneho
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strediska v Dolnom Kubíne spríjemnili hosťom a športovcom speváčka Timea Valová,
sprevádzal ju gitarista Ľubomír Kolena a spevák Roman Ďaďo dňa 7. februára 2011.
Najúspešnejším športovcom sa stal Peter Kokoška – kulturista - I.M.P-A FC Dynamic
Dolný Kubín – majster Európy v holandskom Maastrichte v kategórii do 75 kg, majster
Slovenska do 80 kg a víťaz Mozolany classic v Žiline do 80 kg.
Najúspešnejším športovým kolektívom sa stali vzpierači ŠK Elkop WLC Dolný Kubín
– vicemajstri v extralige mužov, bronzoví v súťaži Masters veteránskej lige.
Medzi ďalších ocenených patrili účastníci majstrovstiev sveta, Európy a Slovenska: 1.
Andrej Hrnčiarik – praktická streľba – majster Európy a Slovenska, víťaz neoficiálnych
majstrovstiev sveta, majster Ázie. 2. Dávid Červeň – kickbox – bronzový na majstrovstvách
Európy juniorov v kick light, dvojnásobný majster Slovenska a dvojnásobný víťaz
Slovenského pohára. 3. Dominika Brieniková – kickbox – bronzová na majstrovstvách
Európy juniorov v low kicku, dvojnásobná majsterka Slovenska. 4.-5. Radoslav Osadský
a Matúš Daněk – vodný slalom – majstri Slovenska juniorov v slalome kategórii C2, tretí
v Slovenskom pohári juniorov, šiesti na majstrovstvách Európy juniorov, trinásti na
majstrovstvách sveta juniorov. 6. Miroslav Janíček – vzpieranie – víťaz Veľkej ceny Třinca,
bronzový na majstrovstvách Slovenska, 21. na majstrovstvách sveta. 7. Frederika
Vešelényiová – plávanie – päťnásobná majsterka Slovenska, dvojnásobná vicemajsterka
Slovenska, trikrát tretia na slovenskom šampionáte.

8. Henrich Lonský – biatlon –

trojnásobný slovenský šampión medzi dorastencami v zimnom a letnom biatlone,
dvojnásobný víťaz Viessmanovho pohára dorastencov v letnom a zimnom biatlone. 9. Martin
Furinda – kickbox – majster Slovenska v kick light, trojnásobný víťaz Slovenského pohára.
10. Jakub Lonský – atletika – dvojnásobný majster Slovenska juniorov v hale a dráhe na
3000 metrov a 3000 metrov prekážok. 11. Alžbeta Majdišová – biatlon – vicemajsterka
Slovenska medzi dorastenkami. 12. Marek Vajdík – atletika – dvojnásobný juniorský
vicemajster Slovenska na 800 metrov a v cezpoľnom behu.
V kategórii deti do 15 rokov boli ocenení: Martin Stanovský – vodný slalom –
dvojnásobný víťaz majstrovstiev Slovenska starších žiakov v zjazde a slalome, víťaz
Slovenského pohára starších žiakov v zjazde. Samuel Stanovský – vodný slalom –
trojnásobný majster Slovenska mladších žiakov v zjazde, šprinte a slalome. Patrik Šoch –
biatlon – trojnásobný majster Slovenska v zimnom a letnom biatlone žiakov.
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V kategórii veteránov boli ocenení: Peter Sládek – atletika – druhý v desaťboji na
majstrovstvách Európy, tretí v päťboji na halových majstrovstvách sveta, viacnásobný majster
Slovenska v skoku do diaľky a výšky. Ladislav Mäsiar – streľba – druhý v slovenskej lige
v disciplíne guľový štvorboj, šiesty na majstrovstvách Slovenska v guľovom štvorboji.
Václav First – vzpieranie – druhý na majstrovstvách Slovenska veteránov, šiesty na
majstrovstvách Európy veteránov. Peter Janíček – vzpieranie – majster Slovenska veteránov,
vicemajster medzi mužmi, trikrát bronzový na majstrovstvách Európy veteránov, dvakrát
štvrtý na majstrovstvách sveta veteránov. Jozef Fischer – vzpieranie – majster Slovenska
veteránov.
Cenu za celoživotný prínos pre šport dostal Dominik Guláš (*1921), športovec
a dlhoročný funkcionár MFK. Doteraz organizuje futbalový zápas detí materských škôl pri
príležitosti MDD. Je nositeľom Ceny fair play MUDr. Ivana Chodáka. Ján Haško –
basketbalista, neskoršie tréner plavcov. Jeho vnuk Milan Haško sa stal 37-krát majstrom
Slovenska v plávaní a v súčasnosti preteká za Vital Bratislava.
Ocenené športové kolektívy: 1. Basketbalový klub juniori – umiestnili sa na štvrtom
mieste na oblastných majstrovstvách. 2. Žatva 90 – florbal – dosiahli tretie miesto v II. lige
mužov, štvrté miesto v III. lige mužov, siedme miesto na majstrovstvách Slovenska a desiate
miesto v extralige mužov. 3. Centrum voľného času – stolný tenis tretie miesto v I. divízii
starších žiakov. 4. Mestský futbalový klub – piate miesto v I. lige, desiate miesto v I. lige
starších žiakov. 5. Mestský hokejový klub - štvrté miesto dorastencov v I. lige, účastník
baráže o postup do extraligy dorastencov.
Mesto Dolný Kubín spravovalo svoje športové zariadenia a športoviská, medzi ktoré
patrili futbalový štadión, zimný štadión, malá trávnatá plocha a plážové ihrisko.
V celkovom ročnom hodnotení tieto objekty športovísk sú zastaralé, morálne a fyzicky
opotrebované a nespĺňajú ani požiadavky športových zväzov SFZ a SZĽH, ktoré riadia
súťaže, v ktorých účinkujú MFK a MHK.
Na letnom futbalovom štadióne sa odohralo 66 zápasov počas roka 2010 a návštevnosť
sa pohybovala od 500 do 800 divákov. Mesto malo 190 aktívnych futbalistov. Futbalisti
Mestského futbalového klubu Dolný Kubín postúpili do I. futbalovej ligy a hrali úspešne už
druhú sezónu. Preto mesto venovalo zvýšenú pozornosť prevádzke futbalového štadióna,
príprave plochy na jednotlivé stretnutia a zabezpečeniu prevádzky objektu podľa pokynov
SFZ. Na tribúne vymenili všetky sedačky, ale podmienky účasti v I. lige vyžadovali
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zariadenia, ktoré náš štadión nemal – miestnosť lekára, antidopingovú miestnosť, vybavenosť
tribún a lepšie sociálne zariadenia. Futbal v našom meste je najobľúbenejší a najsledovanejší
šport. Dôkazom je vysoká návštevnosť zápasov.
Na štadióne hrali svoje stretnutia všetky vekové kategórie MFK a ich počet je adekvátny
počtu družstiev MFK a súťažiam, v ktorých štartujú. Taktiež sa uskutočnili dva žiacke turnaje
pri príležitosti MDD. Z nešportových súťaží sa zrealizovali dve akcie pre školy a to ukážky
dravých vtákov. Priestory futbalového štadióna boli sprístupnené širokej verejnosti za účelom
rekreačného behania štyrikrát týždenne bezplatne. Okrem futbalových stretnutí sa na
futbalovom štadióne uskutočnili atletické súťaže, Memoriál M. Vojteka a súťaže veteránov
vo vrhačskom päťboji. Atletickú dráhu letného štadióna využívali na tréningový proces atléti
mestského atletického klubu a žiaci ZŠ a SŠ počas hodín telesnej výchovy.
Zimný štadión bol v zimnej prevádzke od 1. januára do 30. marca 2010 a potom od 1.
septembra do konca roka 2010. Nainštalovanie multifunkčnej plochy na zimnom štadióne
umožnilo, že sa využíval ako všešportová hala, napríklad na florbal, hokejbal, in-line hokej
pre zápis do knihy slovenských rekordov a tenis.
Zimný štadión poskytoval dobré podmienky pre hokej, ktorý má v našom meste dlhú
tradíciu. Hokejová sezóna začala dňa 1. septembra 2010. Bol vytvorený dostatočný priestor na
tréningovú prípravu všetkých kolektívov mestského hokejového klubu, vrátane A mužstva,
hrajúceho I. hokejovú ligu. Mesto poskytlo aj v prebiehajúcej sezóne hokejovému klubu
dostatok priestoru na tréningový proces a súťažné stretnutia. Návštevnosť na prvoligové
stretnutia mestského hokejového klubu sa pohybovala od 120 do 250 divákov na jednotlivé
stretnutia a závisela od atraktivity súpera a od výsledkov mužstva. Nízka návštevnosť bola
spôsobená slabou činnosťou MHK v oblasti propagácie a taktiež slabými výsledkami mužstva
účinkujúceho v I. hokejovej lige.
Okrem podmienok pre mestský hokejový klub mesto vytváralo dostatočný priestor pre
regionálne súťaže v hokeji, medzi ktoré patrili Oravská hokejová súťaž a Malá mestská
hokejová liga (IX. ročník). Trénoval tu postihnutý športovec, ktorý propagoval sledge hokej.
V októbri a novembri 2010 sa v Dolnom Kubíne uskutočnili sústredenia paraolympionikov
v sledge hokeji Na zimnom štadióne sa konala diskotéka na ľade, Valentínsky karneval,
hokejový

turnaj Old Boys, hokejový turnaj pracovníkov mestských úradov z Dolného

Kubína, Námestova a Trstenej.
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Verejné korčuľovania bolo možné denne okrem dní, kedy sa konali hokejové zápasy.
Táto služba sa tešila veľkej obľube obyvateľov. Návštevnosť v jednotlivých mesiacoch bola
nasledovná: január – 3333 návštevníkov - korčuliarov, február – 1779, marec – 1234,
september – 379, október – 745, november – 1025, december – 1373. Spolu 9868
návštevníkov. Pre záujemcov o korčuľovanie mesto organizovalo každý utorok a štvrtok
„školu korčuľovania“ v rámci verejného korčuľovania zdarma. Školu korčuľovania
navštevovalo priemerne 30-60 detí z dolnokubínskych škôl.
Mesto Dolný Kubín finančne podporovalo rôzne športové súťaže a podujatia
organizované športovými klubmi. V roku 2010 poskytlo dotácie vo výške 38.480 EUR
nasledovným telovýchovným jednotám, športovým klubom i jednotlivcom:
-

Basketbalový klub JUNIOR Dolný Kubín 1500 EUR na prenájom telocvične
SZŠ Dolný Kubín, tričká a prepravu na súťaže,

-

I.M.P. – A FC Dynamic Dolný Kubín 800 EUR na nákup výživových
doplnkov,

-

TJ Dolný Kubín – stolnotenisový klub 500 EUR na cestovné na zápasy
a stolnotenisové náradie,

-

Mestský šachový klub Dolný Kubín 200 EUR na štartovné náklady,

-

Mestský plavecký klub Dolný Kubín 1400 EUR na štartovné, stravné,
ubytovanie a medaile,

-

ŠK Elkop WLC Dolný Kubín 900 EUR na výživové doplnky, štartovné
a ubytovanie,

-

TJ Orava Dolný Kubín 2200 EUR na prepravné, štartovné náklady, športové
náradie, ubytovanie, stravné, oprava strechy skladu atletického oddielu,

-

Športový klub Meteor Dolný Kubín 1000 EUR na dokúpenie športového
náradia (bežky + bežecká obuv) a štartovné,

-

Futbalový klub Mesta Dolný Kubín 25 000 EUR na lekárske prehliadky,
prenájom ihriska, prenájom telocvične, fitness centra, SFZ, materiálne
zabezpečenie, reklamu, štartovné, stravu a dopravné,

-

Športový klub polície vodné športy Dolný Kubín 1000 EUR na preteky
mládeže v Slovinsku,

