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Úvodom

„... Verím, že aj v roku 2008 budeme
k sebe stále hľadať cestu a budeme mať
slušné medziľudské vzťahy, pretože len
s ľuďmi, ktorí si vážia prácu iných, sa dá
mesto budovať...“

Z novoročného príhovoru primátora mesta Ing.
Ivana Budiaka občanom mesta Dolný Kubín.

Poslanci mestského zastupiteľstva vyhlásili rok 2008 za „Rok Brezovca“. Z tohto
dôvodu boli investované väčšie finančné prostriedky do tohto sídliska, ale to neznamenalo, že
ostatné boli úplne zanedbávané.
Nové vedenie mesta začalo a podporovalo nové projekty rozvoja mesta – prestavbu
historického námestia P. O. Hviezdoslava, výstavbu obchodno-spoločenského centra
v priestore bývalých kasárni, ďalšie parkoviská, komunikácie, chodníky, multifunkčné
ihriská, športový okruh pre kolieskové korčuľovanie, Aqua park, rekonštrukciu ZŠ M.
Kukučína a ZŠ P. Škrabáka, pokračovali v rokovaniach o rýchlostnej komunikácii R3 atď.
Pokračovala výsadba nových zelených plôch, okrasných kríkov, stromov a všetkých príjemne
prekvapil nový kvetinový projekt. Rada seniorov vyhlásila, že Mesto Dolný Kubín svojimi
aktivitami nastúpilo rozvojový trend v prospech všetkých občanov. Mesto uskutočnilo 43
aktivít na úseku výstavby a rekonštrukcie. Mesto Dolný Kubín malo vypracovaný „Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2007-2013“.
Dňa 1. apríla 2008 sa obnovilo vydávanie samostatných novín občanov mesta pod
názvom „Kubín“, ktoré nevychádzali deväť rokov. V rámci cyklu „Mesto občanom“ bolo
uskutočnených sedemnásť podujatí. Novou tradíciou sa stali ocenenia Dolnokubínčanov pod
názvom „Učiteľ roka, Senior roka, Sociálny čin roka“. Pri príležitostí Dní mesta Dolný Kubín
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primátor udelil Cenu mesta a Cenu primátora vybraným občanom. Slávností mesta navštívili
predstavitelia družobných miest. Vyšla nová monografia o meste Dolný Kubín.
Mesto Dolný Kubín v roku 2008 vyčlenilo finančné prostriedky na projekty
občianských združení v sociálnej a kultúrnej oblasti v rámci grantového programu „Šanca pre
všetkých“. Podporilo osemnásť projektov z dvadsiatich troch.
Dňa 3. novembra 2008 malo mesto Dolný Kubín 19423 obyvateľov. Miera
nezamestnanosti sa pohybovala medzi 6,1% až 10,646% na konci roka 2008. Systém krízovej
intervencie v meste Dolný Kubín sa rozvíjal, mesto získalo celoštátnu cenu „Oscar bez
bariér“. Do systému sociálnych služieb zo strany mesta pribudla v roku 2008 nová ubytovňa
Nádej.
Medzi významné výročia v meste Dolný Kubín roku 2008 patrili: 140. výročie založenia
Oravského múzea, 130. výročie narodenia Jána Bezeka, 110. výročie narodenia výtvarníka
Arnolda Weisza Kubínčana, 100. výročie narodenia T. H. Florina, 50. výročie založenia
Základnej umeleckej školy P. M. Bohúňa, 40. výročie založenia Obchodnej akadémie
v Dolnom Kubíne, 40. výročie lavínového nešťastia na Kubínskej holi, 15. výročie založenia
akordeónového orchestra Amandolo, 10. výročie založenia literárneho klubu Fontána.
Na úseku kultúry sa konali tradičné podujatia Hviezdoslavov Kubín, Talenty pre
Európu, Musica Arvenzis, Kubínska hudobná jeseň, Dni mesta, Art Kino, medzinárodná
prehliadka krátkych filmov Starcov poklad, Vidmo 2008, benefičné koncerty, divadelná
prehliadka o Erb mesta Dolný Kubín, výtvarná Bohúňová paleta, folklórne Kubínske krpčeky,
Florinova jar, Tanečný Kubín, výtvarné Inšpirácie. Z kina Choč sa stalo nové kultúrne
centrum Dolného Kubína. Poriadali sa tu koncerty, besedy, rôzne kultúrne podujatia, súťaže,
výstavy, verejné hovory s občanmi atď.
Medzi najlepších športovcov roka 2008, ktorí reprezentovali naše mesto patrili Peter
Kokoška, Peter Sládek, Jaroslav Lupák, Ján Kaco, Peter Janíček, Mikuláš Gebura, Václav
First, Peter Tatarka, Ján Záhora, Juraj Laštík, Radoslav Osadský, Matúš Daněk, Marek
Vajdík, Henrich Lonský, Samuel Stanovský, Martin Furinda a Andrej Hrnčiarik.

5

Vedenie mesta 2008

Poslanci mestského zastupiteľstva sa zišli na zasadnutiach v dňoch 31. januára, 28.
februára, 24. apríla, 2. júna, 3. júla, 4. septembra, 30. októbra a 17. decembra 2008. Rovnaký
počet mali zasadnutia mestskej rady v dňoch 22. januára, 19. februára, 18. marca, 15. apríla,
20. mája, 24. júna, 21. októbra a 11. novembra 2008. Na prvom zasadnutí mestského
zastupiteľstva sa konala voľba nového poslanca, lebo Mgr. Boris Lettrich sa vzdal
poslaneckého mandátu. Zvolili Ing. Jozefa Davida, ktorý zložil sľub poslanca. Niektorých
zasadnutí MZ sa zúčastnili Mgr. Peter Markovič, poslanec NR SR a Ing. Juraj Pukáč,
prednosta Obvodného úradu v Dolnom Kubíne. Rokovanie vždy otvoril a viedol primátor
mesta Ing. Ivan Budiak. Zároveň fundovane odpovedal na všetky interpelácie poslancov,
diskusné príspevky a otázky občanov, lebo MZ bolo verejné a prístupné občanom mesta.
Všetky zápisnice z rokovaní boli publikované na internete, stránke wwwdolnykubin.sk.
Poslanci mestského zastupiteľstva počas roka 2008 predniesli nasledovné interpelácie:
-

osadiť ešte jednu vývesnú informačnú skrinku na Ul. Ľ. Štúra na Brezovci.
Ďalšie dve sa nachádzali na obchode ESO a na nákupnom stredisku na Ul.
odbojárov,

-

zabezpečiť opatrovateľskú službu tým občanom, o ktorých sa starala Spišská
katolícka charita do svojho zrušenia. Jednalo sa o 33 občanov. Mesto im ponúklo
opatrovateľskú službu, ale prijalo ju len 25 občanov, ostatní riešili opatrovanie
vo svojej rodine. Mesto prijalo štyri opatrovateľky zo SKCH.

-

Vyjadriť poporu mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne, ktorá by smerovala
k zachovaniu právnej subjektivity Nemocnice s poliklinikou L. N. Jégého
v Dolnom Kubíne. Mestské zastupiteľstvo dňa 24. apríla 2008 prijalo podporné
stanovisko k zachovaniu právnej subjektivity NsP v Dolnom Kubíne.

-

riešiť požiadavky občanom v mestskej časti Záskalie, ktorí mali dojem, že mesto
pre nich nič nerealizuje,

-

vybudovať protihlukovú stenu, o ktorú žiadali obyvatelia Štrbičného járku,

-

Poslanec Ján Šimún v mene občanov Medzihradného a Baniska poďakoval
primátorovi a zároveň poslancovi VÚC za podporu šiestich riaditeľov zariadení
VÚC v Dolnom Kubíne (OK, OKS, DONsP, OG, OM, DSS), ktorí boli odvolaní
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a bolo vypísané nové výberové konanie na miesta vedúcich. Poslanec PaedDr.
Poslanec Jozef Bajčičák zareagoval: „netreba miešať veľkú politiku do mesta“.
-

vybudovať chodník oproti supermarketu TESCO,

-

riešiť premiestnenie ovčieho salaša pri záhradkárskej osade Hutník z dôvodu
znečisťovania životného prostredia a zosuvu zeminy zo svahu cesty medzi
salašom a záhradkárskou osadou,

-

zvýšiť pozornosť mestskej polície na prevádzkovanie terasy pri obchodnom
dome Kocka na Bysterci, ktorej návštevníci znečisťujú okolie Námestia slobody
a poškodzujú zeleň,

-

opraviť chodníky na sídllisku Brezovec: na Ul. odbojárov smerom k Ul.
mierovej okolo zariadenia Dúbravka, okolo bytovky pri kotolni fi. Tehos, nad
Sáreným, na Ul. dukelských hrdinov pod bytovkou 1948,

-

opraviť detské ihrisko na Ul. odbojárov,

-

rozšíriť kamerový systém o jednu kameru pri objekte MsKS, lebo v priestoroch
fitnes centra a malého námestia dochádzalo k poškodzovaniu a ničeniu
mestského majetku,

-

riešiť so Slovenským pozemkovým fondom otázku prístupových ciest pre
priemyselný park Kňažia,

-

riešiť odklonenie z trasy City busu na požiadanie občanov zdravotne ťažko
postihnutých,

-

upraviť výtlky na komunikácii Ul. Hollého,

-

riešiť umiestnenie kanalizačných krytov na Ul. Zochovej,

-

riešiť nespokojnosť občanov s tréningom terénnych motorkárov na Brezovci,

-

postarať sa o chátrajúci objekt bývalej MŠ na Brezovci, ktorý bol prenajatý
nadácii „Úsmev ako dar“ a zabezpečiť úpravu okolia objektu,

-

vytipovať novú lokalitu s inžinierskymi sieťami pre individuálnu bytovú výstavu
v meste,

-

vyznačiť predchod pre chodcov na štátnej komunikácii od radovových garáží na
Bysterci k záhradkárskej osade Hutník,

-

opraviť poškodený chodník oproti detskému ihrisku na Ul. SNP,

-

zabezpečiť možnosť využívať basketbalové ihrisko pri Základnej škole M.
Kukučína aj večer,
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-

zabezpečiť osadenie dopravnej značky zákaz vjazdu nákladných motorových
vozidiel na Ul. Hurbanovej počas výstavby Aquarelaxu,

-

vytvoriť ďalšie nové parkovacie miesta pre autá na Banisku,

-

zabezpečiť osvietenie prechodov pre chodcov na Kňažej, Bysterci a Banisku,

-

preveriť majtkovo-právne, finančné a colné operácie v súvislosti s uzatvorením
kúpnej zmluvy a dodávkou strojov a zariadení peletovecej linky spoločnosťou
Tehos, s. r. o. Dolný Kubín,

-

riešiť havarijný stav telocvične v ZŠ a MŠ Kňažia.

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili v roku 2008 nové všeobecno-záväzné
nariadenia alebo dplnky do už existujúcich VZN, patrili k nim:
1. Všeobecno-záväzné nariadenie (VZN) o nakladaní s bytovým fondom vo vlastníctve
mesta Dolný Kubín,
2. VZN o státi motorových vozidiel na miestnych komunikáciách, účelových
komunikáciách a parkoviskách mesta,
3. VZN o pripojení sa na verejnú kanalizáciu na území mesta Dolný Kubín,
4. VZN – doplnok k VZN č. 9/2004 do územného plánu mesta Dolný Kubín,
5. VZN – dodatok k VZN č. 1/2007 o rozsahu poskytovania sociálnej pomoci
a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dolný Kubín,
6. VZN

- doplnok k VZN č. 1/2005, ktorým sa určujú miesta a podmienky pre

vylepovanie plagátov na území mesta Dolný Kubín,
7. VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, školského strediska záujmovej
činnosti a centra voľného času, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so
štúdiom na základnej umeleckej škole a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
určenie podmienok úhrady v zariadení školského stravovania,
8. VZN o určení miesta a zápisu diaťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je mesto Dolný Kubín,
9. VZN – doplnok v VZN č. 2/2006 o pravidlách času prevádzky v obchode a času
prevádzky služieb,
10. VZN o používaní pyrotechnických predmetov na zábavné a oslavné účely na území
mesta Dolný Kubín,
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11. VZN o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Dolný Kubín,
12. VZN – zmena k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady,
13. Návrh zmien Štatútu Mesta Dolný Kubín, ktorý bol schválený ako VZN č. 4/2007.
Mestský úrad prešiel niektorými zmenami organizačnej štruktúry pre efektívny
administratívny systém s dôrazom na moderné manažérske riadenie útvarov úradu a pružné
reagovanie na novú legislatívu a kompetencie mesta. Nové oddelenie sociálnych služieb
dosiahlo dobré výsledky. Mesto nadviazalo spoluprácu so spoločnosťami I.S.F, s.r.o.
Bratislava a Sagacita Dolný Kubín s cieľom vypracovať projekty a nadväzne získavať
finančné prostriedky z fondov Európskej únie. Výsledkom spolupráce bolo schválenie
projektov na rekonštrukciu ZŠ M. Kukučína (51.277.823 Sk), rekonštrukciu ZŠ P. Škrabáka
(31.184.862 Sk) a výstavbu denného stacionára pre seniorov (780.000 Sk).
Výberové konanie bolo vypísané na miesto mestského kontrolóra. Doterajšiemu
kontrolórovi Ing. Vojtechovi Važanovi uplynulo funkčné obdobie v októbri 2008. Prihlásilo
sa osem uchádzačov: Ing. Adriana Adamcová, Ing. Peter Florek, Ing. Vladimír Handák, Ing.
Mária Stanovská, Ing. Viliam Šiška, Ing. Jozef Štiga, Ing. Vojtech Važan a Ing. Marta
Žofajová. Predložili svoje projekty. Poslanci mestského zastupiteľstva na zasadnutí dňa 4.
septembra 2008 zvolili Ing. Petra Floreka za nového kontrolóra mesta Dolný Kubín. Ihneď
sa vo svojej funkcii osvedčil zistením nedostatkov vo firme TEHOS, ktorá zabezpečovala
dodávku tepla a teplej úžitkovej vody v meste.
Útvar hlavného kontrolóra mesta protokolárne zaevidoval 23 sťažností od občanov
mesta v roku 2008. K 31. decembru 2008 sa vybavilo 21 sťažnosti (z toho 11
opodstatnených), dve sa riešili v nasledujúcom roku. Najviac sťažností bolo na chov zvierat
(5), medzi ďalšie patrili sťažnosti na zamestnancov MÚ, SOcÚ, MsP (3), na hluk, na
vlastnícke práva, na občianske spolunažívanie, stavebné, na životné prostredie, na Tehos, na
stravu v Klube dôchodcov a na neetické jednanie.
Útvar hlavného kontrolóra riešil aj tri petície. V prvej petícii obyvatelia m. č. Kňažej
a Jelšavy sa vyjadrili proti umiestneniu finančne slabších, menej prispôsobivých
a neprispôsobivých spoluobčanov do m. č. Kňažia a Jelšavy. Mesto neplánovalo v týchto
častiach výstavbu bytov s nižším štandardom. Druhú petíciu podali obyvatelia bytového domu
Na Sihoti 1157, v ktorej požadovali nerealizovať výmenu pozemkov fyzickou osobou v k. ú.
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Mokraď a mestom v k. ú. Veľky Bysterec a následne sa vyjadrili proti výstavbe polyfunkčnej
budovy Vista. Po zdĺhavých rokovaniach mesto nedoporučilo výstavbu polyfunkčnej budovy
na Bysterci. Tretiu petíciu podali obyvatelia domov 1233 a 1203 na Lucenkovej ulici, v ktorej
nesúhlasili s výstavbou polyfunkčnej budovy pri obchodnom dome Kocka.
Občania podali na MÚ 170 oznámení, ktoré mestská polícia riešila ako priestupky
a týkali sa ochrany pred alkoholizmom a toxikomániami, verejného poriadku, občianskeho
spolunažívania a majetku. Podnety občanov mesta riešili poslanci formou interpelácií na
zasadnutiach mestského zastupiteľstva. Najviac podnetov a pripomienok sa týkalo služieb
a životného prostredia v meste.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 8. marca 2008 primátor mesta privítal
v obradnej sieni Mestského úradu pätnásť žien, ktoré sa angažovali v oblasti športu,
zdravotníctva, umenia, školstva a verejnej správy. Primátor v príhovore k ženám zdôraznil ich
dôležitosť v spoločnosti a vyzdvihol svoju úctu k ich práci a životu. Do budúcna im poprial
všetko dobré. Ženy sa zapísali do pamätnej knihy mesta.
Mesto Dolný Kubín sa prihlásilo do súťaže na kandidatúru „Európske mesto kultúry
2013“, ale do druhého kola sa nedostalo. V Žilinskom kraji postúpil Martin, ktorý navrhol
mestám Žiline a Dolnému Kubínu vytvoriť „Partnerský triojuholník“ a pokračovať takto
v súťaži. Dňa 15. mája 2008 sa stretli primátori uvedených miest a uzavreli zmluvu
o spolupráci. Tak sa ďalej realizoval projekt „Dotyky a spojenia“.
Dňa 22. októbra 2008 sa v Dolnom Kubíne konalo siedme stretnutie primátorov
Žilinského samosprávneho kraja. Osemnásť primátorov na neformálnom stretnutí besedovalo
o spoločných a podobných problémoch, hľadali spoločné stanoviská pre presadenie svojich
požiadaviek na príslušných ministerstvách. Prerokovali otázky vysporiadania nehnuteľností,
čerpania finančných prostriedkov z eurofondov, prípravu projektov pre nemocnice atď.
Podujatia sa zúčastnil predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár.
Dňa 18. novembra 2008 sa na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne uskutočnila tlačová
konferencia, na ktorej primátor Ivan Budiak predstavil Mgr. Angeliku Fogašovú ako novú
tlačovú hovorkyňu Mesta Dolný Kubín, ktorá informovala raz za mesiac novinárov
o aktuálnych udalostiach zo života v meste, Mestskom úrade a organizáciách patriacich do
správy mesta. Na prvom stretnutí sa vyjadrovala k problematike vyberania poplatkov za
parkovanie v Dolnom Kubíne, rozšírenie kamerového systému, o novinkách pre užívateľov
káblovej televízie a pod.
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Členovia Rady seniorov mesta sa zúčastňovali mestských zasadnutí zastupiteľstva,
všímali si pozorne všetky udalosti v meste a vyjadrovali svoje stanoviská. Ing. A. Švehla na
mestskom zastupiteľstve dňa 24. apríla 2008 prehlásil: „Pokiaľ ide o formálnu stránku správy
o sociálnej politike mesta a výročnej správy mesta, rada ocenila ich vysokú odbornú úroveň,
komplexnosť, prehľadnosť a veľkú vypovedaciu schopnosť. Z vecného hľadiska členovia rady
veľmi pozitívne hodnotia premyslenú a účelnú sociálnu politiku mesta, ako aj ambície mesta
pre rok 2008. Čo sa týka záverečného účtu mesta považuje rada za potvrdenie
neprehliadnuteľného, koncepčného rozvojového trendu, ktoré mesto nastúpilo v jednotlivých
aktivitách v prospech mesta a jeho občanov, ako sa majú možnosť o tom presviedčať
jednotliví členovia Rady seniorov pri denno-dennom styku so svojimi spluobčanmi..“.
Predseda Rady seniorov PaeDr. Jozef Hunčaga doporučoval, aby poslanci mestského
zastupiteľstva rozhodovali razantnejšie. Napríklad jeden poslanec sa pri hlasovaní počas roka
zdržal hlasovania až 53-krát, čo považovali za veľký prejav nerozhodnosti. Najrozhodnejšie
hlasoval poslanec MUDr. Juraj Štefák, hlasovania sa zdržal len 6-krát.
Poslankyňa mestského zastupiteľstva MUDr. Eva Hrudová venovala svoju ročnú
poslaneckú odmenu občianskemu združeniu Reliéf, pomoc v núdzi.

Udelenie Ceny mesta a Ceny primátora mesta Dolný Kubín 2008

Vedenie mesta udelilo ocenenia významných osobnostiam aj v tomto roku. Slávnostnou
príležitosťou boli Dni mesta Dolný Kubín. Cena mesta bola udelená PaedDr. Leonardovi
Vajdulákovi, riaditeľovi ZUŠ P. M. Bohúňa, za tvorivé výkony, významné výsledky
a mimoriadne zásluhy v umeleckej a verejno-prospešnej práci. Leonard Vajdulák organizoval
medzinárodný hudobný festival Talenty pre Európu v našom meste, podujatie Kubínska
hudobná jeseň a mal významný podiel na projekte kandidatúry mesta Dolný Kubín na
Európske hlavné mesto kultúry 2013. Leonard Vajdulák o svojej profesionálnej práci povedal:
„... Nič dokonalejšie ako husle nepoznám...“. Ale jeho názor na umenie bol úprimný
a pravdivý slovami: „Klasické divadlo považujem za unikát a vrchol umenia. Potom je to
výtvarná tvorba, prostredníctvom ktorej vieme v čase zachytiť určitú myšlienku. Hudba toto
nedokáže. Tón zahráme a je preč.“
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Cena mesta Dolný Kubín bola udelená za významné výsledky a mimoriadne zásluhy
v umeleckej a verejno-prospešnej činnosti Karolovi Hromádkovi, riaditeľovi ZUŠ Ivana
Ballu v Dolnom Kubíne. V minulosti pôsobil ako výkonný umelec, hráč na dychové
a sláčikové nástroje, dvadsať rokov hral v súbore Oravan. Je autorom a organizátorom
medzinárodného hudobného festivalu Ivana Ballu v Dolnom Kubíne.
Jozef Stuchlý (*1953) dostal cenu mesta za darcovstvo krvi. Krv daroval nezištne už
134-krát a tak si získal prvenstvo v Dolnom Kubíne. Povedal: „Darcovstvo sa stalo
prirodzenou súčasťou môjho života. Vždy, keď darujem krv, mám dobrý pocit a teším sa, že
som urobil takýto skutok.“
Cena primátora mesta Dolný Kubín bola udelená výpomocnému rímsko-katolíckemu
kaplánovi Viktorovi Marettovi za obetavú duchovnú prácu pre chorých v nemocnici, Otílii
Štepitovej za kultúrnu, pedagogickú a publikačnú činnosť, Jánovi Gregovi za výstavbu
kostola Povýšenia svätého Kríža a množstvo nezištných aktivít, Eve Lofajovej za rozvoj
kultúry v našom meste a Petrovi Hubovi za publikačnú činnosť.

Výstavba a životné prostredie 2008

Počas roka 2008 pokračovala bytová výstavba, jednalo sa o deväťdesiat bytov v dvoch
bytových domoch na sídlisku Brezovec. Stavebný úrad v meste vydal stavebné povolenie na
výstavbu ďalších osemdesiatich bytov v dvoch bytových domoch. V tomto roku začali práce
na Aqua parku, ktorého dokončenie je naplánované na september roku 2009. Výstavba pešej
kolonády s pásom pre cyklistov a korčuliarov bola zrealizovaná a daná do užívania v máji
2008. Upravené a architektonicky dobudované bolo priestranstvo pred budovou pošty a začala
výstavba novej administratívno-obchodnej budovy spoločnosti KIA.
Druhá etapa rekonštrukcie Námestia slobody na Bysterci v hodnote jeden milión Sk bola
ukončená v lete 2008. V spolupráci s Rímsko-katolíckym farským úradom sa uskutočnila
vkusná revitalizácia zelene okolo kostola sv. Kataríny Alexandrijskej. V priestore bývalých
kasární začala výstavba komplexu obchodných jednotiek s predpokladaným termínom
ukončenia v roku 2009. Pokračovala rekonštrukcia verejného osvetlenia (14,5 mil. Sk) so
zámerom znížiť energetickú náročnosť.
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Mesto Dolný Kubín sa podieľalo v spolupráci s investormi na územno-stavebnom riešení
Gäceľa ako bytovo-relaxačnej zóny a areálu vodných športov. Odborníci posúdili obnovu
štátnej cesty na úseku Gäceľ – Rímsko-katolícky farský úrad s termínom realizácie
v budúcom roku. Ďalej posudzovali projekty zhodnotenia objektu bývalej ZŠ na Nemocničnej
ulici. Nad rámec pôvodného zámeru bolo zrealizované parkovisko na ploche 665 m2
v hodnote 1.080.000 Sk.
V meste pribudli ďalšie detské ihriská – na Ulici SNP (Bysterec), Ulici Ľ. Štúra
(Brezovec) a Aleji Slobody (Staré mesto). V parku neďaleko kolonádového mosta pri pizzerii
Oáza dalo mesto vybudovať voliéru pre pávy, bažanty a hrdličky. Inšpirovalo sa po kúpeľnom
meste Piešťany, ktoré malo podobné chovné zariadenie. O vtákov sa starali zamestnanci ZOO
klubu, veterinár a odborníci na kŕmenie. Dolnokubínčanom sa táto rarita v našom meste
veľmi páčila a s deťmi tu chodievali sledovať vtákov. Ocenili aj veľmi vhodné umiestnenie
vtáčej voliéry uprostred parku.
V rámci „Roka Brezovca“ sa zrealizoval široký komplex prác na uvedenom sídlisku
v hodnote 8,5 mil. Sk nasledovne: viacúčelové ihrisko s umelou trávou v areály bývalej ZŠ
Nemocničná, oddychová zóna pri bytovom dome č. 1945, architektonicky bolo dobudované
Vojtaššákovo námestie, zrekonštruované miestne komunikácie, chodníky, rozšírené
parkovacie možnosti, body verejného osvetlenia, dobudovaná kanalizácia a opravené schody
od zástavky MHD pri rodinnom dome p. Sáreneho na Brezovec. Námestie Jána Vojtaššáka sa
stalo centrom Brezovca a oddychovou zónou pre obyvateľov.
Na Banisku prebehla rekonštrukcia schodov pri obchode, bolo osadené zábradlie pri
nových chodníkoch, dokončené úpravy zástavok autobusov a osvetlenie priechodu pre
chodcov (1,4 mil. Sk).
Mesto pokračovalo vo vytváraní nových možností rozvoja individuálnej bytovej výstavby
budovaním inžinierskych sietí v lokalitách Lány na Záskalí (2,66 mil. Sk) a Nad Brehmi (4,3
mil. Sk) na Bysterci.
Na úseku dopravy v Dolnom Kubíne bola dokoncená križovatka

v lokalite Pošta –

TESCO, čiastočná rekonštrukcia cesty na Gäceľ, prvá etapa obnovy vozovky Medzihradné –
Srňacie, oprava komunikácie Beňová Lehota – Kubínska hoľa, chodníky v lokalitách Jelšava,
Banisko, COOP na Bysterci, pri Gymnáziu P. O. Hviezdoslava, pri tlačiarni Pelprint na
Bysterci, na Hamuljakovej ulici, Matúškovej ulici a Nemocničnej ulici. Občania uvítali nové
parkoviská pri bývalej TIK, reštaurácii Kolibe na Gäcelskej ceste a na Brezovci.
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Na celom území mesta sa postupne zrealizoval systém separovaného zberu komunálneho
odpadu a doplnený bol kúpou ďalších zberných nádob (12 ks) v hodnote 160.000 Sk.
Intenzívne sa pracovalo na projekte novej skládky pevného domového odpadu.
Nad rámec volebného programu

bola vybudovaná oddychová zóna s voliérou pre

exotické vtáctvo v Parku M. Kukučína, ďalej Park dejateľov, plážové prostredie pri rieke
Orava, prvá etapa mestskej kolonády pri rieke Orava, rekonštrukcia ihriska pri ZŠ M.
Kukučína, oprava fasády ZŠ M. Kukučína, rozšírenie verejného osvetlenia v Medzihradnom,
inštalácia pätnástich kvetinových stien v Starom meste a na Bysterci, vybudovanie malého
vodného zdroja na Srňacom, úprava časti prístupovej komunikácie IBV Lániky, preloženie
a oprava zastávok mestskej hromadnej dopravy na uliciach Ľ. Štúra, Janoškovej a v Beňovej
Lehote.
Technické služby mesta začali revitalizáciu areálu na Kuzmínove (2 km) koncom júna
2008 osadením 40 lámp pozdĺž chodníkov a vyčistením okolia cestičiek. Na konci každej
trasy osadili drevené prístrešky s lavičkami a stolmi, celkom ich bolo päť. Vstup do
Kuzmínova tvorila drevená brána so šindľovou strechou a boli tu aj dve informačné tabule.
Kuzmínovo poskytovalo návštevníkovi pôsobivý výhľad na známe dominanty Dolného
Kubína a Kubínsku hoľu.
Vybudovanie oddychovej zóny pri evanjelickom kostole stihla firma Riline do konca júna
2008. Chodníky urobili zo zámkovej dlažby, vysadili kvetinové záhony, stromy, osadili
lampy verejného osvetlenia a lavičky. Zadnú časť oddychovej zóny oplotili zástenou. Druhým
oddychovým miestom bolo upravené verejné priestranstvo za reštauráciou Kopačka, kde bola
vybudovaná prvá etapa mestskej Promenády pri rieke Orava s možnosťou využitia na
prechádzku, opaľovanie alebo spríjemnenie pohľadom na priestor skultúrnený záhradnou
architektúrou. Promenáda má dĺžku 50 metrov a šírku dva metre od reštaurácie Kopačka
k ulici Na Sihoti. Súčasťou úpravy boli aj dve záhradné sprchy, kabínky na prezliekanie,
piesková pláž, parkové lavičky, koše na odpadky. Druhá etapa Promenády mala pokračovať
od ulice Na Sihoti k Bystereckej.
V roku 2008 naše mesto skrásnelo na sídliskách novými farebnými fasádami bytoviek.
Spoločenstvá bytov zatepľovali svoje domy, prerábali strechy, vyberali farebné riešenia, ktoré
konzultovali s architektkou mesta Ing. Riou Kubinovou. Odbor výstavby MsÚ mal
vypracovanú štúdiu farebného riešenia objektov. Mesto podporovalo túto aktivitu občanov.
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Rozpočet a hospodárenie mesta 2008

Mesto Dolný Kubín bolo zriadené zákonom 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení. Jeho
orgánmi sú mestské zastupiteľstvo a primátor, ktorí sú volení na štvorročné volebné obdobie.
Mestské zastupiteľstvo pozostáva z 19 poslancov. Orgánmi mestského zastupiteľstva je 5členná mestská rada a odborné komisie. Primátor je predstaviteľom a najvyšším výkonným
orgánom mesta. Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora,
zabezpečoval organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora ako aj
orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom. Mestský úrad mal 214 zamestnancov (31.
december 2008). Pracovali na nasledovných odboroch a sekretariátoch: 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 dopravy, miestneho hospodárstva a cestovného ruchu, odbor ekonomiky,
financovania a komunálneho manažmentu, odbor výstavby, odbor právny a správy majetku.
Mesto je zriaďovateľom dvoch príspevkových organizácií – Mestského kultúrneho
strediska a Mestských športových zariadení (zrušená dňa 31. decembra 2008). Mesto je
zriaďovateľom 7 rozpočtových organizácií, medzie ktoré patrili: Základná škola Janka
Matúšku, ZŠ Martina Kukučína, ZŠ Petra Škrabáka, ZŠ J. A. Komenského, Centrum voľného
času Domček, Základná umelecká škola P. M. Bohúňa a ZUŠ I. Ballu.
Mesto je akcionárom dvoch spoločností: Oravskej vodárenskej spoločnosti a. s.,
v ktorej vlastnilo 106.407 ks akcií s hodnotou 83.046.600 Sk (15,364% = podiel z majetku
spoločnosti) a OZO Dolný Kubín a. s., v ktorej mesto vlastnilo 51% akcií v celkovej hodnote
510 tis. Sk. Mesto malo 100%-nú majetkovú účasť v spoločnostiach: 1. Tehos, s.r.o. – výška
vkladu 83.351 tis. Sk, 2. Technické služby, s.r.o. – 200 tis. Sk, 3. Aqua Kubín, s.r.o. – 15 mil.
Sk, 4. Infoštúdio mesta Dolný Kubín – 398 tis. Sk.
Mesto v priebehu roka zmenilo účtovné zásady v dôsledku prechodu na novú metodiku
účtovania. Táto zmena mala najväčší vplyv na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov. Mesto hospodári ako samostatná právnická osoba. V roku
2008 hospodárila s majetkom v nadobúdacej hodnote 1.144.354 tis. Základom finančného
hospodárenia mesta je rozpočet, ktorý sa zostavuje najmenej na tri rozpočtové roky. Rozpočty
nasledujúce po príslušnom rozpočtovom roku nie sú záväzné.
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Rozpočet mesta Dolný Kubín na rok 2008 bol schválený uznesením mestského
zastupiteľstva dňa 17. decembra 2007 ako vyrovnaný s príjmami a výdavkami vo výške
187.775 tis. Sk. Zmeny v rozpočte boli schválené uzneseniami MZ vo februári, apríli, júli,
septembri, októbri a decembri, čím bol rozpočet príjmov upravený na 390.322 tis. Sk
a výdavkov na 435.259 tis. Sk.
Plnenie rozpočtu príjmov predstavovalo 329.297 tis. Sk (105%). Patrili tu 1. daňové
príjmy (221.573 tis. Sk), 2. nedaňové príjmy 25.966 tis. Sk (125 %), 3. granty a transfery
75.733 tis. Sk (109%ň a bežné príjmy RO (6.025 tis. Sk (110%).
Kategóriu dane z príjmov a kapitálového majetku tvoril príjem na základe zákona
o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy (564/2002 Z.z.).
Daň z majetku (nehnuteľností) plynula od 7880 daňovníkov v meste Dolný Kubín.
Patrila tu daň z ornej pôdy, trvalých trávnatých porastov, lesných pozemkov, záhrad,
zastavaných plôch, stavebných pozemkov, chát, stavieb na bývanie, garáži, priemyselnych
stavieb, daň z bytov a nebytových priestorov. Chovatelia psov platili daň podľa piatich
sadzieb a v našom meste ich bolo 808. V meste bolo 30 subjektov, ktoré poskytovali
ubytovania a platili príslušnú daň. Verejné priestranstvo užívalo 151 subjektov a platili
príslušnú daň. Poplatok za komunálne odpady platili fyzické osoby, právnické osoby
a podnikatelia, každý dostal daňový výmer, ktorých bolo 9523 v roku 2008.
Nedaňové príjmy predstavovali 25.966 tis. Sk (125%) a vo svojej štruktúre išlo
o príjmy z prenájmu pozemkov, nebytových priestorov, bytov, plagátových plôch, požiarnych
zbrojníc a pod. Administratívne poplatky od žiadateľov (výpisy z matrík, rybárske lístky,
osvedčovanie listín, povolenie reklám, poplatky za výrub stromov, povolenia výherných
prístrojov, správne konanie atď., ale aj pokuty a penále) predstavovali 13.768 tis. Sk. Do
skupiny nedaňových príjmov patrili aj poplatky za materské školy, opatrovateľskú službu,
ubytovacie zariadenia v ZOS, Kotve I., Kotve II., útulkoch STOP a Šanca, stravné v MŠ, KD,
ZOS, odpredaj prebytočného majetku, náhrady poistného, refundácie z minulých rokov,
z ROEP, výťažok z lotérií, z koncertov atď.
Granty a transfery predstavovali príjmy z Krajského stavebného úradu, Krajského
školského úradu, Ministerstva VaRR SR, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva
kultúry SR, Európskeho sociálneho fondu, Ministerstva financií SR, Fondu sociálneho
rozvoja SR, Ministerstva vnútra SR, VÚC Žilina, Úradu vlády SR, štátneho rozpočtu + eur.
soc. fondu a Krajského úradu (75.706 tis. Sk).

16

Kapitálové príjmy (48.640 tis. Sk) plynuli z predaja kapitálových aktív, odpredaja
pozemkov atď.
Rozpočet výdavkov bol plánovaný na 311.721 tis. Sk, ale v skutočnosti predstavoval
314.624 tis. Sk. Výdavky sa delili na bežné a kapitálové.
Do bežných výdavkov patrili (314.624 tis. Sk) výdavky verejnej správy, školského
úradu, spoločného obecného úradu, ŠFRB, finančnej a rozpočtovej oblasti, matričnej činnosti
a transakcie verejného dlhu. Výdavky na výkon samosprávy zahŕňali činnosti mesta, volených
funkcionárov,

poslaneckého zboru a chodu úradu. Spoločný obecný úrad bol čiastočne

financovaný z rozpočtu mesta (900 tis. Sk) a z dotácie Krajského stavebného úradu. Dotácia
zo ŠFRB predstavovala v roku 2008 čiastku 234 tis. Sk. Poplatky bankám za vedenie účtov,
za úver, auditorské a poradenské služby predstavovali 267 tis. Sk. V rámci matričnej agendy
MÚ vykonával rôzne činnosti: sobáše, narodenia detí, úmrtia, vydávanie osvedčení o právnej
spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine, matričné činnosti pre našich občanov žijúcich
v cudzine, určenie otcovstva, späť vzatie priezviska po rozvode manželstva. Na túto činnosť
dostalo mesto dotáciu z Obvodného úradu v Dolnom Kubíne vo výške 815 tis. Sk. Verejný
poriadok a bezpečnosť predstavovali v rozpočte výdavky na policajné služby (5.137 tis. Sk)
a požiarnu ochranu (276 tis. Sk). Ekonomická oblasť (21.640 tis. Sk) zahŕňala výdavky na
cestnú dopravu, cestovný ruch, ochranu životného prostredia (nakladanie s komunálnymi
odpadmi a znižovanie znečisťovania životného prostredia). Výdavky na bývanie a občiansku
vybavenosť predstavovali náklady na údržbu verejnej zelene, detských ihrísk, aktivačnú
činnosť pracovníkov, zásobovanie vodou, verejné osvetlenie atď.
Rozpočtový oddiel „rekreácie, kultúra, náboženstvo“ zahŕňali výdavky na športové a
dopravné podujatia, dotácie športovým klubom, TJ, kultúrnym zariadenia, náboženským
a spoločenským službám i údržbu cintorínov, prevádzku domov smútku, tlmočnícke služby,
prekladateľskú činnosť, kultúrne poukazy, vedenie kroniky a pamätnej knihy, vydanie
monogradie Dolný Kubín. Dotácie dostali Mestské športové zariadenia, Aqua Kubín,
Basketbalový klub, I.M.P-A FC Dynamic, Mestský hokejový klub, TJ Dolný Kubín, Mestský
šachový klub, Mestský plavecký klub, ŠK Elkop WLC Dolný Kubín, TJ Orava Dolný Kubín,
ŠK Meteor Dolný Kubín, Futbalový klub mesta Dolný Kubín, Športový klub polície – vodné
športy, Volejbalový klub Orava Dolný Kubín, ŠK Kubínska hoľa, TJ Kubínska hoľa, Kick
Box klub Dolný Kubín, Slovenský rybársky zväz, Horolezecký klub JAMES, občianske
združenie Žatva 90, Karate klub Dolný Kubín, Oravská šípka Dolný Kubín, MsKS Dolný
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Kubín, FS Rosička, Rosa, ZUŠ P. M. Bohúňa, Mestský mládežnícky parlament, o.z.
T.A.R.G.O. Dolný Kubín, Filmový klub 23, OZ Inšpirácie, OZ Femina, Orbis Libri, Rímskokatolícka cirkev, skupina Orava, Slovenský skauting, ZPOZ, OZ Cesta pre rodinu, OZ Reliéf,
OZ Cesty, ZMODO, Združenie región Tatry, Slovenský zväz telesne postihnutých, nadácia
EDUKOS, RVC Martin, záujmové združenie Dieťa, CEAVZ.
Oddiel vzdelávania (121.384 tis. Sk) predstavoval výdavky na materské školy, základné
školy, školské jedálne, CVČ Domček, školské kluby, školské zariadenia záujmovej činnosti
a základné umelecké školy. Mesto Dolný Kubín sa staralo o šesť materských škôl, ktoré sídlili
na ul. Obrancov mieru, Na Sihoti, Námestí Slobody, ul. Odbojárov, ul. Chočskej a ul.
Záskalickej, pri ktorých boli aj školské jedálne. Mesto malo v rozpočte štyri základné školy
(ZŠ M. Kukučína, ZŠ Janka Matúšku, ZŠ Petra Škrabíka, ZŠ J. A. Komenského), dve
základné umelecké školy a školské jedálne pri školách.
Oddiel sociálne zabezpečenie (11.655 tis. Sk) obsahoval výdavky na KD, ZOS,
opatrovateľskú službu, prepravnú službu zdravotne odkázaných občanov, pomoc občanom
v hmotnej núdzi, komunálnu sociálnu prácu, sociálne zariadenia KOTVA, STOP, ŠANCA,
príspevky dôchodcom, rodinám a deťom v krízových situáciách, rodinné prídavky a prídavky
na stravné, štipendium, učebné pomôcky pre deti sociálne odkázaných občanov.
Kapitálové výdavky (110.271 tis. Sk) sa čerpali na 92%. Za tieto finančné prostriedky
boli zrealizované nasledovné akcie: nákup pozemkov, počítačov, tlačiarní, monitorov,
zabezpečovacích zariadení, licencií, autorských práv, investičných projektov, projektu
stacionár. Uhradili sa stavebné práce na akciách: parkovisko pri Domove dôchodcov,
odvodnenie na ul. Gacekovej, inžinierske siete IBV Brehy, nové športovisko v areáli bývalej
ZŠ Nemocničnej, parkoviská TIK, chodníky v m. č. Kňažia + pergola, pešia kolonáda pri
rieke Orava II. etapa + VO, stavebná úprava k PP Mokraď, inžinierske siete IBV Malý
Bysterec pri Dome smútku – komunikácia, rekonštrukcia schodov od Sáreného na Brezovec,
rekonštrukcia Námestia Slobody II. etapa, chodníky Brezovec, I/59 Dolný Kubín – Banisko –
priechod pre chodcov vrátane osvetlenia, výstavný stánok pre veľtrhy, zakúpenie a osadenie
prvkov DI na Záskalie, dobudovanie DI Kňažia v základnej škole, dobudovanie DI na ulici
Aleja Slobody, dobudovanie DI na ulici SNP, vybudovanie DI na ulici Ľ. Štúra, rekonštrukcia
verejného osvetlenia, vybudovanie chodníka a zábradlia k cintorínu v Medzihradnom,
vybudovanie rekreačno-oddychového zariadenia na Bysterci, rekonštrukcia odvodnenia na ul.
Matúškovej so zariadením nových vpustí, zakúpenie a doprava pätnástich kvetinových stien,
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vybudovanie VO, oddychových plôch s prístreškami a osadenie mestského mobiliáru,
rekonštrukcia prístrešku MAD v Beňovej Lehote, vybudovanie chodníka za ZŠ a MŠ
Brezovec, ZŠ J. Matúšku, ZŠ M. Kukučína, MŠ Na Sihoti – rekonštrukcia elektrických
rozvodov, MŠ Odbojárov – oplotenie areálu, MŠ Obrancov mieru – rekonštrukcia okien, MŠ
Chočská – rekonštrukcia strechy, ZŠS pri MŠ na Sihoti – elektrický sporák, ZŠS pri MŠ
Námestie Slobody – elektrický sporák, ZŠ M. Kukučína – príspevok na projekt telocvičňa
a ihrisko, nákup rolby – dotácia Tehos, spevnené plochy na ul. Gäceľskej, úprava
priestranstva medzi evanjelickým kostolom a Oravskou galériou, rekonštrukcia bytov na ul. J.
Ťatliaka, výstavba viacúčelového ihriska v areáli bývalej ZŠ Nemocničná, vybudovanie
viacúčelového ihriska a rekonštrukcia steny telocvične pri ZŠ M. Kukučína, Aqua Kubín,
(kapitálová dotácia), Technické služby (kapitálová dotácia), MsKS (kapitálová dotácia),
nákup automobilu pre rozvoz obedov pre seniorov, zriadenie vodného zdroja na Srňacom,
parkovisko na ul. Ľ. Štúra, rekonštrukcia kotolne MŠ Záskalie, rekonštrukcia strechy ZOO –
klubu CVČ Domček, zakúpenie a montáž merača rýchlosti na ul. Janoškovej, osvetlenie
schodov na Kopanici, dofinancovanie rekonštrukcie ubytovne Šanca, IBV Brezovec –
kanalizácia, kanalizácia IBV Záskalie, kanalizácia IBV Brezovec, letný futbalový štadión.
Hospodárenie fondov. Mesto Dolný Kubín malo štyri fondy. Mesto vytvára rezervný
fond z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roku. Vedie sa na samostatnom
bankovom účte a o jeho čerpaní rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Tvorbu sociálneho fondu
upravovala kolektívna zmluva. Medzi ďalšie fondy patril fond rozvoja bývania a fond
talentovanej mládeže.
1. Prehľad rozpočtového hospodárenia Mesta Dolný Kubín 2008 bol nasledovný:
Bežné príjmy

329.298.312,22 Sk

Bežné výdavky

314.624.867,92 Sk

Prebytok bežného rozpočtu

14..673.444,30 Sk

Kapitálové príjmy

48.639.972,05 Sk

Kapitálové výdavky

110.270.958,77 Sk

Schodok kapitálového rozpočtu

- 61.630.986,72 Sk

Schodok rozpočtu spolu

- 46.957.542,42 Sk

Finančné operácie príjmové

67.490.882 Sk

Finančné operácie výdavkové

- 4.473.327,31 Sk

Hospodárenie z finančných operácií

63.017.554,69 Sk
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Výsledok rozzpočtového hospodárenia mesta 2008

16.060.012,27 Sk

Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia:
I. Prebytok bežného rozpočtu – použitie