-

Športový klub Kubínska hoľa Dolný Kubín 1900 EUR na ročné
permanentky, nájom telocvične v CSŠ, licencie, lyžiarsku výstroj,
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-

Kick Box Klub Dolný Kubín 300 EUR na športové potreby, štartovné
a ubytovanie,

-

Horolezecký klub JAMES Dolný Kubín 500 EUR na nákup lyžiarskej výstroje
a doplnkovú výživu,

-

Karate klub Dolný Kubín 200 EUR na prenájom telocvične OA Dolný Kubín,

-

Oravská šípka Dolný Kubín 100 EUR na PHM a šípky,

-

ŠK Strelec Dolný Kubín 100 EUR na guľové strelivo,

-

Juraj Laštík 250 EUR na lyže DNS,

-

Daniel Skála 80 EUR na doplnkovú výživu,

-

Orava Gym Dolný Kubín 250 EUR na prenájom telocvične ZŠ P. Škrabáka,

-

Občianske združenie Žatva 90 Dolný Kubín 300 EUR na štartovné, prenájom
ľadovej plochy od MŠK Hviezda Dolný Kubín, prenájom telocvične Gymnázia
P. O. Hviezdoslava.
Mesto Dolný Kubín podporilo 29 športových a športovo spoločenských podujatí a do

športových súťaží sa zapojilo 3100 občanov nášho mesta.
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili dňa 16. decembra 2010 nový rozpočet na
rok 2011, kde na činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt neboli vyčlenené
žiadne peniaze.
Kronika športových podujatí v Dolnom Kubíne roku 2010:
-

Dolnokubínski skialpinisti a turisti pochodovali dňa 13. januára 2010 na vrchol
Kubínskej hole. Trasa viedla od chaty u Krámerov po zjazdovke k Pamätníku obetiam
lavíny. Výstupom si uctili obete lavíny, ktorá na Kubínskej holi spadla v januári roku
1968 a pochovala šesť českých vysokoškolákov (†). Podujatie venovali aj pamiatke
nedávno zosnulého 24-ročného horolezca Jozefa Čajku z Dolného Kubína, ktorý
zahynul pri zostupe z Ostrého Roháča.

-

Dňa 16. januára 2010 sa v biatlonovom areáli v Osrblí uskutočnila prvá časť
majstrovstiev Slovenska dorastu a juniorov v biatlone, ktorých sa zúčastnili športovci
ŠK Meteor Dolný Kubín. Henrich Lonský sa v streľbe a behu stal majstrom
Slovenska. Alžbeta Majdišová sa umiestnila na 2. mieste a Jakub Lonský na 5. mieste.
Na druhý deň sa v daždivom počasí konal rýchlostný pretek, v ktorom sa H. Lonský
a A. Majdišová umiestnili na 3. mieste a J. Lonský na 7. mieste.

114

-

Žiaci MFK Dolný Kubín sa na krajských pretekoch v halovom futbale v Čadci
umiestnili na treťom mieste. Najlepším hráčom bol Branislav Prílepok.

-

Dňa 23. januára 2010 sa konali halové majstrovstvá v atletike dorastu v športovej
hale Elán v Bratislave. Dolnokubínčan Marek Vajdík z atletického klubu Orava sa stal
majstrom stredoslovenskej oblasti. Striebornú medailu

získali Dolnokubínčania

Emília Púčková, Dávid Babinský, Petra Kacová, Daniel Vajdík a bronzovú medailu
získali

Paula Smolková, Daniel Vajdík, Marek Vajdík a Matúš Vajdík. Atléti

z Dolného Kubína svojou výkonnosťou potvrdili, že patria medzi špičku na strednom
Slovensku.
-

Skialpinista Juraj Laštík z HK James v Dolnom Kubíne zvítazil na pretekoch vo
Valčianskej doline a tak postúpil na preteky Pierra Menta. V jeho pláne športovej
činnosti bola nominácia na svetový šampionát v Andore.

-

Dňa 30. januára 2010 sa v lyžiarskom stredisku na Kuzmínove konal IV. ročník
lyžiarskej súťaže veterinárov Euroregiónu Beskydy, ktorej sa zúčastnilo okolo
sedemdesiat veterinárov zo Slovenska, Česka a Poľska. Ženy a muži súťažili
v siedmich vekových kategóriách.

-

Klub slovenských turistov Orava Dolný Kubín pripravil pre záujemcov lyžiarske
prechody: „Lyžiarska stopa“ Vyšný Kubín (30. 1. 2010), lyžiarsky prechod Oravská
Poruba (31. 1. 2010), Malatínsky okruh (2. 2. 2010) a Dolnokubínsky okruh (14. 2.
2010). KST Orava Dolný Kubín si v tomto roku pripomenul 90. výročie svojho
založenia. Jedným zo zakladateľov bol Ján Ťatliak z Dolného Kubína.

-

Starši žiaci MFK Dolný Kubín sa zúčastnili dňa 30. januára 2010 halového turnaja
vo futbale v poľskej Limanowej. V zápasoch s družstvami z Limanowej, Wieliczky
a Turbaczu boli najlepší a umiestnili sa na 1. mieste.

-

Dňa 30. januára 2010 sa konali medzinárodné lyžiarske preteky veterinárov zo
Slovenska, Poľska a Česka na Kuzmínove v Dolnom Kubíne. V minulých rokoch sa
preteky konali na Kubínskej holi. Organizátorom pretekov bola Štátna veterinárna
a potravinová správa v Dolnom Kubíne a zúčastnilo sa sedemdesiat pretekárov, ktorí
boli zaradení do siedmich kategórií. Slovenskí veterinári obhájili prvenstvo, druhí boli
Poliaci, ktorí mali špičkové športové vybavenie.
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-

Na žiackych majstrovstvách Slovenska v biatlone, ktoré sa konali dňa 30. januára
2010 v Banskej Bystrici, získali dolnokubínski biatlonisti ŠK Meteor Lucia
Podstrelená a Patrik Šoch bronzové medaile.

-

Dňa 6. februára 2010 sa v športovej hale Gymnázia P. O. Hviezdoslava konalo tretie
kolo Slovenského pohára v kickboxe v disciplínach semi contact, light contact
mládeže, kick light, full contact a K-1 Rules seniorov. Dolnokubínčan Dávid Červeň
získal dve prvenstvá v semi a light contact. Úspešní boli aj Martin Furinda, Jakub
Kováč a Michal Pariš. Dolnokubínčania sa medzi 24 klubmi Slovenska umiestnili na
piatom mieste.

-

Športový klub polície Banská Bystrica usporiadal dňa 6. februára 2010 majstrovstvá
Slovenska v behu na lyžiach v kategóriach žiakov, dorastu a dospelých.

Eva

Diešková zo ŠK Meteor Dolný Kubín vo svojej kategórii zíslala bronzovú medailu.
V prvej desiatke sa umiestnili Dolnokubínčania Lucia Podstrelená, Ivana Diešková,
Martin Ďurota, Rafael Lonský, Silvia Ďurotová a Marcela Matisová.
-

Dňa 12. februára 2010 sa konali lyžiarske preteky v obrovskom slalome o „Pohár
Kuzmínova“ v Dolnom Kubíne. Organizátorom bol ŠK Kubínska hoľa. Súťažili
športovci v katégoriách od žiakov po veteránov. Na popredných miestach sa umiestnili
Dolnokubínčania Alexandra Kubačková, Barbora Laštíková, Karin Nováčková,
Dominik Žitko, Rastislav Škvarka, Peter Brnčal, Jaroslav Andris, Jana Fedorová, Igor
Urban, Miroslav Stanovský, Jozef Dibdiak, Slavomír Pňaček a Milan Žitko.

-

Dňa 13. februára 2010 usporiadala TJ Tatran Gerlach 52. ročník Memoriálu 24
padlých hrdinov SNP v bežeckom lyžovaní. Dolnokubínčania zo ŠK Meteor boli
úspešní. Eva Diešková sa umiestnila na 1. mieste, Lucia Podstrelená a Patrik Šoch sa
umiestnili vo svojej kategórii na 3. mieste. Dňa 14. februára 2010 sa bežeckí lyžiari
ŠK Meteor zúčastnili pretekov IV. ročníka „Brezanskej stopy“. Na popredných
miestach sa umiestili Juraj Dieška, Adam Šoch, Eva Diešková, Patrik Šoch, Lucia
Podstrelená, Rafael Lonský, Silvia Ďurotová, Marcela Matisová, Henrich Lonský,
Jakub Lonský a Ľuboš Lonský. Dolnokubínski bežeckí lyžiari sa zúčastnili
majstrovstiev Slovenska zimná „Kalokagatia 2010“, ktorých vyhlasovateľom bolo MŠ
SR, SAŠŠ a Slovenský olympijský výbor. Získali päť medailí a najlepšie si počínali
Lucia Podstrelená, Ivana Diešková, Silvia Ďurotová, Marcela Matisová a Patrik Šoch.
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-

Dňa 20. februára 2010 sa konali na Kubínskej holi lyžiarske preteky amatérov
o „Pohár primátora mesta Dolný Kubín“. V disciplíne obrovského slalomu súťažilo
107 pretekárov v 17 vekových kategóriách. Na prvých miestach sa umiestnili
Michaela Dibdiaková, Nikolaj Noško, Michaela Baňasová, Boris Vaňo, Darina
Dibdiaková, Michal Sopúch, Eva Cimráková, Pavol Dibdiak, Danka Dibdiaková,
Slávo Pňaček, Věduna Čemanová, Ján Ustaník, Petra Bednáriková, Tomáš Gajdoš,
Dominika Šindlerová a Rasťo Škvarka.

-

Dňa 20. februára 2010 sa konal 10. ročník pretekov v halovom futbale v športovej
hale v Rabči. Na turnaji sa predstavili tímy, ktoré skončili v jesennej súťaži na prvých
miestach. Mužstvá odohrali 18 zápasov a na prvom mieste sa umiestnil Dolný Kubín.
Najlepším hráčom v dolnokubínskom mužstve bol Eduard Bugan.

-

Vrcholom žiackej a dorasteneckej biatlonovej sezóny boli majstrovstvá Slovenska
v dňoch 20.-21. februára 2010 v Osrblí. Henrich Lonský sa stal dvojnásobným
vicemajstrom Slovenska v bežeckom a streleckom výkone.

-

Klub slovenských turistov Orava Dolný Kubín pripravil pre záujemcov turistické
podujatie - výstup na Kubínsku hoľu dňa 2. marca 2010.

-

Preteky v bežeckom lyžovaní na Skalke pri Kremnici boli úspešné pre športovcov
ŠK Meteor Dolný Kubín v dňoch 6.-7. marca 2010. Získali šesť medailí v lyžiarskych
šprintoch a skiatlone. Strieborné a bronzové medaile získali Lucia Podstrelená, Eva
Diešková, Alžbeta Majdišová a Patrik Šoch.

-

Dňa 6. marca 2010 sa konali na Kubínskej holi preteky v snowboardingu.
Z Dolnokubínčanov sa na 1. mieste umiestnil Martin Martiš v kategórii O2 Rookie
Cup do 14 rokov. Martin Rybanský sa umiestnil na 6. mieste.

-

V dňoch 6.-7. marca 2010 sa konali halové majstrovstvá Slovenska v atletike,
ktorých sa zúčastnili športovci atletického oddielu Orava Dolný Kubín. Titul majstra
Slovenska si vybojoval Jakub Lonský v kategórii juniorov. Medailové umiestnenie
dosiahol aj Daniel Vajdík, získal striebornú medailu. Dolnokubínski športovci sa
počas marca 2010 zúčastnili atletických súťaží v Brezne a Dudinciach. Na popredných
miestach sa umiestnili Alžbeta Majdišová, Marek Vajdík, Henrich Lonský a Patrícia
Michalcová.
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-

Peter Sládek z Dolného Kubína sa zúčastnil majstrovstiev sveta v atletike
veteránov v kategórii M 50 v kanadskom Kamloopse a v atletickom päťboji sa
umiestnil na vynikajúcom 3. mieste.