14.673.444,30

- na financovanie výdvkových finančných operácií

4.473.327,31

II. Schodok kapitálového rozpočtu – vyrovnanie

61.630.986,72

- z finančných operácií príjmových

61.630.986,72

III. Použitie príjmových finančných operácií

67.490.882

- na financovanie kapitálových výdavkov

61.630.986,72

2. Rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia mesta

16.060.012,27

- zostatok zdrojov účelovo určených na použítie v roku 2009

750.000

-zostatok prebytku bežného rozpočtu na rozdelenie do fondov

9.450.116,99

- zostatok fin. príjmových operácií do rezervného fondu

5.859.895,28

Obchod, služby, podnikanie

Štatistickým úradom Slovenskej republiky bolo v meste Dolný Kubín registrovaných
3288 podnikateľských subjektov, z toho 2772 fyzických osôb, 454 spoločností s ručením
obmedzeným a 23 akciových spoločností. Veľkoobchodom a maloobchodom sa zaoberalo
967

podnikateľských

subjektov,

stavebníctvom

587,

priemyselnou

výrobou

759,

poľnohospodárstvom a lesníctvom 93, reštauračnými službami a hoteliérstvom 139, dopravou
80, finančným sprostredkovaním 15, predajom nehnuteľností a obchodnou činnosťou 359,
školstvom 19, zdravotníctvom a sociálnou pomocou 21 a ostatným podnikaním 109.
Mesto Dolný Kubín propagovalo a podporovalo rozvoj cestovného ruchu účasťou na
veľtrhoch cestovného ruchu v zmysle schválenej marketingovej stratégie jeho rozvoja. Na
veľtrhy CR bol vyrobený prenosný výstavný stánok pre reklamu o meste aj podnikateľských
subjektoch v danej oblasti. V dňoch 17.-20. januára 2008 sa konal v bratislavskej Inchebe
XIV. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour, na ktorom sa už po tretíkrát
prezentovalo mesto Dolný Kubín i región Orava. Mesto Dolný Kubín prezentovala Andrea
Barienčíková, referentka cestovného ruchu v Dolnom Kubíne. Návštevníci veľtrhu sa
v typickej oravskej drevenici dozvedeli informácie o Dolnom Kubíne, Trstenej, Zázrivej,
Oravskom Podzámku, Oravskom Bielom Potoku, Habovke, Zuberci, Hruštíne, Nižnej
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a Vitanovej. Ukázalo sa, že Oravský región je veľmi zaujímavý, má prírodný ale aj ľudský
potenciál a široké možnosti pre turistiku, oddych a rekreáciu.
Mesto Dolný Kubín vydalo informačnú brožúru (bulletin) so zameraním na ponuky
služieb v oblasti cestovného ruchu pre návštevníkov mesta (ubytovacie a stravovacie
zariadenia, možnosti športového a kultúrneho vyžitia a pod.).
Dňa 7. januára 2008 bola podpísaná zmluva o spolupráci Mesta Dolný Kubín
a spoločnosti DSi data pri rozvoji internetizácie mesta a mestských častí. Išlo o podporu
spoločných záujmov a efektívnom spôsobe k dostupnosti internetu občana mesta a okolia a
k rýchlejšiemu napredovaniu výstavby metropolitnej siete. Nová digitálna TV bola spustená
najskôr na sídlisku Bysterec a v prímestských častiach Beňová Lehota, Malý Bysterec,
Medzihradné, Záskalie, Mokraď a Kňažia.
Mesto

realizovalo plán príchodu nových investorov v priemyselnom parku na

Mokradi tak, aby vzniklo minimálne 500 pracovných miest vo firmách. Podarilo sa vytvárať
predpoklady pre rozvoj domácich stavebných kapacít s priaznivým dopadom na zamestnanosť
s firmami Kajo Metal, Oravex, Meľo, VS-Mont, Nobel Automobil atď. Mesto pripravilo
projekt na získanie 2% z odvodu daní najmä od podnikateľov, aby vytvorilo predpoklady pre
rozvoj mestských stavebných kapacít s priaznivým dopadom na zamestnanosť. Mesto prijalo
opatrenia na zjednodušenie administratívnych postupov tak, aby samospráva nebola brzdou
rozvoja podnikania.
Spoločnosť Nobel Automotive Slovakia, s r. o. Dolný Kubín plánovala preinvestovať
v kubínskom priemyselnom parku 150 mil. Sk na rozšírenie výrobných a skladovacích hál.
Hlavnými odberateľmi výrobkov boli automobilové firmy vo Francúzsku, Španielsku, Českej
republike, Rumunsku a Slovinsku. Firma zamestnávala 223 pracovníkov a zvýšila počet o sto.
Spoločnosť NAS patrila pod turecký koncern Orhan Holding a zameriavala sa na tvarovanie
plastických potrubí a ich spájanie do zväzkov pre palivové, chladiace a brzdové systémy.
Podľa vyjadrenia riaditeľa Jozefa Gaboša firma plánovala do konca roku 2009 rozšíriť výrobu
tak, aby zamestnávala okolo 800 zamestnancov.
Prevádzka novej modernej práčovne a čistiarne v našom meste bola spustená v januári
2008. Budovanie optických káblov v meste pokračovalo napojením sídliska a prípravou
napojenia Baniska a Brezovca.
Tohtoročné Veľkonočné trhy v Dolnom Kubíne sa konali v pondelok a utorok vo
veľkonočnom týždni. Medzi ponúkaným tovarom už tradične prevládali záclony a bytový
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textil. Nechýbali medovníky, medoviny, veľkonočné figúrky, kraslice, korbáče, bahniatka
a ďalšie veľkonočné dekorácie. Letný trh v Dolnom Kubíne sa konal dňa 17. júna 2008 na
Námestí Slobody. Kubínsky jarmok sa konal v dňoch 18.-19. septembra 2008, Katarínsky trh
24.-25. novembra a predvianočné trhy na Hviezdoslavovom námestí v dňoch 17.-19.
decembra 2008. Návštevníci vianočného trhu mohli dostať „primátorsky punč“ a pre všetkých
zahrali hudobníci zo ZUŠ P. M. Bohúňa koledy a piesne s vianočnou tematikou.
Mesto Dolný Kubín zahájilo výstavbu nového AQUARELAXU a zároveň vyhlásilo
súťaž pre žiakov a študentov, aby navrhli nové logo AQUARELAXU v termíne od 15.
augusta do 15. septembra 2008.
Mesto Dolný Kubín riešilo v roku 2008 problém vývozu komunálneho odpadu, lebo
koncom roku bolo smetisko v Širokej definitívne uzavreté. Začiatkom roka 2008 mesto
založilo spoločnosť OZO Dolný Kubín, v ktorej malo 51%-nú účasť a 49% mal Ján Bubniak
z OZO, a. s. Pôvodný variant návrhu smetiska počítal s tým, že do konca tohto roku sa podarí
spoločným úsilím zrekultivovať časť skládky v Širokej a na jej mieste postaviť novú, ktorá by
zabezpečila ukladanie na pätnásť rokov. Podľa smerníc Európskej únie sa nové skládky stavať
nemôžu. Schvaľovanie projektu spomenutej varianty trvalo dlhšie ako jeden rok, lebo
spoločnosť OZO Dolný Kubín mala splniť 22 bodov, ktoré dostala ako pripomienky
z ministerstva životného prostredia. Problém s ukladaním smetí sa musel riešiť okamžite.
Bola možnosť vyvážať odpad na skládku do Ružomberka alebo Partizánskej Lupče, čo by
značne zvýšilo cenu za vývoz odpadu.
Realitné centrum Avenue otvorilo na Hviezdoslavovom námestí svoju kanceláriu dňa
4. júla 2008 a pozornosť upútali rozložením bielych stanov na námestí. Toto centrum pôsobilo
na Slovensku už desať rokov a patrilo medzi špičku na Slovensku. V Dolnom Kubíne bola
konateľkou Mária Žondová. Centrum poskytovalo klientom zníženie provízii o polovicu na
dobu určitú a snažilo sa poskytovať služby na profesionálnej úrovni. Napríklad poskytovalo
advokátsku službu v akcii dňa otvorených dverí, daňové poradenstvo, riešenie problémov
súvisiacich s vybavovaním na katastri nehnuteľností, predaja kúpy a pod.
Spoločnosť MIBA Sinter Slovakia začínala v Dolnom Kubíne v roku 1991 s trinástimi
zamestnancami. V tomto roku zamestnávala 480 zamestnancov, patrila k významným
zamestnávateľom dolnej Oravy a svoje aktivity rozšírila o spoluprácu so Združenou strednou
školou v Kňažej, odborom strojárenstva, aby vzdelávala budúcich odborníkov pre svoj závod.
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Veľkú pozornosť venovala nielen svojim zamestnancom, ale zaujímala sa aj o kvalitu
vzdelávania a života občanov v regióne.
Spoločnosť MIBA Sinter Slovakia každoročne prehodnocovala plnenie úloh
v uplynulom roku a stanovila nové. V roku 2008 plnili vo firme jedenásť úloh programu
ochrany životného prostredia, ktoré vznikli aj na základe podnetov pracovníkov z výroby. Ich
uskutočnenie predstavovalo pre firmu

investíciu vo výške 127.473,38 eur. Zamestnanci

MIBY sú aj finančne motivovaní, aby prinášali zlepšovacie návrhy, ktoré im v konečnom
dôsledku pomôžu zlepšiť pracovné podmienky, chrániť životné prostredie, zvýšiť
produktivitu a akosť výrobkov. O kvalitnej prevencii a podmienkach z pohľadu bezpečnosti
práce svedčí aj skutočnosť, že za rok 2008 zaznamenali v MIBE pri plnej nepretržitej
prevádzke len štyri pracovné úrazy. Nové, menej hlučné a bezpečnejšie stroje a zariadenia,
modernizácia osvetlenia výrobných hál, ich vonkajšie zateplenie a izolácia – to všetko
prinieslo nezanedbateľnú úsporu energie. V MIBE dôkladne separujú odpad z výroby
a v spolupráci so spracovateľskými spoločnosťami ho ďalej recyklujú. Tento postup
významne znížil poplatky za likvidáciu odpadu a znečistenie životného prostredia.
Medzi bývalým štátnym podnikom ZVL Dolný Kubín a spoločnosťou MIBA Sinter
Slovakia je úzka historická súvislosť a kontinuita, ktorú vedenie MIBY prezentovalo
stretnutím bývalých zamestnancov ZVL so súčasnými v MIBE. Predstavitelia spol. MIBA
Sinter Slovakia inžinieri Vladimír Toman, Vladimír First a Vladimír Valaštiak pozvali na
stretnutie bývalých technikov, konštruktérov a technológov, ktorí stáli pri zrode práškovej
metalurgie v našom meste. Súčasťou stretnutia bola prehliadka celého výrobného procesu,
informácia o globálnom trende výroby v MIBE a podrobná inštruktáž o procese a náplni
výroby. Tak sa stretnutie stalo aj akýmsi hodnotením stupňa rozvoja a úrovne technológie
výroby súčiastok zo spekaných ocelí cestou práškovej metalurgie v súčasnej dobe v závode.
Seniori vyjadrovali obdiv nad dosiahnutými výsledkami vo výrobe, technológiami
v súčasnosti a zažili prejav osobného uznania a váženosti zo strany spoločnosti.
Agentúra Sever v Dolnom Kubíne pomáhala všetkým záujemcom v Programe
cezhraničnej spolupráce Poľsko – SR na roky 2007-2013. Dňa 14. augusta 2008 bolo
vyhlásené úvodné kolo, v ktorom sa oprávnené subjekty mohli uchádzať o peniaze
z európskych fondov. O novotách Programu informoval záujemcov riaditeľ Agentúry Sever
František Jedinák: „Formulár žiadosti sa vyplňoval v slovenskom aj poľskom jazyku. Druhou
odlišnosťou je potreba aktívneho patrnera z Poľska, ktorý musí byť reálne, prakticky zapojený
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do projektu. Nemôže to byť tzv. pečiatkový partner. Projekty by mali mať cezhraničný dopad.
Partneri si musia vybrať v spoločnom projekte minimálne dve zo štyroch povinných kritérií,
medzi ktoré patrili spoločná príprava, spoločná realizácia, spoločný personál a spoločné
financovanie projektu. Oprávnenými žiadateľmi sú iba subjekty, teda nie fyzické osoby.“
Agentúra SAGACITA v Dolnom Kubíne sa špecializovala na projekty financované
Európskou úniou pre verejnú správu, samosprávu a podnikateľov. Vytypovala oblasti, kde
klienti mohli získať finančné prostriedky a poradila, ako sa k peniazom dostať. Špecializáciou
Sagacity boli investičné projekty, týkajúce sa životného prostredia, pričom pomáhala pri
čerpaní

financií

z výziev

v rámci

Regionálneho

operačného

programu.

Sagacita

spolupracovala s obcami a mestami, medzi nimi aj s Dolným Kubínom, ktorý pomocou
agentúry získal finančné prostriedky na rekonštrukciu tepelného hospodárstva (1,3 mil. Eur),
rekonštrukciu budovy ZŠ Martina Kukučína (1,7 mil. Eur) a ZŠ Petra Škrabáka (1 milión
Eur). Aj ZŠ J. A. Komenského Kňažia sa uchádzala s pomocou Sagacity o získanie
finančných prostriedkov na rekonštrukciu budovy z európskych fondov. Konateľom agentúry
Sagacita bol Ing. Miroslav Stanovský.
Rebríček spokojnosti zákazníkov s predajom piva v dolnokubínskych reštauráciách sa
pravidelne aktualizoval na web stránke. Poradie úspešností reštaurácii v októbri 2008 bolo
nasledovné: Marína, Orfeo club, Európa, Hostinec u Kováča, Centrum, Dreváreň, Francúzske
bistro, Hotel Severan, pizzeria Il Veliero, Ilúzia Klub, Kremeľ, Lucia, Oáza, Orávia, Radnica,
Tatra Café, U Novinára, Axa, Penzión Koliba, Brezovec, Kopačka, Trio. Dolnokubínska
reštaurácia Marína bola v našom meste jediná, ktorá bodovala v ročenke TREND top
reštaurácie a hotely. V decembri 2008

získala 3,5 hviezdičky v sumárnom hodnotení na

základe výsledkov inšpektorov. Z maximálnych 200 bodov získala Marína 136 a tak sa ocitla
v najlepšej pätnástke reštaurácii na Slovensku. Hodnotila sa obsluha, prestretie stola,
podávanie jedál a nápojov, (servírovanie), jedálny lístok atď. Marína ponúkala aj oravské
špeciality originálne servírované.
Okresné stavebné a bytové družstvo v Dolnom Kubíne získalo prestížne ocenenie,
ktoré udeľuje Európska banka pre obnovu a rozvoj v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva
SR, za ekonomicky najlepší projekt v rámci obnovy bytových domov. Riaditeľka OSBD Jana
Hadová prevzala cenu z rúk viceprezidentky EBOR Brigity Schmögnerovej v Bratislave
v hoteli Marrols, kde boli vyhlásené a ocenené najúspešnejšie projekty energetickej
efektívnosti v bytovom sektore v rámci programu Slovseff. „Víťazná bytovka sa nachádzala
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na Ul. Matúškovej č. 1642. Podľa vyjadrenia predsedu samosprávy bytového fondu Vladimíra
Adamusa mala bytovka pred zateplením spotrebu tepla 1220 GJ a po zateplení 720 GJ.
Svetová hospodárska kríza sa prejavila aj na Orave hromadným prepúšťaním
zamestnancov niektorých podnikov (OFZ Istebné, Punch, Paderteg) a ich zatváraním. Mnohí
Dolnokubínčania pracovali v OFZ, ktorý zamestnával 665 pracovníkov a ku koncu roku
prepustil 97 z nich.
SKI PARK Kubínska hoľa

ukončila lyžiarsku sezónu dňa 30. marca 2008 pre

nedostatok snehu. Tým pádom zaznamenali návštevnosť nižšiu o 20 tisíc lyžiarov oproti
minuloročnej sezóne. Rozvoj lyžiarskeho strediska napredoval. Spoločnosť rozšírila
parkovacie miesta na 1200 miest, v hornej časti zjazdovky vybudovali detský vlek v dĺžke
dva kilometre, rozšírila sa ponuka reštauračných zariadení. Prioritou roku 2008 sa pre
spoločnosť stala výstavba systému umelého zasnežovania na spodnej zjazdovke a nových
tratiach. Kubínska hoľa sa stala významným strediskom prímestskej rekreácie počas celého
roka. Lyžiarske stredisko navštevovovali aj zahraniční turisti, najmä Poliaci, Česi, Maďari
a Rusi.
Každý rok v Dolnom Kubíne vznikali nové firmy a zanikali staršie alebo sa
transformovali a prijali nový názov. Medzi nové podnikateľské subjekty v Dolnom Kubíne
roku 2008 patrili: World business company, s. r. o.; BERRY-SK, s. r. o.; FE-BS, s. r. o;
ELTEMA s. r. o.; FUTURA Life, s. r. o. ; GASTRO VRÁBEĽ, s. r. o.; GERDIG, spol. s r.
o.; HPP Staving, s r. o.; ORL medicentrum, spol s r. o.; TaP servis, s. r., o.; TINER, s. r. o.;
2xRévai, s. r. o.; Ars Pictus, s. r. o.; AZURMED, s. r. o.; Advokátska kancelária JUDr.
Škerda, s.r.o.; Bussiness-invest, s. r. o.; MILUMEN, s. r. o.; MON-DEX, s. r. o.; MUDr.
Bencúr, s. r. o.; PDV – INVEST s. r. o.; SAMARA, s. r. o.; ZETTRANSPORT Slovakia, s. r.
o.; AUTO CENTRUM, s. r. o.; Mega – Impex Slovakia, s. r. o.; ODEM, spol s r. o.; PP Real
Estate & Engineering, s r. o.; R E P O L, spol. s r. o.; STARCOM LTD, s r. o.; AQUA KOL,
s. r. o.; EUROEXPOTOUR, s. r. o.; MIKONMONT, s. r. o.; Odbytové družstvo Orava,
družstvo; PRO service Slovakia, s. r. o.; Son Nguyen Van; U.I.S. Sk s. r. o.; AM Stavprojekt,
s. r.o.; KENTRO, s.r.o.; Company House Slovakia, s. r. o.; Drcon, s. r. o.; ESPRIT –
SPEDITION, s. r. o.; MAConsult, s. r. o.; ORAVA Cargoteam, s. r. o.; ŠLACHTA s r. o.;
TRINAK, s r.o.; Záhradníctvo VAŇO s r. o.; ZEM-KOVO-CNC, s. r. o.; CREDITOR
SERVICE, s. r. o.; JSJ-stav-SK, s. r. o.; le-nom s. r. o.; ORAVA PRESS TIP, s. r. o.;
Basketbalový klub Dolný Kubín s. r. o.; AKO SLOV PLUS, spol. s r. o.; House Solutions, s.
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r. o.; HSA Trade, s. r. o.; IngWare, s. r. o.; PSI Slovakia, s. r. o.; WOOD&FISH, s. r. o.;
ARDES, s. r. o.; EMU elektrosystems, s. r. o.; EMU lines, s. r. o.; MBS Investments, s. r. o.;
VAŠA REALITKA 2, s. r. o.; ZPK Dolný Kubín s. r. o., Fytosal European Corporation, s. r.
o. MPM steel, s. r. o.; S&J Corporate Services, s. r. o.; THERMASTAV, s. r. o.; UNI-Com –
Stav, s. r. o.; VODAPROJEKT DK, s. r. o; ZACEM, s. r. o.; ATIPIC WOOD, s. r. o.;
BSaRS, s. r. o.; FeS-POL, spol s r. o.; KAJMEX, s. r. o.; LK-PARTNER s r. o.;MPROJEKCIA, s. r. o.;ORVITAS, s. r. o; Slovak business company, s. r. o.; VERMED, s r. o..;
Medzi firmy zrušené v roku 2008 patrili: Kaviareň ORAVA, spol. s r. o.;
EKONOMCONSULT, s. r. o.; STAVBY, spol. s r. o.; R.B.F., spol. s r. o.; T –G mont s. r. o.;
TIKA, spol. s r. o.; TNV, s. r. o.; M I B, spol. s r. o.; S + S, spol. s r.o.; U N I P A L, spol s r.
o.; W.T.C., spol s r. o.; FORALL, s.r.o.; MIDAS, s. r. o.; NIKRO – MKN spol. s r. o.,
MIDASTA, spol. s r. o., HDS TRADE, s r. o.; M I R K A, spol s r. o.

Nezamestnanosť

Oproti minulému roku miera nezamestnanosti v okrese Dolný Kubín aj v našom meste
mierne klesla. Kým v roku 2007 bola začiatkom roka miera 7,45% (1338 nezamestnaných),
začiatkom roku 2008 predstavovala 7,20% (1291 nezamestnaných). V meste Dolný Kubín
bolo bez práce 571 ľudí (6,1%).
K 19. februáru 2008 bola miera nezamestnanosti v okrese Dolný Kubín 8,19% (1443
uchádzačov o prácu). Začiatkom júna 2008 bolo v našom meste 571 ľudí bez práce (6,1% miera nezamestnanosti).
K strategickým zamestnávateľom patrili Oravské ferozliatinárske závody Široká (659
zamestnancov), Miba Sinter Slovakia Dolný Kubín (452), Elkop Dolný Kubín (408 ľudí),
Mahle Engine Components Slovakia s. r. o. Dolný Kubín, Nobel Automotive Slovakia s. r. o.
Dolný Kubín, Key Plastics Slovakia s. r. o. Dolný Kubín, SEZ a. s., Utilux s. r. o. Dolný
Kubín, Pekárne a cukrárne Rusina s. r. o., Oraving s. r. o., Nemocnica s poliklinikou, Coop
Jednota, supermarket Tesco Stores. Štruktúru priemyselných odvetví dopĺňajú menšie
prevádzky a súkromní podnikatelia. Záujem o súkromné podnikanie sa sústreďuje prevažne
do oblasti obchodu a služieb, cestovného ruchu a niektorých výrobných činností.
Najrozšírenejším predmetom podnikania je stavebníctvo, obchodná činnosť a spracovanie
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dreva. Väčšie firmy viažu na seba malých a stredných podnikateľov, s ktorými vytvárajú sieť
subdodávateľov, čo umožňuje rozvoj domáceho a medzinárodného cestovného ruchu.
Odvetvie cestovného ruchu má značné predpoklady na rozvoj zamestnanosti a podporu
malého a stredného podnikania.
Zamestnávatelia podnikov mali najväčší záujem o zváračov, zámočníkov, obrábačov
kovov a vodičov nákladnej dopravy. Na trhu práce bola ponuka 176 voľných miest. Podľa
vyjadrenia

riaditeľa

ÚPSVR

v Dolnom

Kubíne

Jozefa

Bajčičáka

„nárast

počtu

nezamestnaných spôsobila skutočnosť, že veľa osôb sa vrátilo z brigád zo zahraničia. Ľudia
začínajú odchádzať z Veľkej Británie. Kurz libry voči euru už totiž nie je taký výhodný“.
Mesto Dolný Kubín k 30. 6. 2008 vykázalo 599 (247 mužov a 352 žien)
nezamestnaných z celkového počtu 9254 ekonomicky aktívnych obyvateľov. Miera
nezamestnanosti predstavovala 6,47%. Čísla o nezamestnanosti v okrese Dolný Kubín boli
nasledovné: z počtu 17629

bolo 1291 nezamestnaných (552 mužov, 739 žien) a miera

nezamestnanosti predstavovala 7,32%.
Podľa vyjadrenia vedúcej oddelenia služieb zamestnanosti ÚPSVaR Zuzany Krškovej,
autorky projektu „50+“ najťažšie si hľadali prácu ľudia po päťdesiatke a viacej než
ostatní trpeli pocitom existenčnej neistoty a nepotrebnosti. Boli zvyknutí celý život pracovať
a chýbalo im ocenenie ich dlhoročnej práce. Hnevali sa na zamestnávateľov, celú spoločnosť
a politikov, že uprednostňujú mladých, ktorí pre tento štát ešte nič nevybudovali.
Deprimovalo ich, že na sklonku aktívneho života si nemôžu zabezpečiť slušný príjem. Ich
šance na trhu práce znižovala aj pasivita, boli zvyknutí podriaďovať sa a zodpovednosť
odovzdať niekomu inému. Chýbala im zdravá schopnosť presadiť sa, mali obavy dožadovať
sa svojich práv a pripadalo im čudné predávať svoje kvality. A tak pokusy nájsť si prácu boli
niekedy chaotické a zúfalé, v prípade neúspechu rezignovali. Týmto ľuďom úrad práce
poskytoval starostlivosť formou poradensko-psychologických aktivít a tvorivých dielní, čiže
akýsi motivačný výcvik na zdvihnutie sebavedomia, pozitívne myslenie, asertivitu,
komunikáciu, stanovenie si kladných životných cieľov a pod. Pracovné dielne boli zamerané
na prácu s drevom, výtvarné aktivity (maľovanie, batikovanie, mozaiku, kresbu, koláž a pod.)
a končili výstavou výrobkov.
ÚPSVaR v Dolnom Kubíne evidoval v meste 691 uchádzačov o zamestnanie k 30.
septembru 2008, čo predstavovalo mieru nezamestnanosti 7,46%. Veková štruktúra
nezamestnaných bola nasledovná: 12 (vo veku 15-19 rokov), 155 (20-29 rokov), 124 (30-39
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rokov), 131 (40-49 rokov), 137 (50 a viac rokov). Podľa vzdelania 111 nezamestnaných malo
základné vzdelanie, 188 učňovské, 296 stredoškolské s maturitou, 22 vyššie a 74
vysokoškolské vzdelanie. Z počtu 691 nezamestnaných (315 mužov 376 žien) bolo 65
zdravotne ťažko postihnutých a 70 absolventov školy. Počet nezamestnaných mužov ako
hlavných živiteľov rodín bol vysoký. V okrese Dolný Kubín bolo evidovaných 1416
uchádzačov o prácu (8,3%).
Celosvetová hospodárska kríza prekvapila všetkých. Vypukla v Amerike, ale doľahla aj
na Európu a Slovensko. Prejavila sa zatváraním firiem a prepúšťaním zamestnancov.
V novembri 2008 sa počet nezamestnaných zvýšil o 150, pričom miera nezamestnanosti
presiahla 8%. Prepúšťanie zamestnancov pokračovalo do konca roka 2008 a k 1. januáru 2009
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne evidoval 1531 ľudí bez práce. Miera
nezamestnanosti predstavovala 10,64 %.

Záhradkárstvo, poľnohospodárstvo, veterinárstvo

Dolný Kubín z hľadiska pozemkov katastrálneho územia mal celkovú výmeru 5502,55
ha, z toho poľnohospodárska pôda zaberala 2482,37 ha, lesná pôda 2287,64 ha, vodné plochy
88,71 ha, zastavané plochy 339,77 ha a ostatné plochy 306,59 ha. Poľnohospodárske pôdy
boli zaradené do 5.-9. stupňa bonity (BPEJ). Pôdy sú prevažne hnedé, stredne ťažké a ťažké,
vo vyšších polohách sa vyskytujú rendziny plytké a rendziny hnedé, pri rieke Orave stredne
ťažké nivné pôdy na nekarbolinárových nivných sedimentoch. Kvalita pôdy je ovplyvňovaná
kvalitou ovzdušia, vody i poľnohospodárskou výrobou.
Poľnohospodársku pôdu v našom meste najviac využívali Poľnohospodárske družstvá.
Boli tri. Pôdu v k. ú. Veľký Bysterec, Malý Bysterec, Beňová Lehota, Kubínska hoľa
a Záskalie obhospodarovalo Poľnohospodárske družstvo Veličná. Pôdu v k. ú. Medzihradné,
Banisko, Srňacie a Dolný Kubín obhospodarovali PD Jasenová. Pôdu v k. ú. Kňažia, Mokraď,
Mokradská hoľa obhospodarovalo PD Bziny. V k. ú. Záskalie pod Kubínskou hoľou je na
poľnohospodárskom a lesnom pôdnom fonde umiestnená jelenia farma ZVEREX, s.r.o.
V meste bolo okolo štyridsať farmárov.
Dolnokubínski záhradkári už nepestovali len to, čo sa im oplatilo. Mnohí skúšali
vypestovať plody typické pre teplejšie oblasti, napr. broskyne, hrozno, marhule. Ich úsilie je
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obdivuhodné, aj keď veľkosť plodov zodpovedala klimatickým podmienkam regiónu. Jednou
z osobností v tomto odbore bol Ladislav Oršuliak (*1936), ktorý vypestoval najkrajšie
a najkvalitnejšie hrozno v Dolnom Kubíne. Už v treťom roku od zasadenia viniča dosiahol
úrodu. Jeden strapec hrozna v minulom roku zabudol na konáriku až do februára, myslel, že
z toho nič nebude, ale hrozno chutilo fantastický. Záujemcom poradil: „... pred príchodom
mrazov vinič poriadne poliať, aby nevyschol a mal dostatok vlahy. Každú jar pohnojiť
kuracím trusom, trochu prečistiť zem, aby v skleníku nevznikla zelená džungľa. Všetky živiny
sa nasmerujú do plodov, z ktorých má radosť celá rodina. Jeden strapec hrozna dosiahol
váhu 450 gramov.“.
V našom meste bolo pätnásť záhradkárskych osád. Najväčšia záhradkárska osada
v Dolnom Kubíne aj na celej Orave bola Lieskovec na Bysterci. Záhradkári ju založili v roku
1973 a mala 162 parciel. Predsedom osady Lieskovec bol Albín Michalica. Na záhradku
chodil aj v zime kŕmiť vtáčatá. Záhradkári spočiatku pestovali hlavne zemiaky, koreňovú
zeleninu

a kapustoviny.

V ostatnom

čase

sa

trendom

stalo

ovocinárstvo,

mnohí

experimentovali s pestovaním hrozna a marhúl. Záhradky sa stávali aj významným miestom
oddychu ľudí počas víkendov a voľného času. Medzi problémy záhradkárskej osady patrili
prístupová komunikácia, prívod elektriky ale aj medziľudské vzťahy. Odkedy si ľudia
odkúpili záhradky do svojho vlastníctva, starali sa hlavne o svoje políčka. Cesta k záhradkám
bola vo vlastníctve Urbáru Veľký Bysterec a ten nemal záujem opravovať prístupovú
komunikáciu. Ak sa zvolala brigáda na jej opravu, prišla sotva polovica záhradkárov.
Dňa 8. februára 2008 sa zišlo v Dolnom Kubíne v MsKS asi tristo poľnohospodárov na
svojej celoslovenskej konferencii, ktorú zorganizoval Zväz poľnohospodárskych družstiev
a obchodných spoločností s Ministerstvom poľnohospodárstva SR. Najzávažnejšou témou
bola podpora poľnohospodárov v roku 2008 a program rozvoja vidieka, ktorý pre roľníkov
znamenal revitalizáciu poľnohospodárstva.
Farmári sa sťažovali na nízke výkupné ceny mlieka, ktoré ich tlačili k znižovaniu chovu
dojníc. Požadovali, aby Ministerstvo poľnohospodárstva SR vypracovalo projekt na
schválenie dotácie na zvýšenie ceny pri výkupe mlieka. Lepšie sa oplatilo spracovávať mlieko
na syry, bryndzu, tvaroh a maslo.
Nikolaj Kočnev, expert na pestovanie topinambury (druh zemiakov), prišiel do
Dolného Kubína urobiť pokusy s pestovaním nových druhov zemiakov pre Oravu. Na poli
neďaleko mesta Dolný Kubín vysadil štyri druhy. Odborník na sladké zemiaky (topinambury)
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bol prekvapený, keď jedna odroda, ktorá v moskovskej oblasti nikdy nekvitne, tu zakvitla.
Zber zemiakov bol v apríli 2008. Dovážané džemy obsahovali 90% topinamburov a 10%
ovocia. Topinamburu bol známy aj ako sladký indiánsky alebo židovský zemiak. Názov
dostal podľa indiánskeho kmeňa Tupinamba v Severnej Amerike. Výborne chutil ako džem
so šípkami, malinami alebo drienkou. Používal sa aj na výrobu cukríkov, sirupov, múky a bol
vhodný pre diabetikov.
Štátny

veterinárny

a potravinársky

ústav

v Dolnom

Kubíne

ponúkol

drobnochovateľom a pestovateľom zeleniny bezplatné vyšetrenie kvality zeleniny a vajec.
Občania ponúkli 95 vzoriek zeleniny a 140 vzoriek vajec na preskúmanie. Táto akcia sa
konala po prvýkrát. Vajíčka sa skúmali na výskyt salmonely a v zelenine (zemiaky, šalát,
reďkovky, cibuľa, pór, petržlen, červená repa, mrkva, kareláb, šťavel atď.) sa skúmal obsah
dusičnanov. Z celkového počtu nevyhovela kvalite len jedna vzorka červenej repy, ostatné
spľňali predpísané hodnoty.
Ovčí salaš nad Bystercom v Dolnom Kubíne prevádzkoval už osem rokov bača Ján
Červeň s troma valachmi. Profesiu zdedil po otcovi a starom otcovi zo Zázrivej. Denne
vyrobili aj 80 kg syra (bochníky, oštiepky). Ľudia z mesta prichádzali na salaš každý deň
kupovať žinčicu a syr. No navštevovali ich aj zahraniční turisti a žiaci s učiteľmi, pre ktorých
išlo o zaujímavú exkurziu. Pracovný režim na salaši bol náročný. Vstávalo sa o pol štvrtej
ráno podojiť okolo 500 oviec. Potom sa ovečky pásli a kolo štvrtej poobede opäť dojili.
Nasledovalo spracovanie mlieka, ktoré trvalo do jedenástej večer. Všetko robili pod holým
nebom, či svietilo slnko alebo pršalo. Bača Ján Červeň sa zúčastňoval so svojimi výrobkami
na súťažiach a jeho syry našli odberateľov v Grécku a Taliansku. Dvakrát do roka (júl,
december) ovce strihali. Pri salašných prácach pomáhali aj Jánova manželka a tri deti.
Režiséri Ľubomír Viluda a Ivan Kršiak nakrútili o bačovi J. Červeňovi dokumentárny film.
Chov psov v našom meste bol obľúbený a „psičkárov“ pribúdalo. V našom meste bolo
808 chovateľov psov. Všeobecno-záväzné nariadenie o chove psov im vyčlenilo priestor
v mestských častiach, ale vždy pod dozorom majiteľa psa. Na Bysterci plocha o rozlohe asi
4000 m2 sa nachádzala medzi železničnou traťou a plotom Cirkevnej ZŠ A. Radlinského, na
Brezovci 4000 m2 na verejnom priestranstve od Ul. Nemocničnej k obchvatu štátnej cesty, na
Banisku 3000 m2 od bývalej kotolne ponad ul. Chočskú a v Starom meste 2000 m2 od visutej
lavice pri ihrisku s umelou trávou k potoku pri penzióne Koliba. Miesta boli označené aj
tabuľkami a zabezpečené košmi pre psie exkrementy.
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Slovenský poľovnícky zväz v Dolnom Kubíne zorganizoval IX. ročník výstavy psov
všetkých plemien dňa 10. augusta 2008 pri zimnom štadióne. Počasie sa vydarilo. Podujatia
sa zúčastnilo 138 chovateľov zo Slovenska a Čiech a množstvo obdivovateľov psov. Porota
rozdelila psov do desiatich skupín. Súčasťou súťaže bola výstava šesťdesiatich farbiarov
bavorskej a hanoverskej rasy. Víťazom súťaže sa stal bavorský farbiar Gero z Ľubochnianskej
dediny. V súťaži dieťa a pes sa z úspechu tešil Marek Mäsiar z Dolného Kubína s Britou,
osemnásťmesačnou fenou slovenského kopova. Toto plemeno patrí medzi najrozšírenejšie
poľovnícke plemeno chované na Orave. V rámci sprievodného programu sa deti mohli
povoziť aj na koníkoch z koniarne v Beňovej Lehote. Podujatie sponzorsky podporili Mestský
úrad v Dolnom Kubíne, výrobkyňa dekoratívnej keramiky Anna Modelská, firma Auto šport
mix Peter Jurgoš, Brasa, premium pet food, Ján Dudáš, Gabriel Czomor a Miloš Škrabák.

Školstvo

Odbor školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Dolnom Kubíne vykonával aj
inštitút Školského úradu. Spravoval štyri mestské základné školy (ZŠ Martina Kukučína na
sídlisku Bysterec, ZŠ Janka Matúšku v Starom meste, ZŠ Jána Amosa Komenského na
Kňažej a ZŠ Petra Škrabáka na sídlisku Brezovec) s počtom žiakov 2165 a sedem materských
škôl s počtom žiakov 550 detí. Počet detí v predškolských a školských zariadeniach klesal.
Oproti roku 2007 sa počet žiakov základných školách znížil o sto a počet detí v materských
školách sa znížil o šesťdesiat tri.
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili založenie finančného fondu talentovanej
mládeže v našom meste pod názvom „Talent“. Vznikol vo februári 2008 a podporu získali
dvaja mladí ľudia v oblasti športu a cudzích jazykov.
Dňa 6. februára 2008 sa na základných školách uskutočnilo testovanie žiakov deviatych
ročníkov, známe ako MONITOR. Matematické vedomosti sa testovali 45 minút a po
polhodinovej prestávke vyučovací a štátny jazyk. Podľa výsledkov v marci 2008 oravskí
deviataci obstáli medzi najlepšími žiakmi v Žilinskom kraji. V úspešnosti sa na druhom
mieste umiestnili žiaci z Prešovského kraja a na treťom žiaci z Trenčianskeho kraja.
Vo februári 2008 sa konali zápisy budúcich prváčikov do základných škôl v meste. Na
ZŠ M. Kukučína sa zapísalo 77 detí pre tri triedy, na Cirkevnú ZŠ A. Radlinského sa zapísalo
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34 detí, na ZŠ J. Matúšku 76 detí, na ZŠ P. Škrabáka 58 detí, ZŠ Komenského 30 a súkromnú
ZŠ Jánoš 8 detí.
Pri príležitosti Dňa učiteľov boli ocenení najlepší učitelia a vychovávatelia v našom
meste. Slávnostné vyhlasovanie ankety sa konalo v divadelnej sále MsKS dňa 24. marca
2008. V kultúrnom programe vystúpili sólista Štátnej opery v Banskej Bystrici Stanislav
Matis, rodák z Dolného Kubína, Michaela Kukurová a vokálne okteto Otto Voce z Banskej
Bystrice. Ku všetkým sa prihovoril primátor mesta Ivan Budiak a poďakoval im za
pedagogickú prácu. Ocenenie za celoživotnú prácu v školstve dostali bývalí učitelia (v
súčasnosti na dôchodku) Pavol Gachulinec, Melánia Gašajová, Mária Hajdúková, Ján
Ištván, Viera Janú, Eugen Kubačka, Viera Mikulášová, Elena Ráclavská, Elena Siková,
Štefánia Tarajová, Irena Vojtaššáková a Irma Wišnievská. V kategórii učiteľ materskej
školy boli ocenené Elena Baricová (MŠ na Námestí slobody), Anna Datková (MŠ Obrancov
mieru), Mária Krivdová (MŠ Ul. Odbojárov), Andrea Miklátková (MŠ Na Sihoti), Milota
Orošová (CZŠ a MŠ A. Radlinského), Renáta Piňáková (ZŠ a MŠ J. A. Komenského
Kňažia) a Elena Zvarová (MŠ Chočská). V kategórii učiteľ strednej školy boli ocenení
Alena Bekešová (SOŠ polytechnická Kňažia), Mária Kampová (Obchodná akadémia),
Katarína Kubačková (SOZŠ), Jozef Kubis (SOŠOaS) a Mariana Šuhajová (Gymnázium
POH). V kategórii vychovávateľ boli ocenení Monika Kováčová (ZŠ P. Škrabáka),
Ľubomíra Kyptová (SOŠOaS), Valentína Pečeňáková (ZŠ M. Kukučína), Kvetoslava
Pflégerová (SOŠ polytechnické Kňažia) a Adela Záňová (ZŠ J. Matúšku). V kategórii učiteľ
základnej školy: Anna Jančeková (CZŠ a MŠ A. Radlinského), Magdaléna Kubisová (ZŠ
P. Škrabáka), Dušan Nociar (ZŠ J. Matúšku), Daniela Szabová (ZŠ a MŠ Kňažia)
a Katarína Števonková (ZŠ M. Kukučína). V kategórii učiteľ ZUŠ: Jana Barťáková (ZUŠ
I. Ballu) a Marta Mikšíková (ZUŠ P. M. Bohúňa).
Ocenenie najúspešnejšieho pedagóga vo svojej kategórii získali Andrea Miklátková,
Daniela Szabová, Valentína Pečeňáková, Mária Kampová a Marta Mikšíková. Ocenenie
najúspešnejšieho pedagóga mesta Dolný Kubín za rok 2008 získal Dušan Nociar,
zástupca riaditeľky ZŠ J. Matúšku v Dolnom Kubíne. Dušan Nociar pracoval v školstve 38
rokov. Prešiel viacerými kariérnymi stupňami, bol riaditeľom školy, vedúcim odboru školstva
Okresného národného výboru v Dolnom Kubíne a metodikom Okresného pedagogického
strediska pri ONV v Dolnom Kubíne.
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Predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár s riaditeľkou odboru školstva
ŽSK ocenili pedagogických zamestnancov stredných škôl a školských zariadení v pôsobnosti
ŽSK. Medzi ocenenými boli z Dolného Kubína Milan Bruncko zo Strednej odbornej školy
polytechnickej v Kňažej, Viera Povrazníková zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb
v Dolnom Kubíne, Katarína Kubačková zo Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne
a Zdenka Maťková z Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne.
Dňa 2. apríla 2008 sa zišli v aule Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne žiaci a študenti
oravských škôl, ktorí sa zaoberali novinárstvom a tvorbou školských časopisov. Stretli sa
tu tvorcovia z 21 školských redakcií na súťaži o najlepšie školské noviny, ktorú organizovala
Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne. V porote rozhodovali Miriam
Kazimírová z Oravskej knižnice, riaditeľ dolnokubínskej televízie - Infoštúdia Mgr. Jozef
Kaščák, novinárka Andrea Fecková, grafik novín Orava Juraj Lukáč a snažili sa vybrať
najlepších. Žiaľ, Dolnokubínčania sa neumiestnili na popredných miestach. Vyhrali školské
časopisy z Námestova, Mútneho, Bobrova, Zákamenného, Babína, Lokce a Oravskej Polhory.
Dňa 9. apríla 2008 sa niektorí žiaci základných škôl a študenti stredných škôl z Oravy
zúčastnili vedomostnej astronomickej súťaže pod názvom „Čo vieš o hviezdach?“. Súťaž sa
konala pod vedením Okresného kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne a Cirkevnej ZŠ A.
Radlinského. Zúčastnilo sa jej 27 žiakov zo štrnástich škôl a otázky sa týkali všeobecnej
astronómie, astrofyziky, histórie astronómie, slnečnej sústavy, astronomických prístrojov,
využitia kozmonautiky v astronómii a riešenia hviezdnej mapy. Najúspešnejšie si počínali
študenti Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne Juraj Jonák, Mária Šubjaková, Juraj
Šimek, Daniela Sopúchová, Jozef Paľa, Patrik Pukáč a Matúš Pánik zo ZŠ A. Radlinského
v Dolnom Kubíne, ktorí postúpili do krajskej súťaže.
Dňa 16. apríla 2008 sa uskutočnil v Domčeku CVČ 54. ročník recitačnej súťaže žiakov
základných škôl a študentov stredných škôl okresu Dolný Kubín pod názvom Hviezdoslavov
Kubín. Zúčastnilo sa ho 76 recitátorov v šiestich kategóriách a vynikajúco sa umiestnili
Dolnokubínčania: Linda Anna Zubeková (ZŠ M. Kukučína), Pavlína Grobarčíková (ZŠ J.
Matúšku), Andrej Štyrák (CZŠ A. Radlinského), Andrej Lacko (ZŠ J. Matúšku), Mária
Kubalová (ZŠ J. A. Komenského Kňažia), Július Bakala (ZŠ P. Škrabáka), Alžbeta Labudová
(ZŠ Komenského), Erik Nomilner (Gymnázium P. O. Hviezdoslava), Adriana Kohárová (ZŠ
P. Škrabáka), Matúš Gura (Gymnázium P. O. Hviezdoslava) a Tatiana Karkošková (ZŠ J. A.
Komenského Kňažia).
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Žiaci základných a stredných škôl, členovia zdravotníckych krúžkov, sa dňa 30. apríla
2008 zúčastnili súťaže zdravotných hliadok na Námestí Slobody v Dolnom Kubíne pod
vedením Územného spolku Červeného kríža v Dolnom Kubíne. Súťaž bola o poskytnutí prvej
pomoci. Žiaci dávali umelé dýchanie, masáž srdca, ošetrovali zranených a obväzovali
zlomeniny pod dohľadom lekárov a ošetrovateľov. Okrem toho písali vedomostný test.
Najlepšie si počínali žiaci ZŠ A. Radlinského, druhí boli žiaci zo ZŠ Nižnej a tretí žiaci zo
ZŠ Brezy. Medzi stredoškolákmi sa dolnokubínski gymnazisti umiestnili na treťom mieste.
S externou časťou maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (úroveň B) si
v roku 2008 najlepšie poradili dolnokubínski gymnazisti. Ich priemerná úspešnosť 75 percent
prevýšila celoslovenskú o 15 percent. Nasledovali študenti Obchodnej akadémie (66%)
a študenti Súkromného Stredného odborného učilišťa Peter Zemko v Dolnom Kubíne (55%).
Dňa 5. mája 2008 sa konalo stretnutie riaditeľov a učiteľov ZŠ, SŠ a MŠ so štátnou
tajomníčkou Ministerstva školstva SR Bibiánou Obrimčákovou v zasadačke Obvodného
úradu v Dolnom Kubíne. Témou stretnutia bol návrh nového školského zákona, ktorý mal
priniesť nový dvoj-úrovňový model vzdelávania – štátny a školský, podľa návrhu Národného
programu výchovy a vzdelávania v SR. V obsahovej forme tu dominovala snaha odstrániť
množstvo nefunkčného, prebytočného učiva a zlepšiť výsledky vyučovania aj v rámci
medzinárodných meraní.
Od septembra 2008 platil nový školský zákon, ktorý parlament schválil koncom mája
2008. Priniesol zmeny vo vyučovaní. Pedagógovia museli vypracovať školské vzdelávacie
programy, v ktorých 70 % učiva bolo povinného, tak ako ho určil štát, o zvyšných 30%
rozhodli školy samé. Podľa novej reformy by sa žiaci mali učiť viac cudzích jazykov, od
tretieho ročníka jeden a od šiesteho ročníka k nemu pribudne druhý. Zmena čakala
maturantov, ktorí si vyberali rôzne úrovne maturitnej skúšky. Podľa nového zákona boli
zrušené, ostala len jedna úroveň. Reforma zasiahla aj osemročné gymnáziá, na ktorých bude
môcť študovať už len päť percent detí. Zákon zachoval desaťročnú školskú dochádzku
a umožnil aj individuálne vzdelávanie detí, avšak len osobami s pedagogickým vzdelaním.
Lepšie podmienky počas vyučovania sa mali zabezpečiť aj nižším počtom žiakov v triedach.
Ako sa pripravili základné školy v Dolnom Kubíne na vyučovanie v zmysle nového
školského zákona? Podľa vyjadrenia riaditeľky ZŠ M. Kukučína Kataríny Števonkovej
zvolili cestu posilnenia výstupových predmetov, z ktorých žiaci robia prijímacie pohovory na
strednú školu - matematiky a slovenského jazyka. Okrem toho posilnili regionálnu výchovu
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dejepisu a do popredia sa dostane cudzí jazyk, informatizácia a šport, keďže ZŠ Martina
Kukučína je športovou školou.
ZŠ Kňažia (riaditeľka Daša Badáňová) sa rozhodla stať sa zelenou školou. Svoju
vzdialenosť od mesta a prostredie, v ktorom sa nachádza, využila a vo svojom programe
uprednostnila environmentálnu výchovu, zdôrazňujúcu najmä ochranu životného prostredia,
zdravia, separovanie komunálneho odpadu. Vyučovanie cudzieho jazyka a informatiku chceli
zaviesť od prvého ročníka.
ZŠ J. Matúšku chcela zaviesť nové vyučovacie predmety

- dramatickú výchovu

a osobný sociálny rozvoj. Riaditeľka Mária Andrisová vyjadrila úsilie pedagógov slovami:
„Chceme deti pripraviť tak, aby si vedeli v živote so všetkým poradiť. Vyzbrojíme ich
schopnosťou využívať informácie, budeme rozvíjať ich sebadôveru, sebaprezentáciu
a komunikačné zručnosti.“.
Učitelia ZŠ P. Škrabáka (riaditeľka Magdaléna Kubisová) nevymýšľali nič nové, lebo sa
rozhodli budovať na tradíciách, ktoré sú dobré. Škola sa zamerala na tri oblasti: šírenie
cudzích jazykov, budovanie tradícií školy v náväznosti na históriu, kultúru regiónu
a budovanie národného povedomia. Kládli dôraz na aktívne vyučovanie a tvorivú činnosť
žiaka. Podľa zamerania dali svojmu programu názov „Cesta k poznaniu alebo KUK –
komunikácia, učenie, kooperácia“. Žiacky parlament, rada školy a žiaci označili za prioritu
cudzí jazyk.
Cirkevná ZŠ A. Radlinského (riaditeľ Gustáv Turčina) sa rozhodla posilniť vyučovanie
cudzích jazykov a informatiky.
Dňa 3. júna 2008 sa v meste konali prijímacie skúšky žiakov do osemročných
gymnázií. Gymnázium P. O. Hviezdoslava prijalo 32 žiakov z prihlásených 43. Cirkevné
gymnázium A. Radlinského v Dolnom Kubíne prijalo dvadsať žiakov.
Žiaci základných a stredných škôl v Dolnom Kubíne začali verejno-prospešnú aktivitu –
starali sa pravidelne o hroby dejateľov na Historickom cintoríne v Dolnom Kubíne. Žiaci
ZŠ M. Kukučína pod vedením učiteľa Martina Rázgu sa starali o hrob Thea Herkeľa Florina,
žiaci ZŠ J. Matúšku pod vedením učiteľa Juraja Lakoštíka sa starali o hrob Jozefa Kohúta,
žiaci ZŠ P. Škrabáka sa starali o hrob Petra Škrabáka, gymnazisti sa starali o hrob Jána
Halašu, ktorý celý svoj život učil na gymnáziu a pod. Vo sviatok Pamiatky zosnulých (ľudovo
na Dušičky) priniesli na hroby kahančeky, zasvietili ich a ešte predtým ich vyčistili. Žiaci
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a študenti týmto spôsobom prejavili úctu významným osobnostiam Dolného Kubína
a spoznávali ich život a dielo.
Mestský mládežnícky parlament v Dolnom Kubíne pod vedením Deana Reša
zorganizoval súťaž o najlepšiu školskú radu v Dolnom Kubíne. Zúčastnili sa jej žiacke
školské rady troch základných škôl a Obchodnej akadémie. Víťazné ocenenie – putovný
Pohár primátora mesta získala Obchodná akadémia dňa 4. júna 2008. Hodnotiacu porotu
tvorili odborníci z oblasti školstva Darina Čierniková, Mária Dudáková a Ján Pečeňák.
Hodnotili formálnu stránku činnosti rád na základe zápisníc a výstupov zo zasadnutí.
Nasledovala prezentácia súťažiacich o aktivitách a činnosti jednotlivých rád. Obchodnú
akadémiu prezentovali Martina Štelbacká, Ladislav Režnák a Zuzana Melicherčíková.
V dňoch 12.-14. novembra 2008 sa v hoteli Park v Dolnom Kubíne stretlo okolo 200
riaditeľov základných škôl z celého Slovenska so zástupcami Ministerstva školstva, Štátnej
školskej inšpekcie a Metodického centra a Štátneho pedagogického ústavu na pedagogickej
konferencii. Podujatie organizovalo Združenie samosprávnych škôl Slovenska. Rokovalo sa
predovšetkým o novom školskom zákone a jeho možnostiach na tvorbu učebných osnov a
pod. Sprievodným podujatím konferencie bola prezentácia mechanických a elektronických
učebných pomôcok. Podpredsedníčka ZSŠS Mária Adrisová (riaditeľka ZŠ J. Matúšku)
uviedla: „Na našich stretnutiach sa so zástupcami školských úradov snažíme nájsť spoločnú
reč a patrnerov na dialóg. My, riaditelia, sa priamo stretávame s problémami, ktoré
prinášajú nové zákony. Máme veľa otázok a na každej konferencii očakávame, že budú
zodpovedané. Riaditeľom pomáhala aj možnosť vzájomnej výmeny skúseností“.
Základná škola Martina Kukučína mala dňa 3. októbra 2008 mimoriadny deň, lebo ju
navštívil minister školstva SR Ján Mikolaj pri príležitosti otvorenia nového viacúčelového
ihriska a zrekonštruovanej telocvične. Žiaci, oblečení v krojoch, privítali pána ministra
tradične chlebom a soľou. Pán minister priniesol do školy dary - knihy, encyklopédie a lopty.
Žiaci predviedli kultúrny program a potom nasledovalo stretnutie ministra s dolnokubínskymi
učiteľmi v Mestskom kultúrnom stredisku, kde sa besedovalo hlavne o novom školskom
zákone a situácii škôl v meste. Jedinečným zážitkom pre žiakov bolo odovzdanie cien
úspešným recitátorom súťaže Hviezdoslavov Kubín.
Dňa 17. septembra 2008 sa na ZŠ M. Kukučína uskutočnila beseda s paraolympionikom
Marekom Kubačkom, ktorý hoci prišiel o zrak, reprezentuje našu republiku v zjazde na
lyžiach. Marek bol žiakom ZŠ M. Kukučína

a po strate zraku pri nešťastnej nehode
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pokračoval v štúdiu na škole pre slepcov v Levoči. Zúčastnil sa na paraolympiáde v Turíne,
ale aj pretekov v Poľsku.
Počas druhého novembrového týždňa 2008 sa učitelia a žiaci ZŠ M. Kukučína rozhodli
prežiť vo farbách jesene a Európskej únie. Každý deň sa niesol v znamení niektorej farby.
V pondelok červenej, takže všetci prišli oblečení v niečom červenom, ešte aj kuchárky uvarili
niečo červené. V utorok v modrom a žltom – farbách Európskej únie, bol deň Európy a deň
otvorených dverí. Škola pozvala viacerých zaujímavých ľudí – hasičov, policajtov, lekárov,
kultúrnych pracovníkov, ktorí viedli so žiakmi zážitkové vyučovanie. Streda bola zelená,
štvrtok hnedý a piatok oranžový.
PaedDr. Martin Rázga, učiteľ dejepisu na ZŠ M. Kukučína, viedol veľmi pútavé hodiny
regionálnych dejín pre svojich žiakov a žiaci sa naučili mimoriadne veľa zaujímavého počas
exkurzií v múzeu a archíve. V spolupráci s historikom Oravského múzea PhDr. Martinom
Chmelíkom deviataci navštívili na Oravskom hrade depozitáre a verejnosti neprístupné
priestory po klasickej prehliadke. Tak sa mnoho dozvedeli o výskumnej práci historikov.
Cítili sa ako bádatelia na expedícii.
Učitelia, žiaci, rodičia a priatelia ZŠ M. Kukučína sa už šestnásť rokov stretávajú
v predvianočnom období na kultúrno-spoločenskom podujatí „Ruka v ruke“. Tento rok sa
konalo dňa 11. decembra 2008 v Mestskom kultúrnom stredisku. Program pripravili žiaci
a pozostával zo scénok, piesni, tancov, básničiek a ďalších scénických vystúpení. Druhá časť
večera sa niesla v predvianočnej atmosfére a odznelo množstvo kolied a vinšov.
Základná škola Petra Škrabáka na Ul. M. Hattalu sa už po druhýkrát stala víťazom
projektu Comenius – školské partnerstvá s názvom „Ja a môj región“. Škola získala 12 tisíc
EUR. Učitelia a žiaci získali množstvo poznatkov a skúseností počas projektu. Naučili sa veľa
zaujímavostí

o tradíciách

a histórii

oravského

regiónu

a tiež

v oblasti

školského

a spoločenského života. Školská oslava sa konala dňa 2. februára 2008 a plesu sa zúčastnilo
okolo 120 zabávajúcich. Najprv sa však konal sprievod fašiangových masiek na Mestský
úrad, kde bolo stretnutie s primátorom mesta Ing. Ivanom Budiakom, zástupcom Mgr:
Romanom Matejovom a vedúcou odboru školstva PaedDr. Máriou Dudákovou. Nechýbali
chutné fašiangové šišky, ktoré napiekli kuchárky školskej jedálne. Na školskom plese hrali
hudobné skupiny Fresh Band, Orava a súbor Kolovrátok. O príjemnú atmosféru sa pričinili
manželia Janigovci – moderátori z radov rodičov.
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Dňa 17. marca 2008 bola na Základnej škole na Ul. M. Hattalu slávnostne otvorená
nová knižnica a multimediálna učebňa v podkrovných miestnostiach. Počítačová miestnosť
mala slúžiť aj verejnosti. Vyučovanie skvalitňovala e-Beam interaktívna tabuľa, ktorá
umožňuje učiteľovi prostredníctvom špeciálneho pera priamu komunikáciu medzi tabuľou
a počítačom. Podľa vyjadrenia riaditeľky Magdalény Kubisovej sa podarilo získať finančné
prostriedky vďaka úspešnému projektu „Otvorená škola“, na ktorom pracovali učitelia D.
Facunová, E. Smolková, I. Mrišková a R. Kaučiarik. Podujatia sa zúčastnil zástupca primátora
Mgr. Roman Matejov.
Dňa 17. apríla 2008 sa v Základnej škole na Ul. M. Hattalu konala slávnosť za účasti
zástupcov z ministerstva školstva, na ktorej bola škola pomenovaná na Základnú školu
Petra Škrabáka. Peter Škrabák bol učiteľom, neskoršie školským inšpektorom, vedúcim
odboru školstva ONV a venoval sa rozvoju vzdelanosti, športu a kultúry v našom meste i na
Orave. Viedol Spevokol oravských učiteľov, bol riaditeľom Literárneho múzea P. O.
Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a organizátorom celoslovenskej súťaže v prednese poézie
a prózy Hviezdoslavov Kubín. Škola prevzala z literárnej tvorby Petra Škrabáka aj svoje
motto: „Najteplejšia je ľudská dlaň, najčistejšia je oka zrkadlo, najkrajšia je vrúcna pieseň
o srdci, ktoré neschladlo.“.
V apríli 2008 sa konala na škole spevácka súťaž pod názvom „Elán je elán“, zmyslom
ktorej bolo predvedenie pesničiek slovenskej legendárnej skupiny Elán. Víťazmi súťaže sa
stali žiaci Katarína Studeničová, Katarína Moravčíková a Juraj Vasek.
ZŠ P. Škrabáka sa zapojila do projektu „Občan“, ktorý podporoval výchovu mládeže
k demokratickému občianstvu. Ocenením za túto prácu bola študijná cesta riaditeľky školy
Magdalény Kubisovej a učiteľky Želmíry Palkovej s Marcelou Maslovou, riaditeľkou
Združenia Orava, do amerického Colorada. Cieľom bolo získať a rozšíriť skúsenosti pri práci
s mládežou a výchovou k občianskemu mysleniu. Učiteľky navštívili v Denveri parlament,
stretli sa so študentmi, ktorí prezentovali svoj projekt „Občan“, zúčastnili sa slávnostného
zhromaždenia mládežníckeho finančného centra Young Americans, navštívili Lincolnovú
základnú školu, ktorej žiaci sa tiež zapojili do projektu „Občan“ a boli úspešní. Učiteľky sa
v Colorade stretli aj so slovenským honorárnym konzulom, ktorý tu zastupoval záujmy 25
tisíc Slovákov.
V novembri 2008 sa žiaci štvrtáci ZŠ zúčastnili exkurzie do Kremnice a hvezdárne
v Žiari nad Hronom. V Kremnici si pozreli jedinečné múzeum mincí a platidiel na Slovensku
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a rekonštrukciu stredovekej banskej štôlne, v ktorej sa ťažilo zlato a striebro. Druhá zástavka
bola vo hvezdárni, kde sa dozvedeli množstvo zaujímavých poznatkov o planétach
a súhvezdiach.
V novembri 2008 odštartovali na ZŠ P. Škrabáka celoškolský projekt s názvom „Boj
proti násiliu“. Žiaci absolvovali besedu o holokauste, videli filmové zábery z koncentračného
tábora v Osvienčime, vypočuli si kruté spomienky väzňov. Pokračovaním v projekte boli
besedy s lekármi, psychológmi, policajtmi a špeciálnym pedagógom. Žiaci písali svoje
príbehy a zážitky, myšlienky a návrhy, ako spríjemniť život.
ZŠ P. Škrabáka je už tri roky zapojená do projektu Comenius s názvom „Ja a môj
región“. V rámci neho spolupracovala so školami v českom Zlíne a poľskom Chrzanowe. Dňa
19. novembra 2008 sa zišli v Dolnom Kubíne zástupcovia a žiaci partnerských miest, na
ktorom vedúca odboru školstva Mestského úradu v Dolnom Kubíne PaedDr. Mária Dudáková
povedala: „Cieľom Comenia je rozvoj našich tradícií, spoznanie gurmanských špecialít,
regionálnych piesní, hudby, tancov...“ Zahraniční partneri navštívil Oravskú galériu
a pracovali v dielňach. Vytvorili kuchárske knihy v národných jazykoch a angličtine.
Bezpečnosť je jedna z najdôležitejších záležitostí v škole. Preto žiacky parlament pri ZŠ
P. Škrabáka v Dolnom Kubíne rozhodol posilniť dozor na chodbách. Zvolili šesť stanovíšť
v škole a jedno v jedálni, kde dobrovoľníci (žiaci 7.-9. ročníka) dohliadali na bezpečnosť a tak
pomáhali učiteľom. Členovia školskej bezpečnostnej služby mali oranžovú pásku a visačku,
na ktorej bolo označenie ŠBS.
Základná škola J. Matúšku v Dolnom Kubíne usporiadala Deň otvorených dverí pre
predškolákov z MŠ, budúcich prváčikov, dňa 15. januára 2008. Deti s rodičmi dostali
možnosť prezrieť si prostredie, v ktorom sa budú učiť a pracovať. Zápis prvákov sa konal
v dňoch 23.-24. januára 2008.
Učitelia ZŠ J. Matúšku v spolupráci s kolegami Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne
pracovali na projekte „Za tradíciami a priateľmi do Poľska“. Ich partnermi v projekte boli
učitelia zo Žywca. Výskum o živote v minulosti vykonali deti, vyspovedali starších ľudí
o zážitkoch, živote a zvykoch v minulosti a zhŕňali poznatky, ktoré v tvorivých dielňach ďalej
spracovávali. Dňa 30. januára 2008 sa v aule Obchodnej akadémie konal záverečný workshop
a prezentácia výsledkov projektu.
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ZŠ J. Matúšku pokračovala v tradícii návštevy práve nových muzikálov v Bratislave.
Videli muzikály „Neberte nám princeznú, Traja mušketieri a Limonádový Joe“. Tam sa
dozvedeli, že sa pripravuje muzikál „Fontána pre Zuzanu“ a sľúbili si, že ho isto navštívia.
Dňa 16. apríla 2008 sa na ZŠ J. Matúšku uskutočnila prírodovedná súťaž pod názvom
„Poznaj a chráň!“ pre žiakov nižších ročník. Každú triedu prezentovalo trojčlenné družstvo.
Škola v spolupráci s dopravnou políciou OR PZ v Dolnom Kubíne sa zapojila do
podujatia „Jablko – citrón“ na úseku dopravnej prevencie a bezpečnosti na cestách dňa 21.
mája 2008. Zúčastnili sa ho piataci ZŠ J. Matúšku. Akciu podporili poisťovňa Generali
a Prezídium policajného zboru SR. Jablko dostali správni vodiči motorových vozidiel a citrón
tí, ktorí pochybili v cestnej premávke.
Posledný týždeň pred letnými prázdninami sa konal na ZŠ J. Matúšku tretí ročník
speváckej súťaže pod názvom „Kohuťákstar“. Záujem žiakov bol veľký a hudbu pre spevákov
pripravil Roman Ďaďo zo ZUŠ Ivana Ballu. Medzi víťazov patrili Eliška Zrnčíková, Miška
Dobáková, duo Frederika Kráľová a Stelka Bogáňová v prvej vekovej kategórii, Laura
Uhorskaiová, Dominika Krčištová a Kristínka Ondrejková v druhej vekovej kategórii a medzi
učiteľmi zvíťazila Patrícia Zrnčíková, Ľubica Trnkócyová a Juraj Lakoštík s Martinou
Leykovou.
Mgr. Stanislav Markovič (*1941) je známy v našom meste svojou publikačnou
činnosťou, výtvarnou tvorbou a v aktívnom veku ako riaditeľ ZŠ M. Kukučína, neskoršie
riaditeľ metodického oddelenia Školskej správy v Dolnom Kubíne. V tomto roku daroval zo
svojej súkromnej knižnice tisíc kníh Základnej škole J. Matúšku v Dolnom Kubíne.
Žiaci ZŠ J. Matúšku pod vedením učiteľky Soni Manťovej pripravili kultúrny program
pre seniorov v Domove dôchodcov a navštívili ich v októbri 2008 počas mesiaca úcty
k starším. Starkých potešili básničkami, pesničkami, tančekmi a darčekmi. Seniori boli dojatí,
tlieskali deťom a nejednému stekali slzy radosti po tvári.
V rámci projektu „Otvorená škola“ – oblasť športu navštívili ZŠ J. Matúšku v Dolnom
Kubíne olympionici Jozef Gönci, Danka Barteková a Zuzana Štefečková. Podujatie sa
podarilo zorganizovať učiteľovi Jurajovi Lakoštíkovi dňa 23. októbra 2008 a žiaci prežívali
nesmiernu radosť. Telocvičňa školy bola „nabitá“ a otázky žiakov nemali konca. Športovci
priniesli ukázať medaily, ktoré získali na Olympijských hrách v Pekingu i zbrane, ktoré
používali v streleckých súťažiach. Žiaci dostali od nich fotky, autogramy a plagáty.
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Dňa 27. októbra 2008 navštívila ZŠ J. Matúšku na pozvanie učiteľa Juraja Lakoštíka
rehoľná sestra rádu Kráľovnej apoštolov Joice z Indie. Pochádzala zo štátu Kerala, ale na
Slovensku pôsobila už dvanásť rokov. O sebe a svojej práci v reholy povedala: „Zameriavame
sa na prácu s rodinou a mladými ľuďmi. Na starosti mám dievčatá, ktoré by sa chceli stať
rehoľnými sestrami. Pôsobíme v školách, pomáhame vo farnostiach, robíme duchovné
cvičenia a staráme sa o chorých. Prvýkrát som prišla na Slovensko v roku 1992, ostala som tu
jeden rok a išla som do Talianska. Vtedy bola na Slovensku úplne iná atmosféra ako dnes.
Videla som vplyv západu, vaša cirkev sa zmenila. Kedysi bola čistejšia, dnes je preplnená
rôznymi kultúrami či oslabenou vierou.“ Sestra Joice vedela slovenčinu, angličtinu, nemčinu,
indický jazyk, malayamsky jazyk a rozprávala žiakom skúsenosti a zážitky z misijnej práce
a o Indii. Na ukážku priniesla žiakom ukázať typické indické oblečenie.
ZŠ J. Matúšku

sa zapojila medzinárodného projektu Program celoživotného

vzdelávania Comenius – Partnerstvá. V projekte „Kultúrna rozmanitosť na scéne Európy“ si
žiaci z piatich krajín budú vymieňať vedomosti a skúsenosti o hudbe, ľudových tancoch,
krojoch a hudobných nástrojoch. Prvé stretnutie účastníkov projektu sa konalo v dňoch 18.20. novembra 2008 v priestoroch školy. Žiaci sa prezentovali ľudovými tancami a piesňami.
V programe vystúpili aj žiaci ZUŠ P. M. Bohúňa.
Žiaci zo ZŠ J. Matúšku pod vedením učiteľky Anny Vešelényiovej vydali svoju vlastnú
kuchársku knihu dňa 15. decembra 2008. Vznikla počas projektu „Štvorlístok zdravia pre
šťastie“, ktorý finančne podporilo aj Ministerstvo školstva SR. Od začiatku školského roku sa
žiaci stretávali v štyroch kluboch, preto zvolili názov štvorlístok. V prvom klube sa vyučovalo
o zdravovede (zásady prvej pomoci, ochrana zdravia, obväzová technika a pod.), v druhom
krúžku išlo o zdravý pohyb a športy, v treťom o zdravej výžive. Žiaci sa učili podľa receptov
pripraviť jednoduché jedlá, recepty zbierali, spisovali a tak vznikla kniha. Štvrtý klub sa
zaoberal duševným zdravím. V tomto klube sa deti venovali relaxačným cvičeniam pri hudbe
či s fit loptou.
Dňa 18. decembra 2008 sa na ZŠ J. Matúšku konalo podujatie „Kreslo pre hosťa“,
tentokrát žiaci kládli otázky viceprimátorovi mesta Romanovi Matejovi. Dotazovali sa na jeho
prácu a zážitky, chlapci požadovali ihrisko na skateboard a skating.
Základná škola Jána Amosa Komenského v Kňažej zorganizovala I. ročník
speváckej súťaže – školskej Super Star. Porota mala ťažké rozhodovanie, lebo sa zúčastnilo
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veľa talentovaných žiakov. Prvé miesto získala Kristína Lorencová a v staršej vekovej
kategórii Miriam Marettová.
Základná škola v spolupráci s Lesnou správou v Oravskom Podzámku každoročne
zveľaďovala dendrologické arborétum pri škole v rámci projektu „Stromy poznania“.
Odborní zamestnanci Lesnej správy prednášali žiakom o pestovaní stromov a zaujímavostiach
tohto odboru. Dňa 29. apríla 2008 bola témou stretnutia kosodrevina, limba a smrekovec. Pre
deti bolo veľmi zaujímavé pozorovať rast stromov a vyskúšali si aj náročnú prácu
starostlivosti o les.
MŠ pri ZŠ v Kňažej pripravila pre deti zaujímavé podujatie – rozprávkovú noc v škole
v noci zo 6. na 7. júna 2008. Cieľom bolo posilňovať schopnosť sebaovládania a prekonania
negatívnych pocitov pri trávení noci v škôlke bez rodičov. Deti si priniesli do MŠ stany,
spacie vaky a ruksaky. Každý dostal knižočku, do ktorej si zapisoval body, získané za
splnenie nejakej úlohy. Večer si pochutnali na špekačkách a hľadali ukrytý poklad.
Nasledovala diskotéka, čítanie rozprávky pri sviečke a spanie v stanoch.
Tretiaci ZŠ J. A. Komenského pod vedením učiteľky Adely Katreniakovej sa prihlásili
do projektu „Detský čin roka 2008“, kategórie „pomoc rovesníkom.“. Prijali medzi seba
nevidiaceho Lukáša a starali sa o neho. Pomáhali mu pri učení, písaní, počítaní, čítaní,
rozprávali mu veľa zaujímavých vecí, napr. ako vyzerajú jednotlivé zvieratá, príroda, čítali
mu rozprávky.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sa v ZŠ J. A. Komenského na
Kňažej uskutočnil „Veľký súboj kníh“ počas októbra 2008. Úlohou žiakov bolo vytvoriť
reklamu na prečítanú knihu a tak všetkým ukázať, že literatúrou sa človek učí rozumieť sebe
samému. Finále podujatia sa konalo dňa 24. októbra 2008 a na návštevu do školy prišla
spisovateľka rozprávok Dolnokubínčanka Blažena Mikšíková. Rozprávková noc sa konala
v knižnici.
Cirkevná Základná škola A. Radlinského v Dolnom Kubíne mala 277 žiakov, 14
tried a 54 zamestnancov, z toho 28 pedagogických. Cirkevné gymnázium navštevovalo 51
žiakov v dvoch triedach a malo 17 zamestnancov, z toho 14 pedagogických. Materská škola
mala 48 detí v dvoch triedach a 5 zamestnancov. Školský klub navštevovalo 68 žiakov a v
záujmových krúžkoch pracovalo 504 žiakov. Žiaci školy dosiahli významné úspechy
v športových súťažiach a olympiádach (matematickej, fyzikálnej, slovenského jazyka,
anglického jazyka, biológie, geografie, súťažiach v prednese poézie a prózy, hudobných

42

a zdravotníckej). Medzi žiakov, ktorí sa v nich umiestnili od 1. do 3. miesta patrili A.
Majdišová, H. Lonský, E. Púčková, I. Timko, A. Sklárčik, D. Valek, P, Šoch, I. Diešková, A.
Brenkus, S. Ďurotová, E. Hriňová, P. Podstrelený, J. Heško, A. Štyrák, L. Podstrelená, S.
Machajová, A. Žákovičová, P. Brisudová, M. Nemčeková, S. Mahút, N. Gašová a L.
Orošová.
CZŠ bola zapojená do projektov Európska únia a nediskriminácia (výtvarný), Červené
stužky – áno pre život, kampaň proti AIDS, Tehlička pre misie a Zber bateriek.
CZŠ sa zapojila do celoštátnej súťaže „Super trieda“, ktorú organizovalo občianske
združenie Umenie. Na krajskom kole v Martine dňa 27. mája 2008 sa žiaci so svojím
hudobno-scénickým programom umiestnili na prvom mieste a postúpili na celoštátne kolo do
Bratislavy. Učiteľka Danica Lakoštíková pripravila so žiakmi 20-minútové predstavenie, deti
hrali na flautách a zvonkohre, spievali, tancovali a pod. Získali cenu za najlepšie umelecké
výtvarné stvárnenie a scénografiu vystúpenia.
Spoločenstvo rodičov pri ZŠ a MŠ A. Radlinského v Dolnom Kubíne pripravilo pre
záujemcov v tretí novembrový týždeň prednášku na tému „Komunikácia s dospievajúcou
mládežou“. Hosťom bol odborník Matej Kýška z Teologického inštitútu v Badíne. Zameral sa
na oblasť komunikácie s dospievajúcou mládežou: „...Vo výchove má každý rodič istú normu,
dôležitejšia je však láska. To je skala, na ktorej máme stavať nielen svoj život, ale aj výchovu.
Ako si dieťa váži rodičov, je potrebné, aby si aj rodič vážil svoje dieťa“.
Súkromná základná škola Jánoš v Dolnom Kubíne ako prvá začala používať na
vychádzkach detí po meste reflexné vesty. Deti ich nosili radi a vesty mali veľký význam pre
ich bezpečnosť. Škola bola zapojená do projektov „Zdravá výživa“ a „Polícia očami detí“.
Škola mala certifikát s medzinárodnou platnosťou GESE a ISE na vyučovanie anglického
jazyka a medzinárodný certifikát TRINITY v hudobnom odbore.
Súkromná združená stredná škola v Dolnom Kubíne už druhý rok realizovala projekt
Európskeho sociálneho fondu „Kariérne poradenstvo“ pre žiakov základných škôl. Súčasťou
projektu bolo zaškolenie šesťdesiatich výchovných poradcov, prieskum na školách, dotazníky
a pod. Všetky poznatky našli konečnú podobu v publikácii o skúmanej problematike, ktorú
dostalo dvanásť škôl v našom meste.
Združená stredná škola obchodu a služieb v Dolnom Kubíne v spolupráci
s Oravským múzeom pripravila pre žiačky odboru kaderníctva zaujímavé podujatie. Žiačky
mali spracovať podľa zachovaných obrazov a pohľadníc dobové účesy príslušníkov rôznych
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spoločenských vrstiev. Napríklad svadobný alebo zemiansky na rozhraní 19. a 20. storočia
podľa diela P. O. Hviezdoslava Ežo Vlkolinský.
Združená stredná škola obchodu a služieb, odbor kadernícky, spolupracovala s Ústavom
sociálnych služieb v Dolnom Kubíne. Kaderníčky a kozmetičky chodievali do Ústavu
a vykonávali tu prax. Rodičia postihnutých detí uvítali túto aktivitu.
Väčšina ľudí si vždy na Vianoce potrpela na prestretí vianočného stola, venovali jej
mimoriadnu pozornosť. Združená stredná škola obchodu a služieb v Dolnom Kubíne preto
dňa 10. decembra 2008 otvorila v priestoroch školskej reštaurácie na Radlinského ulici
výstavu slávnostných tabúl a návštevníkov privítali medovníkmi.
Združená stredná škola v Dolnom Kubíne – Kňažej v spolupráci so spoločnosťou
MIBA Sinter Slovakia vypracovala podporný a vzdelávací program pre učňov strojárskeho
odboru. Vzdelávanie sa uskutočnilo ako súčasť povinného praktického výcviku priamo
v závode. Spoločnosť MIBA navyše podporovala učňov finančne počas štúdia a prípravy na
budúce povolanie. Do programu bolo zapojených jedenásť učňov štvrtého ročníka a traja učni
tretieho ročníka a odborného výcviku sa zúčastnili v dňoch 1.-9. júla 2008. Vyskúšali si
mechanické opracovanie (brúsenie, frézovanie, sústruženie), prácu na oddelení údržby, pri
skúšaní kvality a pod. Okrem toho navštívili rakúske závody spoločnosti MIBA – podnik
Bearing Group v Laakurchene a Friction Group v Roithane. Absolvovali exkurziu vo firme
Haidelmair, výlet na Dachstein a do rudnej bane Erzberg.
Stredná odborná škola v Kňažej sa úspešne zapojila do dvojročného projektu Leonardo
sa Vinci – celoživotné vzdelávanie, ktorý bol zameraný na výmenu v teórii a odbornej praxi
žiakov. Škola získala finančné prostriedky pre sprostredkovanie finančných mobilít do Českej
republiky. Osemnásti žiaci z odborov mechanik – opravár pre cestné motorové vozidlá,
pracovník marketingu a cukrár vycestovali na odborné stáže v dvoch októbrových turnusoch.
Počas pobytu sa zúčastnili na teoretickom aj praktickom vyučovaní v Združenej strednej škole
vo Veľkom Meziříči. Odborné a praktické zručnosti si zvyšovali aj v okolitých výrobných
podnikoch a hotelových zariadeniach. Okrem toho mali možnosť spoznávať kultúrne
a historické pamiatky mesta a jeho okolia. Cieľom projektu bolo prehĺbenie vedomostí
a zručností žiakov, zdokonaľovanie českého jazyka, získanie nových skúseností a nadviazanie
kontaktov medzi oboma školami. Tak ako sa Dolnokubínčania zúčastnili stáže v Čechách, tak
sa študenti z Veľkého Meziříči zúčastnili stáže v Dolnom Kubíne.
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Cvičná firma Student tour zo Strednej odbornej školy v Dolnom Kubíne Kňažej už
niekoľko rokov reprezentuje svoju školu na medzinárodných veľtrhoch cvičných firiem.
V tomto roku sa študenti odboru obchodu a podnikania Andrej Granatier, Marián Mlynarčík,
Mária Veselská a Mária Kucbelová zúčastnili XI. ročníka súťaže v Bratislave v novembri
2008. V konkurencii stodesiatich cvičných firiem obsadili 5. miesto a získali vstupenku na
medzinárodný veľtrh cvičných firiem do Prahy. Student tour vznikla v roku 2002 je zameraná
na poskytovanie a sprostredkovanie školských výletov a sprievodcovských služieb na Orave.
Ponúka široký sortiment služieb v malebnom prostredí nášho regiónu. V tomto roku rozšírila
svoje služby o Eko – tábory, ktoré sú spojené s výletmi do okolia a ozdravovaním prírody.
Ekologické tábory majú upozorňovať na problematiku životného prostredia. Študenti chceli
takto pomôcť prírode a reprezentovať svoju školu.
Hotelová akadémia v Dolnom Kubíne pridelila svojím maturantom ako jednu z úloh
praktickej skúšky pripraviť výstavný stánok s prezentáciou niektorej krajiny Európy.
Podujatie dostalo názov „Deň Európy“. Maturanti si tak vyskúšali aj svoje manažérske
schopnosti, lebo museli si zabezpečiť priestor, pozvať hostí, akciu spropagovať atď.
Najúspešnejšie si počínali študenti A. Papová, J. Langsfeldová, I. Koreňová a L. Olexa pod
vedením učiteľky Kataríny Okoličányovej.
Študenti Hotelovej akadémie v Dolnom Kubíne sa zúčastnili medzinárodnej barmanskej
súťaže „Štiavnický pohár“ v Banskej Štiavnici. V kategórii jednotlivcov bol úspešný Jozef
Bakoš, v kategórii družstiev sa na 2. mieste umiestnili Jozef Bakoš s Lukášom Jackulíkom
a Lukáš Jackulík sa umiestnil na 3. mieste v disciplíne čapovanie a servis piva.
Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne s občianskym združením Cesty sa zapojili do
výchovno-vzdelávacieho programu pod názvom „Jedna z ciest“, ktorý podporilo aj Mesto
Dolný Kubín z grantového programu Šanca pre všetkých. Skupina študentov pod vedením
učiteľov Zdenky Maťkovej, Janky Andrisovej a Michala Batunu sa tak mohli zúčastniť
prvého výchovno-vzdelávacieho pobytu v horárni Raciborí v júni 2008 s cieľom rozvíjať
a upevňovať životné zručnosti mladých ľudí a podporiť ich osobnostný rozvoj. Ďalšie
podujatie pre pedagógov sa konalo v septembri 2008 – dvojdňové vzdelávanie triednych
učiteľov. Zúčastnilo sa ho sedemnásť učiteľov.
Učitelia Obchodnej akadémie predmetov účtovníctva pripravili počas prázdnin nové
účtovné texty pre študentov, v ktorých boli hodnoty uvedené v eurách. Takže maturanti by
mali byť dobre pripravení pre praktický život. Dňa 18. septembra 2008 sa na Obchodnej
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akadémii v Dolnom Kubíne konal celoslovenský seminár k zavedeniu eura. Ing. Zuzana
Kubačková, daňová poradkyňa, veľmi zaujímavo a profesionálne zoznámila prítomných so
základnými právnymi normami, problémami súčasného duálneho účtovania na euro
a prechodu účtovania na euro. Prítomní učitelia sa počas výkladu zaujímali o rôzne praktické
veci a spoločne preriešili viacero príkladov. Ďalšou časťou seminára bola problematika
dovozu a vývozu v rámci euro zóny so zameraním na daň z pridanej hodnoty. Pútavým
spôsobom ju vysvetlila učiteľka OA Blanka Majcherová.
Študenti Obchodnej akadémie vedeli už v novembri 2008 všetky fázy zavádzania eura.
Štvrtáci dokázali sami zostaviť kalkuláciu pre podnikateľa, účtovali v novej mene a zvládali
všetky pravidlá platné od 1. januára 2009. Dňa 10. novembra 2008 privítali medzi sebou
europoslanca Miroslava Mikolášika, ktorý im rozprával o práci europarlamentu a zavedení
eura na Slovensku. Organizátormi podujatia boli učiteľky Alena Zelinová a Danka Sabaková
s cvičnou firmou PRONO.
Obchodnú akadémiu navštevovalo 569 žiakov v troch študíjnych odboroch. Študenti
mali možnosť poracovať v 31 záujmových krúžkoch. Dňa 26. septembra 2008 mala škola
slávnosť pri príležitosti 40. výročia svojho založenia pod názvom Stredná ekonomická škola.
Oslava výročia začala v ranných hodinách v priestoroch školy. Riaditeľ Karol Kmoško
prezentoval pozvaným hosťom pôsobenie a aktivity školy. Nasledovala slávnostná akadémia
v Mestskom kultúrnom stredisku s kultúrnym programom. Nechýbali hostia z družobnej školy
v Liberci. Priateľské styky týchto škôl trvajú už 33 rokov. Podujatia sa zúčastnil aj predseda
Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár.
Dňa 20. novembra 2008 sa na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne uskutočnil VI.
ročník „Dňa otvorených dverí“. Návštevníci si mohli pozrieť priestory školy, výsledky práce
záujmových krúžkov, ich činnosť, modelové hodiny a prezentácie. Páčila sa im aula školy
a interaktívne tabule v triedach.
Študenti Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne sa dňa 26. novembra 2008 zúčastnili
vo svojej škole prezentácie knihy Petra Hubu „Matej Klinovský“. Publikáciu predstavila
pracovníčka Oravskej knižnice Miriam Kazimírová, ktorá spisovateľovi položila aj niekoľko
otázok o diele.
Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne sa zapojilo do projektu „Školy –
partneri budúcnosti“, ktorý inicioval minister Spolkovej republiky Nemecko Frank Walter
Steinmeier a jeho cieľom bolo vytvoriť sieť najmenej s tisíckou partnerských škôl a umožniť
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mladých ľuďom vzdelávanie v nemeckom jazyku o kultúrnom a spoločenskom vývoji v tejto
krajine. Do projektu sa zapojili dolnokubínski gymnazisti pod vedením učiteľky nemčiny
Daši Janigovej. V úvodných aktivitách bolo gymnázium úspešné a získalo možnosti
materiálnej a odbornej pomoci pre študentov, napríklad možnosť zúčastniť sa jazykových
kurzov a pobytov v Nemecku. Cez letné prázdniny sa traja žiaci gymnázia Lenka Štítiková,
Jana

Trknkócyová

a Martin

Naništa

zúčastnili

trojtýždňového

jazykového

kurzu

v Neudietendorfe pri Erfurte v Nemecku.
Učitelia gymnázia v predmetových komisiách začali pripravovať nové školské
vzdelávacie programy už v apríli 2008 v zmysle nového školského zákona, ktorý vstúpil do
platnosti od 1. septembra 2008.
Regionálna kancelária Slovenského národného strediska pre ľudské práva v Dolnom
Kubíne zorganizovala v posledný májový piatok 2008 vzdelávaciu aktivitu pod názvom
„Nediskriminačný klub“ pre študentov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.
Študenti sa dozvedeli o pôsobnosti strediska, jeho štruktúre, úlohách, oboznámili sa
s históriou ľudských práv, ich význame a delení. Pozreli si dva filmy - „Farebný národ
a Rozdelení hranicami, rozdelení vierou“ s ľudsko-právnou tematikou. Nasledovala živá
beseda o národnostných menšinách v našej

spoločnosti, ich akceptácii i osobných

skúsenostiach s rasizmom a nepochopením odlišnosti.
Absolventi Gymnázia POH v Dolnom Kubíne, ktorí maturovali pred 50 rokmi sa zišli
v júni 2008 na spoločnom stretnutí. Z profesorov, ktorí ich vyučovali už žiaden nežil.
Organizátorom stretnutia bol Štefan Jakoby, evanjelický farár v Jasenovej. Všetci nadšene
privítali medzi sebou MUDr. Ivana Biela, ktorý v roku 1968 emigroval do Kanady. Niektorí
sa usadili a žili v Českej republike. Spomienky na študentské časy ožili pri prezeraní
maturitného tabla, potom navštívili hrob P. O. Hviezdoslava a všetkých v našom meste
srdečne privítal zástupca primátora Roman Matejov.
Letné prázdniny využila škola na renováciu niektorých tried. Rekonštrukcia sa týkala
hlavne prízemia gymnaziálnej budovy. Podlahy boli staré, drevené, pod nimi hlina, všetko to
časom zvlhlo, zapáchalo a hygienici neustále upozorňovali na nedostatky. Podarila sa
rekonštrukcia podláh v šiestich triedach a prestavba jednej jazykovej učebne.
Niektorí študenti Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prof. M. Sabakovou a študenti cvičnej
firmy PRONO z Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne s prof. D. Sabakovou absolvovali
exkurziu do mincovne v Kremnici, kde sa razili slovenské euromince. Výkon jedného stroja
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na razenie mincí bol 600-700 mincí za minútu. Sprievodkyňa po mincovni im povedala
množstvo zaujímavostí a všetkým sa exkurzia páčila. Pozreli si aj pamiatky starej Kremnice.
Stredná zdravotnícka škola v Dolnom Kubíne pripravovala do života zdravotníckych
asistentov a sanitárov, ktorí sú spôsobilí vykonávať základné ošetrovateľské, asistentské
a administratívne

činnosti

v zdravotníckych

zariadeniach

a zariadeniach

sociálnej

starostlivosti. Škola mala nového riaditeľa PaedDr. Petra Takáča od 8. januára 2008, po
odchode riaditeľky Mgr. M. Koklesovej do dôchodku.
Stredná odborná škola zdravotnícka v Dolnom Kubíne získala osvedčenie o akreditácii
kurzu prvej pomoci s názvom: „Kurz prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie
a vodičov.“ Na SZŠ pracovalo pätnásť krúžkov záujmového vzdelávania. Napríklad „Poznaj
svoje telo, Drogy a ja, jazykové krúžky, Internetová čajovňa, Evička a deti, Pripravme sa na
vysokú školu, Základy prvej pomoci, Cesta za mojím snom, Pohybová kultúra, Šikovné ruky,
Digitálny svet web-net...“. Niektoré krúžky pracovali aj v domove mládeže SZŠ.
František Košarišťan, študent štvrtého ročníka Strednej zdravotníckej školy v Dolnom
Kubíne, bol výnimočný študent. Zapojil sa do literárnej súťaže pod názvom „Budúcnosť
Slovenska v spoločnej Európe“ a spomedzi 33 prác sa dostal medzi sedem najlepších.
Odmenou mu bola účasť v zájazde študentov do Bruselu, kde navštívili Európsky parlament.
Dňa 20. novembra 2008 sa v Strednej odbornej škole zdravotníckej v Dolnom Kubíne
uskutočnil projekt „Hrou proti AIDS“, ktorý realizovali pracovníci oddelenia podpory zdravia
a epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne. Cieľom bola
primárna prevencia proti HIV a AIDS. Dospievajúca mládež mohla netradičným spôsobom
a hrou získať základné informácie o spôsoboch prenosu vírusu HIV, ako i o ďalších pohlavne
prenosných infekciách. Podujatia sa zúčastnilo 145 žiakov.
Súkromná odborná škola v Dolnom Kubíne vedie svojich študentov ku kreativite,
samostatnému mysleniu, individuálnej práci formou rôznych projektov. V triede bol nízky
počet žiakov – od desať do sedemnásť, čo bolo zárukou individuálneho prístupu pedagóga ku
jednotlivým žiakom, partnerskej a priateľskej atmosféry. Študenti vypracovávali projektové
práce so zameraním na slovenský jazyk, literatúru, cudzie jazyky, environmentalistiku,
dejepis, ekonomiku a manažment. Svoje projekty prezentovali, takže rozvíjali svoje
komunikačné a jazykové schopnosti, zásady správneho vystupovania a vyjadrovania sa.
Riaditeľka Anna Hrivnáková o škole povedala: „Sme škola podnikania, zameriavame sa
okrem štúdia ekonómie a podnikovej ekonomiky predovšetkým na podnikanie, podnikateľské
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analýzy, manažment. Študenti získavajú aj vedomosti z oblasti práva. Poznatky z exkurzií
a besied rozvíjajú v cvičnej firme, kde sa venujú nimi zvolenej podnikateľskej činnosti. Pri
riešení reálnych situácií spojených s činnosťou tejto firmy, nadobúdajú potrebné zručnosti
a skúsenosti, rozširujú si vedomosti a takýmto spôsobom sa pripravujú na založenie ich
vlastných firiem po skončení štúdia. Študenti využívali odborné časopisy Trend a Profit
v rámci projektu

- Myslím ekonomicky. O ekonomickom vývoji firmy majú možnosť

rozhodovať v projekte On-line ekonómia. Medzi ďalšie projekty, do ktorých boli zapojení
patrili: Banky v akcii, Moderná škola, eTwinning.“ Študenti nosili v škole rovnošatu.
Základná umelecká škola Petra Michala Bohúňa v Dolnom Kubíne mala 50 rokov.
V tomto školskom roku navštevovalo odbory hudobný, výtvarný a tanečný 740 žiakov, čo
bolo o 68 žiakov viacej ako v minulom roku. Riaditeľ PaedDr. Leonard Vajdulák s vedením
školy usiloval o rozšírenie ďalších odborov – filmového a dokumentárnej tvorby, réžie,
scénaristiky, scénografie a pod. Z kina Choč, ktoré bolo málo využívané, chceli vytvoriť
multifunkčnú sálu, ktorá by po určitých úpravách spĺňala najvyššie parametre náročného
poslucháča v umení, o ktorého sa škola uchádzala v rámci mesta a publika. Škola sa chcela
zameriavať viac na umenie.
Mimoriadny úspech zožali žiaci husľového a klavírneho odboru ZUŠ P. M. Bohúňa na
celoštátnej súťaži Schneiderova Trnava v dňoch 10.-11. apríla 2008 pod vedením učiteliek
Márie Cuperovej, Márie Hrnčiarovej a Marty Mikšíkovej. Laureátom súťaže sa stalo trio
Mária Matisová, Jana Forgáčová a Jakub Lonský z triedy učiteľky Márie Hrnčiarovej.
Zvláštne ocenenie za interpretáciu skladby získal David Batuna a Barbora Batunová. Cenu
Spoločnosti M. Schneidra Trnavského získal Marek Kľúčik, Cenu primátora mesta Trnavy
získali Marek Kľúčik, Daniela Gazdíková, Eva Reviľáková a Viktor Babic. Spomenutí
talentovaní žiaci M. Kľúčik, M. Matisová, J. Forgáčová, J. Lonský, D. Gazdíková, E.
Reviľáková, V. Babic, D. Batuna, S. Batunová sa umiestnili aj v zlatom pásme.
V striebornom pásme sa umiestnili Daniela Gazdíková, Eva Reviľáková, David Batuna,
Barbora Barunová a v bronzovom pásme Natália Palugová.
Ďalší úspech zažili gitaristi ZUŠ na VII. medzinárodnom hudobnom festivale
v Giraltovciach dňa 18. apríla. Zúčastnili sa ho Miriam Staníková, Alica Vraniaková, Ľuboš
Slávik, Barbora Kostolanská a súťažili v prvej kategórii. M. Staníková sa umiestnila na 3.
mieste a Alica Vraniaková s Ľubošom Slávikom na štvrtom mieste.
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Počas víkendu 28.-29. apríla 2008 sa hudobníci ZUŠ zúčastnili medzinárodnej
prehliadky husľových, gitarových a violončelových tried v Poľsku. Vynikajúce umiestnenie
získali Zuzana Vajduláková, Ema Bažíková, Natália Palugová a Katarína Slušňáková.
Akordeónisti ZUŠ P. M. Bohúňa sa zúčastnili IV. ročníka celoslovenskej akordeónovej
súťaže pod názvom „Akordeón 2008“ s medzinárodnou účasťou v Tvrdošíne dňa 9. mája
2008.