-

V dňoch 19.-21. marca 2010 sa konali majstrovstvá Slovenska v hode šípkami
v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. Výborným výsledkom sa
prezentoval Dolnokubínčan Marek Bača v kategórii do 15 rokov, získal bronzovú
medailu. Jozef Laštík a Pavol Líška z klubu Oravská šípka sa umiestnili na 5. mieste.

-

Mestský futbalový klub Dolný Kubín sa transformoval z občianskeho združenia na
akciovú spoločnosť, aby sa zlepšili materiálne podmienky pre dolnokubínsky futbal.
Novým prezidentom MFK sa stal Ing. Vladimír Pavelka, generálnym manažérom bol
Ing. Jozef David a tajomníkom Ing. Ján Mäsiar. V správnej rade pracovali Jozef
Laštík, Michal Lavrík, Daniel Chomistek, v dozornej rade JUDr. Jozef Holdoš, Ing.
Vladimír Klocok, Marián Brontvaj, Marián Murín a vo výbore Ľubomír Milan, Ing.
Michal Suroviak a Ing. František Okoličáni. Trénerom a športovým riaditeľom bol
Ivan Tittel ml. a v mužstve hrali: Ivan Trabalík, Tomáš Papiak, Ján Jurky, Dušan
Sadžakov, Michal Drengubiak, Ján Čarnota, Patrik Čarnota, Juraj Siman, Lukáš
Bakoš, Marek Jaworek, Pavol Cicman, Ján Podolský, Marek Kubala, Peter Dutka,
Zdravko Savič, Marek Lejko, Roman Chomistek a Marián Minarčík.

-

Medzinárodné preteky Horských záchranných služieb v Žiarskej doline boli
kombináciou skialpinizmu a transportu zraneného dňa 26. marca 2010. Pretekov sa
zúčastnili dvojčlenné družstva v troch kategóriách. Dolnokubínčania Jaroslav Dudáš
a Peter Gebura získali zlatú medailu v kategórii A.

-

Nevidiaci športovec Marek Kubačka z Dolného Kubína sa zúčastnil medzinárodných
paraolympijských hier v lyžovaní v kanadskom Vancouvri a v obrovskom slalome sa
umiestnil na 11. mieste. Jeho navádzačom bol Jozef Cirbus a vo funkcii lekára
a klasifikátora sa hier zúčastnil aj MUDr. Juraj Štefák z Dolného Kubína. Marekovi
Kubačkovi a Jozefovi Cirbusovi k výkonom a za reprezenáciu Slovenska poďakoval aj
prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič na celoslovenskom výročnom
stretnutí s paraolympionikmi v primacionálnom paláci v Bratislave.

-

Dňa 26. marca 2010 si Oravský zväz ľadového hokeja pripomenul 25. výročie svojho
vzniku a 80 rokov slovenského hokeja. Predseda OZĽH Jozef Babinský vyhodnotil
úroveň hokeja na Orave a tohtoročnú súťaž. Ocenenia si prevzali Ján Črep a Ján
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Slivčák. Jozef Babinský dostal plaketu Slovenského zväzu ľadového hokeja za rozvoj
hokeja na Orave a Gustáv Socháň diplom Stredoslovenského zväzu ľadového hokeja.
Na stretnutí sa zrodila myšlienka napísať monografiu o oravskom hokeji.
-

Plavci Mestského plaveckého klubu v Dolnom Kubíne odštartovali súťažnú sezónu
v marci 2010 na Majstrovstvách stredoslovenskej oblasti v Rimavskej Sobote. Takmer
všetci obstáli v prvej desiatke pretekárov, medailu získala Jana Zahradníková. Na
plaveckej súťaží žiakov základných a stredných škôl v Liptovskom Mikuláši boli
úspešní Jana Zahradníková, Michaela Salcerová a Andrej Štajer. Poslednú marcovú
sobotu

2010

sa

v dolnokubínskom

aquaparku

uskutočnilo

úvodné

kolo

Severoslovenskej ligy v plávaní. Pretekov sa zúčastnilo 250 plavcov zo siedmich
plaveckých klubov. Dolnokubínčania sa prezentovali vynikajúcimi výkonmi
a medailové umiestnenie získali Jana Zahradníková, Gabriela Zemenčíková, Silvester
Hlavaj, Pavla Jackulíková, Jakub Kecera, Matej Kováčik, Romana Zahradníková,
Florián Šebo, Matej Kováčik, Ján Šebo, Alžbeta Fedorová, Michaela Fulöpová,
Natália Okoličániová, Michaela Salcerová, Dominik Šebo, Martin Stanovský a Ivana
Baleková.
-

Atletický oddiel Orava Dolný Kubín v spolupráci so ZŠ M. Kukučína v Dolnom
Kubíne usporiadal halový atletický míting „Cena Kuzmínova“ vo vrhu guľou
všetkých vekových kategórií. Jaroslav Lupák prekonal slovenský halový rekord vo
vrhu guľou v kategórii veteránov. Medzi víťazov v kategórii žiakov patrili Lucia
Tuturová, Paula Smolková a Daniel Vajdík.

-

Klub slovenských turistov Orava Dolný Kubín zorganizoval pre turistov „Výstup
oslobodenia na Veľký Choč“ pri príležitosti 65. výročia oslobodenia mesta Dolný
Kubín (4. 4. 1945).

-

Tretí ročník vytrvalostnej bežeckej súťaže „Beh oslobodenia Dolný Kubín o Pohár
primátora mesta“ pre žiakov a študentov ZŠ A SŠ sa konal dňa 8. apríla 2010. Na
štart nastúpilo 229 pretekárov ZŠ a SŠ. Medzi najlepších bežcov v jednotlivých
vekových kategóriách patrili Veronika Dobiášová, Martin Zanovit, Silvia Medvecká,
Dávid Pastucha, Emília Púčková, Jozef Habáň, Lucia Blšáková, Tomáš Salák, Matúš
Vajdík a Alžbeta Majdišová. V poradí škôl sa na 1. mieste umiestnila Základná škola
Martina Kukučína, na 2. mieste Cirkevná spojená škola Andreja Radlinského a na 3.
mieste ZŠ Janka Matúšku.
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-

Klub slovenských turistov Orava v Dolnom Kubíne pripravil pre členov a nadšencov
vysokohorskej turistiky výlet do Vysokých Tatier dňa 11. apríla 2010. Cieľom túry
„Zimných Tatier“ bola Zbojnícka chata. Z Dolného Kubína sa cestovalo autobusom.
KST Orava Dolný Kubín usporiadal dňa 2. mája aj prvú brigádu – čistenie
turistických chodníkov. Dňa 16. mája 2010 pripravil turistické podujatie
„Dolnokubínska polstovka“.

-

Dňa 17. apríla 2010 otvorili domácu športovú sezónu slalomári na divokej vode na
rieke Orava. Konal sa Slovenský pohár vo vodnom slalome v Dolnom Kubíne.
Zúčastnila sa ho aj Elena Kaliská, účastníčka olympijských hier. Z ŠKP Dolný Kubín
sa v prvej trojke umiestnili Ján Janček, Ľubomír Janček a Miroslav Stanovský.

-

Na majstrovstvách Slovenska vo vzpieraní mužov kategórie Masters, ktoré sa
konalo dňa 17. apríla v Hlohovci, sa dobre umiestnili Dolnokubínčania Peter Janíček,
Jozef Fischer a Václav First zo ŠK Elkop WLC Dolný Kubín. Na majstrovstvách
Slovenska vysokoškolákov vo vzpieraní sa darilo športovcom ŠK Elkop WLC Dolný
Kubín. Tomáš Chovanec a Martin Pokusa získali medailové umiestnenie.

-

V dňoch 24. – 25. apríla 2010 sa uskutočnil VIII. ročník Veľkej ceny Dolného Kubína
v plávaní, známy ako „Žinčicový míting“. Záujem o preteky bol taký obrovský, že
organizátori museli odmietnúť dvesto plavcov z kapacitných dôvodov. Zúčastnilo sa
tristo plavcov z ČR, Poľska a Slovenska, medzi nimi reprezentanti Zuzana
Mimovičová, Miroslav Machovič, Milan Medo, Pavol Jelenák, Matej Kuchár a ďalší.
Z MPK Dolný Kubín dosiahla najlepšie umiestnenie vo svojej kategórii Michaela
Salcerová (5. miesto v disciplíne voľný spôsob).

-

Dňa 24. apríla 2010 sa konali atletické preteky družstiev starších žiakov
stredoslovenskej oblasti na tartanovej dráhe v Dubnici nad Váhom. Peter Brunčiak z
Dolného Kubína sa umiestnil v hode oštepom na 2. mieste a Katarína Opartyová na 3.
mieste. Na atletických pretekoch v Považskej Bystrici sa výborne umiestnila Emília
Púčková (beh, skok do diaľky), Paula Smolková (2.), Iveta Ťapajáková (2.) a Lukáš
Svetlák (3.).

-

Dňa 26. mája 2010 sa konali preteky žiackej chodeckej ligy na tartanovej dráhe
v Banskej Bystrici. Zúčastnili sa ich aj dolnokubínski atletickí športovci a úspešne si
počínali Lucia Tuturová, Patrícia Michalcová a Michaela Smolková.
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-

Dňa 27. apríla 2010 sa konalo regionálne kolo atletických pretekov pod názvom
„Kinderiáda“ na atletickej dráhe M. R. Martákovej v Liptovskom Mikuláši
a pretekov sa zúčastnili aj športovci ZŠ M. Kukučína z Dolného Kubína. Na
popredných miestach sa umiestnili Silvia Matušková a Andrej Záchel.

-

Dňa 29. mája 2010 sa konal „Memoriál Joža Čajku v Behu do Choča“, ktorého sa
zúčastnilo sto bežcov. Štartovalo sa vo Vyšnom Kubíne a cieľom bol Veľký Choč,
takže bežci museli prekonať prevýšenie 1091 metrov. Najlepší čas dosiahol
Dolnokubínčan Igor Otepka z CK Dolný Kubín.

-

Na majstrovstvách stredoslovenských oblasti v plávaní, ktoré sa konali v Žiline
koncom mája 2010, si vynikajúco počínali dolnokubínski plavci. Získali tri zlaté
medaile a jednu striebornú. V individuálnych disciplínach bola vynikajúca Alžbeta
Štajerová. Jakub Kecera sa umiestnil na 3. mieste, v štafetách boli vynikajúce
Zemenčíková, Mikulová, Štajerová, Salcerová, Okoličániová, Vicáňová a Fulöpová.

-

Európsky šampionát vo vzpieraní kategórie Masters sa uskutočnil v rakúskom
Linzi, ktorého sa zúčastnili vzpierači ŠK WLC Elkop Dolný Kubín. Peter Janíček
získal bronzovú medailu.

-

Atletické majstrovstvá stredoslovenskej oblasti jednotlivcov na tartanovej dráhe
v Banskej Bystrici boli úspešné pre dolnokubínskych športovcov atletického klubu
Orava. Marek Vajdík (beh) sa stal dvojnásobným majstrom kraja. Zlatú medailu ďalej
získali Matúš Vajdík, Veronika Štyráková, striebornú medailu získali Peter Sládek,
Veronika Štyráková, Daniel Vajdík, Emília Púčková a bronzovú medailu získali
Emília Púčková, Michaela Smolková, Daniel Vajdík, Veronika Štyráková, Paula
Smolková a Peter Sládek. Víťazi postúpili na majstrovstvá Slovenska, ktoré sa konali
v Novom Meste nad Váhom. Marek Vajdík získal striebornú medailu (beh) a Matúš
Vajdík bronzovú medailu (beh). Patrícia Michalcová a Ivana Ťapajáková z TJ Orava
Dolný Kubín získali medailové umiestnenie na majstrovstvách stredoslovenskej
oblasti v Dubnici nad Váhom.