Predstavilo sa 31 súťažiacich v štyroch vekových kategóriách. Medzi úspešných

Dolnokubínčanov patrili: Iveta Pavlovčíková, Andrej Kováčik, Veronika Laššáková a Jakub
Hubčík. Akordeonisti boli úspešní aj na súťaži detskej interpretácie tvorby J. Cikkera
v Banskej Bystrici. Úspešní boli Andrej Kováčik, Iveta Pavlovčíková, Jakub Hubčík
a Veronika Laššáková z triedy učiteľky Viery Vrtichovej.
Akordeónový súbor AMANDOLO pod vedením Viery Vrtichovej si pripomenul 15.
výročie svojho založenia galakoncertom v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska
v Dolnom Kubíne dňa 23. mája 2008.
Akordeónový orchester Amandolo a Akordeónové komorné teleso Musica accordeonica
zo ZUŠ P. M. Bohúňa vycestovali dňa 5. augusta do Dánska komúny Svendborg na ostrove
Fyn. Pozvanie prišlo od Mogensa Johansena z Dánska pri príležitosti 15. výročia existencie
orchestra Amandolo. V prvý deň cesty sa zastavili v Berlíne a prezreli si historické centrum.
Do 12. augusta absolvovali program, ktorý im pripravili dánski hostitelia: prijatie u primátora
komúny Svendborg, koncert na radnici, mestské slávností, plavbu k Valdemarovmu zámku,
návštevu hradu Egeskov, kde Dolnokubínčania mali dva koncerty. Dňa 12. augusta mali
koncert v Legolande a nasledujúci deň navštívili Kodaň, kde sa večer predstavili koncertom.
Po koncerte sa 45 Dolnokubínčanov stalo hosťami slovenskej ambasády v Dánsku. Posledný
deň pobytu absolvovali prehliadku hlavného mesta, kráľovský palác, jeho záhrady, zastavili
sa pri soche malej morskej víly a pekným zážitkom bol výlet loďou.
Základná umelecká škola I. Ballu v Dolnom Kubíne mala vynikajúcich žiakov
výtvarníkov, ktorí sa zúčastnili už po siedmy krát výtvarnej súťaže „Malé grafické formy
Vrútky 2008“. Porota posúdila 1033 výtvarných prác, z ktorých postúpilo 99 z 30 škôl. Medzi
úspešných Dolnokubínčanov patrili Matúš Vidiečan, Tatiana Kolenová a Alex Petrenka.
ZUŠ v dňoch 17.-28. mája 2008 usporiadala medzinárodný hudobný festival pod
záštitou primátora mesta Dolný Kubín. Zúčastnili sa ho hudobníci z Poľska, Česka
a Ukrajiny.
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Dolnokubínske základné umelecké školy pripravili pre svojich absolventov slávnostné
odovzdávanie vysvedčení v obradnej sále Mestského úradu v Dolnom Kubíne. Podujatia sa
zúčastnil aj zástupca primátora mesta Mgr. Roman Matejov a v príhovore poďakoval za
reprezentáciu školy a mesta. Riaditeľ ZUŠ P. M. Bohúňa odovzdal vysvedčenia 51
absolventom, z toho 15 skončilo výtvarný odbor a ostatný hudobný odbor. Šesť žiakov prijali
na konzervatória do Žiliny a Bratislavy. ZUŠ P. M. Bohúňa udelila titul „mimoriadny
absolvent“ dvom študentom – Márii Matisovej a Marekovi Kľúčikovi. Riaditeľ ZUŠ Ivana
Ballu Karol Hromádka odovzdal vysvedčenia 45 absolventov hudobného a výtvarného
odboru. Medzi najlepších študentov patril Ján Fačko, ktorý hral na domácich i zahraničných
pódiách. Škola mala za sebou devätnásť rokov činnosti.
Učitelia a žiaci ZUŠ Ivana Ballu absolvovali vianočné koncerty dňa 16. decembra 2008
v Jezuitskom kostole v Ružomberku a na medzinárodnej výstave Vianočná pohľadnica
v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíine. Dňa 17. decembra 2008 vystupovali
v katolíckom kostole na Kňažej, popoludní zahrali pásmo vianočných kolied poslancom na
mestskom zastupiteľstve v Dolnom Kubíne a vyvrcholením dňa bol vianočný koncert
v evanjelickom kostole. Duchovnú stránku Adventu a Vianoc pripomenula farárka Erika
Stančeková. O vynikajúce hudobné kvality koncertu sa postarali Juraj Tomadlík hrou na
akordeón, ľudová hudba Karola Hromádku so sólistkou Lúčnice Petrou Vraňákovou. Na
záver sa pridali flautisti, huslisti a gitaristi, aby mohutne zaznela melódia koledy Tichá noc.
Domček - Centrum voľného času v Dolnom Kubíne ponúkal počas jarných prázdnin
„Jarný prímestský tábor“ v dňoch 18.-22. februára 2008 pre žiakov. Zúčastnilo sa ho šesťsto
detí z mesta. Deti sa zúčastnili netradičných tvorivých dielní (hlina, drôt, maľovanie na sklo),
športových a zábavných súťaží, stolno-tenisových pretekov, vychádzky na Jeleniu farmu,
hľadania pokladu, výletu do Ružomberka, na Kubínsku hoľu, dňa v ZOO klube, zimnej
olympiády a návštevy plavárne.
Domček CVČ ponúkal v roku 2008 nové záujmové útvary ako napr. Domčeknoviny vydávanie novín Domčeka a tvorba web stránky, Le parcure – prekonávanie prekážok, kurz
ruského jazyka pre SŠ, techniku

drôtovanie pre pokročilých, prácu s internetom pre

dospelých a seniorov, petang pre žiakov 5.-9. roč. ZŠ, kurz sebaobrany pre moderné ženy,
tkanie, paličkovanie a hru na klavír. Petang je hrou aj športom, ktorá pochádza z Francúzska.
Princípom hry je hodiť kovovú guľu (0,8-0,8 kg) čo najbližšie k drevenej či plastovej guličke
(priemer 25-35 mm). Hádzalo sa dvoma alebo troma guľami.
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CVČ Domček v spolupráci s predmetovou komisiou zemepisu a ZŠ A. Radlinského
v Dolnom Kubíne zorganizoval dňa 12. februára 2008 okresné kolo geografickej olympiády.
Žiaci riešili tri testy. Prvý bol zameraný na región Oravy, ďalšie dva na teoretickú a praktickú
časť. Z celkového počtu 52 súťažiacich sa najlepšie umiestnil žiak prímy z dolnokubínskeho
gymnázia Juraj Jonák, ktorý získal 99 bodov zo 100. Ďalšou úspešnou Dolnokubínčankou
bola ôsmačka Alena Žákovičová zo ZŠ A. Radlinského v Dolnom Kubíne. Medzi deviatakmi
bola úspešná Veronika Štyráková zo ZŠ A. Radlinského v Dolnom Kubíne. Na druhý deň sa
konala olympiáda z biológie v kategórii C. Z Dolného Kubína boli úspešní žiaci Miroslav
Bohucký a Beáta Bohucká, obidvaja zo ZŠ J. Matúšku v Dolnom Kubíne.
Domček CVČ pripravil v mesiaci apríl 2008 športové podujatia (futbal), vedomostné,
súťaže (výtvarná, recitačná, fotografická, najzdatnejší siedmak), filmové popoludnie, tvorivé
dielne, čistenie studničky a lesíka na Kuzmínove v rámci podujatia Deň Zeme, výstavu
exotické vtáctvo, Jašidielko. Cez letné prázdniny ponúkal tábory v Rajeckých Tepliciach,
Kováčovej a prímestské tábory v štyroch turnusoch. Pobytových táborov sa zúčastnilo 171
detí a prímestských táborov 85 detí.
Zamestnanci ZOO klubu pripravili pre občanov mesta Deň otvorených dverí dňa 18.
mája 2008. Deti, rodičia i starí rodičia si mohli pozrieť chované zvieratá, o ktoré sa starali
nielen zamestnanci ale aj krúžok detí „Chovateľ“. V ZOO klube sa nachádzali terárijné
živočíchy (napr. 4-metrový pytón tigrovaný, užovky, korytnačky), akváriové ryby, exotické
vtáctvo a hlodavce.
Dňa 17. septembra 2008 sa v Domčeku CVČ konal Deň otvorených dverí. Deti, mládež
i dospelí si mohli vyskúšať rôzne tvorivé dielne ako práca s drôtom, točenie na hrnčiarskom
kruhu, prácu s papierom a prírodným materiálom. Veľký záujem bol o maľovanie na tvár a o
zvieratká v ZOO klube. Vyskúšali si stolové fantasy hry, autodráhu, stolný tenis, počítače
a dopravné pexesso.
Domček CVČ zorganizoval v dňoch 12.-14. septembra 2008 exkurziu do Bratislavy pri
príležitosti Comics Salónu 2008. Deti si pozreli zaujímavé filmové trháky, dozvedeli sa o scifi, fantasy a horore, zúčastnili sa prednášok a workshopov na tému anime, mangy, hier,
komiksu a popkultúry, besied o japonskej kultúre.
Domček CVČ organizoval počas školského roka pre deti zábavné stredy. V tento deň
deti nemali domáce úlohy a tak sa mohli venovať hrám a zábave. Deti mali k dispozícii
stolový futbal, počítače, miestnosť pre tvorivé dielne na výtvarnú prácu.
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Súkromné centrum voľného času LAURA vykonávalo svoju činnosť v súlade
s cieľmi občianskeho združenia LAURA, združenia mladých, ktorého cieľom činnosti je
predchádzať negatívnym javom a vplyvom v živote mladého človeka. Osobitnú pozornosť
venovalo deťom a mladým z prostredia znevýhodneného po stránke ekonomickej, citovej,
morálnej a duchovnej. SCVČ Laura ponúkalo rovesnícke a záujmové skupiny pre aktívne,
pozitívne a zmysluplné využitie voľného času a hodnotné prežívanie obdobia dospievania
prostredníctvom výchovno-vzdelávacích, spoločensko-kultúrnych a športových programov.
Jednou z priorít je formácia dobrovoľníkov a animátorov v práci s deťmi. Celé výchovné
pôsobenie sa deje na princípoch a zásadách preventívneho systému Jána Bosca a seleziánskej
skúsenosti. Detský spevácky zbor a kapela poriadali vystúpenia pre rodičov pri rôznych
slávnostiach. V rovesníckych skupinách deti a mladí zdolávali prosociálne umenie života
a vyhrávali zápasy medzi sebou pri osvojovaní si životných zásad a postojov pre krajšie
spolunažívanie s druhými. V rámci biblických krúžkov absolvovali jednodňové výlety do
Spišskej Kapituli, Levoče a Prešova. „Oratko“ sa nazývali klubové činnosti – stolný tenis,
futbal, volejbal, tenis, basketbal a spoločenské hry „Mediálny tím“ sa zameriaval na prácu
s kamerou, fotoaparátom a strihom pravidelne zachytával činnosť centra. Medzi príležitostné
akcie patrili prázdninové tábory, školenia dobrovoľníkov, súťaže, festivaly a mládežnícke
podujatia.
V dňoch 5.-6. marca 2008 sa konalo okresné kolo v biblickej olympiáde ZŠ a SŠ
v Dolnom Kubíne. Medzi ZŠ sa na prvom mieste umiestnilo družstvo CZŠ A. Radlinského
a medzi SŠ študenti Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Takže postúpili do
diecézneho kola v Spišskej kapitule.
Materská škola na Banisku pravidelne počas roka organizuje rôzne akcie, na ktoré
pozýva dôchodcov a starých rodičov škôlkárov. Dňa 13. marca 2008 deti so seniormi
maľovali veľkonočné vajíčka, plietli korbáče a kreslili veľkonočné pozdravy. Riaditeľka MŠ
Alena Zvarová si pochvaľovala spoluprácu, lebo seniori boli ochotní a deti sa od nich
mnohému naučili. Aj v školskom klube na ZŠ a MŠ Kňažia deti maľovali kraslice so svojimi
vychovávateľkami. Domček CVČ pripravil pre deti tvorivé dielne s veľkonočnou tematikou.
Zúčastnili sa ich deti z mesta s rodičmi a deti z detského domova v Istebnom. Deti maľovali
vajíčka, modelovali ozdoby z hliny, vyrábali jarné kvietky z krepového papiera. Pre mamičky
bola zatiaľ pripravená prezentácia kozmetiky Oriflame, kde sa mohli bezplatne nalíčiť
a dozvedieť o nových trendoch v líčení.
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Materská škola na Banisku pod vedením riaditeľky Aleny Zvarovej pripravila program
pre starých rodičov a seniorov sídliska pri príležitosti „mesiaca úcty k starším“ dňa 24.
októbra 2008. Zišlo sa ich tu okolo päťdesiat. Deti starkým zarecitovali básničky, zaspievali,
zatancovali, pripravili im darčeky a malé občerstvenie.
Materská škola na Námestí Slobody aj v tomto roku zorganizovala pre deti Šarkaniádu –
púšťanie šarkanov dňa 23. októbra 2008.
Materská škola III v Dolnom Kubíne rozvíjala fantáziu a výtvarný talent detí
každoročne v jeseni, keď dozrelo množstvo zeleniny a ovocia. Rodičia ich poprinášali do
škôlky a deti vytvorili množstvo rozprávkových postavičiek a zvierat, napr. z cukety ježka.
Nechýbali ani tradičné figúrky z gaštanov, šípok a lístia. Všetky dielka boli vystavené.
Domov sociálnych služieb so Špeciálnou základnou školou v Dolnom Kubíne sa
venoval deťom po zdravotno-výchovnej i vzdelávacej stránke. Vytvorili divadelný súbor
„Kde si sa vzalo“ a v tomto roku nacvičili hru „Frenky junior“ po vedením autorskej dvojice
Móricová – Jurík. V máji postúpili do krajského kola divadelnej súťaže špeciálnych škôl
a získali cenu. Spolupracovali s Oravskou galériou, ktorá ich pozvala na Deň detí, kde sa
predstavili s hrou „O hríbiku a zvieratkách“. Dňa 4. júna 2008 usporiadali spevácku súťaž.
Niektorí dolnokubínski

seniori sa rozhodli študovať na Univerzite tretieho veku

v Dolnom Kubíne, ktorá je súčasťou Univerzity Mateja Béla v Banskej Bystrici. Dňa 26.
novembra 2008 mali poslucháči I. ročníka slávnostnú imatrikuláciu. Celkom 57 študentov
seniorov si vybrali za premety štúdia anglický jazyk, zdravú výživu, alternatívnu medicínu
a psychológiu.

Kultúra

Oravská galéria v Dolnom Kubíne začala výstavnú sezónu roku 2008 dňa 18. januára
2008 vernisážou tvorby výtvarníka Emila Semanca (*1953 v Čertižnom) pod názvom „Bez
práce nie sú koláže“. Autor sa zaoberal tvorbou imaginatívno-fantazijných koláži, výtvarnou
teóriou, úžitkovou grafikou a knižnou ilustráciou. Vystavoval v Snine, Trenčianskych
Tepliciach, Starej Ľubovni, Košiciach, Humennom, viackrát v Bratislave i zahraničí. Výstava
trvala do 2. marca 2008.
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V rámci prezentácie zahraničného výtvarného umenia a kultúrnej výmennej spolupráce
Žilinského samosprávneho kraja a Malopoľského vojvodstva pripravila Oravská galéria pri
príležitosti 30. výročia založenia BWA výstavu III. Medzinárodné bienále pastelu Nowy Sacz
2006, na ktorej sa predstavilo 138 autorov z 23 krajín Európy, Blízkeho Východu, USA
a Japonska. Záujemcovia si mohli pozrieť výstavu od 18. januára do 2. marca 2008.
Riaditeľka Oravskej galérie PhDr. Eva Luptáková k výstave dodala: „Je veľmi dobrou
príležitosťou urobiť si medzinárodnú konfrontáciu, ktorá nám ukáže, kde sa v tej či onej
oblasti práve nachádzame, aby sme sa neukolísali dosiahnutými výsledkami, ale mohli sa
porovnávať s tým, čo sa dosiahlo niekde inde.“
V Oravskej galérii sa dňa 6. marca 2008 konali vernisáže dvoch výstav. Vo veľkej
výstavnej sieni to boli diela Spolku výtvarníkov Slovenska pod názvom „Metamorfózy
maľby“ pri príležitosti 15. výročia založenia SVU. Návštevníci si mohli pozrieť diela 40
významných výtvarníkov troch generácii napr. Hložníka, Laluhu, Kompánka, Krivoša,
Jakabčiča, Rudavského, Zimku, Hološku, Studeného a ďalších. Mladí umelci Polák, Oravec,
Chabadová, Krajčová a najmladší Hardi, Čunderlíková, Gerboc, Mareš, Mesárošová a iní
posúvali možnosti maľby od jej klasických podôb do nových dimenzií. Výstava trvala do 20.
apríla 2008. V malej výstavnej sieni si návštevníci pozreli tvorbu Jaroslava Kubičku (*1930)
pod názvom „Projekty a realizácie sôch“. Výstava bola retrospektívnym pohľadom na
celoživotnú tvorbu sochára, ktorý žije a pôsobí v Dolnom Kubíne. Jeho najväčšou inšpiráciou
bola vždy krajina a úprimný vzťah k prírode. Tie podnietili vznik nespočetných kresbových
záznamov, v ktorých sa zmyslové prvky reality menia na geometrické tvary. Kubička chápe
umenie ako proces nepretržitý a neuzatvorený, v ktorom jeden podnet, nápad, problém,
myšlienka, krajina, či farba, odraz vo vode alebo hudobná skladba boli inšpiráciou k záznamu
a tvorbe sochy či obrazu, ktoré autor nikdy nepovažoval za definitívne ukončené. Hosťom
vernisáže bol skladateľ Víťazoslav Kubička.
Oravská galéria si pripomenula 110 rokov od narodenia výtvarníka Arnolda Weisza
Kubínčana (*1898 †1945 v koncentračnom tábore Sachsenhausen), ktorý sa cítil s Oravou
natoľko zviazaný, že jej venoval celé svoje výtvarné dielo. Po meste Dolný Kubín prijal
k svojmu menu a priezvisku prídomok Kubínčan.
Nové výstavy pripravila Oravská galéria v apríli. Dňa 24. apríla 2008 sa konala vernisáž
výstavy diel Mareka Ormandíka a Davida Čárskeho pod názvom „Maľba“ vo veľkej
výstavnej sieni. Druhá výstava diel Romana Rembovského mala názov „Obrazy inak“.
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OG v spolupráci s Bábkovým divadlom v Žiline pripravila netradičnú výstavu pod
názvom „Čo sa skrýva za oponou“ v autorskej koncepcii Petra Tabačeka a Juraja Poliaka.
Množstvo vystavených rozprávkových bábok prilákalo návštevníkov, dokonca OG predĺžila
dobu výstavy pre veľký záujem.
V dňoch 19. júna – 7. septembra 2008 sa v Oravskej galérii konali dve výstavy. V malej
výstavnej sieni si návštevníci mohli pozrieť výstavu pod názvom „Defragmentácia maľby“,
ktorej názov je odvodený z počítačovej terminológie. Vystavovala trojica výtvarných
umelcov z Békešskej Čaby z Maďarska Atilla Fazekas, János Gnandt a Lászlo Lonovics tri
rozdielne umelecké programy, odlišné spôsoby práce a technologické postupy.
Vo veľkej výstavnej sieni výstava diel Rudolfa Fila a Ivana Csudaia pod názvom „Tretia
ruka“ poskytovala originálne výtvarné rukopisy a princípy vrstvenia farebných plôch, ktorý je
u každého autora iný. V maľbách Rudolfa Filu vrchná vrstva funguje ako premaľba, ktorá
nielenže prekrýva menšie či väčšie časti podmaľby, ale zároveň podmaľbu vlastne
originálnym a výsostne maliarskym spôsobom interpretuje, upozorňuje na detaily, ktoré sa
síce nachádzali vo vizuálnom poli, ale boli nevidené. Ivan Csudai vrstvením dosahuje jednak
tvorbu nových figúr a jednak dodáva poprediu zvláštne symbolické pozadie, ktoré vytvára
imaginárnu hĺbku obrazov. Nad výstavou prevzal záštitu predseda Národnej rady Slovenskej
republiky Pavol Paška, minister kultúry SR Marek Maďarič a predseda Žilinského
samosprávneho kraja Juraj Blanár.
Oravská galéria v tomto roku usporiadala V. ročník výstavy detských prác pod názvom
„Kreslili sme v galérii“. Výstava trvala od 25. júna do 31. júla 2008.
Oravská galéria pripravila pre verejnosť v závere roka 2008 výstavu, ktorej vernisáž sa
konala 23. novembra. Vo veľkej výstavnej sieni sa predstavil svojou tvorbou Marek Vrzgula
pod názvom „Chvíľu horím, chvíľu tliem“. Názov výstavy bol odvodený od rovnomenného
obrazu umelca a vystihuje ambivalentnosť jeho tvorby, v ktorej sa striedajú obdobia explózie
vášni s fázami, kedy nad emociami víťazí rozum a konštruktívna geometria.
Oravská galéria pripravila pre verejnosť výstavu diel výtvarných umelcov Ondreja
Zimku st., Ondreja Zimku ml. a Miliny Zimkovej vo veľkej výstavnej sieni a Zdenka Bugáňa
v malej výstavnej sieni. Záujemci si ich mohli pozrieť od. 27. novembra 2008 do 18. januára
2009. V malej výstavnej sieni bol výber z tvorby Zdenka Bugáňa pod názvom „Snívanie“.
Autor sa predstavil ťažiskovo figurálnymi dielami, ktoré ako celok pôsobia pastózne.
Kombinuje materiály – maľuje olejovými farbami na plátne alebo dreve, reliéfne podklady
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tvorí pieskom, sadrou, textilom alebo lepidlami a používa plechovú koláž. Farebnú škálu
zvolil premyslene úsporne od monochrómu cez bielu či modrú s občasným akcentom
červenej. Kurátorkou obidvoch výstav bola riaditeľka Oravskej galérie PhDr. Eva Luptáková.
Hudobným hosťom vernisáže boli absolventi ZUŠ P. M. Bohúňa a operný spevák Pavol
Kubáň.
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava zažilo v roku 2008 výbornú sezónu. Navštívilo
ho 218.880 návštevníkov, teda o 43.000 viacej ako v roku 2007. Z tohto počtu sa jednalo
o 62% Slovákov, 24% Poliakov, 7% Čechov a 7% ľudí inej národnosti.
OM začalo sezónu vo Florinovom dome výstavou fotografií Ivana Farbáka z Jasenovej.
Venoval sa nielen krajinnej fotografii, architektúre starých budov, ale aj portrétom rockových
hviezd. Výstava Focus trvala do 11. februára 2008.
Dňa 5. apríla 2008 sa v Oravskom múzeu v Dolnom Kubíne konal koncert významnej
huslistky Jely Špitkovej a klaviristky Ildikó Baloghovej. Organizátorom podujatia bola
Základná umelecká škola P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne. Odzneli diela G. H. Handla, L.
van Beethovena, J. Brahmsa a P. Sarasateho.
V dňoch 8. septembra až 27. októbra 2008 ponúkala výstavná sieň Florinovho domu
výstavu pod názvom „Rastliny našich lesov“. Návštevníkom priblížila základné typy, funkcie
a význam oravského lesa.

Výstava bola veľmi vhodná a poučná pre žiakov základných

a stredných škôl.
Oravské múzeum si pripomenulo 140. výročie svojho založenia otvorením výstavy
a slávnostným stretnutím v Čaplovičiane v Dolnom Kubíne.
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne pripravila dňa 28. januára
2008 stretnutie záujemcov o históriu s tvorcami almanachu o meste Dolný Kubín pod názvom
„Dolný Kubín na ceste stáročiami“. Almanach bol venovaný vojenskej histórii v Dolnom
Kubíne a dejinám kasárni. Štúdiu o vojsku v Dolnom Kubíne v rokoch 1604-2002 napísala
PhDr. Soňa Maťugová.
Žilinský samosprávny kraj s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka v Dolnom
Kubíne pripravili v čitárni knižnice stretnutie s europoslancom Dolnokubínčanom MUDr.
Miroslavom Mikolášikom dňa 15. februára 2008. Besedovalo sa o oravskej kultúre,
dejateľoch, hudbe i práci v Európskom parlamente.
Počas „Týždňa slovenských knižníc“ v dňoch 10.-14. marca 2008 pripravila Oravská
knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne nasledovné podujatia: preberanie ceny Slovenskej
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asociácie

knižníc SAKÁČIK 2008 za realizáciu projektu „Spoločný slovensko-poľský

knižničný rok“, výstava knižných propagačných materiálov reklamnej agentúry ZRNO,
besedu so spisovateľmi Miroslavom Sanigom a Milošom Jesenským, workschop pre seniorov
v čitárni knižnice o používaní mobilného telefónu, zápis žiakov 1. ročníka a pasovanie
Rytiera pekného slova. Deviaty ročník podujatia začal dňa 10. marca 2008 udelením ocenenia
Oravskej knižnici A. Habovštiaka. Riaditeľ Oravskej knižnice PhDr. Milan Gonda prevzal
cenu Sakáčik od Slovenskej asociácie knižníc za spoločný slovensko-poľský knižničný rok,
zrealizovaný v spolupráci s partnerskou knižnicou v poľskej Limanowej a s finančnou
podporou z programu INTERREG III A. Okrem morálneho významu pre ocenenú knižnicu
znamenala aj finančnú čiastku na nákup dokumentov. OK nakúpila učebnice pre študujúcich
na vysokých školách.
Beseda so spisovateľom, prírodovedcom a charizmatickým človekom Miroslavom
Sanigom sa konala v dolnokubínskom Domove dôchodcov pre seniorov. Bola otvorená
výstava knižných a reklamných produktov dolnokubínskej reklamnej agentúry ZRNO.
Skutočne netradičným spôsobom sa v knižnici konala tvorivá dielňa pre seniorov
k používaniu mobilných telefónov ako všestranného komunikačného prostriedku, ktorú viedol
zástupca mobilného operátora.
Prváčikovia boli bezplatne zapísaní za čitateľov knižnice a zároveň pasovaní za
Rytierov pekného slova. Záver knižničného týždňa tvorila beseda študentov Obchodnej
akadémie v Dolnom Kubíne so spisovateľom MVDr. Milošom Jesenským (riaditeľom
Kysuckého múzea), ktorý sa zaoberá záhadami a mysterióznymi javmi a jeho knihy
vychádzajú aj v zahraničí.
Oravská knižnica v spolupráci s občianskym združením „Orbis Libri“ sa zapojila do
projektu “Budem Pavol Dobšinský alebo Picasso?“ pri príležitosti 180. výročia narodenia P.
Dobšinského. Prvá aktivita sa uskutočnila na ZŠ P. Škrabáka dňa 17. júna 2008 hlasným
čítaním rozprávok žiakom riaditeľkou Máriou Kubisovou, hercom Romanom Večerekom
a pánom Dušanom Ruttkayom z Klubu dôchodcov v Dolnom Kubíne.
Na Základnej škole M. Kukučína sa podobné podujatie konalo dňa 23. júna 2008.
Okrem toho žiaci vypočuté rozprávky ilustrovali a ich výtvarné práce boli vystavené
záujemcom vo výstavnej sieni Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne.
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne vyhlásila regionálnu súťaž
„Kniha roka 2008“. Išlo o prvý ročník súťaže. Medzi kritéria navrhnutej knihy na nomináciu
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boli požiadavky spätosti s regiónom Oravy a rok vydania 2008. Knihy mohli byť z oblasti
krásnej, náučnej alebo detskej literatúry, alebo mohlo ísť aj o obrazovú publikáciu.
Nominované knihy boli vystavené v čitárni Oravskej knižnice, aby si ich čitatelia mohli
prezrieť a dať im svoj hlas v termíne od 1. septembra 2008 do 15. januára 2009. O výsledkoch
súťaže tak rozhodli čitatelia prostredníctvom anketových lístkov. Knihou roka 2008 sa stali
„Povesti spod Rozsutca“ od autora Miroslava Karcola zo Zázrivej. Monografia Dolný Kubín
sa umiestnila na druhom mieste a na treťom mieste sa umiestnili „Povesti spod Babej Hory“
od autorky Evy Kurjakovej zo Zubrohlavy.
Oravskú knižnicu v Dolnom Kubíne navštívili dňa 26. júna 2008 poľskí kolegovia
z družobného mesta Limanowej, s ktorými bol úspešne realizovaný spoločný slovenskopoľský knižničný rok v programe INTERREG III. Koordinátorom projektu bol riaditeľ
Oravskej knižnice PhDr. Milan Gonda a na poľskej strane Mariusz Kasprzyk s Jánom
Krzesinskym.

Stretnutie

bolo

výmenou

skúseností

v odborno-prezentačnej

oblasti,

vzájomnom publikovaní literárnych textov, odborných článkov a o pokračovaní spoločných
aktivít. Oravská knižnica sa chcela v ďalšom operačnom projekte zamerať na kultúrny život
Limanowej a Dolného Kubína a tak sa konzultovali otázky partnerstva, pri ktorých poradil aj
František Jedinák, riaditeľ Agentúry Sever v Dolnom Kubíne.
Unicornus (z lat. - jednorožec), klub fantastiky pri Oravskej knižnici pod vedením
Mateja Kohára, zorganizoval v dňoch 13.-14. augusta 2008 stretnutie detských fanúšikov scifi, fantasy a hororu pod názvom „Noc čierneho jednorožca“. Konali sa tvorivé dielne,
spoločenské hry, nočné čítanie a besedy. Literárna fantastika bola medzi mládežou veľmi
obľúbená. Najlepšou knihou podľa členov Unicornusu je dielo J.R.R.Tolkiena „Pán prsteňov
ako celok“. Slovenskí autori fantasy Saša Pavelková a Juraj Červenák navštívili
dolnokubínsky klub Unicornus.
Dňa 29. septembra 2008 sa v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka konala prezentácia
novej knihy autora Stanislava Markoviča pod názvom „Aforizmy“. Krstným otcom novej
knihy sa stal autorov syn Peter Markovič (SDKÚ – DS), poslanec NR SR. V programe
vystúpil Leonard Vajdulák, riaditeľ ZUŠ P. M. Bohúňa a prispel „hudobnými aforizmamy“.
Besedu s autorom viedol riaditeľ OK Milan Gonda, nazval ho lovec vlastných myšlienok
a ďalej komentoval: „Markovič je dobrým pozorovateľom života okolo seba, kriticky
posudzujúcim jednotlivé udalosti. Keď sa to skombinuje s jeho životnou zrelosťou a bohatou
žurnalistickou praxou, rola fundovaného komentátora mu plne prislúcha. Vyjadruje sa
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kultivovane, snaží sa o nadhľad, no prevažuje u neho skepsa a niekedy je u neho zreteľná až
zatrpknutosť. Zameriava sa viac na podstatu javov ako na ľúbivú formu ich podania.
V podstate veľmi málo používa základné nástroje tohto literárneho žánru, ktorými sú
paradox, slovná hračka, kalambúr. O celkovom vyznení jeho zbierky aforizmov možno
povedať, že je prevážne vážna. Markovičovi je blízka racionálna irónia, no s humorom alebo
parodizovaním sa v jeho zbierke temer nedá stretnúť. Celé dielko by sa dalo najvýstižnejšie
definovať ako citáty Stanislava Markoviča, samozrejme keby boli povyberané a povypisované
z nejakých jeho kníh. No napadá mi ešte jedna definícia tejto zbierky – myšlienkový a pocitový
denník intelektuála na začiatku 21. storočia“.
Oravská knižnica Antona Habovštiaka pripravila pre verejnosť dňa 3. novembra 2008
prezentáciu novej knihy básni autorky z Dolného Kubína Otílie Štepitovej pod názvom
„Plamienky“. O. Štepitová je učiteľka na dôchodku a k poézii má veľmi blízky vzťah.
Nechýbala na ani jednom podujatí OK, je tu jej druhý domov.
Dňa 7. novembra 2008 bola v Oravskej knižnici slávnostne otvorená poľská knižnica.
Jej fond tvorilo viac ako dvesto kníh rôznych žánrov. Za Konzulát Poľskej republiky na
Slovensku bola prítomná Uršula Szulczyková Sliwinská. Takže Poliaci, žijúci v regióne mali
k dispozícii rôzne slovníky, encyklopédie a ostatné knihy. Projekt pokračoval otvorením
podobných knižníc v Martine, Liptovskom Mikuláši a Čadci.
Oravská knižnica pripravila v rámci svojich aktivít na podporu čítania projekt s názvom
„Prebudíme UIZÁTNAF“ (prebudíme fantáziu). Cieľom bolo upriamenie pozornosti čitateľov
na slovenské ľudové a autorské rozprávky, sprostredkovať deťom, mládeži a dospelým
stretnutie s osobnosťami – literárnymi tvorcami a interpretmi a prejaviť vlastnú tvorivosť pri
ilustrácii rozprávok. Realizácia projektu začala v máji 2008. Jednotlivé podujatia

sa

uskutočnili vo všetkých oravských okresoch v knižniciach, materských a základných školách.
Deti sa stretli a autormi Blaženou Mikšíkovou, Editou Kubičkovou, Otíliou Štepitovou,
Gabrielou Futovou, Jánom Beňom a Miroslavom Regitkom. Dňa 18. novembra 2008 sa
uskutočnila záverečná aktivita. Rozprávky Pavla Dobšinského čítal deťom herec Roman
Večerek a pokračoval program plný zábavných rozhovorov, trikov a hádaniek. Najšikovnejšie
deti dostali malý darček. Projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry
SR v grantovom programe „Umenie“, podprograme „Aktivity z oblasti literatúry a knižnej
kultúry a práci mnohých dobrovoľníkov“.
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Oravská knižnica v Dolnom Kubíne udelila titul „Priateľ knižnice“ Dolnokubínčanovi
Vladimírovi Medzihradskému, spisovateľovi, fotografovi a novinárovi dňa 22. decembra
2008. Súčasťou podujatia bola aj prezentácia novej knihy Vladimíra Medzihradského pod
názvom „Rok na Orave“.
V roku 2008 navštívilo Oravskú knižnicu A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne 84 110
ľudí. Zaregistrovaní čitatelia, ktorých bolo 5 204, si vypožičali 292 640 titulov kníh, z toho
dospelí čitatelia si požičali 83 005 odborných titulov a 58 611 titulov krásnej literatúry. Deti
a mládež si požiali 9 394 odborných titulov a 35 718 titulov krásnej literatúry. Z celkového
počtu výpožičiek bolo 105 912 novín a časopisov. Oravská knižnica usporiadala 510 podujatí
pre 10 238 účastníkov počas roka 2008.
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne vydalo publikáciu „Čo sa chystá na
Orave v roku 2008“, ktorá bola chronologickým katalógom kultúrnych a športových podujatí
nielen na Orave ale aj v našom meste Dolný Kubín.
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v spolupráci s Okresným riaditeľstvom
Policajného zboru v Dolnom Kubíne organizuje každoročne vo februári cyklus aktivít pod
názvom „Týždeň drogovej závislosti“. Konal sa v kine Choč v dňoch 25. februára až 3. marca
2008. Obsahoval súbor besied, prednášok i výstavu na uvedenú problematiku. Súčasťou
podujatia bola tvorivá dielňa členov redakčnej rady prílohy stredoškolských časopisov
„Zdravý život“.
OKS v Dolnom Kubíne usporiadalo výstavu veľkonočných kraslíc, ozdôb a perníkových
výrobkov s tematikou Veľkej noci. Zúčastnilo sa jej päťdesiat detských tvorcov a návštevníci
si pozreli štyristo kraslíc. Práce hodnotila odborná porota, v ktorej bol riaditeľ Oravského
kultúrneho strediska PhDr. Miroslav Žabenský a výtvarníčka Jarmila Štelbacká. Súťažiaci
použili na svoje výtvory približne tridsať druhov techník, pričom najpočetnejšie zastúpenie
mala kombinovaná technika, koláže, batika a oblepovanie vajíčok niťou.
OKS zorganizovalo aj v tomto roku výtvarnú súťaž „Vesmír očami detí“. Do súťaže
bolo predložených 351 výtvarných prác z 41 škôl. Výtvarné práce hodnotili členovia komisie
Daniel Marček zo ZUŠ I. Ballu, Anna Gajdošíková zo ZUŠ P. M. Bohúňa a Adam Záň
z OKS. Medzi úspešnými Dolnokubínčanmi boli Saška Ďurčíková, Timotej Mačuha, Iveta
Kudlová, Andrej Marček, Nikola Janíčková, Peter Hutlas, Júlia Kokošková, Mário Meško,
Jakub Šimek a Mária Šubjaková.
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OKS v Dolnom Kubíne v spolupráci s hvezdárňou v Banskej Bystrici pripravilo pre
záujemcov pozorovanie nočnej oblohy dňa 10. júna 2008

v areály Cirkevnej ZŠ A.

Radlinského. Astronomický ďalekohľad približoval hviezdnu oblohu 64-krát a pracovníci
hvezdárne odpovedali na všetky otázky. Najväčšiu radosť mali členovia astronomického
krúžku, vydržali pozorovať oblohu do polnoci.
OKS v Dolnom Kubíne vyhlásilo piaty ročník literárnej súťaže pre mladých autorov
v tvorbe poviedok pod názvom „Mladá slovenská poviedka 2008“. Stretnutie mladých
autorov s porotou sa konalo dňa 20. júna 2008 v Oravskej galérii. Súťaže sa zúčastnilo 101
autorov vo veku od 15 do 30 rokov (zaradení v troch vekových kategóriách). Podľa
vyjadrenia predsedníčky poroty PhDr. Evy Kollárovej v poviedkach dominovala téma
medziľudských vzťahov, vzťahov v rodine a škole. Z Dolnokubínčanov sa v I. kategórii
umiestnila na druhom mieste Tatiana Karkošková s poviedkou „Vždy nás niečo podrží“.
OKS pokračovalo v projekte priblížiť kultúru, históriu i súčasnosť Oravcov krajanom
v Poľsku. Otvorilo „Kruh priateľov slovenskej kultúry“, ktorého poslaním bolo zachovávať,
rozvíjať a propagovať regionálne kultúrne symboly, tradičné i súčasné prejavy kultúry,
podporovať záujem obyvateľov o aktívnu participáciu na nich. Projekt podporil Žilinský
samosprávny kraj. OKS v prvej časti realizovali vzdelávacie stretnutia, o ktoré krajania
prejavili záujem. Napríklad moderné a spoločenské tance, ľudová hudba, piesne, umelecká
fotografia, ľudové remeslá, rozprávanie o faune a flóre Oravy. Ďalšou časťou bola súťaž
v odbore etnografie a histórie. Treťou časťou projektu bolo vyhľadávanie artefaktov –
pracovných nástrojov a predmetov dennej potreby v minulosti. Vyvrcholením projektu bola
putovná výstava prác členov Kruhu priateľov slovenskej kultúry. Záujem prejavili obce
Veľká Lipnica, Podwlk, Jablonka, Harabuza a ďalšie.
Sála MsKS v Dolnom Kubíne bola v nedeľu dňa 23. októbra 2008 vyhradená nositeľom
tradícií a členom folklórnych skupín z jedenástich regiónov Žilinského kraja. Stretli sa na
krajskej prehliadke, ktorú pripravilo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne.
Predstavilo sa viac ako dvesto účinkujúcich z dvanástich folklórnych súborov – víťazov
regionálnych súťaží z horného Považia, Turca, Liptova a Oravy. Diváci privítali FS
Rabčičanku z Rabčíc, Maguri zo Sihelného, Goral zo Suchej Hory, FS pod Ostrým vrchom
z Dlhej nad Oravou, Prameň z Dubového, Likavku z Likavky, Chabenec z Dúbravy,
Vysočanku z Vysokej nad Kysucou, Jedľovinu z Kysuckého Nového Mesta, Javorníček
z Hvozdnice, Javorník zo Štiavníka a Podolie z Terchovej.
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Kino Choč v Dolnom Kubíne ponúkalo pre milovníkov filmu i príležitostných
návštevníkov filmových predstavení niekoľko noviniek. V rámci profilu ART KINO sa
jedenkrát mesačne pod touto značkou prezentoval hodnotný film, ktorý sa veľmi líšil od
komerčného kinematografického prúdu. Filmový klub 23 ponúkal každý druhý pondelok
zaujímavý a hodnotný film v minulosti ocenený významnými filmovými cenami, proste
filmové skvosty svetovej kinematografie. Deťom bolo venované pásmo rozprávok v profile
„Starorozprávky“ počas víkendov. V rámci podujatia „Študentské predstavenia“ ponúklo kino
školám zoznam vzdelávacích filmov o literatúre, výtvarnom umení, hudbe atď., ktoré boli
výbornou pomôckou pri výučbe.
Kino Choč ponúkalo záujemcom nefilmové podujatia nasledovne: dňa 29. marca 2008
prehliadku deviatich mladých undergroundových kapiel (Lykan-trop, Doome, Škandál, Face
of Agony, Obscuro Corvus, Core off Hell, Scarlet wings, Mortem, S.R.O), dňa 11. apríla
2008 koncert kapely Ján Fabricky´s Overt Act Tour 2008, dňa 7. mája stretnutie s Lacom
Déczim (*1938) a Celula New York, v dňoch 24.-25. mája 2008 workschop afrických bubnov
(Igor Holka) a koncert Afro Campany.
Autorská dvojica filmárov Ľubomír Viluda a Ivan Kršiak získali viacero ocenení za
svoju filmovú dokumentárnu tvorbu. V tomto roku nakrútili nový dokumentárny film pod
názvom „Bača Jano Červeň“, ktorý mal premiéru v kine Choč dňa 21. apríla 2008. V tento
deň si diváci pozreli aj druhý film pod názvom „Strasti sveta mužského“. Jedným zo štyroch
hlavných postáv bol príbeh Dolnokubínčana 47-ročného fotografa Jozefa Pastoreka. Jeho
fotografie boli publikované v regionálnej tlači, dokiaľ neprišiel o zrak. Bol šéfom, laborantom
a fotografom denníka Slovenská republika. Fotografie uverejňoval v mnohých novinách pod
pseudonymom Roy Kerroth, dokonca aj vo Viedenskom kuriérovi. Za svoje najlepšie fotky
považuje oslavy pri príležitosti 50. výročia vylodenia spojencov v Normandii, počas ktorých
nafotil štrnásť prezidentov, medzi nimi aj amerického Billa Clintona. Žiaľ, krutá choroba ho
ponorila do tmy. Ale má svoje plány – účasť na paraolympiáde vo vrhačských disciplínách.
Dvojica filmárov Ľ. Viluda – I. Kršiak pracovala aj na novom filme o Dolnom Kubíne,
ktorý mestu chýbal, lebo ostatný film bol na videokazete z roku 1993 a od tých čias sa naše
mesto veľmi zmenilo. Vyhrali výberové konanie. Rozhodli sa pripraviť film o Dolnom
Kubíne počas štyroch ročných období, ale aj s kapitolami história, kultúra, šport, cestovný
ruch, turistika atď. Termín premiéry nového filmu bol stanovený na reprezentačný večer pri
príležitosti Dní mesta Dolný Kubín v roku 2009.
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Dňa 22. apríla 2008 sa v kine Choč konalo pre deti materských škôl predstavenie
známej a obľúbenej rozprávky Čin – Čin v podaní hercov divadla Piki.
V polovici júla 2008 sa kino Choč postaralo o obnovu zvukového zariadenia a tak
vylepšilo kvalitu premietania. Podľa vyjadrenia správkyne kina Zuzany Melicharovej mali
v pláne vymeniť analógový zvuk za digitálny, avšak išlo o niekoľko stotisícovú investíciu.
Hitom leta 2008 v dolnokubínskom kine bol premiérovy film významného slovenského
režiséra Juraja Jakubiska „Bathory“, o ktorý bol veľký záujem.
Dňa 16. septembra 2008 sa konal koncert známej jazz rockovej skupiny Fermáta, ktorá
pôsobí na Slovensku už tridsaťpäť rokov. Hrali slovenské rockové legendy František Gríglak,
Fedor Frešo, Peter Preložník a Igor Skovay. Doteraz vydali dvanásť albumov a DVD.
Dňa 1. decembra 2008 výberová komisia v zložení Roman Matejov, Jozef Gruchalák,
Jana Greššová, Zuzana Melicharová, Leonard Vajdulák a Patrik Bartoška, rozhodli o výbere
nového manažéra Kina Choč. Stal sa ním Patrik Dulík, spomedzi šiestich uchádzačov.
Niekoľko rokov pracoval v Bratislave v rôznych redakciách a v ostatnom období v Air Centre
pri Základnej umeleckej škole P. M. Bohúňa.
Infoštúdium Dolný Kubín, mestská televízia, je členom Spolku lokálnych televízií
Slovenska (LOTOS), ktorý združoval 37 televízií a každoročne vyhodnocoval jednotlivé
príspevky. Za uplynulý rok ich bolo vyše sto v kategóriách dokument, reklama, propagačný
šport, spravodajstvo a publicistika. Dolnokubínská správa o preventívnej policajnej akcii,
ktorú natočila Zdenka Prílepková s Milanom Removčíkom dostala Prémiu literárneho fondu.
V kategórii publicistiky

získalo Infoštúdio Dolný Kubín 3. cenu za príspevok Zdenky

Prílepkovej a Antona Palugu s názvom „Zápach zo salaša“. Porota kladne ocenila prácu
s informáciami a kvalitný verbálny prejav.

Kronika kultúrnych podujatí v meste Dolný Kubín roku 2008:
- Trojkráľová nedeľa v rímsko-katolíckom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej patrila
Novoročnému koncertu. Po úvodných príhovoroch rímsko-katolíckeho dekana ThDr.
Ľubomíra Pekarčíka, evanjelického a. v. farára Mgr. Rastislava Stančeka a primátora mesta
Ing. Ivana Budiaka nasledoval koncert sólistov opery v Banskej Bystrici Stanislava Matisa
a Michaely Kukurovej s orchestrom. Hrou na organ sa prezentoval Blažej Holubčík a na
violončelo Lukáš Turčina.

64

- Dňa 11. januára 2008 sa vo fotogalérii Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom
Kubíne uskutočnila vernisáž výstavy fotografa Martina Buznu z Trstenej pod názvom
„Zaostrenie“. Najzaujímavejšie boli fotografie z VII. ročníka Abilympiády v Japonsku, na
ktorej získal prvé miesto v kategórii reportážna fotografia. Ostatné fotografie pochádzali zo
Slovenska a mnohé boli uverejnené v rôznych médiách a tlačových agentúrach. Výstava
trvala do 20. februára 2008.
- Vo výstavnej sieni MsKS sa v januári 2008 predstavila Ľubomíra Lavríkova svojou
výtvarnou tvorbou na výstave pod názvom „Nová forma videa, obrazy a iné...“.
- Dňa 20. januára 2008 zomrel akademický maliar Ignác Kolčák (*1931), ktorý tvoril
v Dolnom Kubíne a pôsobil ako riaditeľ Oravskej galérie v Dolnom Kubíne v 70. rokoch 20.
storočia. Nedávno (2006) mal výstavu v Oravskej galérii a primátorovi mesta Ing. Ivanovi
Budiakovi daroval svoj obraz Dolného Kubína na vernisáži svojej výstavy. Ignác Kolčák
miloval Dolný Kubín, mesto pod Chočom a vo svojej výtvarnej tvorbe ho mnohokrát
stvárňoval.
- XXVI. Reprezentačný Ples Mesta Dolný Kubín otvorilo tanečné štúdio Maestro,
nasledoval primátorský tanec, privítanie hostí riaditeľkou MsKS Janou Grešovou
a príhovorom so slávnostným prípitkom primátora mesta Ing. Ivana Budiaka. Noblesu
podujatia doplnila krásna výzdoba, červený koberec, gerbery na privítanie a komorná hudba
v podaní Michala Janigu na privítanie. Súčasťou plesu bolo vyhlásenie výsledkov ankety
„Osobnosť roka 2007“, ktorým sa stala právnická osoby firmy Key Plastic Slovakia s. r. o za
vytváranie podmienok pre zamestnávanie dlhodobo neprispôsobivých občanov s výrazným
antidiskrimačným postojom. Cenu prevzal riaditeľ Jean Marc Berbielle. Do tanca hrali
hudobná skupina Karola Hromádku a skupina Fresh Band.
- Dňa 31. januára 2008 sa konal koncert v divadelnej sále MsKS, na ktorom sa
predstavili súčasní i bývalí žiaci Základnej umeleckej školy I. Ballu. Vystúpili aj hudobné
skupiny AYA a Zlaté husle.
- Občianske združenie Inšpirácie pri ZUŠ I. Ballu usporiadalo dňa 2. februára 2008 pre
záujemcov tvorivú dielňu pod názvom „Drôtený šperk ako prívesok“. O jej obsahu
napovedá názov. Občianske združenie poskytovalo žiakom aj prípravu na výtvarné talentové
skúšky do školy umeleckého zamerania. Podujatia konali v priestoroch Základnej umeleckej
školy Ivana Ballu v Dolnom Kubíne.
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- Estrádne divadlo Femina, ktoré Dolnokubínčania poznali už štvrťstoročie pod
vedením režisérky Evy Lofajovej,

manažérky Oravského múzea, pripravilo tradičné

podujatie pod názvom „Fašiangy na Srňacom“. Účastníci sa poobliekali do kostýmov podľa
vlastnej fantázie a dali prednosť kostýmom zemanov, mešťanov, sedliakov, ale aj
námorníkov, vojakov atď. Podujatie bolo zábavné a vydarené. Veľmi si ho obľúbili
Bratislavčania, ktorí mali v Srňacom chalupy (chaty) a nevynechali ani jedno podujatie
divadla Femina počas roka. S obľubou sa ich zúčastňovali aj obyvatelia z Vyšného Kubína,
Leštín a Osádky.
- Folklórna spevácka skupina Rosička, Rosa a estrádny divadelný súbor Femina
pripravili pre občanov podujatie pod názvom „Už sa Fašiang kráti...“ dňa 4. februára 2008
v divadelnej sále MsKS.
- Divadelný súbor HVIEZDOSLAV mal plán obnoviť tradíciu tohto dolnokubínskeho
divadelného súboru, ktorý v minulosti dosiahol významné úspechy. A tak počas mesiaca
február 2008 vyhlásil nábor pre nových talentovaných členov.
- Fašiangy v Dolnom Kubíne sa ani tento rok nezaobišli bez účasti Vladimíra
Jančušku z Leštín, ktorý sa už šestnásty rok prechádzal po meste v originálnej maske
s úmyslom pobaviť čo najviac ľudí. Asi by už Dolnokubínčanom chýbal, keby neprišiel.
Vnímali ho ako fašiangového maskota mesta, lebo rozdával všetkým na ulici dobrú náladu
a pobavenie. V tomto roku si pripravil masku čarodejníka Rumburaka. Doteraz vyskúšal
masky smetiara, Jeleňa, koňa, cigánky, mladuchy, vojaka, cestára, kráľa, prostitútky atď.
Svoju masku si vždy premyslel a ušiť mu ju pomohla krajčírka Mária Nemčeková v Dolnom
Kubíne.
- Tohtoročné fašiangy končili o polnoci v utorok 5. februára 2008. Každá ZŠ a MŠ
v našom meste stihla pripraviť fašiangové zábavy, plesy a karnevaly. ZŠ J. Matúšku mala
karneval v telocvični školy 5. februára a boli tu masky od výmyslu sveta. Deti sa zabávali pri
skvelej hudbe pána učiteľa Juraja Lakoštíka, tentoraz v úlohe DJ.
- Vo výstavnej sieni MsKS sa konala dňa 7. februára 2008 vernisáž výstavy prác
študentov ŠÚV z Ružomberka.
- MsKS pripravil každú stredu vo februári 2008 tanečné popoludnie pre ženy nad 35
rokov v rytme moderného tanca – disco, hip-hop, show, latino. Záujem bol veľký, potvrdilo
sa, že ženy rady tancujú v každom veku.
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- V dňoch 9.-11. februára 2008 sa v MsKS konalo podujatie „Medzinárodná umelecká
mládežnícka výmena rovnosť v 20. a 21. storočí“. Zišlo sa tu 33 mladých ľudí z Čiech,
Portugalska, Talianska a Slovenska. Pracovným jazykom bola angličtina. Naším mladým
Dolnokubínčanom sa naskytla vynikajúca príležitosť overiť si svoje znalosti cudzích jazykov.
Počas deviatich dní mladí ľudia pracovali na mnohých umeleckých worschopoch,
pohybových, divadelných, improvizovaných reportážach, hudobných prezentáciách, krátkych
filmoch a výtvarných dielňach, v ktorých prezentovali vlastné skúsenosti.
- Dňa 11. februára 2008 sa konal koncert významnej českej speváčky Hany Zagorovej
s Petrom Rezekom v MsKs v Dolnom Kubíne.
- Dňa 21. februára 2008 sa v kine Choč konal jazzový koncert poľskej hudobnej
skupiny AMC TRIO&Borys Janczarski. Jazz je hudba pre intelektuálov, ale kto jej rozumel
a mal ho rád, prišiel si na svoje.
- Dňa 22. februára 2008 sa konala vo fotogalérii MsKS v Dolnom Kubíne vernisáž
fotografií neprofesionálnych fotografov pod názvom „Orava vo fotografii“.
- Dňa 23. februára 2008 sa konal druhý ročník prehliadky mesta pre záujemcov
o pamätihodnosti Dolného Kubína pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov. Podujatie
pripravila Turistická informačná kancelária v Dolnom Kubíne a komisia cestovného ruchu pri
mestskom zastupiteľstve pod vedením A. Skirčákovej. Zúčastnilo sa ho tridsať sedem
záujemcov. Odborný výklad v podaní Mgr. Kataríny Ileninovej, PaedDr. Albíny Pánikovej
a PhDr. Daniely Kubištovej bol zabezpečený na trasách Hviezdoslavovo námestie, Židovský
cintorín a Historický cintorín v Dolnom Kubíne.
- Folková hudobná skupina TOTEM v Dolnom Kubíne existovala od roku 1999, ale
za deväť rokov prešla mnohými personálnymi zmenami. Hudobníci Miro Trnovec, Marek
Žilinec, Peter Medveď a Juraj Furinda si počínali veľmi dobre. Na súťaži „Zlatý štít Liptova“
sa umiestnili na prvom mieste a pustili sa do nahrávania CD.
- Dňa 3. marca 2008 sa Dolnokubínčanom predstavil divadelný súbor Slovenského
komorného divadla v Martine s predstavením „Plné vrecká peňazí“.
- Tradíciu odchodu zimy a príchodu jari aj v roku 2008 predviedli deti materskej školy
VII na Bysterci a žiaci Základnej školy M. Kukučína dňa 7. marca 2008 pásmom „Morena,
Morena, kde si bývala?“. Slamenú bábku Moreny, symbolu zimy, zapálili a zhodili do rieky
Oravy pri kolonádovom moste. Tento starodávny slovanský (pohanský) zvyk sa vykonával
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v týždni pred Smrtnou nedeľou a všetci ním vítali príchod jari. Deti spievali a tešili sa.
Slniečko svietilo a teplota presiahla desať stupňov C.
- V dňoch 12.-14. marca 2008 sa konal XXVI. ročník detskej dramatickej tvorivosti
„Kubínske divadelné dni“ a divadla dospelých pre deti „O erb mesta Dolný Kubín“.
Festival pripravilo Okresné kultúrne stredisko v MsKS v Dolnom Kubíne. Do súťaže sa
prihlásilo jedenásť divadelných súborov zo základných a stredných škôl na Orave, medzi nimi
súbor „Kdesi sa vzalo“ pri Domove sociálnych služieb v Dolnom Kubíne. Vynikajúco sa
umiestnil a postúpil na krajskú divadelnú súťaž do Žiliny.
- Dňa 12. marca 2008 sa konala súťaž mladých moderátorov, VII. ročník tzv.
Kubínského mikrofónu. Divákom i porote, zloženej z moderátorov a redaktorov STV a TV
JOJ, sa v dvoch vekových kategóriách predstavilo dvadsať mladých moderátorov
a zabávačov.

Všetci

súťažiaci

si

úspešne

poradili

s vyhlásenými

disciplínami

–

spravodajským a reklamným textom, moderovaním vlastnej relácie a s rozhovorom.
Tohtoročná súťaž potvrdila záujem mladých ľudí o prácu s mikrofónom. Porota ocenila najmä
vyrovnané a vysoké výkony moderátorov v staršej vekovej kategórii, z ktorých niektoré boli
blízko výkonom profesionálov. Medzi úspešných Dolnokubínčanov patrili Samuel Mahút
z Cirkevnej ZŠ A. Radlinského a Veronika Václavová, študentka Katolíckej univerzity v
Ružomberku.
- V dňoch 17. marca – 8. apríla 2008 si záujemcovia mohli pozrieť výstavu pod názvom
„Skauting ma baví“ vo priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne.
Skauti sa podelili o svoje zážitky z letných skautských akcií po Orave. Zaujímavé bolo
zlaňovanie Ostrej a Tupej skaly, súťaže na motívy zdolávania pevnosti Boyard a pod.
- Vo výstavnej sieni Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne vystavovala
svoje keramické práce firma Modelská počas marca 2008. Dolnokubínčanka Anna Modelská
bola známa výtvarníčka a o jej keramické dielka bol veľký záujem.
- Dňa 3. apríla 2008 sa v Mestskom kultúrnom stredisku konala brilantná muzikálová
šou, plná humoru a tanca pod názvom „High Life Šou“.
- Prvé stretnutie ochotníkov divadla Hviezdoslav sa konalo dňa 4. apríla 2008
v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne.
- Dolnokubínčania si v dňoch 7.-10. apríla 2008 pripomenuli storočnicu narodenia
významného rodáka T. H. Florina. Theo Herkeľ Florin (*1908 †1973)

pracoval ako

publicista, redaktor, v rokoch 1932-1950 v diplomatických službách, v rokoch 1950-1953 bol
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nezákonne väznený a od roku 1953 žil v Dolnom Kubíne. Redigoval noviny a časopisy
„Slovenský hlas, Nový život, Slovenský chýrnik“. Písal poéziu, ktorá vyšla v zbierkach básni:
„Z diaľky, Ruže smútku, Predjarie, V nezvučnú hodinu, Oheň na Potomacu“. T. H. Florin
sa zaslúžil o organizovanie celoslovenskej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavovho
Kubína, založil a redigoval Bibliofílie Hviezdoslavov Kubín a spracoval publikáciu
o významných osobnostiach Oravy. Článok o živote a diele T. H. Florina spracovala
a publikovala v novinách Kubín PhDr. Dagmar Kubištová z Oravského múzea P. O.
Hviezdoslava. PhDr. Elena Siková zaspomínala na T. H. Florina: „Thea Florina som stretla
prvýkrát niekedy v druhej polovici päťdesiatych rokov. Pamätám sa, že to bolo v Čaplovičovej
knižnici v čase pred Veľkou nocou. Bol to človek, ktorý na vás hneď zapôsobil – šarmantný,
galantný, kultivovaný. S rodinou sme chodievali na nedeľné prechádzky na Gäceľ, raz nás
stretol Florin a pozval nás k sebe domov. Časom sa z toho stali pravidelné stretnutia, popíjali
sme čaj, Theo nám rozprával zážitky z Balkánu, Francúzska, Británie a Ameriky. Veľmi rád
mystifikoval, brali sme to ako autorskú licenciu. Theo bol naším rodinným priateľom,
chodieval k nám na sviatočné obedy a cez Vianoce. Spočiatku si v Dolnom Kubíne ťažšie
hľadal miesto, ale do života ho vrátil Hviezdoslavov Kubín. Bol predsedom organizačného
výboru a vedel pripraviť perfektný program, sprievodné podujatia, chodili tu literáti, výtvarní
umelci, režiséri... Myslím, že Florin toto mesto prerástol, ľudia

zvonku ho mimoriadne

uznávali, no s domácimi to už bolo horšie. V jeho prípade dvojnásobne platilo, že doma nikto
nie je prorokom. Theo bol vitálny až do konca, pracovitý, pohyblivý, väzenie ho v žiadnom
prípade nezlomilo. Dňa 11. marca 1973 bola nedeľa, práve sme dojedli obed, keď pri dverách
niekto zazvonil. Stál tam Theo, bol veľmi bledý, bolo mu zle ... Pozvali sme ho na obed, ale
najesť sa už nestihol. Privolaný lekár už iba konštatoval smrť. Často s manželom spomíname
na krásne stretnutia, úžasné rozhovory, na jeho básne a metaforické, priam prorocké videnie
sveta. Florin bol voči vonkajšiemu svetu veľmi citlivý. Zdá sa mi, akoby veľa vecí dokázal
predvídať.“
Spomienkový večer dňa 7. apríla 2008 sa konal v literárnom múzeu v Dolnom Kubíne
a pripravili ho Oravské múzeum, Oravská knižnica a Základná umelecká škola P. M. Bohúňa.
Počas večera si prítomní vypočuli Florinove spomienky, básne, autentickú nahrávku
Florinovej recitácie a pozreli film o básnikovi. Dňa 10. apríla 2008 sa na dvore Florinovho
domu uskutočnilo spomienkové podujatie. Zástupcovia mesta položili pod pamätnú tabuľu
kyticu kvetov, za spevu vtákov si vypočuli úryvky z jeho básní a divadlo Femina zahralo
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krátku scénku, v ktorej vystupoval Theo Herkeľ Florin (Daniel Sališ), jeho matka (Anna
Bakošová) a Ladislav Nádaši Jégé (Jozef Strapec). Potom sa účastníci presunuli na historický
cintorín položiť veniec na hrob básnika. Na večernej spomienkovej akadémii, ktorú
organizovalo mesto v Mestskom kultúrnom stredisku najprv zahrali žiaci Základnej
umeleckej školy P. M. Bohúňa, Matej Záchenský zarecitoval niekoľko Florinovych básni, na
spoluprácu s Florinom zaspomínali ilustrátor Róbert Brož a Miroslav Valach. Na záver
občianske združenie Homo Erectus vyhlásilo výsledky literárnej súťaže Florinova jar. Do
súťaže sa prihlásilo 46 autorov píšucich poéziu a prózu. Porota v zložení Juraj Lukáč, Matej
Záchenský, Miro S. Líška a Peter Medvecký vyhodnotili práce. Zvláštne ocenenie primátora
mesta a občianskeho združenia Homo Erectus udelili Petrovi Medveckému z Dolného
Kubína za propagáciu folkovej hudby nielen v regióne Oravy a hudobný doprovod od vzniku
literárnej súťaže T.H. Florina.
- Dňa 10. apríla 2008 sa v Mestskom kultúrnom stredisku konala regionálna tanečná
súťaž pod názvom „Tanečný Kubín 2008“. Pokračovanie VIII. ročníka tanečnej súťaže sa
konalo dňa 18. apríla. Stretlo sa tu dvesto päťdesiat tanečníkov a predviedli tridsať šesť
tanečných choreografií. Medzi úspešné dolnokubínske tanečné súbory

patrili skupiny

„Blšky“ zo Základnej umeleckej školy I. Ballu, skupina „LIL“ zo Základnej školy Janka
Matúšku, “B-POWER“ zo Základnej umeleckej školy I. Ballu a tanečníci zo ZUŠ Jánoš.
Postúpili do krajskej tanečnej súťaže, ktorá sa konala v Dolnom Kubíne dňa 10. mája 2008.
Súťaže sa zúčastnilo 76 tanečných skupín a 700 účastníkov vo vekových kategóriách deti,
juniori a mládež v tanečných kategóriách disko, hip hop, schow a malých choreografiách.
Z Dolného Kubína bola úspešná tanečná skupina zo Súkromnej Základnej umeleckej školy
Jánoš, ktorá získala dvakrát prvé a raz tretie miesto. Tanečníci zo Základnej umeleckej školy
I. Ballu v Dolnom Kubíne sa umiestnili na druhom mieste. Celoslovenské kolo Tanečného
Kubína sa konalo dňa 21. júna 2008.
- Počas apríla 2008 vo fotogalérii Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne sa
konala výstava fotografa Dušana Chudjaka pod názvom „Orava spod oblakov“.
- Dňa 20. apríla 2008 sa v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska predstavilo
Divadlo Bez Opony z Banskej Bystrice hrou „O vlkovi, ktorého rozboleli zuby“, nevšedné
spracovanie rozprávky „O Červenej čiapočke“.
- Dňa 22. apríla 2008 sa v Mestskom kultúrnom stredisku konal koncert žiakov
a pedagógov dánskej hudobnej školy z mesta Humble na ostrove Langeland.
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- Dňa 27. apríla 2008 sa v MsKS v Dolnom Kubíne konala krajská súťaž detských
ľudových hudieb pod názvom „Kubínske spievanky“. Súťaž organizovalo Oravské kultúrne
stredisko v Dolnom Kubíne. Zúčastnilo sa jej dvesto detí zo Žilinského kraja.
- Vyhodnotenie V. ročníka výtvarnej súťaže ku Dňu hasičstva sa konalo v Centre
voľného času detí a mládeže Domčeku v Dolnom Kubíne dňa 28. apríla 2008. Porota
posudzovala 281 výtvarných prác žiakov základných umeleckých škôl, základných škôl
a materských škôl. V jednotlivých kategóriách boli úspešní Dolnokubínčania Aďko Slávik zo
ZŠ J. Matúšku, Nikolka Datková z III. MŠ, Andrea Antalová zo ZUŠ I. Ballu, Katka
Studeničová zo ZUŠ P. M. Bohúňa a Ondrej Holubčík z Domova sociálnych služieb pre deti
a dospelých v Dolnom Kubíne.
- Mestské kultúrne stredisko začalo novú aktivitu – stretnutia so známymi osobnosťami
v našom meste. Dňa 29. apríla 2008 sa konalo stretnutie s PaedDr. Máriou Dudákovou pod
názvom „Medailón – sama sebou“. Dňa 20. mája 2008 sa konalo stretnutie s riaditeľom ZUŠ
I. Ballu Karolom Hromádkou v rámci cyklu „Sám sebou“.
- Pouliční umelci (huslisti, harmonikári, gitaristi, gajdoši, speváci a pod.) si obľúbili
kolonádový most v našom meste a často tu hrali a spievali. Od 14. apríla 2008 im mesto
vyhradilo miesto pred obchodným domom COOP Jednota v Starom meste a na svoju
hudobnú produkciu museli mať potvrdenie (povolenie) z mestského úradu.
- Sviatok práce a deň vstupu Slovenska do Európskej únie (1. máj) mal v našom
meste nasledovný program: koncert dychovej hudby Tvrdošanka na Námestí Slobody,
sprievod folklórnej skupiny z Pucova na úseku od Mestského kultúrneho strediska cez
kolonádny most na Hviezdoslavovo námestie, stavanie mája pri kine Choč, koncert folkovej
skupiny NOTABENE.
- Mesto Dolný Kubín dalo nainštalovať na budovu Oravskej knižnice Antona
Habovštiaka v Dolnom Kubíne pamätnú tabuľu kubínskych dejateľov. Boli tu fotografie
dvanástich významných osobností so stručnými životopisnými údajmi. Patrili k nim: Jozef
Kohuth (1828-1900), Jur Janoška Bysterský (1856-1930), Ivan Ballo (1909-1977), Theo
Herkeľ Florin (1908-1973), Janko Matúška (1821-1877), Ladislav Nádaši Jége (18661940), Pavol Országh Hviezdoslav (1849-1921), Samuel Novák (1816-1895), Peter
Škrabák (1924-1996), Adolf Medzihradský (1935-1919), Andrej Radlinský (1817-1879)
a Andrej Halaša 1852-1913).
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- Okresné kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v spolupráci s Okresným riaditeľstvom
policajného zboru v Dolnom Kubíne zorganizovalo II. ročník výtvarnej súťaže pod názvom
„Polícia očami detí“ vo výstavných priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Dolnom
Kubíne. Takmer tristo

výtvarných

prác zhodnotila odborná porota a jej výsledky boli

vyhlásené dňa 7. mája 2008. Motívy boli rôzne – policajná prestrelka, zásah policajtov so
služobným psom, stráženie detí pri hre, riadenie dopravy, vyšetrovanie dopravnej nehody atď.
Hovorkyňa OR PZ v Dolnom Kubíne Anna Vojvodová, preventistka policajného zboru,
deťom pripravila exkurziu so sprievodným slovom po priestoroch policajnej budovy.
Navštívili telocvičňu, operačné stredisko, sklad zbraní i celu predbežného zadržania a deti si
mohli vyskúšať rozhovor cez vysielačky. Medzi ocenené výtvarné práce detí z Dolného
Kubína patrili výtvory Ninky Sýkorovej, Peťka Rumla, Filipa Daudu, Andrei Jelenskej,
Patrika Regulyho, Jakuba Maruniaka a Emy Lovásovej.
- Slovenská televízia nakrúcala film „Nedodržaný sľub“ o životnom príbehu Žida
Martina Friedmanna Petráška v období Slovenského štátu. V dňoch 8.-10. mája 2008 sa
nakrúcalo v kaštieli vo Vyšnom Kubíne a medzi komparzistami si zahrali aj mnohí
Dolnokubínčania. Napríklad Miroslav Horák a Ondrej Štyrák výborne zahrali mníchov.
- V dňoch 8.-14. mája 2008 sa v Dolnom Kubíne konal medzinárodný hudobný festival
TALENTY PRE EURÓPU – medzinárodná súťaž Bohdana Warchala v hre na sláčikové
nástroje, XII. ročník a III. ročník súťaže VIOLINO ARVENZIS. V Dolnom Kubíne sa zišli
mladí hudobníci z Českej republiky, Chorvátska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska,
Srbska, Ukrajiny, Talianska, Kanady a Slovenska. Toto dolnokubínske hudobné podujatie
patrí medzi najprestížnejšie hudobné súťaže v stredoeurópskom priestore. Zúčastnilo sa
132 súťažiacich a celkovo 322 účastníkov. V porote rozhodovali významní hudobní
pedagógovia a interpréti ako Peter Michalica, Mária Karlíková, Bohdan Warchal, Jozef
Kopelman, manželia Glasnákovci, Juraj Alexander, Jozef Podhoranský, Stanislav Mucha,
Lajos Tóth, Martin Škampa, Ivan Štraus, Víteslav Kuzník, Kristína Jurecká a Dmitrij
Komoňko.
Hlavnú cenu si odniesla huslistka Alexandra Bucholz z Varšavy, Cenu za interpretáciu
slovenskej skladby slovenského autora získali Mária Matisová a Jana Forgáčová zo ZUŠ P.
M. Bohúňa v Dolnom Kubíne, Cenu primátora mesta Dolný Kubín získal violista Martin
Ruman z Bratislavy a Cenu za interpretáciu skladby 20. storočia String Quartett Qualitá
z Varšavy. Hralo sa Oravskom múzeu, v rímsko-katolíckom kostole sv. Kataríny
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Alexandrijskej, kine Choč, divadelnej sále mestského kultúrneho strediska, Evanjelickom a.
v. chráme Božom a Oravskej galérii. Koncert Talentov pre Európu sa konal pod záštitou
europoslanca Miroslava Mikolášika z Dolného Kubína. Víťazi účinkovali s komorným
orchestrom Archi di Slovakia pod vedením Františka Figuru. Súčasťou podujatia bol koncert
skvelej formácie PACORA TRIO, verejná prezentácia súťažných nástrojov v podaní Jindřicha
Pazderu a Ladislava Fančoviča a Husľový recitál Lýdie Futurskej z Ukrajiny.
- Dňa 12. mája 2008 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne konalo
kultúrno-spoločenské podujatie pri príležitosti Dňa matiek pod názvom „O mamách veselo
i vážne“. Vystupoval detský folklórny súbor Kolovrátok a žiaci ZUŠ.
– Dňa 17. mája 2008 sa pri penzióne KOLIBA v Dolnom Kubíne konal I. ročník
podujatia „Folklórny Deň Kubína“. Vystupovali detské folklórne skupiny, folklórne súbory
dospelých a ľudové muziky: Bzinček zo Bzín, Kukučka z Jasenovej, Kolovrátok zo ZŠ P.
Škrabáka, Kukučínka zo ZŠ M. Kukučína v Dolnom Kubíne, deti zo súkromnej ZUŠ Jánoš,
Magurka z Oravskej Lesnej, Sliačanček z Liptovských Sliačov, dychovka ORAVA z Dolného
Kubína, Flajšovan z Oravskej Lesnej, Kraľovančan z Kraľovian, folklórna skupina z Dlhej
nad Oravou, folklórny súbor Rosička Rosa z Dolného Kubína, Sliačanka z Liptovských
Sliačov, Kriváň z Východnej, Porubanka z Oravskej Poruby, Liptov z Ružomberka, Poľana
zo Zvolena a Drevár z Krásna nad Kysucou.
- BAMBIRIÁDA 2008 sa konala v Dolnom Kubíne v dňoch 12.- 17. mája 2008.
V ponuke boli súťaže pre deti, tombola, vystúpenie Dominiky Mirgovej zo SuperStars 2008,
športoviská, krytá plaváreň, návšteva múzea, knižnice, beseda mladých ľudí s vedením mesta
v kine Choč, premietanie filmov, návšteva ZOO klubu, súťaže, tvorivé dielne a bohatý
kultúrny program. Deti si vyskúšali tkanie na krosnách, maľovanie na skle, jazdu na
bicykloch cez prekážky, dorozumievanie cez policajné vysielačky atď. Podujatia sa zúčastnilo
3000 návštevníkov. Mestský úrad v Dolnom Kubíne, ZŠ J. Matúšku, ZŠ P. Škrabáka, ZŠ M.
Kukučína a Domček CVČ pripravili pre deti Deň otvorených dverí. Do podujatia sa zapojilo
šestnásť organizácii v meste, ktoré pracujú s deťmi a mládežou. Heslom podujatia bolo: „Máš
právo mať kamarátov, tak nestoj a pridaj sa!“
- Dňa 18. mája 2008 pripravila ZUŠ P. M. Bohúňa v kine Choč súťažnú prehliadku
hudobných telies pod názvom „Divertimento musicale“. Predstavilo sa desať komorných
hudobných telies z Dolného Kubína (klavírne trio a husľový súbor zo ZUŠ P. M. Bohúňa),
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Rajca, Poltára a Žiliny. V podaní husľových, dychových, akordeónových i zmiešaných telies
zazneli skladby barokové, romantické i súčasných autorov.
- Dňa 19. mája 2008 sa konalo divadelné predstavenie pod názvom „Drahouškové“
v podaní hercov divadla Kalich z Prahy Jany Paulovej a Pavla Zedníčka.
- Dňa 21. mája 2008 sa konal druhý ročník prehliadky amatérskych hudobných
rockových skupín „Minizáber 2008“. V Mestskom kultúrnom stredisku sa predstavili
hudobné skupiny Škandál, Merlot, Pohroma, Every Else, Fanuel, Netfinity a The Sparx.
- V dňoch 2.-31. mája 2008 sa konala v Mestskom kultúrnom stredisku výstava ručných
prác (výšiviek) členiek občianskeho združenia Zubor.
- Vo výstavnej sieni Mestského kultúrneho strediska v máji sa konala výstava
„Bohúňova paleta 2008“. Išlo o XI. ročník tejto medzinárodnej výstavnej súťaže.
- Mesto Dolný Kubín pripravilo pre svojich občanov pestrý cyklus kultúrnospoločenských podujatí pod názvom „VITAJ LETO 2008“ v máji 2008, už po piaty krát.
Patrili k ním: koncert v kine Choč, program ku Dňu matiek, folklórny deň Kubína pri Kolibe
a v podvečer prvý Dolnokubínsky Juniáles. Oslavy Dňa detí začali už 31. mája 2008, keď sa
Hviezdoslavovo námestie zmenilo na rozprávkové mesto, plné známych postavičiek –
princezná, ježibaba, lesný mužík, kovboj s lasom, námorník, Pipi, Janko Hraško, sultán,
mudrc, pirát, smrtka, rytier, čarodejníci atď. Konali sa tvorivé dielne, súťaže a detské atrakcie.
V kultúrnom programe vystúpili DFS Trnka, DFS Kukučka, detská ľudová hudba ZUŠ I.
Ballu, tanečné súbory B-Power, Blšky, tanečný klub MsKs a Knaperekove klávesy ZUŠ I.
Ballu. Podujatie si užili najmä deti.
- Básnik a spisovateľ Ján Johanides (*1934 †5. 6. 2008), rodák z Dolného Kubína sa
stal významnou osobnosťou slovenskej literatúry. Žil a tvoril v Šali. Vedenie mesta chcelo
v budúcnosti pomenovať ulicu po Jánovi Johanidesovi a vyhotoviť mu pamätnú tabuľu.
- V dňoch 5.-6. júna 2008 sa v Mestskom kultúrnom stredisku konala Módna schow
„Experiment 3“ pod vedením scénaristu, režiséra a moderátora Milana Ilčíka. Účinkovalo
päťdesiat mladých ľudí (modelky, tanečníci brejku, korčuliari, parkuroví skokani)
a dominovali pesničky speváčky Madony. Módna schow bola veľkolepá svojou scénou.
Kombinácia hudby, svetiel, ohňa, dymu, modeliek, modelov, korčuliarov a tanečníkov
poskytla návštevníkom fantastický zážitok. Dolnokubínčan Milan Ilčík mal mimoriadny talent
pripraviť originálnu schow s mladými ľuďmi v meste, prebudiť v nich talent herca a jeho
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každá schow doteraz sa všetkým veľmi páčila. Okrem toho bol hral v divadelných súboroch
a moderoval kultúrno-spoločenské i športové podujatia v meste.
- Dňa 12. júna 2008 sa konal druhý ročník rockového koncertu „Záskalické ozveny z
pivnice“. Príležitosť ukázať svoj talent dostali mladé hudobné skupiny prevažne z tejto
prímestskej časti. Počasie sa vydarilo.
- Prvý ročník hudobného podujatia „Chance Music Fest“ v štýle rock – pop – folk sa
konal v Dolnom Kubíne dňa 18. júna 2008 v priestoroch zimného štadiónu. Predstavili sa
skupiny Slamka Band, Any time, 3. pokus, Merlot. MGband, Čolo band, pedagógovia ZUŠ I.
Ballu Ľ. Kolena, K. Šupka a K. Škvarka. Oživením programu bolo tanečné vystúpenie skupín
Little B, B-Power a Blšky zo ZUŠ I. Ballu. Koncert navštívilo asi 1500 žiakov a študentov.
- V dňoch 20.-22. júna 2008 sa konal prvý ročník ekumenického festivalu gospelovej
hudby „Lifefest“ na zimnom štadióne. Nultý ročník sa konal pred rokom v septembri a mal
veľký úspech. Tohtoročného sa zúčastnilo vyše 800 ľudí. Rímsko-katolícky kaplán z Trstenej
Branislav Kožuch s vedúcim evanjelickej mládeže v Oblastnom centre Orava – Liptov
Jozefom Šimekom boli aj v tomto roku v organizačnom výbore festivalu a pochválili
prostredie v Dolnom Kubíne. V tomto roku zažili účastníci dva dni plné hudby v podaní
skupín Magdaniol, The Leaf, Lámačské chvály, Fanuel, tvorivé dielne, besedy, semináre, ale
aj atrakcie ako vodný futbal v podaní americkej športovej skupiny Athletes in Action, či
skákací hrad. Mesto Dolný Kubín podporilo festival z grantového programu „Šanca pre
všetkých“. Dolnokubínska rockovo-gospelová skupina Fanuel (v zložení: spev – Tomaš Mika,
gitara – Ján Skubeň, gitara – Tomáš Gustiňák, bassgitara – Ivan Márer, bicie – Matej
Mišovič), víťaz súťaže „Rockový minizáber“ vystupovala aj na ďalších podobných
podujatiach: na festivale „Verím Pane“ v Námestove, na Chance Music Fest, festivale
„Spievame Márii“ v Trstenej, na GTV v Spišskom Podhradí, na Malatinskom rokovaní a
koncerte pred Kolibou v Dolnom Kubíne.
- Dňa 21. júna 2008 sa v Dolnom Kubíne konal „Urban Day“ na parkovisku pred
penziónom Koliba pri príležitosti svetového dňa skateboardingu. Súčasťou podujatia bolo aj
vystúpenie tanečných skupín.
- Dňa 22. júna 2008 sa na Námestí P. O. Hviezdoslava konala nedeľná škola tanca
(Tanečná nedeľa). Záujemcovia sa učili tancovať tanec Rumbu pod vedením tanečného
majstra.
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- Dolnokubínčanka Mária Nováková, rod. Fábryová (*1900 †1973), manželka JUDr.
Pavla Nováka, verejného notára v Dolnom Kubíne, bola prvou slovenskou filmovou
herečkou, ktorá sa v roku 1921 stala predstaviteľkou filmovej role Aničky vo filme Jánošík.
V tom čase to bol „nemý“ film, ktorý natočila spoločnosť Tatra Film Corporation z Chicaga
na podnet spolku Slovákov v Amerike. Mária Nováková bola členkou ochotníckeho divadla
v Dolnom Kubíne, ktoré pôsobilo pri Meštianskej besede. Pripomenuli sme si 35. výročie jej
úmrtia.
- Slovenský ľudový umelecký kolektív z Bratislavy, známy ako SĽUK, sa
Dolnokubínčanom predstavil folklórnym tanečno-speváckym pásmom „Obrázky zo
Slovenska“ dňa 25. júna 2008 v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska.
- Počas mesiaca júna 2008 sa vo výstavnej sále Mestského kultúrneho strediska
v Dolnom Kubíne konala výstava absolventských prác študentov výtvarného odboru
Základnej umeleckej školy I. Ballu. Vo fotogalérii MsKS bola výstava výtvarných prác detí
materských škôl pod názvom „Šikovné ručičky“.
- Mestské kultúrne stredisko ponúkalo záujemcom množstvo vzdelávacích kurzov.
Medzi jazykové patrili kurzy anglického jazyka, nemeckého, francúzskeho, španielskeho
a ruského. Najväčší záujem bolo o vyučovanie angličtiny. Mestské kultúrne stredisko
v spolupráci s Tanečným štúdiom Maestro z Liptovského Mikuláša ponúkalo školy tanca:
základný kurz (8 lekcií, 12 tancov), rýchlokurz pre stužkovou slávnosťou (5 lekcií – valčík,
tango, polka, čardáš), kurz Latino tancov (8 lekcií – salsa, merengue, mambo, cha-cha-cha).
Pohybové kurzy ponúkali: zdravotné cvičenie (pod vedením p. Bušniakovej), kalanetiku
(MUDr. Horná) a redukčný kurz (Ing. Kučeríková).
- Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne ponúkalo návštevníkom výstavu
gobelínov a úžitkovej textílie Eleny Pavolkovej pod názvom „Keď nite vedú ako cesty do
neznáma“. Výstava sa konala v júli 2008. Vo fotogalérii bola výstava Ivana Farbáka pod
názvom „Spomienky na SGP-Projekt“.
- V poslednú júnovú nedeľu sa na Banisku konalo kultúrno-spoločenské podujatie Letné
divadlo pod holým nebom, na ktorom sa predstavili herci divadla Maškrta a folklórny súbor
Rosička, Rosa. Sídlisko Banisko existuje už tridsať šesť rokov, ale podujatie tohto druhu sa
konalo po prvýkrát. Našťastie prialo aj počasie. Letné theatro zorganizoval mestský výbor
s odborom kultúry Mestského úradu v Dolnom Kubíne a Mestským kultúrnym strediskom.
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- Dolnokubínčania si už zvykli na letné nedeľné koncerty pri Malom Parku okolo
altánku. V prípade daždivého počasia sa koncert nekonal. Hudobná skupina Milana Hrčku
začala sériu nedeľných koncertov dňa 6. júla 2008. V nasledujúcich nedeliach pokračovali
koncerty hudobných skupín IDEA, Rosička, Rosa, Fresh Band, Rebeca, dychovky
Tvrdošanka a Petra Medveckého.
- Literárny klub FONTÁNA pri Oravskej knižnici si pripomenul desiate výročie svojho
pôsobenia v našom mesta. V klube sa stretávali mladí autori, ktorí boli literárne činní.
Schádzali sa jedenkrát mesačne a svoje práce publikovali v zborníku. Vítali každého nového
člena. Váženou osobnosťou a krstnou mamou klubu bola Otília Štepitová.
- Základná umelecká škola P. M. Bohúňa bola hlavným organizátorom VII.
Medzinárodných majstrovských kurzov MUSICA ARVENZIS v Dolnom Kubíne v dňoch
14. až 22. júla 2008. Hudobného festivalu v hre na husle, violu, violončelo, klavír a flautu sa
zúčastnilo vyše sto mladých ľudí zo Slovenska, Nemecka, Rakúska, Holandska, Bulharska,
Talianska, Izraela, Japonska a Brazílie a každý deň sa zúčastňovali vyučovania.
- Milan Kleň (*1930 †1998) sa síce narodil v Jasenovej a zomrel v Martine, ale vo
svojom tvorivom období žil v Dolnom Kubíne. Riaditeľ Oravskej knižnice PhDr. Milan
Gonda pri príležitosti 10. výročia jeho smrti pripomenul verejnosti jeho život a dielo. Milan
Kleň sa zaoberal históriou Oravy, písal články, štúdie, knihy, kroniky miest a obcí, maľoval
portréty významných dejateľov Oravy, ale aj výjavy zo života starých Oravcov (drevenice,
domáce, odevy rôznych spoločenských vrstiev, poľnohospodárske náradie, zvyky atď.). Jeho
bibliografia zahŕňa 450 záznamov. Medzi jeho knižné diela patria „Súbežnice života
oravského človeka“ o histórii Oravy do roku 1848, „Múdrosť srdca“ o T. H. Florinovi a
„Hľadanie pravdy“ o Jozefovi Tisovi.
- Združenie Femina a spol., Mesto Dolný Kubín, Mestské kultúrne stredisko v Dolnom
Kubíne a Únia žien Slovenska pripravili pre občanov VI. ročník kultúrno-zábavného
podujatia „Návrat do histórie v Srňacom“ dňa 23. augusta 2008. Otvorenie podujatia bolo pri
hoteli Orava, nasledoval slávnostný sprievod od chaty do dediny, stretnutie pri zvonici
s historickým prejavom, faktami z kroniky, príhovorom zemepána Zmeškala poddanému ľudu
(úlohu strvárnil učiteľ Jozef Strapec), predstavenie divadla Femina, koncert hudobnej skupiny
Nota Bene a vystúpenie folklórnych skupín. Sprievodný program tvorili: výstava umeleckých
diel, jarmok historických remesiel, ukážka výroby starých textílií, spomienky pamätníkov,
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súťaž o najlepšiu oravskú kuchársku špecialitu, šermiarsky súboj, atrakcie pre deti, hudba,
spev a zábava.
- Kníhkupectvo Modul v Dolnom Kubíne predstavilo novú knihu verejnosti od oravskej
rodáčky Kataríny Evy Čániovej – Jankuliakovej pod názvom „Orechová slávnosť“. Na
stretnutí s Dolnokubínčanmi dňa 28. augusta 2008 autorka predstavila svoju novú knihu, ktorá
obsahovala dvadsať päť inšpiratívnych príbehov zo života o vzťahoch k ľuďom a k sebe
a päťdesiat farebných ilustrácií.
- Dňa 29. augusta 2008 sa konal koncert „Rockový predzáber 2008“ v areáli penziónu
Koliba. Vystúpili hudobné skupiny Fanuel, Deel, Tichá domácnosť a Ariel.
- Letné Theatro sa predstavilo v prímestskej časti Kňažia počas prvej septembrovej
nedele. V programe vystúpili herci bábkového divadla z Košíc s rozprávkou „Zlatovláska“
a herci divadla Maškrta zahrali príbeh o zlatom sne z prostredia westernovej Ameriky.
- Oslavy Dní mesta Dolný Kubín a XXVII. Kubínsky jarmok sa konali v dňoch 18. 20. septembra 2008. Oslavy začali vo štvrtok 18. septembra 2008 slávnostným zasadnutím
mestského zastupiteľstva, na ktorom primátor mesta Ing. Ivan Budiak privítal zahraničné
delegácie partnerských miest z Rakúska, Poľska, Chorvátska, Čiech, Dánska, Ukrajiny
a Maďarska a vybraným ľuďom odovzdal Ceny mesta a Ceny primátora. Slávností mesta sa
zúčastnil aj predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár a delegácia z nórskeho
mesta Oslo. Každý návštevník Reprezentačného večera mesta Dolný Kubín dostal
zlosovateľný kupón, na základe ktorého mohol dostať po zlosovaní hodnotnú cenu. Večer
pokračoval kultúrnym programom. Nasledujúci deň sa Staré mesto zmenilo na veľký
Kubínsky jarmok. Nechýbal autosalón, ktorý sa v našom meste počas Kubínskeho jarmoku
konal už po štrnástykrát. Kultúrny program sa počas jarmoku konal na Hviezdoslavovom
námestí a množstvo ľudí tu prišlo len kvôli tomuto programu. Predstavili sa hudobné skupiny
Otta Kollmána, Cigánskych diablov, formácia Polemic, folklórny súbor Orava, FS Rosička,
Rosa, Akordeónový súbor ZUŠ P. M. Bohúňa, RK Jazz Band. Večer 19. septembra 2008
mesto osvietil ohňostroj.
- Dňa 21. septembra 2008 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne konalo
divadelné predstavenie Radošínskeho naivného divadla pod názvom „Veľké ilúzie“.
Radošínske naivné divadlo pravidelne hosťovalo v Dolnom Kubíne a Dolnokubínčania ich
natoľko obľubovali, že lístky boli ihneď vypredané.
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- Kubínska hudobná jeseň začala dňa 25. septembra 2008 svoj štvrtý ročník. Hralo sa
v rímsko-katolíckom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej, Oravskej galérii, kine Choč,
Základnej umeleckej škole P. M. Bohúňa, Oravskom múzeu P. O. Hviezdoslava a rímskokatolíckom kostole Povýšenia sv. Kríža. Kubínska hudobná jeseň ponúkla občanom umelecky
kvalitné koncerty a kultúrne podujatia pestrých hudobných žánrov v dňoch 25. a 29.
septembra, 7., 9., 15. a 30. októbra, 4., 11. a 27. novembra, 2., 11. a 16. decembra 2008.
Cieľom tohtoročného projektu bolo predstavenie súčasnej slovenskej scény v podaní
bratislavského súboru Veni ensemble, Suchoňovho kvinteta, Ladislava Fanziwitza, klavírnej
legendy Mariána Lapšanského v spolupráci so Stamicovým kvartetom z Prahy, barokovej
tanečnej hudby v podaní Solamente Naturali, klavírneho recitálu Mikuláša Škutu, koncertu
detí k storočnici Eugena Suchoňa, koncertu absolventov ZUŠ P. M. Bohúňa - akordeonistu
Borisa Lenku, klavíristu Jozefa Janíka, flautistky Zuzany Fúrovej – Fujcovej a úspešného
tenoristu Pavla Kubáňa. V kolekcii jazzových vystúpení sa predstavili Silvia Josifoska &
Band, HDV Trio, Stein Jazz sextet a Lazaro Cruz Quintet. Súčasťou Kubínskej hudobnej
jesene bol prezentovaný výskum hudobného života mesta Dolný Kubín v minulosti PhDr.
Juditou Hencovskou. Zavŕšením Kubínskej hudobnej jesene bol Adventný benefičný koncert
v réžii ZUŠ P. P. Bohúňa a ZUŠ I. Ballu dňa 11. decembra 2008. V našom meste sa konal už
trinástykrát. Všetky podujatia sa uskutočnili vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry
SR, grantového programu Mesta Dolný Kubín a v spolupráci s Oravskou galériou, Oravským
múzeom P. O. Hviezdoslava, Mestským kultúrnym strediskom, rádiom Devín, Slovenským
rozhlasom, Rádiom Regina, mestskými novinami Kubín, týždenníkom Orava, novinami
Oravsko a mestskou televíziou Infoštúdio mesta Dolný Kubín.
- Dňa 27. septembra 2008 sa konala tanečná súťaž pod názvom „Tanečný Kubín“
v mestskom kultúrnom stredisku v štýle disco, hip hop a schow.
- Hviezdoslavov Kubín, celoslovenská súťaž v prednese poézie a prózy, sa konala už
po 54-krát v dňoch 1. – 4. októbra 2008. Na súťaži sa stretlo 207 účastníkov a vystupovali
v piatich kategóriách. Mestské kultúrne stredisko vydávalo každý deň noviny o dianí počas
prehliadky, v ktorých boli predstavení členovia poroty (ich hodnotenia, postrehy, postoje),
niektorí recitujúci, recitačné kolektívy a divadlá poézie. Tento rok zavítala do Dolného
Kubína aj vládna delegácia na čele s ministrom školstva SR Jánom Mikolajom. Program
v sobotu večer navštívili redaktori rádia Devín, aby z vystúpenia urobili verejnú nahrávku.
Porota ocenila, že súťaž detských recitátorovv, nedávno založená, sa osvedčila. Novinkou
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Hviezdoslavovho Kubína bolo pásmo „Prednesom k mladosti“, na ktorom vystúpili recitátori
seniori nad 60 rokov. Tento program iniciovali seniori Slovenskej jednoty dôchodcov. Ich
výber sa viazal k tvorbe Kalinčiaka, Zuzky Zgurišky, Štefánie Pártošovej a ďalších tvorcov,
s ktorými sa stretávali v mladosti. Ďalšou novotou bol večer Európskeho
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medzikultúrneho dialógu pod názvom „Z národov hoc sme rôznych“, v ktorom dostali priestor
recitátori z iných jazykových kultúr – maďarskej, českej, rusínskej, poľskej a rómskej.
Súťažná prehliadka detských recitačných kolektívov a detských divadiel mala názov
„Poetické večierky“.
Sprievodné akcie počas súťaže Hviezdoslavov Kubín pripravila Oravská knižnica
Antona Haboštiaka v Dolnom Kubíne a Oravské kultúrne stredisko. V knižnici sa konalo
kolokvium zástupcov Združenia literárnych klubov Slovenska, ktoré bolo založené
v minulom roku. V podvečer kolokvia klubisti (autori) čítali ukážky zo svojej tvorby pre
verejnosť v čitárni Oravskej knižnice. V nasledujúcich dňoch počas HK sa v knižnici
besedovalo, konal sa krst knihy aforizmov Stanislava Markoviča, boli vyhlásené výsledky
výtvarno-literárnej súťaže k výročiu Dobšinského. Oravské kultúrne stredisko zorganizovalo
semináre pre učiteľov slovenského jazyka z celej Oravy a pre členov žiackych porôt, aby
vedeli správne hodnotiť súťaže v prednese poézie a prózy na školských súťažiach HK.
Slávnostným večerom víťazov sa skončil Hviezdoslavov Kubín dňa 4. októbra 2008. Podľa
vyjadrenia Jaroslavy Čajkovej z Národného osvetového centra a predsedníčky programovej
rady HK „tohtoročný HK nepriniesol mimoriadne umelecké zmeny, stabilizoval dosiahnutú
úroveň predchádzajúcich ročníkov vo všetkých oblastiach“.
- Počas októbra 2008 si návštevníci Mestského kultúrneho strediska mohli pozrieť
výstavu výtvarných diel pod názvom „Spoznajme sa cez Bohúňa“ vo výstavnej sieni
a výstavu fotografií Evy a Leny Adamčákových pod názvom „A lot of ways of life“ vo
fotogalérii.
- Pri Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne pôsobí už niekoľko rokov
spevácky krúžok seniorov pod vedením Žofie Melovej. Členovia sa zúčastnili I. ročníka
Festivalu seniorov v Žiline, ktorý organizoval „Seniorklub Priatelia“ zo Žiliny dňa 4. októbra
2008. Zaspievali oravské piesne. Po vystúpení si pozreli výstavu ručných prác, kuchyňu
starých mám, kroniku Seniorklubu Priatelia a zúčastnili sa spoločenského posedenia.

80

- Mestské kultúrne stredisko poskytlo priestory začínajúcej tanečnej rómskej skupine
Rešpekt. Mladí ľudia tu tancovali predovšetkým hip hop, tanec ulice, pod vedením Simona
Bučku. Hoci dostali možnosť ukázať sa v súťaži Tanečný Kubín, ešte si tento rok netrúfli.
- Občianske združenie Inšpirácie a Základná umelecká škola Ivana Ballu v Dolnom
Kubíne pripravili predajnú výstavu diel 56 oravských a turčianskych výtvarných umelcov pod
názvom INŠPIRÁCIE 2008 v októbri 2008. Vystavených bolo 120 diel amatérskych
i profesionálnych umelcov (napr. M. Knap, A. Ševčíková-Marčeková, B. Jánoš, P. Saxun
a ďalší). Konal sa už XIII. ročník tohto podujatia vo výstavnej sieni Mestského kultúrneho
strediska v Dolnom Kubíne. Vernisáže sa zúčastnilo okolo 200 návštevníkov a prišiel aj Peter
Markovič, poslanec NR SR z Dolného Kubína. Výstava trvala do 31. októbra 2008.
- Dňa 16. októbra 2008 sa konal slávnostný večer pre seniorov v Mestskom kultúrnom
stredisku v Dolnom Kubíne. Tento večer bol venovaný všetkým občanom Dolného Kubína,
ktorí dosiahli dôchodkový vek. Mestské kultúrne stredisko pre nich pripravilo kultúrny
program a tanečnú zábavu, o ktorú sa postarali hudobné skupiny Fresh Band a DK Brass
Band. Všetkým sa prihovoril primátor mesta Ing. Ivan Budiak a súčasťou programu bolo
udelenie Ceny mesta „Seniorovi roka“, ktorú dostala Mária Mrvová, predsedníčke
samosprávy Klubu dôchodcov.
- Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne ponúklo Dolnokubínčanom dňa 23.
októbra 2008 koncert známej českej speváčky Lenky Filipovej.
- Dňa 5. novembra 2008 sa v Mestskom kultúrnom stredisku konalo vystúpenie
moravskej cimbalovej muziky HRADIŠŤAN pod vedením vynikajúceho muzikanta –
primáša Jiřího Pavlicu.
- V dňoch 14.-15. novembra 2008 sa v dolnokubínskom kine Choč konal IV. ročník
Medzinárodnej prehliadky krátkych filmov pod názvom „Starcov poklad 2008“. Podujatie
zorganizovalo občianske združenie Filmový klub 23 Dolný Kubín a začalo predstavením
filmu „Super Dize Me“ pre študentov. Nasledovali slovenský film Ivany Šebestovej „Štyri“,
pásmo krátkych filmov Ela Hlavettu, Dušana Hanáka a Juraja Jakubisku. Prehliadka
pokračovala 15. novembra filmom Ľubomíra Viludu, Ivana Kršiaka, filmami ďalších autorov
pod názvom „Strasti sveta mužského“ a „Policajt vo výslužbe“. Na prehliadke nechýbali
filmy budúcich absolventov Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení
v Bratislave, Filmovej a televíznej Fakulty Akadémie múzických umení v Prahe, študentov
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Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici a amatérske filmy pod
názvom „Ozveny AmatFestu 2008“.
- Dňa 20. novembra 2008 sa v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska konalo
predstavenie divadla Astorka z Bratislavy s hrou „Zlomatka“. V hlavných úlohách sa
predstavili Zuzana Krónerová, Petra Vajdová, Juraj Hrčka a Peter Oszlík.
- Čas zábav v tomto roku sa zavŕšil tradičnými zábavami a veselicami na Katarínu.
Občianske združenie Femina pripravilo Katarínsky večierok v Dolnom Kubíne. Konal sa
v meštianskej besede (kedysi hotel Slovan), kde sa stretávali národovci, vzdelanci, literáti,
ochotníci, speváci atď. Združenie Femina pod vedením Evy Lofajovej zorganizovala večierok
ako spomienky na staré časy, prišiel aj „Hviezdoslav, Adolf Medzihradský a Samuel Novák“,
všetci prišli v historických kostýmoch.
- III. ročník Medzinárodnej prehliadky horských a adrenalínových filmov VIDMO
2008 sa konal v Dolnom Kubíne v dňoch 12.-14. decembra 2008. Nadšenci prírody,
majestátnych vrchov, štítov a adrenalínových športov si mohli pozrieť 27 filmov z desiatich
krajín sveta, napr. „Volanie ticha, Ten čo žil s medveďmi, Ticho, Aerialista, Pokus a omyl,
Na konci s časom, Zobral si ho Everest, 20 sekúnd radosti“ atď. Sprievodným podujatím bola
výstava amatérskych fotografií Igora Sthárskeho, Jozefa Juríka, Antona Záhradníka, Jána
Trnovského a Stanislava Tomku pod názvom „Monte Vízia 2008“, ktorá je putovnou
aktivitou horského festivalu „Hory a Mesto Zvolen“. Medzi vzácnych hostí podujatia patrili
horolezec a fotograf Igor Koller a skalolezec Ján Smoleň. Organizátorom filmovej prehliadky
bol Filmový klub 23 v Dolnom Kubíne pod vedením Ing. Patrika Bartošku.
- Na koncerte bývalých absolventov ZUŠ P. M. Bohúňa dňa 27. novembra 2008 si
škola pripomenula päťdesiat rokov existencie. Predstavili sa absolventi, ktorí pôsobili ako
hudobní umelci doma i v zahraničí – Zuzana Fúrová - Fujacová, Jozef Janík, Pavol Kubáň,
Simona Vajduláková a Boris Lenko.
- Dňa 10. decembra 2008 sa v Mestskom kultúrnom stredisku konal VI. ročník súťaže
krásy pod názvom „MISS Orava 2009“. Medzi dvanásť finalistiek patrili aj dve
Dolnokubínčanky Katarína Ivanová a Dominika Javoreková. Najcennejšiu korunku a titul
Miss Orava si odniesla Lucia Podstrelená z Beňadova, prvou vicemiss sa stala Veronika
Hôľková z Vavrečky, druhou vicemiss Dominika Javoreková z Dolného Kubína a titul Miss
sympatia získala Lucia Sobčáková z Vavrečky.
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- Adventným benefičným koncertom dňa 11. decembra 2008 skončil XIII. ročník
Kubínskej hudobnej jesene. Podarilo sa vyzbierať 41 tisíc slovenských korún, čo je o 1350 Sk
viacej ako v roku 2007. Peniaze dostali záujmové sociálne združenia Dieťa a Reliéf Dolný
Kubín – pomoc v núdzi.
- Dňa 15. decembra 2008 sa vo výstavnej sieni Mestského kultúrneho strediska
v Dolnom Kubíne konala vernisáž výtvarných diel detí pod názvom „Vianočná pohľadnica“,
ktorú aj v tomto roku zorganizovalo Oravské kultúrne stredisko. Na výstavu bolo zaslaných
278 detských výtvarných prác. Medzi úspešných Dolnokubínčanov patrili deti ZUŠ P. M.
Bohúňa, ZUŠ I. Ballu a ZŠ J. Matúšku: Alexandra Kubačková, Zina Dulíková, Simona
Prílepková, Maroš Leštík, Martina Hubová, Denisa Halušková a Jakub Šimek.
-