-

Dňa 11. júna 2010 sa na zimnom štadióne v Dolnom Kubíne uskutočnil 24-hodinový
maratón v kolieskovom korčuľovaní. Podujatie otvoril primátor Ivan Budiak a prišli
ho podporiť známi športovci Milan Jurčina, Jana Budajová, Martina Staroňová a Peter
Kokoška. Maratón začali deti zo Špeciálnej školy pre telesne postihnutých v Dolnom
Kubíne. Použili kolobežky, trojkolky, bicykle aj invalidné vozíky. Za 24 hodín sa
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zúčastnilo súťaže 271 účastníkov, najazdili 3019 okruhov, čo predstavovalo 392,47
kilometrov. Bola to jedinečná akcia na Slovensku a tak sa zaradila medzi slovenské
rekordy. Medzi víťazov v maratóne na kolieskových korčuliach patrili Eduard Grácik,
Mária Kapinová, Marek Kutlík, Igor Kršák, Milan Čierny a Jakub Lábik.

Cenu

sympatie dostala Klaudia Nováková.
-

Úvodné kolo veteránskej ligy družstievo vo vzpieraní sa uskutočnílo v Hlohovci
počas druhého júnového víkendu. Pretekov sa zúčastnilo šesť družstiev a 34
vzpieračov. Športový klub Elkop WLC Dolný Kubín reprezentovali štyria pretekári
Jaroslav Chebeň, Peter Palko, Jozef Fischer, Václav First a umiestnil sa na 3. mieste.

-

Na školských majstrovstvách Slovenska vo futbale žiačok stredných škôl sa
futbalistky Gymnázia P. O. Hviezdoslava z Dolného Kubína umiestnili na výbornom
treťom mieste. Preteky sa konali začiatkom júna 2010 v Skalici. Dievčatá mali
výbornú náladu a pripravili si svoju vlajku a hymnu.

-

Klub slovenských turistov Dolný Kubín, sekcia cykloturistiky, zorganizovala dňa 20.
júna 2010 druhý ročník Memoriálu Štefana Rončáka (†1994) na trase Dolný Kubín
– Zákamenné. Trasu jazdili aj nevidiaci cyklisti z Dolného Kubína Marek Kubačka,
Jozef Búroš a Štefan Michaliga so svojimi vodičmi a ostatnými priateľmi cyklistiky.
Podujatie podporili firma Rusina a Obecný úrad v Zákamennom.

-

Tenisový turnaj Prolink ARDES Cup sa konal aj v tomto roku na tenisových
dvorcoch v Ružomberku dňa 21. júna 2010. Zúčastnili sa ho neregistrovaní hráči (46)
z Ružomberka, Dolného Kubína, Martina, Bratislavy, Považskej Bystrice a súťažili
v troch vekových kategóriách. Dolnokubínčan Ján Bartoš sa dostal až do semifinále,
kde ho porazil Ľubomír Bažík.

-

Majstrovstvá Slovenska vo vzpieraní sa uskutočnili dňa 26. júna 2010 v Košiciach.
Zúčastnili sa ich športovci ŠK Elkop WLC Dolný Kubín. V prvej trojke sa vo svojich
kategóriách umiestnili Marta Žiarová (2.), Peter Janíček (2.), Miroslav Janíček (3.),
Tomáš Chovanec (2.), Miroslav Dauda (2.) a Michal Pokusa (2.).

-

V dňoch 26.-27. júna 2010 sa konali atletické majstrovstvá Slovenska dospelých
v Nitre. Atléti sa pokúšali splniť aj limity na európsky šampionát v Barcelone.
Dolnokubínčania nezískali medailové umiestnenie, ale Jakub Lonský prekonal
oravský rekord v kategórii mužov a juniorov. Jakubovi Lonskému sa darilo na
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majstrovstvách Slovenska juniorov v Nových Zámkoch. V behu na 3000 m prekážok
si vybovoval titul majstra Slovenska. Daniel Vajdík získal striebornú medailu.
-

Tretí ročník Oravského MTB cyklomaratónu – vytrvalostných pretekov na
horských bicykloch sa uskutočnil dňa 3. júla 2010. Maratón bol jedným z pretekov
série „Cyklomaratónu“, ktorá

pozostávala zo štrnástich cyklomaratónov na

Slovensku. Štart aj cieľ pretekov bol v Dolnom Kubíne. Celkom sa predstavilo 430
cyklistov v pätnástich kategóriách. Krátka trať (42 km) sa rozbiehala z Dolného
Kubína na Srňacie, po hrebení Malatinej, odtiaľ na Borové a inou cestou sa cyklisti
vrátili späť do Malatinej. Cez lúky prešli do Pucova, odtiaľ pokračovali na
Medzihradné do cieľa v Dolnom Kubíne. Dlhá trať (80 km) sa išla dvakrát toľko, čo
krátka trať. V Medzihradnom sa však nešlo do cieľa, ale druhýkrát na krátku trať.
Začínajúcim cyklistom bola určená „trať do pohody“ (25 km). Z prvenstva sa tešili aj
dvaja Dolnokubínčania. Igor Otepka zvíťazil na krátkej trati a Dana Neznáma
zvíťazila v kategórii žien.
-

Tenisový turnaj Double OFZ Tennis Cup sa konal na tenisových dvorcoch na
Brezovci v Dolnom Kubíne dňa 11. júla 2010. Zúčastnilo sa tridsať športovcov
z Dolného Kubína, Martina, Ružomberka, Žiliny, Tvrdošína, Nižnej, Trstenej,
Zuberca, Novote a Námestova. V semifinále odohrali vynikajúci zápas minuloroční
víťazi Dolnokubínčania Turkota s Moravčíkom proti Martinčanom. Zvíťazili
Martinčania.

-

Volejbalový klub Hlavatík Dolný Kubín zorganizoval X. ročník Memoriálu Petra
Hlavatíka a XI. ročník memoriálu Libora Buriana a Petra Rajniaka vo volejbale
v telocvični ZŠ M. Kukučína. Zúčastnili sa tímy zo Slovenska a Poľska. Na prvom
mieste sa umiestnilo družstvo Hlavatík Dolný Kubín A, na druhom Chozrowsie a na
treťom Ujsola. Najlepším smečiarom bol Roman Vrabček z družstva Hlavatík A.

-

Klub slovenských turistov v Dolnom Kubíne zorganizoval 57. ročník letného
turistického zrazu počas prvého víkendu v júli 2010. Už v piatok prišlo okolo
sedemsto turistov z celého Slovenska na bicykloch, pešo a karavanoch a počasie im
prialo. Väčšina turistov sa ubytovala v kempe na Gäceli. Turistické trasy viedli na
Choč, Kubínsku hoľu, Šíp, Veľký Rozsutec, ale organizátori pripravili účastníkom aj
menej náročné trasy, spolu ich bolo desať. Napríklad „Kubínska päťdesiatka“ bol
päťdesiat kilometrový okruh Dolného Kubína.
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-

Peter Sládek z atletického oddielu Orava Dolný Kubín sa zúčastnil XVII.
Majstrovstiev Európy v atletike veteránov v maďarskom meste Nyíregyháza
a svojimi výkonmi v päťboji sa umiestnil na 2. mieste.

-

Dňa 17. júla 2010 sa konala tradičná športová letná akcia „Deň na špagáte“, ktorú
usporiadal HK JAMES Dolný Kubín na vyšnokubínskej Tupej skale. Sedem
súťažných dvojíc sa zúčastnilo vytrvalostného lezenia. Na 1. mieste sa umiestnila
dvojica Eva Radochová a Martin Nosál, na 2. Miroslava Modelská a Martin Matúška
a na 3. Jana Bednárová a Ľubomír Bednár.

-

Prvýkrát sa medzinárodného futbalového turnaja žiakov CUP DENMARK 2010
v dňoch 26.-29. júla 2010 zúčastnili aj tri družstvá talentovaných oravských
futbalistov (10-11-ročných) pod hlavičkou Oravského futbalového zväzu. Celkom
súťažilo 238 družstiev zo 17 krajín celého sveta. Z Dolného Kubína boli do
reprezentácie vybratí Dávid Válek, Adam Brenkus, Juraj Kvas, Peter Bača, Martin
Kapina, Marek Bakala a Matej Glejtek. Družstvá boli úspešné a vybojovali si zlaté
medaily a víťazný pohár.

-

VII. ročník celoslovenskej súťaže KupCup 2010 vo volejbale o putovný pohár
Márie Dominiky Mazzarelovej sa konal vďaka podpore CSŠ A. Radlinského
a poslancovi európskeho parlamentu MUDr. M. Mikolášika. Zúčastnilo sa 30
družstiev a odohrali 105 zápasov. Družstvo Chúlio Kňažia sa umiestnilo na 3. mieste.
Prvenstvo si odniesli Michalovčania a druhé bolo družstvo z Dubnice.

-

Počas posledného júlového víkendu sa konal XXVI. ročník tradičného podujatia na
divokej vode „Oravský slalom“ v Dolnom Kubíne na rieke Orava. Zúčastnilo sa
okolo sto vodných slalomárov. Hviezdou pretekov bol Poliak Grzegorz Palaczyk,
siedmy kajakár z aténskej olympiády, ktorý zvíťazil pred Jánom Jančekom
a Miroslavom Stanovským.

-

Atletický oddiel Orava Dolný Kubín usporiadal XIII. ročník medzinárodného
veteránskeho mítingu v ťažkom päťboji (vrh guľou – hod diskom - hod oštepom –
hod kladivom – hod bremenom) o Pohár primátora mesta Dolný Kubín a zároveň VII.
ročník Memoriálu Miroslava Vojteka v trojboji na štadióne MUDr. Ivana Chodáka
a v areáli Cirkevnej spojenej školy A. Radlinského v Dolnom Kubíne dňa 7. augusta
2010. Zúčastnilo sa 56 pretekárov z Poľska, Česka, Maďarska a Slovenska. Najstarším
účastníkom bol 82-ročný Bartolomej Rusina z Dolného Kubína. Medzi štartujúcimi
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bolo jedenásť pretekárov, ktorí na majstrovstvách Európy veteránov v Nyíregyházi
získali celkom trinásť medailí. Z Dolnokubínčanov bola úspešná Eva Blažková (3.
miesto), Nikoleta Dúhová, Daniel Vajdík a Peter Sládek.
-

V dňoch 21.-22. augusta 2010 sa konali preteky „Slovenský pohár v zjazde
horských bicyklov“ v Malej Lučivnej a na Kubínskej holi. Športovci pretekali
v siedmich kategóriách. Výborné výsledky dosiahol Dolnokubínčan Marek Fodor (1.
miesto) a Martin Pecho sa umiestnil na 4. mieste. Medzi hobbystami sa Marek Pavelek
umiestnil na treťom mieste.

-

Vo Veľkom Mederi sa uskutočnil I. ročník pretekov „Československého pohára“ vo
vzpieraní, ktorého sa zúčastnili aj športovci ŠK Elkop WLC Dolný Kubín.
Dolnokubínčania Miroslav Janíček, Peter Janíček a Václav First obsadili v silnej
konkurencii druhé miesto. Najhodnotnejší výkon celej súťaže vytvoril Miroslav
Janíček.

-

Dňa 11. septembra 2010 sa v Trenčíne konal VIII. ročník medzinárodnej súťaže vo
vzpieraní „Považský pohár“ v priestoroch Armádneho športového centra. Zúčastnilo
sa tridsať

športovcov

z Česka,

Poľska,

Ukrajiny,

Mauretánie

a Slovenska.