Folklórny súbor Kolovrátok Základnej školy P. Škrabáka sa predstavil pásmom

Anjelské Vianoce v Mestskom kultúrnom stredisku dňa 15. decembra 2008.
- Dňa 16. decembra 2008 sa v kine Choč konal koncert hudobníka Ondreja Štyráka
a jeho skupiny. Zahrali aj vianočné skladby a preto sa koncert nazýval „Vítanie Vianoc“.
- Občianske združenie Spoločnosť priateľov detí z detských domovov „Úsmev ako dar“
v Dolnom Kubíne ponúkol deťom dňa 19. decembra 2008 vianočný koncert pod názvom
„Nebyť sám“. Bohatý program obsahoval scénky detí, piesne, vystúpenia pozvaných hostí
a pod. Program moderoval spevák Peter Bažík. Občianske združenie pripravilo aj nové
podujatie – prezentáciu moderných spoločenských hier (napr. Carcassone, Osadníci z katanu,
Cesta okolo sveta atď.) v Mestskom kultúrnom stredisku.
Ján Bezek (*1878 †1945) bol významnou osobnosťou Dolného Kubína v rokoch 19251945. V roku 2008 sme si pripomenuli 130. rokov jeho narodenia. Ján Bezek sa narodil
v Dobrej Nive okrese Zvolen. Po absolvovaní Lýcea v Banskej Bystrici roku 1898 pokračoval
v štúdiu teológie v Prešove, ale po treťom semestri bol vylúčený zo štúdia v roku 1900 so
siedmimi spolužiakmi za priestupok. Študento – Slováci sa dali spoločne odfotiť a tento ich
čin sa posudzoval ako prejav panslavizmu. Kruté rozhodnutie dekana Dr. Mateja Slávika
a profesorov vyvolalo veľký rozruch na verejnosti. Do indexu študentom zapísali: „Pre
nevlastenecké chovanie sa vyllučuje z ústavu“. Vylúčených študentov prijal na Bohosloveckú
fakultu do Bratislavy ThDr. Ondrej Masník a umožnil im dokončenie štúdia. Ján Bezek prišiel
do Dolného Kubína ako evanjelický kňaz dňa 15. decembra 1925 po smrti vdp. Pavla Nováka
a pôsobil tu do svojej smrti. Bol významnou osobnosťou mesta. V rokoch 1934-1943 písal
prvú kroniku mesta Dolný Kubín, zúčastňoval sa významných mestských podujatí
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a nadovšetko mal rád históriu. V kronike Dolného Kubína spracoval dejiny mestečka od roku
1775, školstva od roku 1756, mestskej správy, Spoločnosti vychovávateľskej Oravského
bratstva, Čaplovičovej knižnice a učeného bratstva pri Čaplovičovej knižnici. Zaslúžil sa
o zachovanie Gymnázia P. O. Hviezdoslava

v Dolnom Kubíne, lebo za prvej

Československej republiky mu sústavne hrozilo zrušenie. M. Bezeková, manželka Jána
Bezeka, bola významnou a zanietenou pracovníčkou spolku Červeného kríža a Živeny
v Dolnom Kubíne.
Dňa 27. decembra 2008 sa v kine Choč konali Folkové Vianoce. Predstavili sa hudobné
skupiny Totem a Lekra. Ďalším darčekom obyvateľom od mesta bolo divadelné predstavenie
„Slepá láska“ v podaní divadelného súboru V.S.O.D. Hviezdoslav dňa 29. decembra
v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska.
V závere roka vyšla nová kniha pod názvom „Oravci vo vede a technike“ od autora Jána
Dudáša. Publikácia nadväzuje na dielo Ján Dudáš – Jozef Janek: Literárno-kultúrny miestopis
Oravy, ktorá vyšla v roku 2002. V publikácii nie sú zahrnuté len vedecké a akademické
osobonosti, ale aj ľudia, ktorí žijú na Orave v súčasnoti a ktorí sa snažia posunúť svoj odbor
kvalitatívne ďalej.
- Mesto Dolný Kubín finančne podporilo zo svojho grantového programu „Šanca pre
veštkých“ v roku 2008 podujatia osemnástich občianskych združení a inštitúcií: Femina
a spol., o.z. (Návrat do histórie), OZ FS Rosička Rosa... (Folklórny deň Dolného Kubína),
ZUŠ P. M. Bohúňa (Kubínska hudobná jeseň), Filmový klub 23 (Dolnokubínska Filmostráda
2008), Slovenský skauting 53. zbor Gentiana (Expedícia Živly), T.A.R.G.O, o. z. (Tanec
a hudba pre všetkých), Inšpirácie, o. z. (výstava výtvarných umelcov Inšpirácie), Orbis Libri,
o. z. (Budem Pavol Dobšinský alebo Picaso?), Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
(Lifefest), Rímskokatolícka cirkev (ozvučovacia technika), SFS Orava (Tradície dušou
Oravy), Mestský mládežnícky parlament (Bambiriáda 2008), ZUŠ P. M. Bohúňa (Talenty pre
Európu), ZO SZŤP, Edukos, o. z. (Deti ulice), Cesty, o. z. (Jedna z ciest), Cesta pre rodinu, o.
z., ECAVZ (Mladí pre mladých 3).
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Zdravotníctvo

Združenie zdravotných poisťovní počas roka 2008 vykonalo prieskum spokojnosti
pacientov s nemocnicami na Slovensku a výsledky uverejnilo v polovici decembra roku
2008. Dolnooravská nemocnica MUDr. Ladislava Nádaši Jégeho Dolný Kubín sa v rebríčku
58 nemocníc umiestnila na trinástom mieste a bez rozlíšenia typu zariadenia je naša NsP na
25. mieste. Je to veľmi dobrý výsledok. Spokojnosť pacientov je dôležitým kritériom kvality,
ktorú súkromné zdravotné poisťovne berú do úvahy pri uzatváraní zmlúv s nemocnicami.
Zdravotné poisťovne Apollo, Dôvera a Union oslovili 18670 hospitalizovaných pacientov
v 83 lôžkových zdravotníckych zariadeniach na 739 oddeleniach v období od apríla do
novembra roku 2008. Pacienti odpovedali na dvanásť otázok, ktoré sa týkali spokojnosti so
správaním a starostlivosťou lekárov, zdravotných sestier, so zdravotnou starostlivosťou,
úspešnosťou liečby a službami ako ubytovanie, stravovanie a upratovanie. Hornooravská NsP
v Trstenej sa umiestnila na 26. mieste. Pacienti v DONsP v našom meste si najviac
pochvaľovali správanie a starostlivosť lekárov a sestier na oddeleniach. Nespokojnosť
smerovala ku kvalite stravy a ubytovania. Nemocnica s poliklinikou v Dolnom Kubíne
uzavrela zmluvy na rok 2008 so všetkými poisťovňami.
Zriaďovateľom Dolnokubínskej nemocnice s poliklinikou bol Žilinský samosprávny
kraj a podporoval rozvoj štyroch nemocníc v Žilinskom kraji. Nemocnica s poliklinikou
MUDr. L. N. Jégého získala certifikát kvality za to, že v odbore poskytovania zdravotnej
starostlivosti – všeobecnej nemocnice zaviedla a udržiavala systém manažérstva kvality
splňujúci požiadavky STN EN ISO 9001:2001. Platnosť certifikátu je do 26. decembra 2010.
Nemocnica s poliklinikou v Dolnom Kubíne dostala v roku 2008 nový názov
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého. Dolnokubínska NsP ako
všeobecná nemocnica poskytovala liečebno-preventívnu starostlivosť ambulantnú a ústavnu
i dopravnú zdravotnú službu. Hlavnou úlohou zdravotného oddelenia je poskytovanie
zdravotnej starostlivosti a služieb pre rýchly návrat pacienta do normálneho života pri
maximálnej ekonomickej efektívnosti, ale zároveň poskytnutí čo najvyššej zdravotnej úrovne.
Nemocnica poskytovala liečebno-preventívnu starostlivosť pre spádovú oblasť okresu Dolný
Kubín s počtom obyvateľov 39366 a nadregionálnu ústavnú a odbornú ambulantnú
starostlivosť pre región Orava (130.426 obyvateľov), Ružomberok a celoslovenskú pôsobnosť
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pre operácie štítnej žľazy a ciev. Nemocnica poskytovala zdravotnú starostlivosť zhruba pre
70% diagnóz, ktoré boli najčastejšími príčinami zhoršovania zdravotného stavu obyvateľov.
V spolupráci s okresmi Tvrdošín, Ružomberok a Martin poskytovala 90-95%-nú zdravotnú
starostlivosť pre chorých. Približne 5-10% diagnóz (zhubné a srdcovocievné ochorenia)
riešila DONsP s onkologickými ústavmi v Bratislave a kardiocentrami v Banskej Bystrici.
Zvyšnú zdravotnú starostlivosť pre regióm zabezpečovala DONsP v spolupráci s okolitými
nemocnicami. DONsP poskytuje pre okres Dolný Kubín zdravotnú starostlivosť cca pre 40
tisíc obyvateľov v odboroch chirurgia, gynekológia - pôrodníctvo, interné, detské oddelenie,
novorodenecké oddelenie, OAIM, doliečovacie oddelenie. V týchto odborochoch poskytuje
zdravotnú starostlivosť pre polovicu okresu Námestovo, čo je 56 000 obyvateľov. Rýchlu
zdravotnú prepravu zabezpečovala firma FALK.
Medzi lôžkové (spolu 320 postelí) a nelôžkové oddelenia DONsP patrili: oddelenie
akútnej a intenzívnej medicíny a ARO (6 lôžok), odd. chirurgické (50 lôžok), oddelenie
interné (55), odd. gynekologicko – pôrodnícke (50), odd. neurologické (30), odd. ortopedické
(30), odd. detské (46), odd. dialyzačné (6), liečebňa dlhodobo chorých (30), doliečovacie odd.
(20), novorodenecké odd. (18) a FBRL. V DONsP sa nachádzali príjmové ambulancie:
interná,

neurologická,

gynekologické

združené

ortopedická,
ambulancie

gynekologicko-pôrodnická,
(onkogynekológická,

pre

detská,
rizikovú

chirurgická,
tehotnosť,

sexuologická a pre liečbu sterility, antikoncepčná a pre poruchy klimaktéria), chirurgické
ambulancie (cievna, mamologická, proktologická), detské ambulancie pre rizikové
deti, ambulancia psychiatrická, hematologická, anesteziologická, fyziatricko-rehabilitačná,
algezilogická, JAS. Medzi nelôžkové vyšetrovacie zložky patrili: oddelenie urgentnej
medicíny, fyziatricko-rehabilitačné odd., odd. klinickej biológie, odd. klinickej mikrobiológie,
odd. rádiodiagnostické, odd. nemocničnej lekárne, patológia a prosektúra, hematologickotransfúzne oddelenie.
Počas roka 2008 bolo hospitalizovaných 11446 pacietov, z toho 116 cudzincov
a liečenie zabezpečovalo 48 lekárov. Priemerná ošetrovacia doba bola 6,58 dní. Medzi
dominujúce diagnózy patrili: poruchy nervových koreňov, dyspepsia, epilepsia, vnútorné
poruchy kolenného kĺbu, akútne brucho, ICHS, neinfekčné hnačky, CMP, zápaľ plúc, bolesti
v hrudníku, hrdle a hypertenzia. V Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou sa narodilo 604
detí (602 pôrodov) a zomrelo 262 pacientov. Počet ambulantných vyšetrení predstavoval
88213 prípadov.
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V januári 2008 bolo otvorené oddelenie jednodňovej chirurgie, kde sa prevádzali
jednoduchšie operácie. Pacient mal možnosť sa ešte v ten istý deň vrátiť do domáceho
prostredia. DONsP v oblasti chirurgie patrila medzi nemocnice s najväčším počtom výkonov
operácie štítnej žľazy. V oblasti neurológie zaviedli transkaniálne vyšetrenie mozgových ciev
a nemocnica mala oprávnenie podávať trombolýzu u pacientov po mozgovej príhode.
V októbri 2008 bola otvorená v Nemocnici s poliklinikou algeziologická ambulancia na
liečenie chronickej bolesti a už počas prvého mesiaca pôsobenia ju navštívilo vyše sto
pacientov. Ambulanciu viedol MUDr. Azim Ahmadzada.
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou v Dolnom Kubíne mala nedostatok lekárov.
Tento jav bol všeobecný na celom Slovensku v nemocniciach. Ponúkala voľné pracovné
miesta

pre

lekárov

v odboroch

chirurgia,

ortopédia

a traumatológia,

gynekológia

a pôrodníctvo, vnútorné lekárstvo, anestéziológia a intenzívna medicína, geriatria a liečba
dlhodobo chorých, pediatria a neonatológia a neurológia.
Daniela Konfalová, zdravotná sestra z anesteziologicko-resuscitačného oddelenia
DONsP v Dolnom Kubíne sa zúčastnila protestnej akcie zdravotníkov v Bruseli, ktorú
poriadal Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb. Hlavnou požiadavkou
bolo zabezpečenie kvalitnej zdravotnej starostlivosti a lepšieho odmeňovania zamestnancov
v zdravotníctve, aby odborníci nemuseli odchádzať za lepšie platenými miestami do
zahraničia a fakultných nemocníc. Odmeňovanie zdravotných sestier bolo na takej nízkej
úrovni, že niektoré odišli pracovať do iných zamestnaní, napr. strojárenských podnikov.
Slovenská komora zdravotných sestier a pôrodných asistentiek udelila ocenenie „Biele
srdce“ Helene Gondárovej Vyhníčkovej, ošetrovateľke anesteziologicko-resuscitačného
oddelenia DONsP v Dolnom Kubíne. V zdravotníctve pracovala už tridsať rokov a venovala
sa aj publikačnej činnosti. Za ostatné dva roky prezentovala s kolegyňami svoju prácu na 17
celoslovenských podujatiach. K oceneniu sa vyjadrila: „Nová koncepcia k odboru
ošetrovateľstva na Slovensku bola schválená a prijatá v roku 1994. Zmenil sa tým pohľad na
zdravotníctvo, na pacienta. K pacientovi by sa nemalo pristupovať len zo stránky biologickej,
ale aj psychologickej a sociálnej“.
Združenie Osmijanko otvorilo dňa 3. januára 2008 na detskom oddelení DONsP
v Dolnom Kubíne miestnosť zábavy a hier pre choré deti, aby im spríjemnilo hospitalizáciu
v sivom a sterilnom prostredí. Podobná oáza hier pre deti existovala už v štrnástich
nemocniciach na Slovensku. Kútik s rozprávkovými postavičkami na stenách sa nachádzal
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hneď vedľa jedálne a deti mali k dispozícii aj počítač, televízor, spoločenské hry a množstvo
hračiek. Riaditeľka občianskeho združenia Osmijanko Jana Kubranská získala pre projekt
sponzorov a tak pobyt detí v nemocničnom prostredí bol predsa len o čosi ľahší.
Územný spolok Červeného kríža v Dolnom Kubíne organizoval v tomto roku XIII.
ročník Valentínskej kvapky krvi od 14. februára do 7. marca 2008. Pre darcovstvo krvi sa
snažil získať hlavne mladých ľudí. V našom meste počas tejto akcie darovalo krv okolo
štyridsať darcov a medzi mladými to boli študenti Gymnázia P. O. Hviezdoslava, Obchodnej
akadémie, Strednej zdravotníckej školy a Združenej školy na Kňažej.
Dňa 7. mája 2008 sa v hoteli Park konalo stretnutie 120 darcov krvi z Oravy, na ktorom
dostali ocenenia. Medzi nimi Ján Kaprálik a Ján Stuchlý z Dolného Kubína sa stali prvými
držiteľmi plakety doktora Jána Kňazovického, ktorý ako prvý na Slovensku uskutočnil
transfúziu krvi v roku 1923. Ján Kaprálik bol 105-násobným darcom krvi a Ján Stuchlý 134násobným darcom krvi.
„Príď a staň sa darcom!“ Týmto sloganom začal XIV. ročník dobročinnej akcie
„Študentská kvapka krvi“, ktorú každoročne organizuje Územný spolok ČK v Dolnom
Kubíne od 15. októbra do 14. novembra. Darovať krv prišlo 103 študentov, z toho bolo 34
prvodarcov.
Dňa 4. decembra 2008 sa v hoteli Park zišlo 147 darcov krvi na pozvanie Územného
spolku Červeného kríža v Dolnom Kubíne, aby ich ocenili plaketami Jána Jánskeho za
nezištné darovanie krvi. O kultúrny program sa postarali žiaci ZUŠ P. M. Bohúňa. Medzi
ocenenými bola aj riaditeľka ÚS ČK v Dolnom Kubíne Ľubica Dubnicayová, ktorej udelili
medailu Jána Kňazovického. Ďalej bolo ocenených 67 darcov bronzovou Jánskeho plaketou,
47 striebornou Jánskeho plaketou, 21 zlatou a 4 diamantovou plaketou za 80-násobné
darovanie krvi.
Nefrologická ambulancia pre dospelých so sídlom v DONsP ponúkala dňa 13. marca
2008 bezplatné skriningové vyšetrenie pri príležitosti svetového dňa obličiek.
Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 7. apríl za Svetový deň zdravia. Regionálny
úrad verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne pri tejto príležitosti organizoval Deň
otvorených dverí. Návštevníci mohli spoznať prácu regionálnych hygienikov na šiestich
oddeleniach. Dostali odpovede na svoje dotazy o zdraví. Heslo tohtoročného dňa bola ochrana
zdravia pred klimatickými zmenami, lebo v súvislosti s otepľovaním sa vyskytli infekčné
choroby prenášané komármi a kliešťami. Súčasťou oddelenia podpory zdravia, ktoré
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zameriava svoju činnosť na oblasť zdravotnej výchovy pre všetky skupiny občanov, je
poradňa zdravia. V poradni vyšetrili občanovi biochemické parametre – cholesterol, obsah
cukru v krvi, krvný tlak a poradili úpravu životosprávy.
Regionálny ústav verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne sledoval v prvom štvrťroku
2008 výskyt ochorení na chrípku. Nahlásených bolo 17 631 prípadov ochorení. Najväčší
podiel chorých sa nachádzal vo vekových skupinách do 5 rokov a medzi 15-19-ročnými.
Podľa vyjadrenia epidemiologičky MUDr. Kataríny Ranostajovej táto sezóna z hľadiska
chorobnosti bola mierna.
Liga proti rakovine organizovala dňa 11. apríla 2008 zbierku na pomoc a podporu
ľuďom postihnutým onkologickým ochorením, známu pod menom „žlté narcisy“. V uliciach
mesta chodili študenti Strednej zdravotníckej školy s pokladničkami a oslovovali ľudí, aby
prispeli do zbierky. Darca dostal kvietok – žltý narcis. Vyzbieralo sa 114.330 Sk.
Dňa 13. júna 2008 sa v našom meste konal VIII. ročník zbierkovej akcie pod názvom
„Krídla belasého motýľa“. Tento deň patril ľuďom trpiacim svalovou dystrofiou, pre
ktorých sa uskutočnila peňažná zbierka. Organizácia muskulárnych dystrofikov použila
vyzbierané peniaze na nákup pomôcok potrebných pre chorých ľudí (zdviháky, elektrické
vozíky a postele, dýchacie prístroje a pod.), ktorí pri postupnom ochabovaní svalov mali
problémy s pohybom i dýchaním.
Občianske združenie Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizovala
stretnutia so svojimi členmi každý štvrtý utorok v mesiaci v Dolnom Kubíne za účelom
poradenstva a pomoci. Organizovala aj kurzy na priestorovú orientáciu, používanie bielej
palice, výuku s kompenzačnými prostriedkami a sebaobsluhu.
Nadácia KRIŽOVATKA s cieľom pomáhať deťom ohrozeným syndrómom náhleho
úmrtia dojčiat SIDS sa rozhodla vybaviť monitormi Baby Sense II tridsať šesť nemocníc na
celom Slovensku a medzi nimi aj DONsP v Dolnom Kubíne. Dňa 11. júna 2008 DONsP
dostala štyri monitory Babysense II. Syndróm náhleho úmrtia dojčiat spôsobuje smrť aj úplne
zdravému dieťaťu zástavou dychu v spánku bez akýchkoľvek predchádzajúcich príznakov.
Najrizikovejší bol spánok dieťaťa na bruchu v dojčenskom veku. Príčina syndrómu nie je
doposiaľ jasná. Nadácia Križovatka spolupracovala s DONsP Dolný Kubín pri zapožičiavaní
monitorov mamičkám, ktoré mali záujem o prístroj i domov počas kritického veku dieťaťa
a možného ohrozenia týmto syndrómom.
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Kurzy psychofyzickej prípravy na pôrod mamičiek v našom meste sa konali už päť
rokov pod vedením pôrodnej asistentky Miroslavy Removčíkovej. Do roku 2008 ich
absolvovalo 132 mamičiek. Kurzy prebiehali v priestoroch Materskej školy na ulici Obrancov
mieru. Okrem cvičení poriadali aj zdravotné vychádzky. Napríklad mamičky so svojimi
detičkami navštívili turistický areál Záhradky (Beňová Lehota) na Kubínskej holi
a besedovali o materstve a rodičovstve.
Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých v Dolnom Kubíne
mala 200 členov a pripravovala počas roka zaujímavé podujatia. Členovia obľubovali
poznávacie výlety. V septembri sa uskutočnil výlet do Diakoviec a kúpanie v termálnom
bazéne. Medzi ďalšie podujatia patrila návšteva kúpeľov v Lúčkach, športový deň na
Kuzmínove a besedy s odborníkmi v oblasti sociálnej starostlivosti. Predsedníčkou ZO SZTP
v Dolnom Kubíne bola Ružena Sekerková. Výbor organizácie Slovenského zväzu telesne
postihnutých v Dolnom Kubíne sa stretával pravidelne jedenkrát v mesiaci a zaoberal
sa pripomienkami a požiadavkami svojich členov.
ZO SZTP v Dolnom Kubíne pripravila pre svojich členov posedenie pri vianočnom
stromčeku v pondelok 8. decembra 2008 v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska.
Stretlo sa okolo 120 členov. Dohodli sa na novom členskom poplatku v novej mene Euro.
Kultúrny program im pripravili žiaci ZUŠ Ivana Ballu, počas večera im zahrala hudobná
skupina Fresh Band a bola aj tombola s hodnotnými cenami. Podujatie finančne podporili
viaceré dolnokubínske firmy a jedna lekáreň.
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou L. N. Jégého, Krajské operačné stredisko
záchrannej služby, Obvodný úrad v Dolnom Kubíne, Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného

zboru

a Okresné

riaditeľstvo

policajného

zboru

v Dolnom

Kubíne

zorganizovali ukážkové cvičenie po vzniku „mimoriadnej udalosti a hromadnej dopravnej
nehody“ dňa 11. septembra 2008 na uliciach Aleja Slobody a Ťatliakovej. Cieľom cvičenia
bolo zosúladiť jednotlivé zasahujúce zložky a zvýšiť ich pripravenosť a akcieschopnosť pri
riešení takejto závažnej udalosti, ako je hromadná dopravná nehoda.
Kardioklub v Dolnom Kubíne, občianske združenie, vznikol v našom meste začiatkom
roka 2008. Organizoval stretnutia prvý štvrtok v mesiaci, na ktoré pozýval lekárov a tak sa
členovia vždy dozvedeli aj odborné rady z problematiky srdcovo-cievnych ochorení.
Predsedníčka Kardioklubu Marta Badáňová a podpredsedníčka Janka Šúthová sa pri
príležitosti Svetového dňa srdca zúčastnili druhého stretnutia kardioklubov Slovenska.
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Dozvedeli sa tu množstvo užitočných informácií. Lekári - špecialisti z celého Slovenska
objasnili napríklad patofyziológiu infarktu myokardu, postup pri vykonávaní koronarografie,
riešenie koronárnej príhody zavedením stentu, spôsob vykonávania by-passu, následnu
rehabilitáciu

a starostlivosť

o pacienta.

Každý

deň

končil

praktickou

realizáciou

autopsychogénneho tréningu a vedomej relaxácie. Účasť na stretnutí bola veľkým prínosom
a inšpiráciou aj k práci Kardioklubu v Dolnom Kubíne. Predseda Kardioklubu SR Igor
Chamilla ocenil smerovanie a plány dolnokubínskeho Kardioklubu. JUDr. Marián Sališ
z Dolného Kubína, člen Kardioklubu, je prvým občanom nášho mesta, ktorému dňa 23.
septembra 2008 transplantovali srdce. Po operácii sa cítil dobre a mal plány založiť nadáciu
na podporu kardiológie, viesť besedy s mladými ľuďmi o svojich zdravotných skúsenostiach
a zdravom životnom štýle.
ANEPS Centrum nepočujúcich Dolný Kubín pod vedením Marty Novákovej bola
organizačná jednotka Asociácie nepočujúcich dobrovoľného občianskeho združenia
humanitného a charitatívneho charakteru. Nepočujúcim poskytovala sociálne poradenstvo,
sluchovo postihnutým službu na úkony dorozumievania a tlmočnícku službu všetkým
nepočujúcim. Marta Nováková pracovala na odbore sociálnych vecí ONV a zároveň
vyučovala posunkovú reč pre nepočujúcich v našom meste. Po oddchode na dôchodok sa plne
venovala nepočujúcim a zaslúžila sa o získanie zdravotných pomôcok pre mnohých občanov
hluchovo postihnutých a súčasne sociálne odkázaných na pomoc.
Liga za duševné zdravie v Dolnom Kubíne organizovala už V. ročník informačnej
kampane „Dni duševného zdravia“ a peňažnú zbierku v dňoch 8.-10. októbra 2008. Do
organizácie zbierky sa zapojili študenti Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne. Podujatie
bolo známe pod názvom „Nezábudka za duševné zdravie“. Žiaci rozdávali letáky s desiatimi
radami, ako byť duševne zdravý. V Dolnom Kubíne sa vyzbieralo 38 tisíc Sk.

Sociálna pomoc občanom

Mesto Dolný Kubín malo 19423 obyvateľov s nasledovnou vekovou skladbou: 613 (vo
veku 0-3 roky), 594 (vo veku 3-6 r.), 1932 (6-15 r.), 3269 (15-25 r.), 10362 (25-60 r.), 868
(60-65 r.), 820 (70-80 r.), 325 (80-90 r.) a 24 (nad 90 rokov). V roku 2008 sa v Dolnom
Kubíne narodilo 219 detí a zomrelo 128 občanov. Miera chudoby sa posudzovala podľa
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finančného príjmu. Nízkopríjmové rodiny požadovali dávky v hmotnej núdzi. Sociálne
dávky poberalo 397 občanov a v ich rodinách bolo 148 nezaopatrených detí. Jednorázovú
dávku sociálnej pomoci dostalo 79 občanov z 84 žiadateľov a aktivačný príspevok 53
občanov.
Mesto Dolný Kubín na úseku sociálnych vecí skvalitňovalo prácu a službu. V rámci
podpory rodičovstva vyplácal mestský úrad finančný príspevok 2000 Sk pri narodení prvého
aj druhého dieťaťa. V roku 2008 bol vyplatený 223 matkám. Problematiku jaslí a socializácie
matiek riešil s podporou MC Píšťalka o. z., Baniskáčik o. z., Žubrienky o. z. a Sedmička o. z.,
ktoré pracovali samostatne alebo v priestoroch MŠ. V rámci projektu „Rovnosti príležitosti“
vyvíjal aktivity s podnikateľmi tak, aby vytvárali vhodné podmienky pre prípadné
zamestnávanie matiek s deťmi.
Mesto

poskytovalo

opatrovateľskú

službu 72

občanom,

zamestnávalo

desať

opatrovateliek. Každému dôchodcovi vo veku nad 70 rokov s trvalým pobytom na území
mesta daroval finančný príspevok 1000 Sk. Príspevok dostalo 1220 seniorov. Mesto zakúpilo
pre Domov dôchodcov polohovateľné kreslo pre seniorov so zníženou mobilitou. Na
požiadanie Domova sociálnych služieb bola poskytovaná prepravná služba – sociálny taxík.
Prepravnú službu využilo 68 občanov zdravotne ťažko postihnutých.
Mesto spravovalo útulok pre osamelých rodičov pod názvom STOP, ubytovňu
ŠANCA, zariadenie krízového bývania pre rodiny s deťmi KOTVA I, zariadenie dočasného
ubytovania pre rodiny s deťmi KOTVA II, utajený byt pre týrané matky s deťmi, „Izbu na
polceste“ pre odchovancov detských domovov, ktorí stratili možnosť vrátiť sa do vlastnej
rodiny, pohotovostný byt pre rodiny s deťmi na predchádzanie vyňatia detí z rodín do
náhradnej výchovy, „Rezidentnú izbu“ pre mimoriadne umiestnenie seniorov, ak je rodina
na dovolenke, opravuje byt a podobne. V roku 2008 pribudla do systému ubytovňa NÁDEJ.
Sociálne zariadenia v našom meste riešili aj bývanie dolnokubínskych bezdomovcov
a väčšina z nich prijala poskytovanú službu. Avšak niektorí bezdomovci z obcí Chlebnice,
Oravský Podzámok, Žaškov, Jasenová, Veličná a Istebné ju odmietali a potulovali sa po
meste. Najčastejšie prespávali v budove železničnej stanice alebo v pivniciach bytoviek, ktoré
nezamykali vchové dvere počas noci.
Domov pre osamelých rodičov a krízové stredisko na ulici Záskalickej poskytovali
poradenstvo a bývanie oasamelému rodičovi s maloletým, ktorých život a zdravie sú ohrozené
alebo osamelej tehotnej žene. V roku 2008 mal 66 klientov. Prevádzku domova
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zabezpečovalo 5 pracovníkov. Kotva I. na ulici M. R. Štefánika poskytovala dočasné bývanie
pre rodiny s deťmi, ktoré sa náhle ocitli bez prístrešia. Bývali tu štyri rodiny so 14 deťmi.
Kotva II. bola určená k dočasnému bývaniu pre rodiny s deťmi, ktorým skončilo ubytovanie
v Kotve I a splnili resocializačný program. Bývalo tu 15 rodín so 42 deťmi a 3 jednotlivci.
Ubytovňa Nádej na ulici J. Ťatliaka poskytovala bývanie 24 rodinám (86 občanov, z toho 43
detí). Útulok STOP na ulici M. R. Štefánika s kapacitou 12 miest poskytovalo ubytovanie
občanom bez vlastného prístrešia. Počas roka tu ubytovanie využilo 21 klientov. Ubytovňa
Šanca na ulici M. R. Štefánika pre osamelých mužov mala v roku 2008 šestnásť klientov.
Zariadenie opatrovateľskej služby na Ul. Zochovej poskytovalo 10 klientom pomoc
pri odkázanosti, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť,
ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva a úschovu
cenných vecí. O klientov sa staralo päť zamestnancov a lekársku službu zabezpečoval MUDr.
Jindřich Lonský. Najstarší obyvateľ mal 91 rokov, najmladšia 58 rokov.
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých na ulici M. Hattalu
poskytoval služby pre 126 seniorov (40 mužov a 86 žien) v celoročnom pobyte s nepretržitou
prevádzkou. Úhradu za pobyt v domove ovplyvňovalo stravovanie a poskytované služby.
Vyššiu sumu uhrádzali klienti imobilní s dietetickou stravou. Najmladší klient mal 28 rokov
a najstarší 99 rokov. O klientov sa staralo 45 pracovníkov na úseku zdravotníckom (12
zdravotných sestier, 14 sanitárok, 1 opatrovateľka, 1 rehabilitačná sestra), ekonomickohospodárskom a sociálnom. V poradovníku na umiestnenie do domova je 20 záujemcov.
Zdravotnú starostlivosť zabezpečovala MUDr. Eva Hrudová. Klientov navštevovala aj
neurologička a psychiatrička raz za dva mesiace. Do zariadenia chodila aj kaderníčka
a pedikérka. Študenti SZŠ tu vykonávali odbornú prax.
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých na ulici Matúškovej je moderné
nízkokapacitné sociálne zariadenie s denným a týždenným pobytom s kapacitou 42 klientov
telesne a duševne postihnutých, s duševnými poruchami a poruchami správania. Zariadenie
navštevovalo 46 klientov, z toho 32 na denný pobyt. DSS má 35 zamestnancov, ktorí
zabezpečovali pre klientov stravovanie, bývanie, zaopatrovanie, výchovu, záujmovú činnosť,
kultúrnu činnosť, rekreačnú činnosť, rehabilitačno-zdravotnú starostlivosť a niektoré druhy
terapií (logopedickú, muzikoterapiu, terapiu hrou).
Špeciálna základná škola na ul. Matúškovej poskytovala výučbu pre deti
s kombinovaným postihnutím. Navštevovalo ju 39 žiakov a starostlivosť im poskytovalo 10
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pedagogických a 3 nepedagogickí pracovníci. Pod ŠZŠ pracuje MŠ a ZŠ v nemocnici
s poliklinikou s 2 pedagogickými pracovníkmi.
Žiaci ŠZŠ dosahovali na súťažiach vynikajúce úspechy v športovej disciplíne boccii.
Zapojili sa do súťaže o najoriginálnejší vianočný betlehem, ktorú vyhlásila poľská Základná
škola v Chocholove. Školu reprezentovali František Kuffa a Miroslava Zacharovská, ktorí
s pomocou učiteľky Márie Mikulášovej namaľovali betlehem na okno a výtvarnou prácou
(kombinovaná technika - papier, drevo a koža) Jakuba Maruňáka a Patrika Regulyho, ktorá
bola ocenená. Žiaci s učiteľom Viliamom Janíkom na stretnutí ocenených zaspievali koledu
v anglickom jazyku.
Mesto Dolný Kubín zabezpečovalo bývanie pre občanov s ťažkým zdravotným
postihnutím v bytoch osobitného určenia domu Na Sihoti. Trinásť bytov je upravených na
bezbariérové bývanie. Okrem týchto bytov mesto vlastnilo ďalšie tri bezbariérové byty
v domoch na Ul. Ľ. Štúra a M. Hattalu. Mesto malo vo vlastníctve 190 nájomných bytov,
v roku 2008 bolo pridelených 44 bytov.
Sociálny poradca

mesta poskytol metódou kontaktného poradenstva a asistencie

služby 45 rodinám a 38 osamelým občanom v roku 2008. Sociálnu pomoc vyhľadávali
občania, ktorí potrebovali asistenciu pri vyriešení krízovej situácie (strata bývania,
záškoláctvo detí, týranie v rodine, rozvody, závislosť, detoxikácia, umiestnenie na PL,
začlenenie detí po návrate z detských domovov). Vďaka grantu z Fondu sociálneho rozvoja
pracujú 3 terénni sociálni pracovníci priamo v teréne, pričom v roku 2008 bola zriadená
vysunutá kancelária na Ul. J. Ťatliaka. Pracovníci pravidelne mapujú terén, sociálnu situáciu
rodín a poskytujú ostatným sociálym pracovníkom objektívne a obsiahle informácie o situácii
komunity.
Mesto Dolný Kubín, najmä jeho sociálni pracovníci, sa pustili do realizácie projektu
vybudovania nového stacionára – zariadenia pre dôchodcov. V našom meste chýbal denný
a týždenný stacionár pre seniorov. Podľa vedúceho odboru sociálnych vecí MÚ Ing. Jozefa
Gruchaláka

bola

najvhodnejším

riešením

prístavba

a rekonštrukcia

súčasného

dolnokubínskeho Klubu dôchodcov na Ulici obrancov mieru. Stacionár je určený ľuďom,
ktorí z rôznych zdravotných dôvodov potrebujú starostlivosť a nemôžu ostať sami doma. Ak
rodinný príslušník potrebuje ísť k lekárovi, chce sa zamestnať na polovičný úväzok, cestuje
na dovolenku a podobne, môže využiť jeho služby. Stacionár poskytne seniorovi odbornú
starostlivosť, stravu na pár hodín, celý deň alebo celý týždeň a potom sa môže vrátiť do
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rodinného prostredia. Kapacita stacionára je štyridsať osôb a v izbách budú polohovateľné
postele (12 lôžok).
V priestoroch bývalej materskej školy na Brezovci začala prestavba na nové krízové
Centrum pre rodinu. Centrum bude zamerané na oblasť poradenstva, terapie, dočasného
bývania a poskytovanie možností zmysluplného trávenia voľného času. Prestavba sa konala
v troch etapách. Elena Vaňová z neziskovej organizácie Úsmev ako dar povedala: „Postupne
tu chceme vybudovať krízové zariadenie, potom detské integračné centrum, útulok pre
mladých, dospelých a detský domov s diagnostickou skupinou a profesionálnymi rodinami.
Vytvorením komplexného centra s potrebnými sociálnymi, diagnostickými, psychologickými,
ale aj zdravotnými službami chceme napomôcť vzniknutej situácii rodín v kríze. Centrum pre
rodinu je pilotným projektom svojho druhu na Slovensku“ a hlavnými iniciátormi vzniku
centra sú Dolnokubínčania Elena Vaňová a Jozef Šimko. Projekt finančne podporili
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, občianske združenie Úsmev ako dar a zdroje
Európskej únie.
Mesto podalo úspešný projekt na podporu činnosti Klubu dôchodcov na získanie
prostriedkov z nórskeho finančného mechanizmu, ktorý rieši komplexnú prestavbu KD na
Denné centrum pre seniorov. Okrem finančných prostriedkov na činnosť KD a Zariadenie
spoločného stravovania mesto podporilo aj vznik dvoch satelitných klubov dôchodcov
v Kňažej a na Banisku. Na stretávanie sú k dispozícii priestory v ZŠ M. Kukučína, na PC
kurzy a pohybové cvičenia. Záujemcovia o stravovanie využívajú jedálne v CZŠ s MŠ A.
Radlinského a MŠ na Sihoti.
Dolný Kubín mal okolo 2000 obyvateľov v dôchodkovom veku. Klub dôchodcov mal
220 členov, vedúcou KD bola Ľubomíra Bernoláková, predsedníčkou samosprávy Mária
Chrenová a výbor mal osem členov. Obdivuhodná bola záujmová činnosť našich seniorov.
Záhradkársky, spevácky a krúžok šikovných rúk pomáhali seniorom zmysluplne stráviť jeseň
života. KD spolupracoval s mestskými ZŠ, MŠ, Okresnou knižnicou, Jednotou dôchodcov,
navštevovali kultúrne podujatia v galérii, múzeu, knižnici, poriadali výlety, niektorí využívali
možnosti zasurfovať si bezplatne na internete. Mária Chrenová dostala ocenenie Mesta Dolný
Kubín tzv. „Senior roka“.
Seniori prímestskej časti v Kňažej už dlhšie usilovali o vytvorenie svojho Klubu
dôchodcov. Dočasne sa stretávali v hasičskej zbrojnici, ale tieto priestory nepostačovali
veľkosťou. Po štyroch mesiacoch úsilia sa podarilo otvoriť Klub dôchodcov v areáli
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Základnej školy J. A. Komenského, vďaka ochote riaditeľky ZŠ Dáši Badáňovej dňa 22.
apríla 2008. KD otváral primátor mesta Ivan Budiak, aby sa tu mohlo schádzať 60 členov.
Predsedníčkou Klubu dôchodcov na Kňažej sa stala Mária Gállová, podpredsedníčkou
Ľudmila Stehurová a tajomníkom Ladislav Kmošena. Zástupkyňa riaditeľky ZŠ J. A.
Komenského Dana Szabová učila seniorov pracovať s počítačom jedenkrát v týždni (štvrtok).
Seniori sa stretávali každý týždeň v utorok, štvrtok a nedelu od tretej do šiestej hodiny. Počas
roka zorganizovali deväť výletov, v klube besedovali s lekármi o zdraví alebo si zaspievali,
zahrali na harmonike, hrali šachy, ženy mohli piecť medovníky. Viedli kroniku podujatí a po
roku mali 94 členov. Ďalšie satelitné kluby dôchodcov mali pribudnúť aj v Záskalí, Brezovci
a na Banisku v priestoroch materskej školy.
Otvorenie Klubu dôchodcov na Banisku bolo schválené dňa 10. novembra 2008
v priestoroch materskej školy. Na prvom stretnutí sa zišlo asi tridsať dôchodcov z ulíc
Chočskej, Janoškovej a Medzihradskej. K otvoreniu klubu prispeli Viera Turzová
(predsedníčka KD), Jarmila Némethová a Ľubomíra Bernoláková. V ústrety vyšla riaditeľka
MŠ Alena Zvarová. Na slávnostnom stretnutí členov klubu dňa 11. decembra 2008 sa
zúčastnil aj primátor mesta Ing. Ivan Budiak a priviedol so sebou herca a humoristu Ivana
Vojteka, ktorý všetkých pobavil a rozosmial svojimi anekdotami. Deti MŠ sa predstavili
seniorom pásmom básničiek, vianočných kolied a vinšov. Seniori sa tu stretávali vo svojom
voľnom čase na besedách, rozhovoroch pri čaji a kávičke, maľovali, vyšívali, spievali alebo
mali k dispozícii spoločenské hry. Priestory materskej školy na Banisku tak slúžili deťom,
seniorom i na stretávanie členov mestského výboru.
Tradíciou v Klube dôchodcov bolo posedenie pri vianočnej kapustnici a kultúrnom
programe. Konalo sa dňa 17. decembra 2008. Seniorom sa v kultúrnom programe predstavili
žiaci ZŠ M. Kukučína pod vedením učiteľky Lenky Durajovej. Nasledovalo vystúpenie
členov klubového speváckeho krúžku. Večer si pozreli na Hviezdoslavovom námestí
vystúpenie folklórneho súboru Orava. Konal sa tu vianočný trh a mohli ochutnať pohárik
medoviny alebo punč od primátora.
Domov dôchodcov a sociálnych služieb pre dospelých v Dolnom Kubíne na Ul. M.
Hattalu otvoril dňa 22. októbra 2008 „Poradenské centrum“ pre obete domáceho násilia so
zameraním na ohrozené ženy a deti. Žilinský samosprávny kraj vyčlenil Domovu dôchodcov
a sociálnych služieb finančné prostriedky na nákup 70 nových kresiel v celkovej hodnote
309.238 Sk. Kreslá boli vyššie, mali opierky a teda aj pohodlnejšie na sedenie.
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Dňa 27. októbra 2008 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne konal
odborný seminár o problematike kvality života seniorov. Na stretnutí sa starší občania
dozvedeli o smerovaní starostlivosti o seniorov z pohľadu samosprávy, o rozvoji terénnych
a ambulantných sociálnych služieb pre seniorov a o špecifikách starostlivosti o seniorov
v zariadeniach sociálnych služieb.
Dolný Kubín sa aj v tomto roku zapojil do V. ročníka súťaže „Slovensko bez bariér“.
Tentoraz sa o pozornosť poroty uchádzal projekt DSS pre deti a dospelých, Domova pre
osamelých rodičov a krízové stredisko v Dolnom Kubíne pod názvom „Odstránenie,
respektíve minimalizácia bariér pre klientov v exteriéri zariadenia – v záhrade“.
Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti na Ul. Zochovej v Dolnom Kubíne dostalo
peňažný dar od organizátorov tenisovej súťaže E. M. Real Tour. Vedúca domova Elena
Moresová poďakovala za starkých a informovala vedenie mesta, že za peniaze kúpili lieky
a nový tlakomer. Členovia domova mali veľmi nízky dôchodok, priemer dosiahol 6400 Sk.
Začiatkom roka pribudlo v našom meste nové opatrovateľské centrum SLNIEČKO
pre deti od 0 do 6 rokov. Sídlilo v priestoroch bývalého hotela Orava a o deti sa starali Agáta
Žaškovská a Margita Hojová. Centrum využívali mamičky na materskej dovolenke, keď si
chceli zájsť k lekárovi, kaderníčke, kozmetičke, alebo našli si po polroku prácu na polovičný
úväzok a podobne.
Do štvrtého ročníka celoslovenskej súťaže na pomoc zdravotne postihnutým a sociálne
znevýhodneným skupinám obyvateľov „Oscar bez bariér“ sa prihlásilo 19 miest a obcí.
Odborná porota z nich nominovala do finále päť. Medzi nimi ocenenie dostal Dolný Kubín
dňa 13. mája 2008 za vybudovanie bezbariérového vstupu do mestského úradu, klientského
centra a pracoviska sociálnych vecí, bezbariérovú úpravu chodníkov a priechodov cez ulicu,
podporu mimovládnych organizácií zdržujúcich občanov so zdravotným postihom (grantový
program „Šanca pre všetkých“), prácu komunitného terénneho sociálneho pracovníka
a vybudovanie zariadenia núdzového bývania pre rodiny s deťmi a dočasného bývania.
V našom meste sa stalo, že starí, chorí a osamelí občania zomreli sami vo svojom byte
a našli ich až po niekoľkých dňoch. Podobným prípadom mala zabrániť distančná služba,
ktorú zaviedol v meste odbor sociálnych služieb MÚ. Prístroj na privolanie pomoci vyslal
signál do mestského operačného strediska a dal sa naprogramovať na tri telefónne čísla. Ľudia
ho mohli nosiť na krku alebo na ruke. Pomáhal aj ľuďom so zníženou pohybovou
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schopnosťou, trpiacim závratmi a náhlou nevoľnosťou. Túto službu

hneď po zavedení

využívalo dvanásť občanov (jún 2008).
Obvodný úrad v Dolnom Kubíne zorganizoval zbierku šatstva pre deti rómskych
občanov. Do začiatku júna 2008 sa v Dolnom Kubíne nazbieralo 16 vriec šatstva.
Deti z Domova sociálnych služieb na Matúškovej ulici navštevoval každý rok obľúbený
„Doktor Klaun“ (v podaní Mira Kasprzyka) a priniesol plno zábavy a smiechu. Domov
navštevovali mentálne postihnuté deti. Na pestro vyobliekaného klauna reagovali s veľkým
záujmom a pritom sa zúčastňovali jeho hier. „Lekár s klaunovským červeným nosom“
navštevoval v našom meste aj Domov pre osamelých rodičov s deťmi a detské oddelenie
Nemocnice s poliklinikou. Fond Dr. Klauna usporadúva a financuje divadelné predstavenia
pre deti, ktoré prežívajú odlúčenie od svojich rodičov či blízkych. Klauni navštevujú
špeciálne internátne školy, domovy sociálnych služieb, liečebne, nemocnice a iné
špecializované sociálne, zdravotnícke a vzdelávacie inštitúcie. Okrem pestrých šašov chodia
medzi deti aj bábkoherci, kúzelníci, mímovia a herci, ktorí pomáhajú deťom zabudnúť
nachvíľu na ich trápenie a zmenia im deň na veselší a farebnejší.
Členovia mestského výboru na Banisko zariadili, aby tri rodiny vo veľkej hmotnej
núdzi na sídlisku dostali ako vianočný darček penažnú poukážku v hodnote 16,60 Eur na
nákup potravín. Vybrali osamelú matku s troma deťmi, manželský pár na dôchodku a osamelú
invalidnú dôchodkyňu. Poukážky im odovzdali Viera Turzová a Emília Grísová.

Bezpečnosť v meste

Mestská polícia v Dolnom Kubíne pôsobí už sedemnásty rok a má deväť príslušníkov
vrátane náčelníka. V chránenej dielni pracovalo šesť civilných zamestnancov so zníženou
pracovnou schopnosťou na polovičný úväzok a zabezpečovali obsluhu a monitorovanie
určitých častí mesta pomocou kamerového systému. Monitorovací bezpečnostný systém je
umiestnený na vyhradených verejných priestranstvách, kde je sledovanie nevyhnutné
z dôvodu ochrany majetku a osobnej bezpečnosti na obmedzenie sociálno-patologických
javov

napr.

vreckové

krádeže,

vandalizmus,

porušovanie

dopravných

predpisov,

poškodzovanie historických pamiatok a pod. Služba, ktorá monitorovala páchanie priestupkov
a trestných činov, následne vysielala hliadku na zásah. Kamerový systém v meste bol v roku
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2008 posilnený o tri nové kamery na Ul. Chočskej (Banisko), Ul. Športovcov (Bysterec) a Ul.
Nemocničnej (Brezovec). Ostatných sedem kamier bolo umiestnených na budove bývalého
Domčeka (evanjelický dom), na rohu Oravskej knižnice, na bytovke 1157 Na Sihoti, na
bytovke 1950 na Ul. Nemocničnej, pri Gymnáziu P. O. Hviezdoslava, na budove Saturu a pri
kolonádnom moste.
MP vykonávala aj kontroly objektov alebo priestorov, kde dochádzalo najčastejšie
k priestupkom. Takýmito miestami boli Námestie P. O. Hviezdoslava, kolonádny most, ulica
Radlinského, objekty MŠ, detských ihrísk, Kuzmínovo, Na Sihoti a ulica Športovcov. Počas
piatkov a sobôt mladí ľudia, občania a návštevníci mesta navštevujú reštaurácie, bary,
diskotéky a zábavné podniky vo zvýšenej miere, preto je zosilnená hliadková činnosť.
Mestská polícia počas roku 2008 riešila 2846 priestupkov, čo bolo o 679 viacej ako
v minulom roku. Občania za priestupky zaplatili 379.200 Sk. MP uložila 1399 bolokových
pokút. Najviac bolo dopravných priestupkov – 2329. MP riešila 16 prípadov vrakov, z nich 12
majitelia sa postarali o ich odstránenie. 62 priestupkov sa týkalo porušenia verejného
poriadku, 10 priestupkov sa týkalo občianskeho spolunažívania, 44 priestupkov bolo
majetkového charakteru, 67 prípadov alkoholizmu a toxikománie, 147 prípadov používania
alkoholockých nápojov na verejne prístupných miestach, 65 priestupkov spáchali majitelia
a chovatelia psov a polícia odchytila 50 túlavých psov. Boli umiestnené v odchytnej stanici na
ulici Hollého. MP zistila 1292 závad na úseku čistoty verejných priestranstiev, verejného
osvetlenia, kontajnerov a dopravného značenia. Proti verejnému poriadku sa prehrešilo 11
mladistvých zo 62 priestupkov. Pretrvávajúcim problémom boli sprejeri, ktorí neváhali
bezohľadne postrekovať práve obnovené fasády domov, pomníky, pamätné tabule, chatky
a murované oplotenia.
Príslušníci mestskej polície spolupracovali pri riešení problémov s mestskými výbormi
v jednotlivých obvodoch. Najužšia spolupráca prebiehala v OR PZ, OO PZ a ODI PZ. Priamo
v teréne prebiehala koordinácia

a spoločné akcie, napríklad trinásť bolo zameraných na

kontrolu zákazu podávania alkoholických nápojov mladistvým osobám v reštauračných
zariadeniach. Ďalšia spolupráca prebieha s oddelením všeobecnej vnútornej správy ObÚ, kde
MP postupovala priestupky v oblasti verejného poriadku, ktoré sa nevyriešili v blokovom
konaní. Pri odchyte túlavých psov a ich umiestnení do útulku MP spolupracovala s odborom
veterinárnej starostlivosti ObÚ. Veterinárne vyšetrenia psov zabezpečoval MVDr. Kusý.
Príslušníci MP sa zúčastňovali výkonu exekúcií, domových prehliadok, rozhodnutí súdu
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a otvárania bytov pri mimoriadnych udalostiach. Počas roka doručili 157 zásielok z okresných
súdov, výziev exekútorov a poštu pre poslancov MZ. Príslušníci prezentovali svoju činnosť
na športových akciách. Úspešne si počínali na streleckých súťažiach mestských polícií
v Komárne, Čadci, Prievidzi a Martine. Usporiadali V. ročník streleckej súťaže mestských
polícií Žilinského kraja o Pohár primátora mesta Dolný Kubín, kde v družstvách obsadili 3.
miesto, v súťaži jednotlivcov 2. miesto a v súťaži náčelníkov 1. miesto.
Mestská polícia vykonávala množstvo činností na úseku prevencie. Išlo o výchovné
pôsobenie, prednášky, rady občanom za účelom zvýšenia právneho vedomia, hľadanie
alternatívnych riešení v oblasti zdravia občanov a ochrany majetku. Nárast delikvencie
mladistvých je alarmujúci. Mladistvých páchateľov symbolizujú osoby, ktoré odmietajú
školský systém, majú veľmi slabú školskú dochádzku, vážne problémy v rodinách, návštevy
diskoték spájali s nadmerným užívaním alkoholu a drog i nebezpečnými jazdami. Práve
z tohto dôvodu pokračoval aj v roku 2008 projekt „Nočné havrany“, aby rodičia videli, čo
mladí ľudia robia po nociach, ako sa zabávajú a čo obnáša práca policajtov. Policajti sa
zúčastňovali besied a prednášali pre žiakov ZŠ a SŠ, uskutočnili 125 prednášok v 71 triedach,
ktorých sa zúčastnilo 1726 žiakov. Na novom dopravnom ihrisku v meste vyučovali dopravnú
výchovu žiakov základných škôl.
Mestská polícia zriadila 24-hodinovú nepretržitú službu v roku 2008. V rámci
zabezpečenia finančných prostriedkov na program „Dolný Kubín – bezpečné mesto“ podala
mestská polícia tri projekty, ktoré v roku 2008 finančne podporila Rada vlády SR pre
prevenciu kriminalistiky: detské dopravné ihrisko (80 tisíc Sk), kamerový monitoring za
účelom ochrany majetku mesta a občanov (600 tisíc Sk), preventívne aktivity zamerané na
rizikové skupiny obyvateľov, t. j. žiakov a dôchodcov (100 tisíc Sk).
Mestská polícia pokračovala v preventívnom projekte Ministerstva vnútra SR pre žiakov
ZŠ pod názvom „Správaj sa normálne“. V spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného
zboru v Dolnom Kubíne sa MsP zapojila do projektu v oblasti obmedzenia alkoholu a drog.
Dňa 19. marca 2008 sa v Dolnom Kubíne uskutočnilo krajské zasadnutie vedúcich
policajtov, ktorí patrili do Združenia náčelníkov mestských a obecných polícií Slovenska.
Náčelníci

na spoločnom stretnutí zhodnotili činnosť mestskej polície za uplynulý rok

a spoluprácu so štátnymi zložkami. Hlavným bodom programu bola problematika sociálneho
zabezpečenia mestských policajtov, ktorí odchádzali do dôchodku neskôr ako ich kolegovia
zo štátnej polície.
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Dňa 28. mája 2008 sa na Námestí Slobody konal Deň polície s deťmi. Deti si pozreli
policajné a hasičské autá, techniku, výzbroj, prácu s cvičeným psom, zadržanie páchateľa,
záchranu osôb z výšok, mohli si vyskúšať zostup po lane z výšky. Odvážnejší sa zúčastnili
vedomostných súťaží a pohybových hier.
Anna Vojvodová, preventistka OR PZ v Dolnom Kubíne, vypracovala projekt pod
názvom „Stojím pevne na zemi“ v spolupráci s učiteľmi základných a stredných škôl. Išlo
predovšetkým o zníženie kriminality mladistvých, zanechanie záškoláctva, naučiť sa riešiť
osobné problémy a pod. Projekt v dĺžke štyroch týždňov sa začal dňa 13. októbra 2008 a mal
štyri etapy. V prvej sa odborníci zamerali na extrémizmus vo všetkých podobách. Po
zhliadnutí záberov z policajného zásahu proti extrémistom študenti sami uznali, že správanie
suverénnych chlapíkov s vyholenými hlavami sa po príchode polície zmenilo na trápne
vystúpenie. Časť bola venovaná majetkovej a násilnej trestnej činnosti. Na odreagovanie si
mohli zahrať petang a maľovať na sklo. Po týždni sa stretli v Domčeku CVČ a na programe
bola problematika drog. Tretie stretnutie prebiehalo na súde, účastníci mali možnosť navštíviť
dve súdne pojednávania. V modelovej situácii si mohli vyskúšať, ako sa cítia poškodení.
Štvrté stretnutie

bolo venované komunikácii, navštívili agentúru Sever, resocializačno-

terapeutické centrum. Podľa vyjadrenia Gabriely Kampošovej, výchovnej poradkyne SOŠ
v Dolnom Kubíne, boli študenti projektom nadšení, uvítali ho.
Dopravná bezpečnostná situácia na cestách v meste Dolný Kubín sa vyhodnocovala
každoročne. Analýza nehodových udalostí na cestách I. a II. triedy ukázala, že problematický
úsek v našom meste bola štátna komunikácia I/70 v časti od kruhovej križovatky cez hlavný
cestný most smerom na Veličnú. Mesto Dolný Kubín na spomínanom úseku investovalo
nemalé finančné prostriedky do výrazného osvetlenia prechodov pre chodcov s cieľom
zvýšenia ich bezpečnosti. V spolupráci so štátnymi orgánmi bolo potrebné doriešiť niektoré
nevhodne umiestnené propagačné a reklamné tabule v cestnom pásme. K bezpečnostným
opatreniam malo prispieť monitorovanie nedodržiavania predpísanej rýchlosti vodičmi pod
Baniskom a na Jánoškovej ulici.
Mesto počas roka 2008 prispelo finančných prostriedkami na opravu hasičských
striekačiek dobrovoľných hasičských zborov v meste a hasiči dostali špeciálnu výzbroj
a výstroj. Mesto Dolný Kubín pomohlo vytvoriť zámenou pozemkov v prospech Krajského
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru podmienky na výstavbu nového areálu
Okresného veliteľstva HaZZ v Dolnom Kubíne.
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V dňoch 26.-27. marca 2008 sa v Dolnom Kubíne konala druhá odborná konferencia
FI&RE – Fire & Rescue Conference 2008 pod záštitou ministra vnútra SR Róberta Kaliňáka
a v spolupráci s Prezídiom Hasičského a záchranného zboru. Zúčastnilo sa jej 130 účastníkov
zodpovedných za riadenie, odborný a technický rozvoj svojich útvarov – krajskí a okresní
riaditelia HsZZ a velitelia ZHÚ. Konferencia bola zameraná na aktuálne moderné trendy
v požiarnej ochrane. Sprievodným programom boli prezentácie vybraných nominácií na
ocenenie Zásah roka a odovzdanie cien víťazom. Cieľom súťaže bolo zviditeľnenie
profesionálnej práce hasičov a záchranárov, ocenenie ich kvalitnej práce pri záchrane
ľudských životov, protipožiarnych zásahoch, haváriách, či odstraňovaní škôd po prírodných
a priemyselných katastrofách. Druhý deň konferencie bol zameraný na nové trendy hasičskej
techniky, výstroja a výzbroje. Súčasťou boli praktické ukážky. Účastníci si mohli pozrieť
najnovšiu hasičskú techniku, termovízne kamery, hydraulické záchranárske náradie, ktoré na
mieste vyskúšali dolnokubínski hasiči. Veľkú pozornosť si získal terénny automobil, ktorý
mal namiesto kolies pásy. Bez problémov sa preháňal na Kuzmínove a pri montáži za jednu
hodinu ho zvládol každý motorista.
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne zaevidovalo
a likvidovali štyridsať päť požiarov v okrese Dolný Kubín v roku 2008, ktoré spôsobili
ľuďom materiálne škody v hodnote 216.547 eur (6.523.700 Sk). V porovnaní s rokom 2007
išlo o 32 zásahov menej, avšak spôsobili väčšiu finančnú ujmu o 34.638 eur.
Počas roka 2008 bola v meste vykonaná údržba dopravného značenia a bolo osadené
zvislé dopravné značenie (600 tis. Sk). Pre zvýšenie bezpečnosti občanov na priechodoch pre
chodcov bol osadený merač rýchlosti na Jánoškovej ulici a spomaľovacie prahy na Ulici kpt.
Jaroša.
Minister vnútra SR Róbert Kaliňák dňa 9. januára 2008 mimoriadne povýšil do vyšších
hodností a odmenil štyroch policajtov z Dolného Kubína Igora Ďurčíka, Slavomíra Janáka,
Ladislava Hollého a Petra Feranca. Ich rýchly a pohotovostný zásah dňa 5. januára 2008
zabránil rodinnej tragédii v obci Dolná Lehota.
Horská záchranná služba pripravila na Kubínskej holi v dňoch 12.-15. mája 2008
cvičenie záchranárov - psovodov. Zúčastnilo sa ho 25 záchranárov z Vysokých Tatier,
Nízkych Tatier, Západných Tatier, Malej a Veľkej Fatry, Slovenského raja a Školiaceho
strediska HZS. Absolvovali prepravu vrtuľníkom, vysadenie v ťažkom a neprístupnom teréne,
záchrannú akciu a odlet v podvese.
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Šport

Mesto Dolný Kubín v roku 2008 pokračovalo vo finančnej podpore pre Telovýchovné
jednoty a športové kluby a výška dotácii dosiahla 2.650.000 Sk. Basketbalisti a futbalisti
dostali 65% z tejto sumy, z toho 920.000 Sk bolo určených mládežníckych oddielom. Tranfér
pre podujatia a ceny dosiahol 280.000 Sk. Na rozvoj telesných aktivít žiakov, mládeže
a dospelých v meste Dolný Kubín boli bezplatne sprístupnené zariadenia ako letné plážové
ihrisko, ihriská s umelou trávnatou plochou na Bysterci, Brezovci a pri reštaurácii Koliba.
Mesto Dolný Kubín poskytlo občanom - držiteľom preukaz občana mesta, zľavu na vstupnom
na zimnom štadióne, plavárni a saune. V spolupráci so športovými klubmi boli poskytnuté
zľavy na vstupnom na basketbalové, futbalové a hokejové zápasy.
Vedenie mesta Dolný Kubín udelilo ocenenia najlepším športovcom aj ľuďom, ktorí sa
športu v našom meste venovali celý svoj aktívny život. Cena primátora mesta Dolný Kubín
bola udelelná Emilovi Burákovi a Ľudovítovi Kudrymu za celoživotnú prácu na úseku
športu v našom meste. Emil Burák sa venoval hlavne turistike a značkovaniu turistických
chodníkov v oravskách horách a vrchoch. Ľudovít Kudry hrával aktívne futbal v mladosti,
neskoršie sa venoval trénerstvu. Jeho rukami prešlo viacero futbalových reprezentantov napr.
Dušan Tittel, Ľubomír Had, Matúš Kozáčik a mnoho ďalších.
Každý športový klub v meste mohol nominovať svojich vynikajúcich športovcov na
ocenenie najlepší športovec roka 2008. Športová komisia MZ mala náročnú úlohu vybrať
najúspešnejších športovcov, lebo mesto Dolný Kubín malo množstvo majstrov Slovenska
i Európy v rôznych športových pretekoch. Najúspešnejším športovcom mesta Dolný Kubín sa
stal kulturista Peter Kokoška, ktorý sa na majstrovstvách sveta v kulturistike umiestnil na
siedmom mieste. Medzi ďalších ocenených patrili: Peter Sládek (ŠK Orava Dolný Kubín –
atletika), Jaroslav Lupák (ŠK Orava Dolný Kubín – atletika), Ján Kaco (ŠK I.M.P.A
Dynamic – kulturistika), Peter Janíček (ŠK Elkop WLC Dolný Kubín – vzpieranie),
Mikuláš Gebura (HK James Dolný Kubín), Václav First (ŠK Elkop WLC Dolný Kubín –
vzpieranie), Peter Tatarka (ŠK I.M.P.A Dolný Kubín - kulturistika), Ján Záhora
(Basketbalový klub Dolný Kubín), Juraj Laštík (HK James Dolný Kubín – skialpinista),
Radoslav Osadský a Matúš Daněk (ŠKP Dolny Kubín –vodné športy), Marek Vajdík (ŠK
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Orava Dolný Kubín – atletika), Henrich Lonský (ŠK Meteor Dolný Kubín – biatlon),
Samuel Stanovský (ŠKP Dolný Kubín – vodné športy), Martin Furinda (Kickbox club
Dolný Kubín) a Andrej Hrnčiarik (Športovo-strelecký klub Dolný Kubín). Medzi ocenené
oddiely a kluby patrili: Atletický oddiel mužov, Basketbalový klub, Mestský hokejový
klub, Mestský futbalový klub a ŠK Elkop WLC Dolný Kubín.
XV. ročník podujatia Cena fair play MUDr. Ivana Chodáka v Dolnom Kubíne
ocenil „rytierov v kopačkách“ a zaslúžilých športovcov za rok 2008. Cena je spojená len
s futbalom. Boli tu každoročne oceňovaní ľudia so zmyslom pre fair play, spravodlivosť,
toleranciu a čestnosť. Ceny udelil primátor mesta Ing. Ivan Budiak s úvodnými slovami: „Ak
sme sa k tomuto podujatiu vrátili po pätnástykrát, znamená to, že myšlienka organizátora
niesť odkaz nášho rodáka, významného človeka, športovca týmto spôsobom, bola výborná“.
Diváci v sále Mestského kultúrneho domu v Dolnom Kubíne sa postupne dozvedeli pätnásť
mien držiteľov ocenení. Boli medzi nimi známe tváre majstrov Európy a funkcionárov, ale aj
tí, ktorí sa nestali celebritami svojimi výkonmi, ale činmi v duchu fair play. Prvých päť
ocenení získali bývalí futbalisti za dlhoročnú úspešnú a príkladnú hráčsku i trenerskú činnosť
Ladislav Jurkemik, Ján Švehlík, Anton Ondruš, Ladislav Kuna a Ján Kozák. Druhú
kategóriu tvorili ocenení za dlhoročnú príkladnú činnosť a prínos pre slovenský futbal.
Funkcionári a tréneri Oldřich Bříza, Ján Šuniar, Jozef Tarcala a Dolnokubínčan Jaroslav
Michalík si ocenenie z rúk predsedu Slovenského futbalového zväzu Júliusa Lautinca
prevzali osobne. Jánovi Sakáčovi, Štefanovi Jačianskemu a Štefanovi Kohútovi udelili
cenu in memoriam. Za mimoriadny čin

si ocenenie vyslúžili masér Štefan Žigo

a rozhodcovia Marek Gocník a Miroslav Voroňák. Všetci traja svojim rýchlym zásahom
zachránili život hráčom na ihrisku. Podujatie moderoval Karol Polák st.
Mesto sa postaralo o obnovenie a sprístupnenie bežeckého areálu na Kuzmínove, kde
bolo vybudované verejné osvetlenie, mobiliár, oddychové prístrešky a odpadkové koše (3 mil.
Sk). Predpokladalo sa, že areál bude prevádzkovať spoločnosť SKI Kubínska hoľa, avšak
podľa vyjadrenia konateľa Ing. Ľubomíra Cimráka bolo Kuzmínovo pre spoločnosť
ekonomicky neprijateľné. Podľa prepočtov by muselo lyžovať na Kuzmínove denne aspoň
165 ľudí za lístok v hodnote 200 Sk. Pri iných podmienkach by mala spoločnosť stratu.
V poslednú májovú stredu navštívil Dolný Kubín premiér Róbert Fico s ministrom
vnútra Róbertom Kaliňákom a splnomocnencom vlády pre mládež a šport Dušanom Galisom.
S primátorom Ivanom Budiakom slávnostne otvorili nové viacúčelové športové ihrisko

104

s umelou trávnatou plochou na Brezovci. Prevádzkovateľom športového areálu sa stalo
Centrum voľného času Domček.
Žilinský samosprávny kraj finančne podporil z grantového programu „Vráťme šport do
škôl“ projekt Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne „Centrum športu a florballu pre
všetkých“. Ďalšie finančné prostriedky na rozvoj športových aktivít dostali Stredná
zdravotnícka škola a Združená stredná škola na Kňažej.
V spolupráci mesta s majiteľom rekreačného zariadenia v Srňacom sa tento areál ďalej
modernizoval na vhodné podmienky pre letné aj zimné športy. Mesto Dolný Kubín vytváralo
predpoklady na dobudovanie tohto strediska ako významného centra zimných športov
v spolupráci s podnikateľmi na Kubínskej holi. V roku 2008 boli zrealizované rozvojové
aktivity ako vodná nádrž, rozšírenie zasnežovania a výstavba ubytovacích kapacít.
Kronika športových podujatí roku 2008:
- Biatlonisti ŠK Meteor začali športový rok 2008 účasťou na Slovenskom pohári v behu
na lyžiach v Kremnici dňa 5. januára. Od 4. do 9. miesta sa umiestnili Ivana Diešková, Silvia
Ďurotová, Marcela Matisová a Martin Ďurota. V pretekoch skiatlonu si dobre počínali
dorastenci Alžbeta Majdišová, Henrich Lonský a Rafael Lonský. V behu na lyžiach dňa 6.
januára boli opäť úspešní bežci ŠK Meteor Alžbeta Majdišová a Juraj Podstrelený, umiestnili
sa v prvej desiatke lyžiarov. Dňa 12. -13. januára sa biatlonisti ŠK Meteor zúčastnili
rýchlostných pretekov v príprave na Európsky pohár v biatlone. Na popredných miestach sa
umiestnili Jakub Lonský, Patrik Šoch, Alžbeta Majdišová, Henrich Lonský a Juraj
Podstrelený, získali päť medailí.
- V sobotu dňa 19. januára 2008 sa športovci ŠK Meteor zúčastnili ďalšieho kola
Slovenského pohára Fischer Cup v behu na lyžiach dospelých, dorastencov i žiakov na
Štrbskom plese. Najúspešnejšia z nich bola Silvia Ďurotová, ktorá sa umiestnila na 2. mieste.
Patrik Šoch obsadil 4. miesto a Žaneta Podstrelená 8. miesto. Patrik Šok bol úspešný aj na
majstrovstvách SR v behu na lyžiach v Hriňovej dňa 26. januára 2008. Umiestnil sa na treťom
mieste a v prvej desiatke sa umiestnili Silvia Ďurotová, Žaneta Podstrelená a Marcela
Matisová.
- Klub biatlonistov sa zúčastnil na pretekoch ŠŠK Mlynky v dňoch 26.-27. januára
2008. Patrik Šoch sa umiestnil na 2. mieste a Henrich Lonský na 3. mieste.
- Dolný Kubín má v slovenskej reprezentácii alpského lyžovania dvoch juniorov –
Mateja Kutlíka a Dominiku Šindlerovú. Zúčastnili sa úvodných pretekov na Šachtičkách pri
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Banskej Bystrici v dňoch 7.-10. januára 2008. Zišlo sa tu 161 súťažiacich z desiatich krajín.
M. Kutlík a D. Šindlerová sa zúčastnili aj medzinárodných pretekov FIS v alpskom lyžovaní
v Špindlerovom Mlyne 12.-15. januára a v Albrechticiach 17.-20. januára 2008.

Matej sa

umiestnil v obrovskom slalome na 3. mieste a Dominika na 2. mieste. V pretekoch Super G
obsadil Matej 16. a 21. miesto a Dominika 12. a 13. miesto.
- V telocvični ZŠ M. Kukučína začala halová atletická sezóna XXII. ročníkom
Oravskej

latky,

ktorú

usporiadal

atletický

oddiel

TJ

Orava

Dolný

Kubín.

Z Dolnokubínčanov sa v prvej trojke umiestnili Ľuboslav Šiška, Lukáš Kaco, Veronika
Štyráková, Veronika Kvietková, Petra Kacová a Miriam Košťalová.
- Pri príležitostí štyridsiateho výročia pádu lavíny na Kubínskej holi, pri ktorom
zahynuli dňa 16. januára 1968 šiesti študenti Vysokej školy technickej v Brne, sa zišli pri
obnovenom pamätníku obetí zástupcovia mesta, účastníci záchranárskych prác, turisti a uctili
si pamiatku zosnulých kvetmi a minútou ticha. Rekonštrukciu tejkto katastrófy odvysielala aj
Slovesnká televízia v dokumentárnom programe.
- Dolnokubínski šachisti hrali v 2. lige a umiestnili sa v tabuľke medzi 12 klubmi na
druhom mieste. Body za Dolný Kubín získali P. Ambrózy, P. Murín, R. Hrnčiar, A. Šingliar,
P. Palider a J. Pecho.
- CVČ Domček a Stredná zdravotnícka škola v Dolmnom Kubíne usporiadali regionálne
kolo v basketbale študentov SŠ Oravy dňa 17. januára 2008. Na prvom mieste sa umiestnilo
Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, na druhom Gymnázium Námestovo a na
treťom Gymnázium Trstená. Do

krajského kola postúpilo dolnokubínske gymnázium.

Konalo sa 12. februára 2008 v Banskej Bystrici.
- Cez víkend v dňoch 18.-20. januára 2008 sa v Dolnom Kubíne uskutočnil
medzinárodný turnaj v curlingu, ktorého sa zúčastnilo tridsať družstiev z jedenástich krajín.
- Mestský florbalový klub Žatva 90 prijal účasť na Trenčianskej florbalovej lige dňa
26. januára 2008 po prvýkrát. Počas roka sa hralo desať kôl. Prvé účinkovanie Žatvy 90 bolo
úspešné, v tabuľke sa umiestnili na 4. mieste. V zostave hrali: Jakub Luši, Daniel Lieskovský,
Ľubomír Feranc, Michal Vass, Juraj Barťák, Tomáš David, Igor Badáň, Matúš Lakoštík,
Marián Flajs, Miroslav Feranc, Matúš Krúpa, Denis Ligas, Daniel Chomistek a Juraj Pazdera.
Na Nižnianskej florbalovej lige sa športovci Žatvy 90 v Dolnom Kubíne umiestnili na 7.
mieste medzi desiatimi družstvami.
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- Dolnokubínska florbalová liga koncom januára 2008 podľa výsledkov dieviateho kola
mala nasledovné poradie: Žatva 90, All Stars, Junior Žatva 90, AK-47, Meteníci, Majstri, Las
Team, Raptors. Medzi najlepších strelcov patrili J. Michal, M. Flajs a M Krúpa.
Dolnokubínska florbalová liga skončila 14. kolom v marci 2008. Prvenstvo si obhájilo
družstvo Žatva 90, druhí boli Žatva juniori a tretí AK-47. Poradie strelcov bolo nasledovné: 1.
J. Michal, M. Flajs, 2. R. Čižmár, 3. M. Krúpa.
- Dolnokubínski basketbalisti extraligisti sa v zápasoch počas januára 2008 udržali na
dvanástom (poslednom) mieste v tabuľke. Dňa 6. februára sa basketbalisti stretli s Interom
Bratislava a zápas vyhrali. V tabuľke postúpili na 11. miesto, na ktorom sa udržali do konca
tohtoročnej sezóny. Keď sa v minulom roku dolnokubínski basketbalisti prebojovali do
najvyššej slovenskej súťaže, málokto veril, že obstoja v konkurencii s takými silnými
basketbalovými klubmi ako Inter Bratislava, Nitra, Košice, Lučenec, Prievidza alebo
Handlová. MBK Dolný Kubín sa prihlásil aj do druhej sezóny. Klub potreboval finančnú
podporu. Dal podnet na zrušenie BK ako občianskeho združenia a zaregistroval sa ako
obchodná spoločnosť s účasťou mesta a zástupcov sponzorov. Na čele klubu bola správna
rada, ktorá volila prezidenta, generálneho manažéra a ostatných funkcionárov pre vedenie.
Súťažný rok začal 8. októbra 2008.
- Atléti TJ Orava Dolný Kubín sa zúčastnili halových majstrovstiev Stredoslovenskej
oblasti v atletike v športovej hale Elán v Banskej Bystrici. Bezkonkurenčné postavenie
potvrdil Daniel Vajdík (v behu), ktorý získal tri majstrovské tituly vo vekovej kategórii
dorastenec. Medzi ďalších majstrov kraja patrili Dolnokubínčania Martina Valčičáková
(juniorka – vrh guľou), Marek Vajdík (junior – beh), Patrik Žeňúch (junior – vrh guľou).
Medzi strieborných medailistov patrili: Matúš Vajdík (dorast – beh), Lukáš Kaco (dorast –
trojskok), Ondrej Bruncko (dorast – skok o žrdi), Veronika Štyráková (dorast – beh), medzi
bronzových medailistov patrili: Lukáš Kaco (dorast – skok do diaľky), Lukáš Kaco (dorast –
vrh guľou), Mária Gábriová (žiačka – vrh guľou) a Marek Vajdík (dorast – beh).
- Klub slovenských turistov Orava v Dolnom Kubíne pripravoval každý mesiac v roku
2008 turistické podujatia pre členov aj záujemcov. Napríklad dňa 10. februára 2008 túru
„Dolnokubínska lyžiarska stopa“

(vedúci Juraj Štefák), 1. a 16. marca 2008 výstup na

Kubínsku hoľu, dňa 6. apríla výstup na Veľký Choč (vedúci J. Brnušák) a pod.
- Dňa 16. februára 2008 sa konali majstrovstvá Slovenska v atletike v kategórii
dorastencov. Dolnokubínčan Daniel Vajdík získal dva majstrovské tituly (beh) a jednu
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striebornú medailu. Ondrej Bruncko sa v skoku o žrdi umiestnil na 2. mieste a Matúš Vajdík
v behu na 3. mieste. V prvej desiatke sa umiestnili Natália Halušková (beh – 4. miesto), Jakub
Hradský (skok do výšky - 5.), Veronika Kvietková (vrh guľou - 6.). a Marek Vajdík (beh – 7.
miesto).
- Plavci MPK v Dolnom Kubíne sa zúčastnili medzinárodnej plaveckej súťaže v Brne
tzv. Brnenského tučňáčeka v dňoch 26.-27. januára 2008. Najúspešnejším pretekárom bol
Matej Kováčik (získal 3. miesto) a v prvej desiatke sa umiestnili Silvester Hlavaj a Dominik
Ján Šebo.
- Koncom januára 2008 mala dolnokubínska liga šípkárov za sebou už 9. kolo a poradie
družstiev bolo nasledovné: Promile (M. Faglic, J. Luši, P. Hrdlička), Rybári (P. Líška, M.
Paluga, J. Vengrín), PSD (S. Valentíny, P. Pánik, J. Krška), Kremeľskí mamuti, Noviny
Orava, Peďo Telovo, Studňa a Rákosníci. Aj po 10. kole ostalo poradie družstiev nezmenené.
Dňa 23. februára 2008 sa uskutočnil III. ročník turnaja v elektronických šípkach pod názvom
Studňa Cup 2008. Víťazstvo získalo mužstvo Bez mena v zostave J. Laši, M. Juráš a P.
Hrdlička.
- Dolnokubínčan Róbert Kaučiarik sa venuje už pätnásť rokov paraglidingu. Bol
majstrom Slovenska v cross country v paraglidingu, účastníkom majstrovstiev sveta
v Austrálii, inštruktorom leteckej školy paraglidingu v Žiline a držiteľom slovenského
rekordu v najdlhšom lete. Koncom januára 2008 ukázal svoje športové dokonalosti
Dolnokubínčanom. Vzlietol na Kubínskej holi a pristál na parkovisku pred supermarketom
Lidl. V tomto roku sa zúčastnil Majstrovstiev Európy v Srbsku.
- Primátor mesta Dolný Kubín Ivan Budiak odštartoval dňa 8. februára 2008 druhý
ročník plaveckého maratónu na krytej plavárni v Dolnom Kubíne. Počas 24 hodín sa
plávania zúčastnilo 528 plavcov všetkých vekových kategórií z mesta a okolia. Plavci
prekonali doposiaľ slovenský rekord. Podujatia sa zúčastnili aj športovci z družobnej Opatovy
na čele s Davidom Čechom, dvojnásobným pokoriteľom kanálu La Manche. Zástupcovia
mesta Eger sa zúčastnili ako diváci, ale potvrdili, že v nasledujúcom roku sa zúčastnia aj ako
pretekári - plavci. Medzi víťazov Dolnokubínskeho plaveckého maratónu patrili Radovan
Juraška, Milan Haško, Ján Rabada a Vladimír Rypl. Z rodiny Stanovských sa zúčastnilo
maratónu deväť členov. Maratónu sa aktívne zúčastnil aj 70-ročný Ján Haško. Plavecký
maratón v Dolnom Kubíne symbolicky zakončila 22-mesačná Gabriela Mešková s ockom.
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- Klub slovenských turistov v Dolnom Kubíne v spolupráci s Mestským úradom
pripravil tradičný turisticko-lyžiarsky prechod pod názvom „Dolnokubínska stopa“ dňa 10.
februára 2008. Zraz účastníkov bol na Kuzmínove.
- Bežeckí lyžiari ŠK Meteor Dolný Kubín sa dňa 2. februára 2008 zúčastnili na Skalke
pri Kremnici pretekov tretieho kola Slovenského pohára. Lucia Podstrelená sa umiestnila na
treťom mieste a Martin Ďurota získal rovnaké umiestnenie.
- Dolnokubínski stolní tenisti – družstvo mužov hralo vo 4. a 5. lige. Začiatkom
februára sa družstvo mužov umiestnilo na 8. mieste medzi 12 v tabuľke po 16. kole zápasov.
V 5. lige družstvo Dolný Kubín B sa umiestnilo na 2. mieste po 15. kole zápasov. Bodovali:
A. Záň, J. Zaťka, M. Lakoštík a I. Bódi. Družstvo Dolný Kubín C hrali v 7. lige a po 15. kole
sa umiestnili na 11. mieste medzi dvanástimi družstvami.
- Zimná halová futbalová liga o Pohár novín Orava starších a mladších žiakov
skončila víťazne pre mladších žiakov. Za najlepšieho hráča bol uznaný Matúš Otruba
z Dolného Kubína. Družstvo starších žiakov sa vo svojej kategórii umiestnilo na 2. mieste, za
Námestovom. Za najlepšieho brankára bol uznaný Marek Frelich z Dolného Kubína.
- Dňa 22. februára 2008 sa odohrali posledné hokejové zápasy družstiev 1. ligy.
Dolnokubínčania pod vedením trénera P. Holaza sa umiestnili v konečnej tabuľke na 13.
mieste medzi pätnástimi družstvami.
- CVČ Domček s Obchodnou akadémiou v Dolnom Kubíne usporiadali okresné kolo
súťaže vo volejbale študentiek dňa 26. februára 2008. Hlavným rozhodcom bol Igor Blaško.
Poradie družstiev bolo nasledovné: Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne, Gymnázium P. O.
Hviezdoslava, Združená stredná škola Kňažia a Stredná zdravotnícka škola v Dolnom
Kubíne. Do regionálneho kola postúpila Obchodná akadémia. Vo volejbale žiačok základných
škôl získala prvenstvo ZŠ M. Kukučína a postúpila do regionálneho kola. Volejbalistky –
ženy v Dolnom Kubíne hrali v Oravskej volejbalovej lige a po 10. kole vo februári 2008 sa
umiestnili na 5. mieste medzi 7 družstvami.
- Dňa 3. marca 2008 sa konali v ZŠ J. Matúšku majstrovstvá Oravy mladších žiakov
v stolnom tenise. Z Dolnokubínčanov sa na 3. mieste umiestnil A. Záň a dvojica A. Záň – M.
Tomáš sa umiestnili tiež na 3. mieste.
- V dňoch 29. februára – 1. marca 2008 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom
Kubíne konali majstrovstvá TOPK v elektronických šípkach. Zišlo sa dvesto súťažiacich.
Podujatie inicioval Peter Hrdlička a ochotne pomohlo Mesto Dolný Kubín, Mestské kultúrne
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stredisko, Združená stredná škola obchodu a služieb v Dolnom Kubíne, Hotel Park
a reštaurácia Lucia. Z Dolnokubínčanov bol najúspešnejší Matúš Faglic v kategórii juniorov,
umiestnil sa na druhom mieste.
- Vyvrcholením atletickej halovej sezóny 2008 boli majstrovstvá Slovenska v športovej
hale Elán v Bratislave v kategóriach žiactva, juniorov a dospelých vo viacbojoch. Z Dolného
Kubína sa ich zúčastnili Martina Valčičáková, Patrik Žeňúch, Daniel Vajdík, Matúš Vajdík,
Marek Vajdík, Jaroslav Lupák, Mária Gábriová, Petra Kacová, Lukáš Kaco, Natália
Halušková, Ondrej Bruncko a Veronika Kvietková. Lukáš Kaco vybojoval striebornú
medailu.
- Vyvrcholením atletickej halovej sezóny 2008 pre veteránov boli III. halové
majstrovstvá sveta vo francúzskom Clermonte, ktorých sa zúčastnilo 3671 pretekárov zo 65
štátov. Z Dolného Kubína sa zúčastnil Peter Sládek v kategórii M 50 v päťboji a umiestnil sa
na prvom mieste.
- Seriál FIS a UNI pretekov v lyžiarskych alpských disciplínach pokračoval v dňoch
3.-5. marca 2008 v Poľsku a zúčastnili sa ho Dolnokubínčania Matej Kutlík a Dominika
Šindlerová (slalom). Súťažilo 140 pretekárov zo 7 krajín. Matej Kutlík v slalome získal
dvakrát 3. miesto a v UNI pretekoch 4. miesto. Dominika sa umiestnila na 9. mieste.
- Začiatkom marca 2008 sa v telocvični ZŠ A. Radlinského uskutočnil II. ročník
nohejbalového turnaja trojíc neregistrovaných hráčov (amatérov). Z Dolného Kubína sa
zúčastnili dve družstvá – Loptoši a Tornádo. Družstvo Loptošov (Igor Kaliský, Ján Teren,
Miro Gregáň) sa umiestnilo na 4. mieste.
- V dňoch 8.-9. marca 2008 sa konali posledné dve kolá v druhej lige šachistov, v ktorej
z Oravy hrali len Dolnokubínčania, družstvo A. Jeden zápas vyhrali a jeden remízovali, tak si
obhájili tretie miesto v celkovom hodnotení. Body získali A. Palider, R. Hrnčiarik, P. Murín,
M. Močáry, A. Šingliar, J. Pecho, P. Knaperek a J. Peter. Družstvo šachistov Dolný Kubín B
v tretej lige sa umiestnilo na treťom mieste a céčko skončilo v tej istej súťaži na 7. mieste.
Ligová sezóna šachistov skončila v marci, ale Dolnokubínčania pripravovali tradičný šachový
turnaj Open Srňacie, ktorý bol zaradený do seriálu Grand Prix turnajov podporovaných
Slovenských šachovým zväzom.
- Lyžiari bežci zo ŠK Meteor Dolný Kubín sa zúčastnili na Skalke pri Kremnici
Memoriálu Gustáva Schlanka a Jozefa Michaleca, ktorý poriadal Športový klub polície
v Banskej Bystrici v dňoch 8.-9. marca 2008. Medzi úspešných Dolnokubínčanov patrila
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Ivana Diešková (2. miesto). Silvia Ďurotová a Žaneta Podstrelená sa umiestnili na 4. mieste,
Jakub Lonský na 6. a Alžbeta Majdišová na 7. mieste.
- Dňa 15. marca 2008 začali súťaže vo vzpieraní prvým kolom I. ligy v Košiciach.
Zároveň boli kvalifikačným pretekom do slovenskej nominácie na Majstrovstvá Európy
v Taliansku. Vzpierači Elkop WLC sa umiestnili na treťom mieste so ziskom 1645 bodov,
o ktoré sa zaslúžili Michal Pokusa, Peter Janák, Peter Janíček, Tomáš Chovanec a Miloš
Bajánek.
- Vzpieračský oddiel Elkop WLC Dolný Kubín reprezentovali na medzinárodnom
veľkonočnom turnaji v Trenčíne Peter Janák, Tomáš Chovanec a Miroslav Janíček dňa 22.
marca 2008. Do nominácie na Majstrovstvá Európy sa prebojoval Miroslav Janíček. Peter
Janák sa umiestnil na 3. mieste a Tomáš Chovanec na 4. mieste.
- Centrum voľného času Domček a Základná škola M. Kukučína usporiadali regionálne
kolo basketbalu chlapcov dňa 11. marca 2008. Chlapci ZŠ M. Kukučína sa umiestnili na
prvom mieste. Medzi najlepších strelcov patrili Jonáš Bruncko a Alan Hackenberg. Postúpili
do krajského kola.
- Nasledujúceho dňa (12. marca 2008) sa konali súťaže okresného kola žiačok
základných škôl vo vybíjanej. Zvíťazili žiačky ZŠ J. Matúšku a postúpili do regionálneho
kola. Postup si vybojovalo aj družstvo zo ZŠ A. Radlinského.
- Dolnokubínski biatlonisti absolvovali najúspešnejšie preteky sezóny v dňoch 15.-16.
marca 2008 na majstrovstvách Slovenska v biatlone na Skalkách pri Kremnici. V prvej trojke
sa umiestnili Patrik Šoch, Henrich Lonský a Alžbeta Majdišová.
- Matej Kutlík a Dominika Šindlerová sa zúčastnili medzinárodných majstrovstiev
Českej republiky v alpských disciplínach lyžovania. Matej Kutlík vybojoval v slalome
bronzovú medailu.
- Dňa 29. marca 2008 sa v športovej hale Gymnázia P. O. Hviezdoslava konal
medzinárodný volejbalový turnaj Veterán Cup 2008 pod záštitou podpredsedníčky NR SR
Anny Belousovovej. O prvenstvo pre neregistrovaných hráčov nad štyridsať rokov zápasilo
šesť tímov. Prvenstvo si vybojoval domáci Volejbalový klub Orava Dolný Kubín, druhý
skončil VK Martin a tretí VK Námestovo.
- Developerská spoločnosť HRIVIS group pomáhala Slovenskému zväzu ľadového
hokeja investovaním prostriedkov do nákupu hokejového výstroja. Žiaci Mestského
hokejového klubu Dolný Kubín vo veku 11-14 rokov získali dvanásť kompletných sád
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hokejového výstroja. (prilby, chrániče, tréningové dresy, rukavice, brankársky set vrátane
betónov, lapačky a vyrážačky).
- Mesto Dolný Kubín, Centrum voľného času Domček a Telovýchovná jednota Orava
Dolný Kubín usporiadali „Beh oslobodenia Dolného Kubína“ dňa 4. apríla 2008. Pretekov
sa zúčastnili žiaci všetkých základných škôl v meste a Strednej združenej školy obchodu
a služieb. Základné školy bojovali medzi sebou o poháre, ktoré venoval a odovzdal primátor
mesta Ing. Ivan Budiak. Štartovalo 220 súťažiacich a v jednotlivých kategóriách zvíťazili
Tomáš Čičmanec, Natália Ščasná, Stanislav Meľo, Jana Záhradníková, Henrich Lonský,
Nikoleta Dúhová, Filip Lauko, Katarína Molíková a Stanislav Kľučka. Poradie škôl o Pohár
primátora bolo nasledovné: 1. Cirkevná základná škola A. Radlinského (Bysterec), 2.
Základná škola M. Kukučína (Bysterec), 3. Základná škola P. Škrabáka Brezovec, 4.
Základná škola J. Matúšku (Staré mesto) a 5. Základná škola J. A. Komenského (Kňažia).
Biliardisti, hrajúci v druhej lige, sa stretli dňa 5. apríla 2008 v bare Kremeľ v Dolnom
Kubíne na predposlednom kole súťaže základnej časti v biliarde. V tabuľke šiestich družstiev
sa na prvom mieste umiestnilo družstvo Kremeľ Dolný Kubín. Body získali M. Brašeň, P.
Moravčík a A. Hutár.
- Atletická sezóna začína každý rok tradične bežeckými súťažami. Bežci Telovýchovnej
jednoty Orava sa zúčastnili majstrovstiev Slovenska v cezpoľnom behu, ktoré usporiadal
Atletický klub Mostáreň Brezno. Z Dolnokubínčanov najlepšie umiestnenie dosiahol Jakub
Lonský, získal striebornú medailu.
- Dolnokubínski hokejisti sa zúčastnili medzinárodného turnaja 8. ŠHT, kde sa
umiestnili na treťom mieste v zápasoch piatich družstiev.
- Majstrovstvá SR vo vzpieraní mužov a žien kategórie Masters sa konali v Hlohovci
dňa 12. apríla 2008 a zúčastnili sa ich aj Dolnokubínčania. V hmotnostnej kategórii do 105 kg
druhé miesto obsadil Václav First, v kategórii +105 kg prvé miesto získal Milan Olos
a Majstrom Slovenska sa stal Peter Janíček.
- Okresná rada SAŠŠ zorganizovala tradičné športové podujatie v silových disciplínach
pod názvom „Najzdatnejší siedmaci“. Prvenstvo v tomto ročníku získala ZŠ Chlebnice,
druhá bola ZŠ M. Kukučína a tretia ZŠ A. Radlinského. Medzi víťazmi sa umiestnili
z Dolného Kubína Nikoleta Dúhová, Silvia Ďurotová, Ján Teluch a Anton Slamka.
- Dňa 30. apríla 2008 zástupca primátora mesta odštartoval športové podujatie na
kolieskových korčuliach pod názvom „Kubínska korčuľa“ pri futbalovom ihrisku s umelou
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trávou, ktorého sa zúčastnilo 85 žiakov základných škôl v meste. Medzi víťazov
v jednotlivých vekových kategóriách patrili: Simona Priesterová, Juraj Šeliga, Mária
Bohušová a Marián Gregáň. Na druhom mieste sa umiestili Jana Janotíková, Matej Smolka,
Alžbeta Majdišová, Martin Okoličáni a na treťom mieste Jana Záhradníková, Ján Teluch,
Žaneta Priesterová a Patrik Gajdoš.
- Posledná aprílová nedeľa každý rok znamenala začiatok atletickej sezóny na dráhe.
Prvé kolo súťaže družstiev sa konalo na tartanových dráhach v Dubnici a Banskej Bystrici pre
žiakov a dorastencov atlétov Stredoslovenskej oblasti. Súťažilo sa v behu, skokoch, hode
oštepom, guľou, diskom, kladivom a kriketovou loptičkou. Zúčastnili sa ich aj dolnokubínski
športovci a vybojovali množstvo medailí. Na prvých miestach sa umiestnili Daniel Vajdík,
Marek Vajdík, Matúš Vajdík, Tibor Jašica, Veronika Štyráková, Martin Pekarčík, Nikoleta
Tomášová, Nikoleta Dúhová, Rastislav Ťapaják, Natália Halušková, Petra Kacová a Tomáš
Salák. Na druhých a tretích miestach sa umiestnili Ondrej Bruncko, Veronika Kvietková,
Patrícia Beňušová, Jakub Lonský, Natália Halušková a Zuzana Križanová.
- Začiatkom mája 2008 sa uskutočnili majstrovstvá Slovenska v klasickej a športovej
kulturistike v Banskej Bystrici, ktoré boli zároveň nomináciou na majstrovstvá Európy.
Zúčastnili sa ich aj kulturisti z dolnokubínskeho klubu I.M.P.A. FC Dynamic Ján Kaco,
Daniel Skála a Ľuboš Kalina. Všetci traja sa prebojovali do finálovej šestky. Najlepšie sa
umiestnil Ján Kaco – na druhom mieste. Ľuboš Kalina získal bronzovú medailu a Daniel
Skála obsadil piate miesto. Majstrovstvá Slovenska v ženskej kulturistike a fitness sa konali
v máji 2008 a darilo sa Ivete Slávkovskej z klubu I.M.P.A. FC Dolný Kubín. V kategórii
kulturistiek sa umiestnila na treťom mieste.
- Tretí ročník šachového turnaja o pohár novín Orava sa uskutočnil dňa 9. mája 2008
v internetovej kaviarni U novinára v Dolnom Kubíne. Vo vzájomných súbojoch sa stretlo 28
šachistov z Oravy a Liptova. Vyhral domáci šachista Anton Šingliar, druhé miesto patrilo
Dolnokubínčanovi Jurajovi Pechovi.
- Matúš Petrášek z Dolného Kubína sa zapájal do mnohých súťaží, ale v tomto roku
vyhral účasť na hokejové zápasy majstrovstiev sveta do kanadského Halifaxu. Tak v priamom
prenose sledoval šesť zápasov. Z majstrovstiev sveta v hokeji si doniesol tričko a vlajky
štátov a športových klubov. O jeho zážitkoch v Kanade sme počuli aj vo vysielaní
slovenského rádia Expres a čítali na stránkach novín Orava.
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- Dňa 22. mája 2008 primátor mesta otvoril mestské dopravné ihrisko v areáli ZŠ P.
Škrabáka a v tento deň sa tu konala okresná súťaž žiakov pod názvom „Na bicykli bezpečne“.
Zúčastnilo sa ho šesť tímov zo ZŠ P. Škrabáka, ZŠ J. Matúšku a ZŠ Zázrivej. Zvíťazilo
družstvo zo Zázrivej a postúpilo na krajskú súťaž.
Druhým významným príspevkom pre rozvoj športu v Dolnom Kubíne bolo otvorenie
Areálu mládeže a športu s detským ihriskom, dirtovou traťou a viacúčelovým ihriskom
s umelou trávou pri bývalej Základnej škole na Ul. Nemocničnej (na Brezovci).
- Vzpierači ŠK Elkop WLC Dolný Kubín sa zúčastnili v dňoch 21.-24. mája 2008
majstrovstiev Európy v kategórii Masters v českom Bohumíne. Peter Janíček sa umiestnil
v hmotnostnej kategórii do 69 kg na druhom mieste výkonom 225 kg. Václav First výkonom
220 kg sa umiestnil na 7. mieste.
Medzi žiakmi a študentmi Dolného Kubína si získaval obľubu petang. Preto CVČ
Domček vybudoval vo svojom areáli ihrisko pre petang, ktoré bolo otvorené dňa 11. mája
2008 súťažou. Zúčastnili sa jej študenti Gymnázia P. O. Hviezdoslava a Združenej strednej
školy obchodu a služieb v Dolnom Kubíne.
Dolnokubínski florbalisti Žatva 90 sa zúčastnili majstrovstiev SR v Trenčíne v dňoch
24.-25. mája 2008. Dorastenci získali bronzovú medailu. Dolný Kubín reprezentovali P.
Jaroščák, J. Barťák, J. Bedlek, Ľ. Milan, T. Hnojčík, D. Ligas, V. Balko, M. Krúpa, J.
Pazdera, D. Chomistek a M. Laštík.
- Ladislav Mäsiar z Dolného Kubína sa venoval športovej streľbe. Vyskúšal
vzduchovku, malorážku a guľový štvorboj. Dňa 11. mája 2008 absolvoval preteky v Brne
a 23. mája 2008 v Ždári nad Sázavou, kde získal zlatú medailu. Vytvoril slovenský rekord,
ktorý mu otvoril cestu na majstrovstvá Európy v Poľsku.
- Žiaci TJ Orava Dolný Kubín sa zúčastnili atletických majstrovstiev stredoslovenskej
oblasti na atletických dráhach v Banskej Bystrici a Považskej Bystrici. Najúspešnejšou
atlétkou bola Natália Halušková, ktorá svojimi výkonmi získala tri majstrovské tituly. Na
prvom mieste sa umiestnili aj Nikoleta Dúhová (beh), Patrícia Beňušová (hod oštepom)
a Martin Pekarčík (hod kriketkou). Na druhom a treťom mieste sa umiestnili aj Rastislav
Ťapaják, Petra Kacová, Zuzana Križanová, Mária Gábriová a Ivana Ťapajová. Majstrovstvá
kraja v atletike žiakov základných škôl sa konali na letnom futbalovom štadióne MUDr. Ivana
Chodáka v Dolnom Kubíne. Víťazi postúpili na majstrovstvá Slovenska v rámci pretekov
Kalokagatie 2008, ktoré sa konali 22.-24. júna 2008.
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- Kinderiáda bola atletická súťaž, ktorej sa v júni 2008 zúčastnili mladší žiaci 21 škôl
Žilinského kraja. Súťažilo sa v behu, skokoch do výšky a diaľky, hode kriketkou
a medicinbalom. Dolnokubínske základné školy sa umiestnili nasledovne: na 1. mieste ZŠ M.
Kukučína, na 10. mieste ZŠ J. Matúšku, na 12. mieste ZŠ A. Radlinského a na 19. mieste ZŠ
P. Škrabáka. Medzi úspešných jednotlivcov z Dolného Kubína patrili: Silvia Medvecká,
Emília Púčková, Lucia Tuturová, Ema Pelachová, Katarína Studeničová, Kristína Matúšová,
David Valek, Peter Babinský, Michal Briestenský, Martin Šinál, a Patrik Maruňák.
- Dolnokubínski futbalisti ukončili svoje účinkovanie v 2. futbalovej lige v sezóne
2007/2008. V konečnej tabuľke sa umiestnili na 11. mieste. Tréner Peter Zelenský odišiel do
Liptovského Mikuláša a nahradil ho Ľubomír Páleník. Podľa manažéra klubu Jozefa Davida
v dolnokubínskom klube momentálne neboli podmienky na to, aby Dolný Kubín bojoval
o postup. Futbalové družstvo dorastencov sa umiestnilo na 2. mieste v 3. lige. Ich trénerom
bol L. Kudry.
- V Novom Meste sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v atletike juniorov. Najväčší
úspech dosiahol Daniel Vajdík (1. miesto). Bronzové umiestnenie získali Martina
Valčičáková (vrh guľou), Daniel Vajdík (beh) a tím H. Lonský – D. Vajdík - Matúš Vajdík –
Marek Vajdík.
- Mestský tenisový klub usporiadal XI. ročník tenisovej súťaže v dňoch 21.-22. júna
2008 na tenisových kurtoch Tenisového klubu Nemocnica s poliklinikou Dolný Kubín pod
vedením J. Bartoša a J. Taraja. Súťaže sa zúčastnilo osem družstiev. Na 1. mieste sa už po
tretí raz umiestnilo družstvo Speedy Vellas (J. Jonák, M. Salák, P. Škulec), na 2. mieste
družstvo Zdravie (J. Bartoš, J. Taraj, J. Janiga) a na 3. mieste TK Nemocnica s poliklinikou
(R. Moravčík, Ľ. Turkota, M. Majzel, M. Sališ).
- Horolezecký klub James Dolný Kubín si v tomto roku pripomenul 25 rokov svojej
činnosti. Zakladateľmi klubu boli Mikuláš Gebura, Jozef Mastrák a Lenka Boráková.
V súčastnosti klub mal 63 členov. Niektorí sa vypracovali na úroveň slovenskej horolezeckej
špičky, napríklad Peter Machaj sa umiestnil v slovenskej reprezentácii. Členovia klubu sa
špecializovali na lezenie na stene, na skalách lezenie v stredných veľhorách i veľhorách,
skialpinizmus a ostatné doplnkové horské športy ako bežkovanie a horské bicyklovanie. Klub
organizoval metodické dni na skalách, kde členovia skúšali istenie i pomoc zranenému
spolulezcovi pod vedením inštruktora a šiestich cvičiteľov. Poriadali tradičný horský beh
z Dolného Kubína do Zuberca a každoročne zdolávali cyklotrasu okolo Vysokých Tatier, cez
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Trstenú, Zakopané, Lysú Poľanu, Smokovce, Štrbské Pleso do Dolného Kubína. Vďaka
svojej zdatnosti pomohli pri oprave a reštaurovaní Oravského hradu. Poriadali skialpinistické
preteky. Medzi úspešných športovcov v skialpinizme patrili Milan Pisaršík, Juraj Laštík,
Mikuláš a Peter Geburovci a Jozef Machaj.
- Dňa 28. júna 2008 bolo otvorené Kubínske plážové leto za zimným štadiónom.
Súčasťou otvorenia boli aj športové súťaže v plážovom volejbale a malom futbale.
- Dňa 28. júna 2008 sa v telocvični ZŠ A. Radlinského konal VIII. ročník Memoriálu
Petra Hlavatíka a IX. ročník Memoriálu Libora Buriana vo volejbale. Zúčastnili sa ho
štyri volejbalové družstvá. Víťazom sa stalo družstvo z poľskej Ujsoly, na 2. mieste sa
umiestnilo družstvo Hlavatík B z Dolného Kubína a na 3. mieste družstvo z Popradu.
- Oravskú volejbalovú ligu hrali muži aj ženy. V júni 2008 sa v konečnej tabuľke
mužov umiestnil VK Orava Dolný Kubín na 2. mieste a družstvo žien sa umiestnilo na 5.
mieste.
- Dolnokubínski vzpierači boli úspešní na majstrovstvách SR v Košiciach. Peter Janák
si vybojoval titul majstra 2008 v kategórii juniorov, Peter Janíček sa umiestnil na 3. mieste
v kategórii do 69 kg výkonom 224 kg a Tomáš Chovanec obsadil 2. miesto v kategórii
juniorov do 77 kg.
V dňoch 5.-6. júla 2008 sa konali v rakúskom Wildalpene na rieke Salza preteky vo
vodnom slalome, druhé kolo Európskeho pohára Masters a rakúskeho pohára žiakov.
Zúčastnili sa ho aj vodní slalomári z Dolného Kubína. V kategórii K1 muži Masters zvíťazil
Miroslav Stanovský a v kategórii žiakov obsadil jeho syn Samuel Stanovský 2. miesto.
- Dňa 19. júla 2008 sa v internetovej kaviarni U Novinára v Dolnom Kubíne konal II.
ročník turnaja dvojíc v elektronických šípkach o Pohár novín Orava. Súťažilo 13 dvojíc
a vyhrala dvojica Ján Rakús a Matúš Faglic z Dolného Kubína. V turnaji jednotlivcov bolo
poradie nasledovné: 1. Matúš Faglic, 2. Peter Hrdlička a 3. Pavol Líška.
- Dňa 20. júla 2008 sa na plážovom ihrisku v Dolnom Kubíne uskutočnil I. ročník
Euronics beach volleyball cup. Zúčastnilo sa 13 tímov a umiestnili sa nasledovne: 1. SVKRaŠub (J. Furdek, M. Hula, E. Halašová), 2. MAJAMI (M. Hadová, J. Halaj, M. Žilík), 3.
Snehulienka a Machri (M. Sládková, J. Laštic, Ľ. Packo). Zároveň sa konal mini turnaj
v stolnom futbale, ktorého sa zúčastnilo sedem tímov. Zvíťazila dvojica Žiletky (D. Orolím,
V. Kereškényi).
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- Dolnokubínski kickboxeri mali úspešnú sezónu. Zúčastnili sa zápasov Slovenského
pohára (šiestich kôl) aj majstrovstiev Slovenska. Trénerom bol Marcel Mečiar. V Banskej
Bystrici v prvom kole Slovenského pohára bol úspešný v žiackej kategórii Dávid Mokoš,
ktorý získal dve prvenstvá v semi contacte a light contacte. V mužských kategóriách sa darilo
Romanovi Šaligovi (1. v semi contacte). Športovci KBC Dolný Kubín vybojovali v Banskej
Bystrici štyri prvé miesta, päť druhých, dve tretie a jedno štvrté miesto. Medzi víťazov patrili
Dávid Mokoš, Peter Uriča, Roman Šaliga, Ľuboš Záň, Martin Furinda, Igor Šuvada, Katarína
Čajková a Jana Trnovská. V druhom kole, ktoré sa konalo v Košiciach, nastúpili aj
nováčikovia Ľuboš Šiška, Milan Bobček a Michal Hanušniak. V 2. kole boli úspešní Jana
Trnovská, Roman Šaliga, Vladimír Hnojčík a Martin Furinda. V treťom kole v Pezinku
seniori získali 1. miesto a celkom sa ho zúčastnilo dvanásť kickboxérov z Dolného Kubína.
Úspešní boli aj Dávid Červeň (1.), Dušan Habánik