Dolnokubínčania sa umiestnili nasledovne: 6. Tomáš Chovanec, 7. Peter Janák a 11.
Peter Janíček.
-

Plavci MPK Dolný Kubín začali svoju jesennú plaveckú sezónu koncom augusta
2010 na pretekoch v Štúrove pod názvom „Štúrovské stovky“. Zúčastnilo sa ich okolo
dvesto plavcov zo Slovenska, Poľska, Česka, Maďarska a Srbska. Plavci MPK Dolný
Kubín získali tri medaile. Alžbeta Štajerová bola výborná (1.) v disciplíne znak – 100
m, na treťom mieste a umiestnili Gabriela Zemenčíková a Romana Zahradníková.

-

Dolnokubínski biatlonisti ŠK Meteor získali počas majstrovstiev Slovenska v letnom
biatlone štyri zlaté medaile, jednu striebornú a dve bronzové v Revúcej v dňoch 10.11. septembra 2010. Henrich Lonský získal dva tituly majster Slovenska v kategórii
junior. Výborný bol aj Patrik Šoch (dvakrát 1. miesto), Lucia Podstrelená obsadila
druhé a tretie miesto a Alžbeta Majdišová tretie miesto.

-

V dňoch 25.-26. septembra 2010 sa konali majstrovstvá Slovenska vo vodnom
slalome v Dolnom Kubíne. Dolnokubínskym vodákom sa darilo. Martin Adamec
vybojoval bronzovú medailu.
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-

Dolnokubínski florbalisti ŠK Žatva 90 sa na konci florbalovej sezóny umiestnili v II.
florbalovej lige na mieste zabezpečujúcom baráž o extraligu. V lete dostal Dolný
Kubín možnosť hrať najvyššiu slovenskú súťaž vo florbale, ktorá začala 25. septembra
2010 v športovej hale na Kňažej.

-

VII. ročník streleckej súťaže mestských polícií z Dolného Kubína, Námestova,
Martina a Komárna O pohár primátora mesta Dolný Kubín sa konal dňa 30. septembra
2010 na strelnici v Istebnom. Zúčastnili sa aj tri družstva z Poľska. Najlepší z Oravcov
bol Dolnokubínčan Branislav Medvecký. V súboji mestských náčelníkov sa umiestnil
na prvom mieste Leonard Bobček.

-

Koncom septembra 2010 sa uskutočnili majstrovstvá sveta vo vzpieraní v tureckej
Antályi, ktorých sa zúčastnil Miroslav Janíček z Dolného Kubína. Vo svojej kategórii
sa umiestnil na 21. mieste výkonom 288 kg v dvojboji.

-

III. ročník Memoriálu Petra Rajniaka v basketbale bol úspešný pre juniorských
dolnokubínskych basketbalistov. V konečnej tabuľke sa umiestnili na teťom mieste.
O tretie miesto sa zaslúžili hráči Beňuš, Senko, Domiňáková, Šváby, Pukáčová,
Pelach, Pukáč, Neznámy, Gič, Šagát, Havlík, Bištiak a trénerka Pukáčová, ktorá
zastupovala dovolenkujúceho Petra Alexandra.

-

V poslednú septembrovú sobotu sa uskutočnil V. ročník Oravského horolezeckého
duatlonu, ktorého sa zúčastnili športovci HK James z Dolného Kubína. Absolvovali
bežeckú časť z Dolného Kubína do Zuberca (30 km)

a tri horolezecké cesty

v Zuberci. Na popredných miestach sa umiestnili Dolnokubínčania Peter Gebura,
Mikuláš Gebura a Martin Nosál.
-

Počas prvého októbrového víkendu sa konali majstrovstvá Slovenska vo vodnom
slalome starších a mladších žiakov na Gäceli. Vynikajúco si počínali malí slalomári
ŠKP Dolný Kubín, ktorí získali päť zlatých medailí, jednu striebornú a jednu
bronzovú. Medzi víťazov patrili Samuel, Jakub a Martin Stanovskí, Soňa Stanovská
a Martin Adamec.

-

Plavci MPK Dolný Kubín sa zúčastnili plaveckej súťaže „Veľká Cena Púchova
2010“. Celkom súťažilo okolo 200 plavcov z 28 plaveckých oddielov. Dolnokubínske
plavkyne sa umiestnili od 5. do 12. miesta (J. Zahradníková, M. Salcerová, G.
Zemenčíková a A. Fedorová).
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-

V polovici októbra 2010 začal úvodným kolom XXVI. ročník Oravskej hokejovej
súťaže. Minuloročným víťazom bolo družstvo Drakov z Dolného Kubína, v tomto
roku súťažili družstvá z Dolného Kubína, Oravskej Poruby, Oravskej Lesnej,
Podbiela, Námestova, Oravského Podzámku a Trstenej. Prvé kolo súťaže sa hralo 23.
októbra 2010 v zimnom štadióne v Dolnom Kubíne.

-

Počas predposlednej októbrovej soboty 2010 sa plavci MPK Dolný Kubín zúčastnili
jesenných majstrovstiev stredoslovenskej oblasti v plávaní na dlhých tratiach
v Žiari nad Hronom. Svojimi výkonmi získali štyri medaile: zlatú Jakub Kecera,
strieborné Michaela Salcerová a Tibor Halamček a bronzovú Michaela Salcerová.
Dolnokubínski plavci dosiahli vynikajúce úspechy aj v treťom kole Severoslovenskej
ligy v plávaní v Liptovskom Mikuláši. Medailové umiestnenie získali M. Salcerová, J.
Zahradníková, A. Štajerová, Jakub Kecera, Dominik Ján Šebo a G. Zemenčíková.
Štvrté a zároveň posledné kolo Severoslovenskej ligy v plávaní 2010 sa konalo na
plavárni v Dolnom Kubíne počas druhého novembrového víkendu. Dolnokubínčania
opäť dosiahli vynikajúce umiestnenie: 1. Jakub Kecera, 1. Michaela Salcerová, 2.
Alžbeta Štajerová, 3. M. Salcerová a A. Fedorová.

-

Okresné kolo vo florbale sa skončilo v novembri 2010 nasledovným umiestnením
družstiev: 1. SOŠ obchodu a služieb Dolný Kubín, 2. Gymnázium P. O. Hviezdoslava
DK, 3. SOŠ polytechnická Kňažia DK, 4. Obchodná akadémia DK, 5. Stredná
zdravotnícka škola v Dolnom Kubíne. Víťaz SOŠOS DK postúpila do regionálneho
kola, ktoré sa konalo dňa 16. novembra 2010 v Trstenej.

-

V novembri 2010 sa konala medzinárodná súťaž „Veľká cena Třinca“ vo vzpieraní,
ktorej sa zúčastnili aj športovci ŠK Elkop WLC Dolný Kubín. Celkom súťažilo
päťdesiat jeden vzpieračov v kategóriách mužov, dorastencov, juniorov a žiakov.
Miroslav Janíček sa umiestnil na 1. mieste, Tomáš Chovanec na druhom mieste
a šiesta priečka patrila Petrovi Janíčkovi.

-

Zimné obranárske preteky absolvovali psovodi Krajského riaditeľstva PZ a
kynologické kluby v súťaži o titul „Oravský obranár 2010“. Z oravských psovodov sa
najlepšie darilo Milanovi Paľovi, zástupcovi OR PZ Dolný Kubín s ovčiakom Ivom
a umiestnili sa na 3. mieste. Jaroslav Balák z OR PZ Dolný Kubín so psom Agrom sa
umiestnil na 10. mieste.
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-

Na Silvestrovskom turnaji v halovom futbale sa predstavilo osem tímov v športovej
hale SOŠ polytechnickej Kňažia. V A skupine si odniesli víťazstvo Liptáci a v B
skupine družstvo z Dolného Kubína. Ako najlepší strelec bol vyhodnotený Marek
Lejko z Kňažej so šiestimi presnými zásahmi. Jubilejný XV. ročník zaujal nielen
futbalom, ale aj dobročinným cieľom. Študenti SOŠOS v Dolnom Kubíne
zorganizovali animačný program pre telesne postihnuté deti, s ktorými okrem iného
skúšali aj streľbu pokutových kopov.

-

Klub slovenských turistov Orava v Dolnom Kubíne zorganizoval v decembri 2010
pre turistov niekoľko podujatí: výstup na Kuzmínovo – Hrádok - Brestovo – Kunovo
(dňa 5. 12. 2010), výstup na Vyšnokubínske skalky (12. 12. 2010) a „Vianočný výstup
na Kubínsku hoľu“ (19. 12. 2010).

-

Klub slovenských turistov Orava, Dolný Kubín usporiadal dňa 31. decembra 2010
tradičný Silvestrovský výstup na Veľký Choč, v poradí 37. Pre účastníkov bola
pripravená kapustnica. KST Orava Dolný Kubín pripravil pre svojich členov a turistov
okolo osemdesiat podujatí v prírode počas roka 2010.

Politické strany, spolky, kluby a občianske združenia
Medzi najsilnejšie politické strany v Dolnom Kubíne podľa volebných výsledkov patrila
SMER – sociálna demokracia. Dňa 19. februára 2010 sa konal slávnostný snem strany
v Dolnom Kubíne, organizovaný Okresnou radou Dolný Kubín, ktorého sa zúčastnil aj
predseda Krajskej rady strany SMER – SD Ing. Juraj Blanár. Predsedajúci PaedDr. Jozef
Bajčičák otvoril snem a privítal delegátov a hostí. Predseda OR Ing. Juraj Pukáč prečítal
hodnotiacu správu. Odznela aj hodnotiaca správa trojčlenného poslaneckého klubu

pri

mestskom zastupiteľstve v Dolnom Kubíne. Politická strana mala 197 registrovaných členov
a množstvo sympatizantov v devätnástich kluboch v okrese. Okresná rada SMER – SD
organizovala, alebo sa jej členovia zúčastňovali na rôznych podujatiach v Dolnom Kubíne
a obciach okresu. Napríklad spomienkové slávnosti pri príležitosti významných výročí, medzi
ktoré patrili: 65. výročie oslobodenia mesta Dolný Kubín (4. apríl), 1. máj, vstup do EÚ, 8.
máj, SNP, MDŽ, MDD, dní mesta a obcí atď. Medzi hlavné úlohy strany na rok 2010 sa stala
príprava a priebeh parlamentných i komunálnych volieb.
Okresná organizácia SMER - SD pripravila slávnostné stretnutie so ženami pri
príležitosti sviatku MDŽ už dňa 3. marca 2010. Prítomným sa prihovoril prednosta
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Obvodného úradu v Dolnom Kubíne a predseda okresnej organizácie SMER – SD Ing. Juraj
Pukáč. Kultúrny program pripravili žiaci ZŠ M. Kukučína pod vedením pani učiteľky Lýdie
Jurčiovej a predstavila sa aj ľudová hudba so spevákom Dušanom Krškom. Ženy sa zúčastnili
aj celokrajských osláv MDŽ v Martine (kine Strojár) dňa 12. marca 2010.
Dňa 9. apríla 2010 navštívili Dolný Kubín niektorí členovia vlády SR s predsedom
vlády Róbertom Ficom. Stretnutie s občanmi sa konalo v Mestskom kultúrnom stredisku.
Záujem zo strany občanov bol veľký a divadelná sála bola celkom plná. Premiér Róbert Fico
sumarizoval doterajšie účinkovanie strany SMER – SD vo vláde a naznačil ďalšie zámery po
voľbách. Zároveň prítomným predstavil členov vlády, poslancov NR SR a kandidátov do
parlamentných volieb. V kultúrnom programe sa predstavili zabávač Peter Marcin, speváci
Katarína Hasprová a Pavol Hamel. Peter Marcin vyspovedal štyroch politikov Pavla Pašku,
Róberta Fica, Róberta Kaliňáka a Dušana Čaploviča, ktorí sa usadili na javisku, aby
pohovorili o osobnom živote a politike. V záverečnom kultúrnom programe si účastníci
stretnutia pozreli módnu dámsku prehliadku.
Nová politická strana Sloboda a Solidarita založila Okresný klub v Dolnom Kubíne
a dňa 5. augusta 2010 sa konalo predvolebné zhromaždenie. Okresný klub nominoval
Miroslava Drába, Venanca Marettu a Pavla Matláka za kandidátov na poslancov mestského
zastupiteľstva, avšak zvolený nebol ani jeden. Dňa 24. septembra 2010 privítali v Dolnom
Kubíne Jozefa Mihála, ministra sociálnych vecí a rodiny.
Politická strana SDKÚ – DS zorganizovala 3. ročník charitatívneho futbalového
turnaja pod záštitou poslanca NR SR Petra Markoviča (SDKÚ – DS) a finančný výťažok bol
venovaný zdravotne postihnutým občanom, tak ako po minulé roky.
Slávnostného prestavenia kanidáta na primátora mesta Romana Matejova (SDKÚ
– DS), ktoré sa uskutočnilo v Oravskej galérii dňa 7. októbra 2010 sa zúčastnila aj
predsedníčka vlády SR prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.
Združenie miest a obcí Dolnej Oravy v Dolnom Kubíne bolo záujmové združenie
právnických osôb – 23 obcí okresu a mesta Dolný Kubín. Sídlom ZMODO bol Mestský úrad
v Dolnom Kubíne. Starostovia obcí doteraz vždy zvolili za predsedu ZMODO primátora
mesta Dolný Kubín. Na svojich zasadnutiach v roku 2010 prejednávali čerpanie eurofondov,
rozpočty, zamestnanosť, možnosti pomoci po záplavách, letnú a zimnú údržbu ciest,
vodohospodársku problematiku atď. Zvolení delegáti sa zúčastnili XX. snemu Združenia
miest a obcí Slovenska v Bratislave v dňoch 19.-20. mája 2010.
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Klub vojenských dôchodcov v Dolnom Kubíne existoval devätnásť rokov a výročnú
členskú schôdzu mal dňa 16. februára 2010 v priestoroch Domu dôchodcov. Za predsedu opäť
zvolili pplk. v. v. RSDr. Jána Sporku. Dňa 7. mája 2010 sa členovia KVD zúčastnili kladenia
vencov k pamätníku oslobodenia na Hviezdoslavovom námestí. Členská schôdza dňa 15. júna
2010 bola spojená a varením gulášu v záhrade Klubu dôchodcov. KVD prijal nový názov –
Zväz vojakov SR – klub Dolný Kubín.
Nové neziskové občianské združenie v Dolnom Kubíne malo názov SNE
(Spoločenstvo novej evanjelizácie). Jeho hlavným predmetom záujmu je rodina, jej životné
a duchovné prostredie, presadzovanie sociálnych a právnych záujmov v oblasti starostlivosti
o rodinu.

SNE bolo zriaďovateľom

Centra pre rodinu s názvom Aktív centrum.

Organizovalo konferencie, kurzy, výchovno-preventívne vzdelávacie a kultúrne aktivity pre
rodiny s deťmi. Štatutárnym zástupcom o. z. SNE bol Ing. Pavol Strežo. Občianske združenie
Aktív centrum v Dolnom Kubíne pôsobilo v priestoroch bývalej ZŠ Nemocničnej na
Brezovci. Vďaka finančnej podpore Mesta Dolný Kubín, projektu „Šanca pre všetkých“
usporiadalo Aktív centrum „Rodinné konferencie“ zamerané na „Komunikáciu“ v mesiacoch
september a november 2010. Podľa vyjadrenia

Pavla Streža zmyslom konferencie bolo

naučiť sa komunikovať v rodine, manželstve, škole, v práci a komunikáciou prekonávať
nezhody, konflikty a strach z rozprávania.
Nové občianske združenie 322 v Dolnom Kubíne malo za cieľ zachovanie kultúrnych
hodnôt sprístupňovaním, rozširovaním a vystavovaním významných spoločensko-kultúrnych
udalostí a momentov vo zvukovej, obrazovej a inej podobe.
Členovia Dobrovoľného hasičského spolku v Kňažej a Urbárskej obce pripravili pre
záujemcov I. ročník kňažianskeho prechodu na bežkách v sobotu 6. februára 2010. Športové
podujatie bolo spojené s tradičnou dedinskou zabíjačkou prasaťa a prípravy špecialít ako
jaterníc, kapustnice, škvarkov atď. Nechýbali šišky, koláče a čaj s rumom. Bežkári, ktorí sa
vracali z vrchov, si mohli pochutiť na dobrom jedle v hasičskej zbrojnici.

Príjemnú

fašiangovú zábavu dotvorila ľudová muzika.
Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Dolnom Kubíne si v roku
2010 pripomenula 85. výročie svojho vzniku (*1925). Rada SRZ udelila pri tejto príležitosti
medailu dlhoročným aktívnym členom Mariánovi Sabovi, Jánovi Mazalánovi a Dušanovi
Ďurkovičovi na výročnej členskej schôdzi v marci 2010. Marián Sabo bol opäť zvolený za
predsedu dolnokubínskeho rybárskeho zväzu na roky 2010-2013. Rieka Orava je lipňovou
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vodou a SRZ v Dolnom Kubíne žiadal o jej rozdelenie na úseky lipňový a kaprový. V prípade
súhlasu Ministerstva poľnohospodárstva SR by rozdelenie platilo od roku 2010. Rybárske
skúšky nováčikov po absolvovaní školenia sa konali dňa 17. apríla 2010 v priestoroch
Základnej umeleckej školy P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne.
Dolnokubínska organizácia mala 671 rybárov vrátane detí. Počas roka ulovili takmer
osemtisíc rýb s hmotnosťou 7,5 tony. V porovnaní s predchádzajúcou sezónou to bolo
o dvesto kusov rýb a osemsto kíl viacej.
Rieka Orava je preslávená hlavátkou, ktorá je považovaná za „kráľovnú rýb Oravy“.
Každý rok rybári ulovili 4-5 kusov dosahujúcich až jeden meter. Žiaľ, kormorán (chránený
zákonom) na Orave likvidoval nielen menšie hlavátky, ale aj ich potravu. Kormoránov
plašili farebnými stužkami, ktoré viseli na lanku natiahnutom od jedného brehu k druhému
v presne určených vzdialenostiach a úsekoch.
Väčšie kusy rýb lovila vydra (chránená zákonom), ktorá je abnormálne premnožená.
Rybári počas prvého októbrového piatku 2010 vypustili do rieky 400 kusov dvojročnej
hlavátky v priestore rieky Oravy na úseku od Kraľovian po Racibor pri Oravskom Podzámku,
aby zachovali genofond hlavátky. Dolnokubínski rybári na prelome septembra a októbra
2010 vysadili do rieky Oravy a jej prítokov osem tisíc mladých lipňov, desať tisíc pstruhov,
zubáče, šťuky a pleskáče, tiež 2,5 tony kapra a sedemsto kilogramov pstruha dúhového.
Celková hodnota násad predstavovala 23 tisíc EUR.
Regionálny spolok včelárov v Dolnom Kubíne združoval 121 včelárov, ktorí
obhospodarovali 2091 včelstiev. Predsedom bol Ing. Martin Kosa. Počas roka 2010 sa objavil
včelí mor a zistený bol u 36 včelstiev, ktoré museli byť zlikvidované. Kočovku absolvovalo
desať včelárov s 372 včelstvami. RSV mal družobné vzťahy s poľskými včelármi v Krakove
a organizovali poznávacie stretnutia. V regionálnej súťaži včelárov sa vynikajúco umiestnili
vzorky medu včelárov Jána Kaprálika, Pavla Murína, Jozefa Trojáka a Štefana Mikuláša.
Štefan Mikuláš získal najvyššie ocenenie 1. miesto – „Zlatý Trstenský škapuliar“ za svoju
výbornú a kvalitnú „Oravskú medovinu“. Spolok udeľoval medaile a čestné uznania za
dlhoročnú činnosť. Medzi ocenenými boli Ján Sárený, Ján Kaprálik, Martin Kosa, Štefan
Mikuláš.
Dolnokubínsky Slovenský zväz telesne postihnutých usporiadal pre svojich členov
športový deň počas druhého júlového víkendu 2010 v areáli reštaurácie Koliba. Súťažilo sa
v hode loptičkou na cieľ, kope do bránky, hode šípkami a hode loptičkou do plechovky.
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Podujatia sa zúčastnilo okolo sto ľudí a prišli aj družobní partneri z Partizánskej Lupče. Pri
tejto príležitosti odovzdal viceprimátor Mgr. Roman Matejov s vedúcim odboru sociálnych
služieb Mestského úradu v Dolnom Kubíne Ing. Jozefom Gruchalákom „Certifikát zariadenia
priateľského postihnutým“ penziónu Koliba. Ocenenie navrhol ZO SZTP v Dolnom Kubíne
a akciu podporilo Mesto Dolný Kubín z finančného grantu „Šanca pre všetkých“.
Členovia SZTP sa zúčastnili poznávacieho zájazdu do Poľska počas posledného
augustového víkendu 2010. Navštívili mestá Limanowa, Wadovice, Žywiec, Pasiebiecke
a Krakov. Zájazd uskutočnili vďaka finančnej podpore Mesta Dolný Kubín z grantového
programu „Šanca pre všetkých“.
Konzultačné a informačné centrum EDUKOS v Dolnom Kubíne v rámci svojich
projektov venovalo pozornosť mladým delikventom, odsúdeným a prepusteným z výkonu
trestu odňatia slobody. Vďaka niekoľkoročným skúsenostiam s touto cieľovou skupinou bol
Edukos oslovený s ponukou zapojiť sa do medzinárodných projektov Conpares a Network,
obidva zastrešené európskym programom Leonardo sa Vinci. Organizácia Edukos si stanovila
otestovať medzinárodný model v regionálnych podmienkach. V mesiacoch jún a júl 2010
realizovala projekt „Reštart“ pre občanov, ktorí sa vrátili z výkonu trestu a mali sa zapojiť do
normálneho občianskeho života.
Miestny odbor Matice Slovenskej v Dolnom Kubíne pripravil pre verejnosť
slávnostné stretnutie občanov pri príležitosti Dňa Ústavy Slovenskej republiky. Stretnutie sa
konalo pri „Lipe ústavy“ vedľa Centra voľného času detí a mládeže – Domčeka v Dolnom
Kubíne dňa 1. septembra 2010.
Abstinenčný klub v Dolnom Kubíne združoval abstinujúcich alkoholikov, gamblerov,
drogovo závislých a ich rodinných príslušníkov i priateľov. Mal za sebou štyri roky činnosti.
Klub sa presťahoval do nových priestorov Centra pre rodinu v areáli bývalej materskej školy
na Brezovci. Pravidelné stretnutia členov sa konali každú prvú a tretiu stredu v mesiaci.
Predsedom AK bol Pavol Stuchlý.

Družobné vzťahy
Mesto Dolný Kubín malo podpísané dohody o vzájomnej spolupráci s nasledovnými
mestami: Pelhřimov (ČZ), Limanowa (PL), Zawiercie (PL), Zywiec (PL), Kamenec Podolskij
(UA), Truskavec (UA), Svendborg (DK), Eger (HU), Braunau (A), Powiat Limanowa (PL)
a Pakrac v Chorvátsku. Počas roka sa zástupcovia družobných miest zúčastnili štyroch
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dolnokubínskych spoločenských podujatí a dolnokubínske delegácie vycestovali šesťkrát do
družobných miest.
Družobné vzťahy medzi Dolným Kubínom a poľskou Limanowou trvali štyridsať
rokov a v duchu tohto výročia sa konal aj kultúrny program reprezentačného večera na Dňoch
mesta Dolný Kubín v septembri 2010.
Družobné vzťahy medzi mestami sa rozvíjali vzájomnými návštevami. Priatelia
z rakúskeho mesta Braunau am Inn pozvali Dolnokubínčanov na oslavy mesta pri
príležitosti 750. výročia svojho založenia. Delegáciu z nášho mesta viedol vedúci odboru
sociálnych vecí a kultúry Ing. Jozef Gruchalák a zúčastnili sa aj huslisti ZUŠ P. M. Bohúňa.
„Pozdrav mesta Dolný Kubín priateľom“ bol názov kultúrneho vystúpenia Dolnokubínčanov
v oficiálnom programe. Jeho súčasťou bolo pásmo „Čarovné husle“, v ktorom osemnásť
huslistov a jeden klavirista pod vedením riaditeľa L. Vajduláka a učiteľky M. Hrnčiarovej
zahrali melódie z klasiky i folklóru. Výstava fotografa Ladislava Pagáčika o meste Dolným
Kubín a jeho okolí bola sprievodným podujatím. Dolnokubínčania priniesli do Rakúska na
ochutnanie aj naše špeciality – syrové pagáčiky, oravskú slaninu a škvarkové pagáčiky
z pekárne Rusina. Naši huslisti mali možnosť prezentovať svoje umenie počas svätej omše
v Ranshofene, druhom najväčšom rakúskom kláštore.

Rôzne udalosti
Prvé dieťa v roku 2010 v našom meste aj na Orave, chlapček Patrik, sa narodilo
v dolnokubínskej pôrodnici rodičom Zlatici a Miroslavovi Hvolkovcom.
Počet obyvateľov Dolného Kubína klesal a za uplynulé tri roky prišlo mesto o 1000
obyvateľov. Počas roka 2010 sa z trvalého pobytu odhlásilo 336 ľudí a na trvalý pobyt sa
prihlásilo 152 ľudí. Hlavnými dôvodmi, prečo sa ľudia z Dolného Kubína vysťahovali, bol
nedostatok stavebných pozemkov a pracovných príležitostí. Počet obyvateľov klesol počas
roka 2010 z 19.355 (1.1.2010) na 19.15 4 (31.12.2010).
Najviac obyvateľov Dolného Kubína bolo rímsko-katolíckeho vierovyznania. Počet
rímsko-katolíckych obradov počas roka 2010 bol nasledovný: 125 krstov, 62 sobášov a 55
pohrebov. Evanjelických a. v. obradov bolo: 20 krstov, 7 sobášov a 26 pohrebov. Počet
občianskych obradov: 31 sobášov, 25 pohrebov a 6 uvítaní detí do života.
Rímsko-katolícki

veriaci

s kaplánom

Františkom

Bebkom

uskutočnili

druhý

Novoročný turistický výstup na Vyšnokubínske skalky dňa 1. januára 2010. Trasa viedla
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k dvojramennému krížu, symbolu slovanských vierozvestcov kresťanstva na Slovensku Cyrila
a Metóda a kresťanskej ekumenickej jednoty. Zúčastnila sa ho aj starostka Vyšného Kubína.
Na skalkách mali výhľad na celú dolnú Oravu s hrebeňmi Malej Fatry, Oravskej Magury,
Roháčov a Chočských vrchov. Motlitba, spev a dobrá nálada nechýbali nikomu.
Rieka Orava sa stala domovom vzácnych vodných vtákov. Ornitológovia tu zistili
viaceré vzácne druhy ako labuť, orliaka morského, húsku hrdzavú, kačicu divú, bučiaka
veľkého a prvýkrát aj hus divú. Ornitologický klub Oravského múzea pod vedením RNDr.
Dušana Karasku sa venoval sčítavaniu vodného vtáctva na rieke Orave a výsledky boli hotové
každoročne v januári.
Novou podpredsedníčkou Okresného súdu v Dolnom Kubíne sa stala JUDr. Jana
Veselá. Vymenoval ju štátny tajomník MS SR Daniel Hudák.
Začiatok februára 2010 až do svojej polovice bol poriadne mrazivý. Teploty
dosahovali – 20 stupňov Celzia. Podobné mrazivé roky boli 1960, 1962, 1983 a 1987. Dňa 28.
februára 2010 v meste husto snežilo, húkal nárazový vietor a v pohotovosti boli cestári
Okresnej správy miestnych komunikácii, zamestnanci Technických služieb mesta Dolný
Kubín aj mestskí policajti. Vozovky upravovalo štrnásť sypačov a cesty sa im podarilo
udržať zjazdné.
Občania mestských častí Mokraď a Medzihradné si v rámci zimných aktivít vybudovali
klziská – ľadovú plochu pre korčuľovanie, hokej a detský zimný maškarný ples. V Mokradi
na asfaltovej ploche neďaleko železničnej zástavky bolo klzisko osvetlené a starali sa oň
dobrovoľníci. Ľudia ho využívali aj vo večerných hodinách. Mesto finančne vypomáhalo
mestským výborom pri prevádzkovaní klzísk.
Dobrovoľný hasičský spolok a Urbárna obec v Kňažej usporiadali prvý ročník
Kňažianského prechodu na bežkách dňa 6. februára 2010. Po športovom zápolení sa všetci
zišli v hasičskej zbrojnici na posedení a chutnom fašiangovom pohostení (jaternice, škvarky,
kapustnica, šišky, koláče, čaj s rumom).
Okresné stavebné a bytové družstvo v Dolnom Kubíne evidovalo začiatkom roku 2010
189 neplatičov. Nárast dlžôb dosiahol doteraz najvyššiu úroveň. Neplatičmi boli ľudia, ktorí
stratili zamestnanie a v domácnostiach bolo menej peňazí.
Na najväčšom dolnokubínskom cintoríne pri Dome smútku na Bysterci zlodeji vykradli
hrobové doplnky z niektorých hrobov v marci 2010. Zmizlo deväť váz (jedna v hodnote 83
EUR) a tri svietniky. Správca cintorína Dušan Jurík našiel aj uvoľnený náhrobný kameň,
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avšak zlodeji ho nestihli odniesť. V areáli cintorína zmizli aj okrasné dreviny. Ľuboš Kubas
zo Zberných surovín v Dolnom Kubíne potvrdil, že nikto neponúkal na predaj bronzové vázy
a kahany. Možno aj preto, lebo bronzová váza v Zberných surovinách mala výkupnú cenu len
tri eurá. Náčelník mestskej polície Leonard Bobček navrhoval umiestniť na cintorín
bezpečnostnú kameru.
Ukrajinskí novinári navštívili Žilinský kraj v druhom marcom týždni 2010. Prišli aj do
Dolného Kubína, stretli sa s vedením mesta, navštívili lyžiarske stredisko Kuzmínovo, pozreli
si nábrežie Oravy a oboznámili sa s ponukami spoločnosti cestovného ruchu Klaster.
Spomienka na oslobodenie mesta Dolný Kubín od fašistických okupantov (dňa 4.
apríla 1945) pri príležitosti jeho 65. výročia sa konala dňa 6. apríla 2010 slávnostným
položením vencov a kvetov k Pamätníku oslobodenia na Hviezdoslavovom námestí v Starom
meste. Na úvod zahrala dychová hudba Tvrdošanka. Zúčastnili sa predstavitelia mesta,
politickej strany SMER – SD, členovia Zväzu protifašistických bojovníkov i účastníci a
pamätníci vojnových udalostí. Ich spomienky na udalosti rokov 1944-1945 odvysielala
mestská televízia Infoštudio Dolný Kubín.
Dňa 8. apríla 2010 sa dvesto žiakov a študentov dolnokubínskych základných
a stredných škôl zúčastnili „Behu oslobodenia Dolného Kubína“ na Hviezdoslavovom
námestí.
Materské centrum Píšťalka v Dolnom Kubíne pripravila športovo-zábavné podujatie
„Míľa pre mamu“ pri príležitosti Dňa matiek dňa 8. mája 2010 na Hviezdoslavovom
námestí.

Piateho

ročníka

tohto

podujatia

v Dolnom

Kubíne

sa

zúčastnilo

398

zaregistrovaných „pretekárov“. Trasa míľovej prechádzky sa niesla v symbolike toho, po čom
mamy túžia. Jednotlivé stanoviská predstavovali lásku, porozumenie, pomoc, smiech, čas
a oddych. Niektorí ju prešli pešo, iní na bicykloch, s deťmi v kočíkoch alebo s deťmi na
pleciach. Sprievodnými akciami bolo maľovanie detí, skákanie na trampolíne, vystupovanie
detských súborov, ukážka prvej pomoci, pitie mlieka a finančná zbierka pod názvom
„Ďakujem, že si mama“ . Kúpou magnetky mohol každý podporiť aktivity detských centier.
V Horskej záchrannej službe v Dolnom Kubíne, ktorá patrila do strediska Malá Fatra,
pracovali dvaja profesionálni záchranári z Dolného Kubína – Pavol Brnčal od roku 1989
a Roman Budiak. Po odchode Pavla Brnčala do dôchodku nastúpil na jeho miesto Martin
Konfala z Dolného Kubína, ktorého pred šiestimi rokmi získal do radov záchranárov Pavol
Brnčal.
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Dolnokubínčan Miloš Majda vychoval dve mláďata rysov zo ZOO, ktoré prišli
o matku. Staral sa o malé dravce dva roky a natáčal na video ako rastú, chovajú sa a reagujú
na zmeny. Po dvoch rokoch ich vypustil do prírody v Západných Tatrách. Jeho video
odvysielala Slovenská televízia 2 pod názvom „Návrat rysov“.
Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) ponúkal verejnosti sledovať zostrihy zo zasadnutí
poslancov zastupiteľstva ŽSK na svojej internetovej stránke www.regionzilina.sk v záložke
Info žurnál, audiovizuálne správy. Kraj pokračoval v tradícii otvorenej samosprávy a projekte
„Komunikujeme“, ktorý presadzoval už v predošlom volebnom období. Záujmom Žilinského
samosprávneho kraja je, aby verejnosť mohla monitorovať prácu svojich poslancov, ich
aktivity a mala prístup k aktuálnym informáciám o kompetenciách krajskej samosprávy,
čerpaní eurofondov, dotáciách kraja obciam, právnickým osobám a fyzickým osobám do
rôznych oblastí, o právnej pomoci ŽSK obyvateľom, sociálnom poradenstve, kultúrnych
podujatiach a aktivitách atď.
Záujem rodov o svoje korene narastal a najvhodnejším prameňom pre zistenie svojich
predkov boli cirkevné matriky do konca roku 1894 a štátne matriky od roku 1895. Členovia
rodu Laurinčík – Kvaťko z mestských častí Kňažia a Mokraď sa zúčastnili celoslovenského
stretnutia Laurinčíkovcov – Kvaťkovcov dňa 15. mája 2010 na Bzinách, lebo toto veľké
rodové stretnutie vymysleli Bzinčania.
V dňoch 14. – 21. mája 2010 intenzívne pršalo, hladiny riek nebezpečne stúpli a ľudia
sa báli povodní. Voda zaplavila pivnice niektorých rodinných domov v Beňovej Lehote a
Záskalí. Pri dažďoch nestačila zrážková voda odtekať zo štátnej cesty na Malom Bysterci
neďaleko autobusovej zastávky a autá prechádzali po vode. Hladina vody pod kolonádnym
mostom stúpla o dva metre. Cestári odstraňovali spadnuté stromy a konáre. Plné koryto Oravy
spôsobilo problémy čističke odpadových vôd v Dolnom Kubíne. V pohotovosti boli hasiči aj
vojaci. Malá vodná elektráreň Florinka na Jasenovskom potoku v centre mesta pri Florinovom
dome zažila veľkú vodu po prvýkrát. V prevádzke je od marca roku 2009. Voda naplavila
odpad a drobné usadeniny, ktoré prevádzkovatelia museli po opadnutí vody odstrániť.
Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne vyčíslil povodňové škody na majetku
občanov na 116.800 EUR.
Mesto Dolný Kubín sa zapojilo do finančnej zbierky na pomoc ľuďom postihnutým
povodňou v Kežmarku. Podporiť ľudí v nešťastí sa rozhodli aj starostovia ostatných obcí

136

Dolnokubínskeho okresu a finančnú zbierku doručili tajomníčke ZMODO Alene Malíkovej
vo výške 2265 EUR.
Dňa 23. mája 2010 mala rímsko-katolícka farnosť v Dolnom Kubíne sviatočný deň, lebo
sa konalo prvé sväté prijímanie 136 detí farnosti. Deti sa pripravovali celý rok na túto
slávnostnú chvíľu pod vedením kaplána Mareka Ondru. Svätú omšu celebroval dekan prof.
Ľubomír Pekarčík s kaplánmi a kapucínom Miroslavom Kulichom. Na slávnosti zaspieval
známe piesne detský spevácky zbor rímsko-katolíckej farnosti.
Dňa 25. mája 2010 sa na Námestí Slobody na Bysterci pohybovala „zablúdená“
polmetrová vretenica. Zbadali ju mladí ľudia a zatelefonovali na mestskú políciu. Odchytu
a záchrany vretenice sa zúčastnili aj hasiči. Odniesli ju do voľnej prírody. Podľa vyjadrenia
Miloša Majdu zo Združenia Ochrany karpatskej divočiny, ktoré sa venuje ochrane prírody,
vretenicu prilákalo na námestie množstvo zelene a štrbiny v múrikoch tiež poskytovali
výborný úkryt a potravy v podobe jašteríc a myší tu bol dostatok.
Dňa 28. mája 2010 sa konal „Deň Wadovíc v Dolnom Kubíne“. Na Námestí Slobody
vystupovali muzikanti, tanečníci, ochotníci a účastníci dostali koláčik tzv. pápežský krémeš.
Špeciálny zákusok preslávil pápež Ján Pavol II. Pri jednej návšteve Wadovíc zaspomínal na
svoje obdobie mladosti, keď s kamarátmi chodieval na krémeše. Miestnych to zaujalo
a odvtedy je mesto známe pápežským krémešom. Mestá Dolný Kubín a Wadovice sú si
v mnohom podobné, napríklad počtom obyvateľov a kultúrnymi aktivitami. Podujatie bolo
výsledkom niekoľkoročnej
strediskom

spolupráce a dobrých vzťahov medzi Oravským kultúrnym

a Wadovickým centrom kultúry. Súčasťou stretnutia bolo otvorenie výstavy

fotografií z pohrebu Jána Pavla II, ktorá trvala na námestí pred mestským kultúrnym
strediskom do 12. júna 2010.
Dňa 27. júna 2010 sa konala slávnosť konfirmácie mladšieho dorastu v evanjelickom
a. v. kostole v Dolnom Kubíne. Konfirmati sa na túto slávnosť pripravovali dva roky
a vyučovanie viedla Mgr. Erika Stančeková. V tomto roku sa jej zúčastnilo 32 osôb. Každý
konfirmand dostal od cirkevného zboru dar – Bibliu (Starú a Novú zmluvu) s venovaním
a pozvánku na letný biblický tábor.
Dolnokubínčania najradšej dovolenkovali v Chorvátsku. Podľa vyjadrenia Ľubomíra
Janáka z cestovnej kancelárie Italtour v Dolnom Kubíne bola veľká požiadavka zo strany
občanov po zájazdoch „last minute“, ktoré boli lacnejšie. Medzi ďalšie turistické destinácie
Dolnokubínčanov patrili Taliansko, Bulharsko, Turecko, Egypt a Tunisko. Záujem
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dovolenárov o Grécko oslabila nepokojná situácia v krajine (nepokoje a štrajky). Juraj Skirčák
z CK Almaxtour porovnával uplynulé tri roky v cestovaní Dolnokubínčanov a skonštatoval,
že každý rok klesal počet zákazníkov. V roku 2010 to bolo až o polovicu menej v porovnaní
s rokom 2007.
Elena Országhová (*2011), posledná pokrvná príbuzná Pavla Országha Hviezdoslava,
zomrela dňa 20. septembra 2010 vo veku nedožitých 99 rokov. Známi a rodina ju volali
Ilonka. Básnik Hviezdoslav bol jej krstným otcom a zomrel, keď Ilonka mala desať rokov.
Ilonka nemala vlastnú rodinu a žila v Domove dôchodcov. Lúčili sa s ňou zástupcovia
Mestského úradu v Dolnom Kubíne, Literárneho oddelenia múzea P. O. Hviezdoslava,
Domova dôchodcov v Dolnom Kubíne i Dolnokubínčania dňa 23. septembra 2010 na
historickom cintoríne. O úpravu jej hrobu sa postaral Mestský úrad v Dolnom Kubíne. Podľa
vyjadrenia PhDr. Dagmar Kubištovej, vedúcej literárneho oddelenia Hviezdoslavovho múzea,
„pani Ilonka bola prajná, láskavá, usmievavá. Celý život pracovala v školstve. Oravskému
múzeu darovala viacero vzácnych exponátov z pozostalosti básnika P. O. Hviezdoslava
a vyrozprávala nám tie spomienky na básnika, ktoré si zapamätala“. Domovu dôchodcov
v Dolnom Kubíne, v ktorom trávila posledné roky života, darovala finančný príspevok na
zariadenie telocvične pre obyvateľov domova.
Transparency International Slovensko (TIS) je nezisková mimovládna organizácia
založená v roku 1998. Patrí k deväťdesiatim národným pobočkám celosvetového hnutia proti
korupcii TI. Jej aktivisti – právnici, žurnalisti, sociológovia, analytici, polytológovia veria, že
s korupciou

sa dá bojovať väčším zvýšením transparentnosti a znížením byrokracie v

spoločnosti, najmä v štátnej správe a samospráve. Umiestnenie oravských samospráv
v prieskume a hodnotení TIS nedopadlo dobre pre mesto Dolný Kubín, ktoré sa ocitlo na
84. priečke. Tvrdošín sa umiestnil na 68. priečke. Aktivisti hodnotili jedenásť

oblastí:

poskytovanie správnych informácií, podiel verejnosti na rozhodovaní a verejnom obstarávaní,
personálnu politiku, prenájom bytov a majetku, udeľovanie grantov a dotácií atď.
Známa postava z televíznej obrazovky roku 2010 (reklama), africký chlapec Dede,
nakrúcal zimný reklamný spot na Orave. Televízny štáb si na filmovanie vyhliadol chatu na
Kubínskej holi. Na nakrúcanie sa prišli pozrieť niektoré deti z mesta a s Dedem sa
porozprávali.
Tradičná vianočná sveteľná výzdoba Dolného Kubína, ktorú zabezpečili Technické
služby mesta Dolný Kubín, bola spustená dňa 3. decembra 2010. V meste sa rozsvietilo aj
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osem vianočných stromov – na Hviezdoslavovom námestí, Námestí Slobody, Vojtaššákovom
námestí na Brezovci, na sídlisku Banisko, v Kňažej, Mokradi, Záskalí a v Beňovej Lehote.
V dňoch 25.-26. decembra 2010 sa konal XVI. ročník dobročinného podujatia „Dobrá
novina“ v rodinách rímsko-katolíckej farnosti v Dolnom Kubíne. Koledníci navštevovali
rodiny, ktoré darovali finančné prostriedky na podporu partnerských projektov Dobrej noviny
v Afrike. Vyzbieralo sa 1314 EUR.
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Zoznam skratiek
AJ

anglický jazyk

AK

Abstinenčný klub

a. s.

akciová spoločnosť

b. j.

bytová jednotka

BO

biologická olympiáda

CK

cestovná kancelária

CR

cestovný ruch

CSŠ

Cirkevná spojená škola

ČK

Červený kríž

ČOV

čistička odpadových vôd

DDI

destské dopravné ihrisko

DFS

detský folklórny súbor

DĽH

detská ľudová hudba

DONsP

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou

DSS

Domov sociálnych služieb

ECAV

Evanjelická cirkev augsburského vyznania

EÚ

Európska únia

FiO

fyzikálna olympiáda

FO

fyzická osoba

FS

folklórny súbor

GO

geografická olympiáda

HK

Hviezdoslavov Kubín

HK James

horolezecký klub James

HuV

hudobná výchova

CHO

chemická olypiáda

IBV

individuálna bytová výstavba

JIS

Jednotka intenzívnej starostlivosti

KDH

Kresťansko-demokratické hnutie

KSS

Komunistická strana Slovenska

ĽS HZDS

Ľudová strana Hnutie za demokraciu Slovenska
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MAD

mestská autobusová doprava

m. č.

mestská časť

MDD

Medzinárodný deň detí

MDŽ

Medzinárodný deň žien

MFK

mestský futbalový klub

MHD

mestská hromadná doprava

MHK

mestský hokejový klub

MKP

Mestský kanoistický klub

MMP

Mestský mládežnícky parlament

MO

matematická olypiáda

MPK

mestský plavecký klub

MR

mestská rada

MsKS

mestské kultúrne stredisko

MsP

mestská polícia

MS SR

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

MsÚ

mestský úrad

MsZ

mestské zastupiteľstvo

MŠ

materská škola

MV

mestský výbor

NDS

Národná diaľničná spoločnosť

NEKA

nezávislý kandidát

NJ

nemecký jazyk

NOC

Národné osvetové centrum

NR SR

Národná rada Slovenskej republiky

OG

Oravská galéria

OK

Oravská knižnica

OKS

Oravské kultúrne stredisko

OO PZ

Obvodné oddelenie policajného zboru

OR

okresná rada

OS

Okresný súd

OZ

občianske združenia

PO

právnická osoba
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RS

Rada seniorov

SAD

slovenská autobusová doprava

SaS

Sloboda a solidarita - politická strana

SCA

Swedish Committee for Afganistan

SDKÚ

Slovenská demokratická únia

SDĽ

Strana demokratickej ľavice

SFK

Slovenský futbalový klub

SFS

spevácky folklórny súbor

SFZ

Slovenský futbalový zväz

SHR

Slovenská humanitná rada

SJL

slovenský jazyk a literatúra

SĽUK

Slovenský ľudový umelecký kolektív

SNK

Slovenská národná knižnica

SNP

Slovenské národné povstanie

SOŠ

Stredná odborná škola

SOŠOS

Stredná odborná škola obchodu a služieb

STK

Stanica technickej kontroly

STN

Slovenská technická norma

STV

Slovenská televízia

SZĽH

Slovenský zväz ľadového hokeja

ŠFRB

Štátny fond rozvoja bývania

ŠJ

školská jedáleň

ŠK

športový klub

ŠKD

školský klub detí

ŠSZČ

školské stredisko záujmovej činnosti

ŠŠS

školské športové stredisko

ŠVPÚ

Štátny veterinárny a potravinový ústav

TIK

Turisticko-informačná kancelária

TIS

Transparency International Slovensko

TJ

telovýchovná jednota

TS

Technické služby

Ul.

ulica

142

ÚS SČK

Územný spolok Slovenského červeného kríža

VŠVU

vysoká škola výtvarných umení

VÚC

Vyšší územný celok

VZN

všeobecno-záväzné nariadenie

ZMODO

Združenie miest a obcí Dolnej Oravy

ZPOZ

zbor pre občianske záležitosti

ZŠ

základná škola

ZUŠ

Základná umelecká škola

ŽSK

Žilinský samosprávny kraj

ŽŠR

Žiacka školská rada

Z. z.

zbierka zákonov