a Martin Furinda. Vo štvrtom kole

v Lučenci im šťastie príliš neprialo, dokonca Vladimír Hnojčík a Martin Furinda sa zranili.
Z tretieho miesta sa napokon tešili Dušan Habánik a Dominika Brieniková. Piate kolo sa
konalo v Prešove a kickboxeri tu získali štyri prvé, šesť druhých a tri tretie miesta. Dobré
výsledky dosiahli aj v šiestom kole v Trnave, kde medailové umiestnenie získali Kristína
Bražinová, Martin Furinda, Dominika Brieniková a Vladimír Hnojčík. V polovici apríla sa
zúčastnili medzinárodnej súťaže v Poľsku vo Wegrove. Štartovalo tu 287 pretekárov.
Dolnokubínčan Martin Furinda získal v semi contacte bronzovú medailu.
- Koncom júna 2008 sa uskutočnili majstrovstvá Slovenska v kick boxe v Banskej
Bystrici. Z Dolného Kubína sa zúčastnilo dvanásť súťažiacich, ktorí získali šesť medailí:
Dávid Mokoš (1. miesto), Dávid Červeň (2.), Martin Furinda (2.), Kristína Bražinová (2.),
Peter Uriča (2.), Dušan Habánik (2.), Dávid Červeň (3.) a Dominika Brieniková (3.).
- V dňoch 23. júla – 3. augusta 2008 sa konali XVI. Majstrovstvá Európy veteránov
v atletike v Ľubľani. Z Dolného Kubína sa ich zúčastnili Peter Sládek a Jaroslav Lupák.
Peter Sládek (kategória M 50) nastúpil v ťažkej disciplíne – dasaťboji, aby dokázal svoju
všestrannosť. Vybojoval striebornú medailu. Jaroslav Lupák súťažil v hode bremenom
a umiestnil sa na 8. mieste.
- Dolnokubínski hokejisti začali trénovať na zimnom štadióne už 27. júla 2008.
Družstvo mužov trénoval Ján Plch, dorastencov Tibor Pomietlo, deviatakov Pavol Rehák,
šiestakov a osmakov Ján Jeleň, štvrtákov a piatakov Peter Holaza. A- mužstvo Dolný Kubín
štartovalo aj v sezóne 2008/2009 ako farma Martina, lebo spolupráca s týmto klubom sa
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osvedčila. Uplynulú sezónu skončili na 13. mieste medzi 16 družstvami. V auguste 2008 hrali
prípravné zápasy, napr. s poľským Janovom.
- Srňacie Open 2008 v rapid šachu sa konal v dňoch 1.-3. augusta 2008 ako X. ročník
majstrovstiev Oravy v rapid šachu. Zúčastnilo sa ho 64 pretekárov zo Slovenska a Čiech.
Najlepším hráčom z Oravy bol Pavol Palider z Dolného Kubína, umiestnil sa na 9. mieste
a zároveň sa stal majstrom Oravy. R. Hrnčiar sa umiestnil na 15. mieste a Pavol Murín na 18.
mieste. Ďalší Dolnokubínčania sa umiestnili nasledovne: 20. A. Šingliar, 21. P. Knaperek,
24. J. Knaperek, 26. J. Péter, 31. Ľ. Molnár, 33. J. Pecho, 36. Ján Karcol a 37. E.
Knapereková.
- Dňa 2. augusta 2008 sa konal I. ročník nohejbalového turnaja pod názvom Mokraď
cup. Zúčastnilo sa ho šesť trojčlenných družstiev. Víťazom sa stalo družstvo Lemo boys
v zložení J. Opatera, Ľ. Pukaj a M. Bakala. Druhé miesto obsadila domáca Mokraď (M.
Pukáč, P. Kováčik a S. Laurinčík). Tretiu priečku si vybojovalo mužstvo Kuba v zostave
Dudroš, Aladár a Srnček.
- V dňoch 8.-10. augusta 2008 sa v Dolnom Kubíne konal už XI. ročník
medzinárodného volejbalového turnaja Dolný Kubín Cup 2008 pod záštitou premiéra SR
Roberta Fica. Riaditeľom podujatia bol Tibor Demeter, riaditeľ Volejbalového klubu
v Dolnom Kubíne. Zápasy prebiehali na kurtoch Cirkevnej ZŠ A. Radlinského v Dolnom
Kubíne. Aj tento rok sa tu zišla európska volejbalová elita, celkom dvanásť družstiev z piatich
krajín. Družstva prišli z Českej republiky, Poľska, Bieloruska, Bratislavy a slovenských miest
Malaciek, Humenného, Púchova a Martina. Celkovým víťazom sa stalo poľské družstvo
z Bialsko Bialej, na druhom mieste sa umiestnili volejbalistky z Brna a na treťom mieste ženy
klubu Komunaľnik Mogilev. Družstvo Krasnodar z Ruska sa umiestnilo na 4. mieste a zo
slovenských tímov si najlepšie počínalo družstvo Slávia Univerzity Komenského SR
Bratislava, ktoré sa umiestnilo na 8. mieste.
- V sobotu 16. augusta 2008 sa stretlo 263 milovníkov cyklistiky na I. ročníku
Oravského cyklomaratónu v Dolnom Kubíne. Mali k dispozícii dve trate. Kratšia trať cez
Srňacie, Malatinú a Pucov merala 43 km a dlhšia merala 82 km. Dážď sa postaral
o nepriaznivé podmienky na cyklotrati, ktoré dali pretekárom poriadne zabrať. Keď sa vrátili
do cieľa boli zablatení na nepoznanie. Dolnokubínčania sa celkom dobre umiestnili.
V polmaratóne mužov zvíťazil Michal Škvarka a medzi seniormi bol víťazom Igor Otepka.
Medzi ďalších účastníkov z Dolného Kubína patrili: Jakub Kaliský (25.), Peter Žúrek (28.),
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Filip Maslo (35.), Michal Hečko (49.), Peter Karč (52.), Miroslav Petho (54.), Juraj Remko
(55.), Roland Karcol (59.), Ján Šafárik (64.), Ivan Kvapil (65.), Róbert Vojtas (66.), Martin
Bogáň (69.), Michal Dauda (72.), Jaroslav Kubačka (74.), Vladimír Ivaško, Roman Jelenský,
Ján Kríženecký, Ľubomír Kuzman, Dušan Obecajčík, Roman Florek, Ján Laurinčík, Štefan
Belvončík, Pavol Kozáčik, Ivan Prílepok, Peter Maretta, Dušan Medzihradský, Ján Kubina,
Eduard Grácik, Bohuš Kováčik, Jozef Lorinc, Ivana Riegrová, Ivana Novotná, Petra
Mišovičová a Dana Havková.
Štvrté kolo Slovenského pohára v paraglidingu sa konalo na Kubínskej holi v dňoch
21. - 29.

augusta 2008. Celkovým víťazom oravského kola sa stal Róbert

Kaučiarik

z Dolného Kubína.
Od 28. júla do 2. septembra 2008 pokračovala mestská tenisová súťaž jednotlivcov
známa ako

E. M. Real TOUR 2008. Zúčastnilo sa jej 31 hráčov. V prvej desiatke sa

umiestnili R. Moravčík, J. Bartoš, M. Sallák, P. Gallo, P. Zemko, J. Jonák, R. Kováčik, J.
Taraj, M. Migo a P. Škulec. Dolnokubínski tenisti Peter Gallo a Juraj Jonák sa zúčastnili IX.
ročníka tenisového turnaja Bederus Plynoma Cup v Prešove dňa 6. septembra 2008.
V konkurencii 40 párov sa umiestnili na druhom mieste.
- Športový klub strelec Dolný Kubín usporiadal dňa 7. septembra 2008 posledné kolo
Oravskej streleckej ligy v streľbe z malokalibrových zbraní. Toto kolo bolo zároveň
majstrovstvami Oravy v jednotlivých disciplínach. Z Dolnokubínčanov sa najlepšie umiestnil
Dušan Záň (1. miesto – puška) a Ladislav Mäsiar (1. miesto – puška). Miroslav Záň a Ján
Bražina sa umiestnili na 3. mieste. Ladislav Mäsiar sa umiestnil na prvom mieste na streleckej
súťaži v Čadci dňa 13. septembra 2008. Nasledujúceho dňa na streleckej súťaži v Považskej
Bystrici vytvoril v streľbe slovenský rekord.
- Dňa 13. septembra 2008 sa dolnokubínski florbalisti Žatva 90 zúčastnili turnaja
Florbalshop cup 2008 v Malackách. Tréner Tomáš David bol s výkonmi hráčov spokojný.
Družstvo sa umiestnilo na 2. mieste. Jakub Luši získal cenu pre najlepšieho brankára turnaja.
- Majstrovstvá Slovenska v letnom biatlone sa konali v dňoch 19. - 20. septembra 2008
v Podbrezovej. Súťažili žiaci, dorastenci i dospelí a zúčastnili sa ich aj športovci ŠK Meteor
Dolný Kubín. Úspešný Henrich Lonský získal dva tituly a Jakub Lonský sa umiestnil na 2.
mieste.
- V rámci Dní mesta sa dňa 21. septembra 2008 uskutočnil ďalší ročník tenisového
turnaja vo štvorhre O pohár primátora mesta. Na tenisových kurtoch na Brezovci bojovalo
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o túto trofej päť párov. Najlepším párom pre rok 2008 sa stali Róbert Moravčík a Ľubo
Turkota. Hlavným usporiadateľom podujatia bol poslanec MZ Juraj Jonák.
- Cez víkend 20.-21. septembra 2008 sa v lyžiarskom stredisku SKI Kubínska hoľa
uskutočnilo finále Slovenského pohára ADAMOTO 2008 v zjazde horských bicyklov.
V kategórii Elite si titul odniesol Ján Javorník
- V septembri 2008 pokračovala dlhodobá súťaž atlétov a vyvrcholila majstrovstvami
Slovenska v Nových Zámkoch. Marek Lupák sa umiestnil na 3. mieste a športovci TJ Orava
Dolný Kubín sa umiestnili od 4. po 9. miesto.
- Plavci MPK mali po zavretí krytej plavárne z dôvodu výstavby Aquarelaxu ťažké
podmienky na tréningy. Dvakrát do týždňa chodievali trénovať na krytú plaváreň do Nižnej.
Dňa 24. septembra 2008 sa zúčastnili medzinárodných pretekov v poľských Ledzinách.
Popredné umiestnenie získali Barbora Vicáňová, Alžbeta Štajerová, Gabriela Zemenčíková,
Natália Okoličániová, Michaela Salcerová, Tibor Halamček a Jakub Kecera. Dvanásť plavcov
z Dolného Kubína sa zúčastnilo 3. kola Severoslovenského pohára v plávaní v Liptovskom
Mikuláši. Pretekov sa zúčastnilo celkom 150 športovcov zo Žilinského kraja. Na prvom
mieste sa umiestnili Tibor Halamček, Janka Záhradníková, Silvester Hlavaj, Barbora
Vicáňová, Natália Okoličániová, Barbora Žofajová a Gabriela Zemenčíková.
- Slovenská asociácia športu vypisuje každý rok Dni športu na školách. V tomto roku
sa športový deň konal dňa 24. septembra, keď sa v rámci Slovenska bežali vytrvalostné
štafety žiakov základných a stredných škôl pod názvom Memoriál Márie Zavarskej. V
závere októbra 2008 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo celoslovenské finále tejto súťaže.
Súťažili štafety, z nášho mesta sa zúčastnila štafeta zo ZŠ A. Radlinského v zložení Alžbeta
Majdišová, Silvia Ďurotová, Ivana Diešková, Emília Púčková a Lucia Podstrelená. Umiestnili
sa na druhom mieste.
- Majstrovstvá Slovenska žiakov a študentov v cezpoľnom behu sa konali Hornej Ždani.
Športovci z CZŠ A. Radlinského sa ich zúčastnili ako víťazi krajskej súťaže. V družstve bol
najlepším jednotlivcom Henrich Lonský, získal striebornú medailu. Igor Timko dobehol na
16. mieste a Pavol Podstrelený na 25. mieste.
- Členia Športového klubu telesne postihnutých Altius z oddielu v Dolnom Kubíne už
šiesty rok trénujú bocciu – hru určenú pre športovcov s ťažkým postihnutím horných
a dolných končatín. V dňoch 4.-5. októbra 2008 sa zúčastnili na majstrovstvách Slovenska
v boccii v Dubnici nad Váhom. Majstrom Slovenska vo svojej kategórii sa stal Tomáš Dančo.

120

Striebornú medailu získala Kristína Hakáčová a Ján Brašeň, bronzovú Lenka Ďurdinová
a Dušan Sotoniak. Ich trénermi boli Jana Matisová, Monika Sotoniaková a Marek
Podstrelený.
ZŠ J. Matúšku pripravila pod vedením učiteľa Juraja Lakoštíka atletickú „olympiádu“
mladších žiakov. Súťažilo sa o Pohár riaditeľky školy v štyroch disciplínach – hode plnou
loptou, skoku z miesta, behu na krátku a dlhú trať. Padli aj osobné rekordy súťažiacich.
Z chlapcov bol najúspešnejší Tomáš Šimko (4. C) a z dievčat Alexandra Kubačková (4. C).
Slovenský zväz vzpierania uskutočnil I. ročník vysokoškolských majstrovstiev
Slovenska vo vzpieraní dňa 25. októbra 2008. Zúčastnil sa ich Tomáš Chovanec zo ŠK Elkop
WLC a získal striebornú medailu. V Košiciach sa konali II. majstrovstvá SR Masters, ktorých
sa úspešne zúčastnili Peter Janíček, Milan Olos, Miroslav Škrobián a Václav First zo ŠK
Elkop WLC Dolný Kubín.
- Kulturistika patrí dlhodobo medzi najúspešnejšie športy v Dolnom Kubíne. Ján Kaco,
Daniel Skála, František Feja, Iveta Slavkovská, Ľuboš Kalina, Peter Kokoška a Peter Tatarka
z klubu I.M.P.A. Dolný Kubín získavajú na rôznych súťažiach popredné umiestnenia. Peter
Kokoška a Peter Tatarka sa umiestnili na majstrovstvách Európy na druhom a štvrtom mieste,
čím sa zaradili medzi európsku špičku. Na medzinárodnej súťaži Grand Prix Slovakia sa
nominovali na majstrovstvá sveta v kulturistike, ktoré sa konali v dňoch 5.-6. novembra 2008
v Bahrajne. Slovensko skončilo medzi európskými štátmi na prvom mieste. Dolnokubínčan
Peter Kokoška sa umiestnil na siedmom mieste v celosvetovom rebríčku a Peter Tatarka na
deviatom mieste.
- Majstrovstvá Stredoslovenskej oblasti v plávaní sa konali v Handlovej dňa 8.
novembra 2008. Zúčastnilo sa ich 130 pretekárov z jedenástich plaveckých oddielov a klubov.
Športovci dolnokubínskeho MPK vybojovali desať medailových umiestnení. Najúspešnejším
plavcom bol Martin Stanovský s dvoma zlatými a jednou striebornou medailou. Ďalšími
víťazmi boli Natália Okoličániová, Michaela Salcerová, Tibor Halamček, Jakub Kecera,
Alžbeta Štajerová a Gabriela Zemenčíková.
- Dňa 8. novembra 2008 odštartovala mestská florbalová liga žiakov a juniorov v hale
ZŠ Janka Matúšku pod záštitou zástupcu primátora Romana Matejova. Prihlásilo sa osem
družstiev: Ligth Flasch, FbC Sharks, SR 16, Zimbabwe, Pick Wick, AK-47, Molnárovci a Ž.
dievčatá.
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- V rámci

projektu „Vráťme šport do škôl“ z grantového programu Žilinského

samosprávneho kraja sa v utorok 18. novembra 2008 uskutočnil v telocvični Obchodnej
akadémie Dolný Kubín florbalový turnaj študentov stredných škôl. Zúčastnilo sa ho päť škôl
z celej Oravy. O medailových pozíciách sa rozhodovalo až v posledných dvoch zápasoch.
V priamom súboji o tretie miesto sa najprv stretli študenti SOŠ Dolný Kubín a Gymnázia P.
O. Hviezdoslava. Zápas skončil remízou. Posledný zápas bol zároveň zápasom o prvé miesto.
Školy z Dolného Kubína sa umiestnili nasledovne: 1. Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne,
3. Gymnázium P. O. Hviezdoslava, 4. SOŠ Dolný Kubín.
- Koncom novembra 2008 odštartoval III. ročník Zimnej halovej ligy žiakov vo
futbale o pohár novín Orava. Súťažilo sa v kategóriách mladší žiaci, starší žiaci, prípravka
a hralo sa turnajovým spôsobom.
- Dolnokubínsky vzpierači ŠK Elkop WLC sa zúčastnili medzinárodných pretekov vo
vzpieraní pod názvom „Veľká cena Třinca“. Súťažilo 35 športovcov. Umiestnenie
Dolnokubínčanov bolo nasledovné: 2. miesto Miroslav Janíček, 5. miesto Peter Janíček a 7.
Tomáš Chovanec.
- Dňa 22. novembra 2008 sa dolnokubínski florbalisti Žatva 90 zúčastnili zápasov III.
florbalovej ligy mužov v Topoľčanoch. V konečnej tabuľke 6. kola ligy sa umiestnili na
prvom mieste medzi 7 družstvami.
- Dňa 22. novembra 2008 sa v Dolnom Kubíne konal medzinárodný futbalový turnaj
Old boys o Pohár primátora mesta Dolný Kubín a Pohár prednostu Obvodného úradu
v Dolnom Kubíne. Zúčastnili sa ho družstvá z Dolného Kubína, maďarského Egru a poľských
miest Žiwec a Mikulovo. Dolnokubínčania sa umiestnili na 1. mieste, nasledovali Žiwec,
Mikulovo a Eger.
- V nedeľu 23. novembra 2008 sa stretli v kvalifikácii na záverečný turnaj slovenskej
extraligy družstiev v šípkach dve dolnokubínske družstvá. Zvíťazilo družstvo Oravská šípka
A. Ďalšie stretnutie šípkárov sa konalo v internetovej kaviarni U Novinára dňa 7. decembra
2008. Dňa 26. novembra súťažilo šesť družstviev šípkárov a na prvých troch miestach sa
umiestnili: 1. Snipers, 2. Kremeľskí mamuti a 3. Rybári.
- Dňa 26. novembra 2008 sa v ZŠ J. Matúšku uskutočnila olympiáda základných
a stredných škôl v stolnom tenise – okresné kolo. Poradie škôl podľa dosiahnutých výsledkov
bolo nasledovné: u základných škôl 1. ZŠ A. Radlinského, 2. ZŠ J. Matúšku a u stredných
škôl 1. Obchodná akadémia.
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- Futbalovú súťaž III. ročník O Pohár novín Orava vyhrali futbalisti z Dolného Kubína
družstvo A. Družstvo B sa umiestnilo na 2. mieste a na 3. Istebné.
- Alpskí lyžiari Matej Kutlík a Dominika Šindlerová sa zúčastnili medzinárodných FIS
pretekov v slalome v českom Spindlerovom mlyne. Pretekalo 178 športovcov zo šiestich
krajín. Matej Kutlík si vybojoval 5. miesto dňa 6. decembra, dokonca v nedeľu 7. decembra
2008 dosiahol najlepší výsledok v kariére vo FIS pretekoch – 2. miesto.
- Dňa 12. decembra 2008 sa v telocvični Obchodnej akadémie uskutočnil I. ročník
Memoriálu Miroslava Vojteka (športovec, pedagóg) vo volejbale zamestnancov stredných
škôl. Zúčastnili sa štyri družstvá. Na 1. mieste sa umiestnila Obchodná akadémia Dolný
Kubín, na 2. Gymnázium Trstená a na 3. Gymnázium Námestovo.
- Dolnokubínski šachisti sa 20. decembra 2008 zúčastnili tradičného šachového turnaja
v Lúčkach. Súťažili jednotlivci i trojčlenné družstvá. Celkovým víťazom súťaže sa stalo
družstvo Dolný Kubín A (A. Šingliar, R. Hrnčiar, J. Péter). V súťaži jednotlivcov si
z Dolnokubínčanov najlepšie počínal A. Šingliar, umiestnil sa na 3. mieste.

Región Tatry
Združenie Región Tatry alebo Euroregión Tatry, ktorého členom bolo mesto Dolný
Kubín, malo v októbri tohto roku 15. výročie svojho vzniku. Zástupcovia členských
samospráv Združenia Región Tatry sa zišli na XIV. kongrese dňa 28. marca 2008
v Kežmarku. Rokovanie otvoril a viedol predseda rady Združenia Regiónu Tatry Ing. Ivan
Budiak, primátor mesta Dolný Kubín. V správe o činnosti zdôraznil otvorenie Domu
slovensko-poľského stretávania a úspešne zrealizované projekty v rámci programu Interreg III
A PL-SR (Cesta okolo Tatier, Cyklotrasa Oravy). Účastníci sa zaoberali koncepciou rozvoja
slovensko-poľskej spolupráce v rokoch 2008-2015. Zasadnutia rady ZRT sa konali v dňoch
4. februára 2008, 27. marca 2008, 9. júna a 26. novembra 2008.
V dňoch 29.-30. novembra 2008 sa primátor mesta Ivan Budiak a zamestnanci
Turisticko-informačnej kancelárie zúčastnili Slovensko-poľského ekonomického fóra
drobných stredných podnikateľov v Spišskej Novej Vsi. Podujatie sa uskutočnilo pod
záštitou veľvyslancov z Poľska a Slovenska Andreja Krawczyka a Františka Ružičku. Mesto
Dolný Kubín prezentovalo svoj potenciál cestovného ruchu propagačnými materiálmi na
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workshope Združení cestovného ruchu pôsobiacich na území Euroregiónu Tatry.
Organizátorom bolo Združenie Euroregión Tatry Kežmarok.

Záujmové spolky, kluby a občianske združenia

Klub vojenských veteránov a výsluhových dôchodcov v Dolnom Kubíne mal 37
členov vo veku 40 – 83 rokov. Dňa 5. februára zhodnotili svoju ročnú činnosť na výročnej
členskej schôdzi v Klube dôchodcov. Mesto Dolný Kubín tu zastupoval prednosta MsÚ Jozef
Holdoš. Predsedom KVVVD bol RSDr. Ján Sporka, zároveň bol členom Ústrednej rady
Zväzu vojakov SR. Medzi ich tradičné podujatia patrili ukážka základného výcviku vo
výcvikovom priestore, strelecké preteky, družobné styky s klubmi veteránov a výsluhových
dôchodcov na Slovensku a v Čechách.
Klub vojenských dôchodcov v Dolnom Kubíne požiadal primátora mesta v auguste
2008, aby pamätník, ktorý kedysi stál v areáli bývalých kasární, mesto vrátilo späť. Tabuľa by
tak pripomínala niekdajšiu existenciu vojenských kasárni v Dolnom Kubíne v rokoch 1919–
2002. Vedenie mesta prisľúbilo vojenským dôchodcom, že pamätník tu po dokončení
výstavby obchodno-spoločenského centra opäť osadia.
Počas roka 2008 mal Klub vojenských dôchodcov päť členských schôdzí a dvadsať
zasadaní Rady klubu. Riešili praktické otázky života klubu a sociálneho zabezpečenia jeho
členov. KVVVD pripravil branno-športový deň, spolupracoval s Jednotou dôchodcov
a Zväzom protifašistických bojovníkov.
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Dolnom Kubíne mala okolo
600 členov. Rybársky rok v Dolnom Kubíne sa dá vyjadriť štatisticky nasledovne: Miestna
organizácia SRZ vydala 908 povolení na rybolov (o 22 menej ako v roku 2007). Rybári
v pstruhových vodách chytili 418 kusov rýb (spolu 153 kg), v lipňových vodách 2944 kusov
(1834 kg) a v kaprových vodách 3072 kusov (4548 kg). V počte ulovených kusov bol na
prvom mieste pstruh dúhový (2602 kusov), druhý je kapor (1533 kusov) a tretí jalec hlavatý
(385 kusov). Predseda MO SRZ Ing. Marián Sabo navrhoval vyhlásiť časť rieky Oravy
v Dolnom Kubíne od železničného mosta po hojdaciu lavicu na Bysterci za úsek „Chyť
a pusť“. Rybár by mal ulovenú rybu na tomto úseku vrátiť do vody. Novým trendom je
zmenou prístupu k rybárčeniu zabrániť vyprázdňovaniu rýb z našich vôd.
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Mesto Dolný Kubín dňa 15. februára 2008 zahájil grantový program pod názvom
„Šanca pre všetkých“ s cieľom podporiť aktivity občanov a mimovládnych organizácií na
území nášho mesta smerujúcich k skvalitneniu života v ňom. Projekty grantového programu
Mesta Dolný Kubín hodnotila kultúrna komisia Mestského úradu. Dňa 17. decembra 2008 sa
v kine Choč uskutočnilo podujatie FILANTROPIA 2008, na ktorom primátor mesta Ivan
Budiak vyhodnotil úspešnosť programu Šanca pre všetkých v našom meste. Účastníci si
pozreli krátky film o podporených projektoch a vízii na rok 2009.
Politická strana Smer – SD na svojom zasadnutí pod vedením predsedu Ing. Juraja
Pukáča (prednostu Obvodného úradu v Dolnom Kubíne) dňa 17. februára 2008 zhodnotila
svoju ročnú činnosť. Dohodli sa na znížení počtu členov Okresnej rady z desať na sedem,
skvalitnení vnútrostraníckej činnosti a prioritách v roku 2008.
SMER- SD pri príležitosti Medzinárodného dňa žien zorganizoval v piatok 7. marca
2008 kultúrne podujatie pre ženy. Pozvanie prijalo asi tridsať žien, aby oslávili tento sviatok.
Na podujatí nechýbal bohatý kultúrny program, predstavenie flautistiek a recitátoriek. Po
úprimných slovách Juraja Pukáča, predsedu Okresnej rady SMER –SD v Dolnom Kubíne, si
pozvané účastníčky pripili pohárom šampanského a po príjemnom posedení odchádzali
s kvietkom v ruke a dobrou náladou.
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana poriadala po
celom Slovensku stretnutia a verejné diskusie. V Dolnom Kubíne sa stretnutie konalo dňa 4.
marca 2008 v kine Choč za účasti predsedu Mikuláša Dzurindu, podpredsedu Ivana Mikloša
a Eduarda Kukana, poslancov NR SR, medzi nimi i Dolnokubínčana Petra Markoviča. Beseda
bola dobrá, ľudia mali záujem klásť otázky, ktoré sa týkali privatizácie, spolupráce opozície
a koalície, prezidentskej kandidátky Ivety Radičovej, budovania diaľnic, druhého piliera
sociálneho poistenia, tlačového zákona a Lisabonskej zmluvy. Aktuálnou témou bola aj
komunálna politika a spolupráca poslaneckého klubu SDKÚ – DS v mestskom zastupiteľstve
Dolného Kubína s primátorom mesta.
Občianske združenie Žubrienky v spolupráci s III. MŠ v Dolnom Kubíne pripravili
pre záujemcov tvorivú dielňu o pletení košíkov z prútia dňa 12. marca 2008. Ukázalo sa, že
nestačilo zvládnuť len techniku pletenia, vyžadovala sa aj šikovnosť rúk a prstov.
Občianske združenie Orava v Dolnom Kubíne vyhlásilo už VII. ročník podujatia
„Čítajte svojím deťom rozprávky“. Týždeň hlasného čítania sa konalo v dňoch 2.-8. apríla
2008. Cieľom akcie bolo zapojiť do čítania všetkých rodičov, učiteľov, starých rodičov,
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súrodencov a ostatných dospelých, aby deťom čítali, pomohli im objaviť svet fantázie plnej
múdrostí, zábavy a poučenia. Spoluorganizátoky podujatia D. Facunová a Ž. Palková zo ZŠ
Petra Škrabáka pripravili pre deti školy hrací plán: cestu za divmi sveta a s knihou za divmi
sveta. Takto školáci navštívili starobylé civilizácie v Egypte a Babylone.
Vzdelávacie centrum EDUKOS v spolupráci s Materským centrom Píšťalka vytvorili
priestor pre vzdelávanie matiek na materskej dovolenke. Ponúkali vyučovanie anglického
jazyka a ovládanie práce s počítačom. MC Píšťalka v spolupráci s Cirkevnou ZŠ A.
Radlinského organizovali burzu detských a tehotenských vecí.
Miestny odbor Matice slovenskej v Dolnom Kubíne sa zaslúžil o slávnostné odhalenie
pamätnej tabule pri cyrilometodskom kríži v Dolnom Kubíne. Text na pamätnej tabuli bol
nasledovný: „Na počesť tomu, ktorý na kríži skonal a vstal z mŕtvych – Vykupiteľovi sveta. Na
znak vďaky solúnskym bratom sv. Cyrilovi a Metodovi, spolupatrónom Európy. Za myšlienku
ekumenizmu, jej realizáciu k zbližovaniu bratských kresťanských cirkví. Za dar slovenskej
štátnosti 1. 1. 1993 a vstupu do tretieho tisícročia.“ Slávnostné odhalenie pamätnej tabule sa
konalo v nedeľu 6. júna 2008, deň po sviatku sv. Cyrila a Metoda.
Materské centrum Píšťalka zorganizovalo v Dolnom Kubíne štvrtý ročník podujatia
pod názvom „Týždeň modrého gombíka“. Študenti z Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne
oslovovali občanov, aby sa zapojili do peňažnej zbierky na pomoc africkým deťom, ktoré
potrebovali čistú vodu. Garantom zbierky bol UNICEF. V Dolnom Kubíne sa podarilo
vyzbierať 37 tisíc Sk, ktoré zabezpečia pitnú vodu pre 6206 detí v dvanástich školách regiónu
Kitgum a Kamwenge v Ugande.
Mesto Dolný Kubín s Materským centrom Píšťalka pripravili aj v tomto roku ku Dňu
matiek podujatie „Míľa pre mamu“ na Hviezdoslavovom námestí. Po prejdení symbolickej
míle, ktorú tvorili štyri okruhy okolo námestia, nasledovala zábava. Deti maľovali farebnými
kriedami na chodníky, spievali, zaskákali si na trampolínach a nafukovacom hrade, šikovné
vizážistky im namaľovali tváričky a o makeup mamičiek sa postarali pracovníčky firmy
Oriflame. Konala sa súťaž o najoriginálnejší koláč a v pití mlieka.
Materské centrum Píšťalka pripravilo dňa 15. júna 2008 kultúrno-zábavné podujatie pre
deti v meste pod názvom ´“S Píšťalkou do rozprávky“. Išlo už o tretí ročník tohto obľúbeného
podujatia pre deti a rodičov, ktorých zabával Roland Mc Donald.
Občianske združenie „Cesta pre rodinu“ v spolupráci s Mestom Dolný Kubín
(grantový program Šanca pre všetkých) zorganizovalo počas letných prázdnin klubové
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činnosti pod názvom Day-camp. Deti tu mohli zaujímavo tráviť svoj voľný čas, ktorý bol
vyplnený tvorivými dielňami, súťažami, hrami a spoločnými rozhovormi na určitú tému.
Cesta pre rodinu n. o. okrem Day-campov organizovala aj komunitnú školu, cieľom ktorej je
pomôcť deťom pripraviť sa aj počas letných prázdnin do školy.
Regionálna pobočka občianskeho združenia Úsmev ako dar v Dolnom Kubíne
usporiadala 3. ročník konferencie pod názvom „Mosty k rodine“ v mestskom kultúrnom
stredisku v Dolnom Kubíne dňa 7. októbra 2008. Stretlo sa viac ako tristo účastníkov, ktorí si
vypočuli zaujímavé prednášky o práci s dieťaťom a rodinou, o detských domovoch
a náhradnej rodinnej starostlivosti. Prezentovali sa skúsenosti lekárov, pediatrov, psychiatrov,
psychológov, vychovávateľov, náhradných rodičov, neziskových organizácií a polície.
Riaditeľka dolnokubínskej pobočky Elena Vaňová sa k zmyslu konferencie vyjadrila: „...aby
sme nemuseli robiť veci odtrhnuté, ale spojili svoje sily v prospech rodiny a jej stability.
Organizácia Úsmev ako dar je zástancom myšlienky, že najlepším prostredím pre výchovu
dieťaťa je rodina. Každé dieťa by malo mať rodinu, lebo žiadna inštitúcia ju nedokáže
nahradiť..“. Jozef Šimek, projektový manažér regionálnej pobočky Úsmev ako dar v Dolnom
Kubíne, predstavil modelový projekt „Rodinného centra“ v Dolnom Kubíne.
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v Dolnom Kubíne
pripravila výchovno-rekreačný pobyt pre deti s poruchami správania a s výchovnými
problémami v Agroubytovni Húšť v Dlhej nad Oravou. Pobyt podporila aj spoločnosť Viena
International s. r. o. so sídlom v Martine. Pobyt bol zameraný na pomoc dieťaťu upevniť
sebahodnoty, podporiť vzájomnú spoluprácu a kolektívne vzťahy. Vychovávatelia viedli deti
k tomu, aby na druhých ľuďoch videli hlavne to dobré a nie zlé. Aktivity viedli tak, aby tieto
ciele naplnili. Zamerali sa na vytváranie pozitívnych emocionálnych vzťahov a na budovanie
kladného postoja k získavaniu nových vedomostí a zručností. Činnostné aktivity zamerali na
objektívne hodnotenie vlastných výkonov a na pozitívne hodnotenie ostatných členov
skupiny. Taktiež ich viedli k vyjadrovaniu vlastných pocitov. Na konci pobytu účastníci
vedeli vyjadriť kladné stránky každého zúčastneného a vedeli o nich otvorene rozprávať.
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Dolný Kubín
zorganizovala v dňoch 21.-23. novembra 2008 víkendový pobyt pre deti s výchovnými
problémami. V rámci neho sa zamerali na predchádzanie trestnej činnosti, krádeže, grafiti
a dôsledky vyplývajúce zo spáchania kriminálnych činov. Pozvali medzi seba aj Annu
Vojvodovú z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Dolnom Kubíne.
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Regionálna kancelária Slovenského národného strediska pre ľudské práva
v Dolnom Kubíne mala za sebou dva roky činnosti pod vedením Márie Briškovej. V roku
2008 využilo jej služby 99 občanov, ktorí sa sťažovali na porušenie antidiskriminačného
zákona. Najviac prípadov sa týkalo úseku školstva. Jedným z jej úspešne dotiahnutých
prípadov bola i sťažnosť jedného Dolnokubíinčana, ktorý sa domnieval, že pre rasový motív
mu mesto nepridelilo byt. Prípad muselo opätovne prehodnotiť mestské zastupiteľstvo.
Aktivity regionálnej pobočky strediska pre ľudské práva sú zamerané na sledovanie
dodržiavania ľudských práv a slobôd, na poradenstvo a pomoc obetiam diskriminácie
s prejavov intolerancie, na vzdelávanie, osvetu a prevenciu v tejto oblasti.
Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Dolnom Kubíne usporiadala pre
svojich členov zájazd do Roháčov a Oravíc v septembri 2008. Niektorí dôchodcovia sa
priznali, že boli v týchto končinách prvýkrát vo svojom živote. V Oraviciach sa im páčila
Bobrovecká dolina a obhliadka oravského vodojemu, ktorý zásobuje pitnou vodou aj mesto
Dolný Kubín.
Klub mladých filatelistov z Dolného Kubína sa pravidelne zúčastňuje mnohých
národných, oblastných a celoštátnych výstav. Napríklad v dňoch 6.-7. júna 2008 sa konala
filatelistická výstava v bratislavskej Inchebe. Dolnokubínčania Timotej Mužila, Darina
Kucháriková, Peter Jurík, Martina Brtošová, Dean Reš, Lukáš Grman a Vladimír Hanušniak
sa vo všetkých piatich kategóriách umiestnili na prvom mieste pod vedením vedúcej Márie
Luptákovej, ktorú však s láskou nazývali tetuška.
Klub zberateľov v Dolnom Kubíne poriadal pravidelné burzy v estrádnej sále
Mestského kultúrneho strediska. Zišli sa tu ľudia rôznych záujmov, ponúkali, vymieňali,
predávali, kupovali. Našli sa aj takí, ktorí prišli len ukázať a pochváliť sa vlastníctvom
nejakého unikátu alebo mimoriadnej veci.
Diverzita, občianske združenie v Dolnom Kubíne pod vedením Borisa Baňasa, si
pripomenula 10. výročie svojho založenia. Cieľom združenia bolo organizovanie kultúrnych
podujatí ako napríklad výtvarný worshop E322, SPUK – večery s poéziou.
Konzultačné a informačné centrum EDUKOS v Dolnom Kubíne pod vedením Evy
Vajzerovej malo cieľ zlepšovať kvalitu života obyvateľov. Občianske združenie organizovalo
vzdelávanie a výmenu skúseností najmä v oblasti sociálno-právnej legislatívy. V januári 2008
pripravilo projekt „Deti ulice“ a na aktivity získali finančné prostriedky od Mesta Dolný
Kubín. Cieľovou skupinou projektu sú deti a mladí ľudia do 18 rokov a mládež s poruchami
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správania, so slabším prospechom a zo sociálne slabších rodín. Projekt vytvára podmienky na
efektívne trávenie voľného času detí a mládeže. Po odhalení ich záujmov (napr. práca
s počítačom, športové hry, vychádzky do prírody) pripravili pre deti program. Napríklad boli
na výlete v Tvrdošíne, navštívili kostol, zúčastnili sa pohybového tábora, opekania na
Kuzmínove atď.
Výbor Obce Oravcov v Bratislave každoročne vycestuje do rodného kraja, aby na
pravidelnom stretnutí s miestnymi predstaviteľmi verejnej správy hodnotil, čo sa stalo za
ostatný rok. Hostiteľským mestom bol v sobotu dňa 2. augusta 2008 Dolný Kubín. Delegáciu
vedenú podrichtárom Petrom Haťapkom privítal v hoteli Park prednosta Obvodného úradu
Juraj Pukáč. Poukázal na dobrú spoluprácu medzi verejnou správou a Oravcami v Bratislave.
Pravidelná komunikácia a účasť predstaviteľov Oravy na akciách poriadaných Obcou
Oravcov v Bratislave sú toho jasným dôkazom. Peter Haťapka pripomenul históriu a ocenil
oravských funkcionárov pri obnovovaní a formovaní Obce Oravcov. Ján Oparty ocenil
spoluprácu s miestnymi folklórnymi súbormi, ktoré na tradičný oravský večer prinášali
autentické ľudové umenie a dobrú zábavu. Obec mala v pláne obnoviť besedy a rozhovory
s rodákmi, osobnosťami umeleckej, vedeckej, spoločenskej a politickej sféry. Milan Galanda
navrhol, aby sa každý rok v Bratislave uskutočnila akcia venovaná niektorej oravskej
osobnosti. Riaditeľ Oravského kultúrneho strediska Miroslav Žabenský informoval o rôznych
kultúrnych akciách, ktoré sa budú konať počas roka 2008. Stretnutia sa zúčastnili predseda
ŽSK Juraj Blanár, poslankyňa NR SR Viera Mazúrová a Dušan Galis.

Družobné vzťahy mesta

Mesto Dolný Kubín v spolupráci so základnými školami, strednými školami, kultúrnymi
inštitúciami, telovýchovnými jednotami, športovými klubmi rozvíjalo vzájomné kontakty
s partnerskými mestami Limanowa, Zawierce, Chrzanow, Žywiec v Poľku, Eger v Maďarsku,
Egebjerg v Dánsku, Braunau am Inn v Rakúsku, Pelhřimov v Českej republike a Truskavec
na Ukrajine.
Dňa 7. marca 2008 navštívili naše mesto maďarskí hostia z družobného mesta Egru na
čele s viceprimátorom Jánosom Szeleckým. V zasadačke mestského úradu ich privítal
primátor mesta Ing. Ivan Budiak. V delegácii boli aj zamestnanci mestskej televízie Egru,
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ktorí počas pobytu

nakrútili dokumentárny film o Dolnom Kubíne, aby naše mesto

predstavili všetkým Egerčanom ako zaujímavé turistické miesto. Spoločný program zahŕňal aj
lyžiarske preteky na Kubínskej holi.
V treťom marcovom týždni 2008 navštívili zástupcovia dolnokubínskej radnice
družobné mesto Braunau am Inn v Rakúsku. Zástupcu primátora Romana Matejova
a predsedu finančnej komisie

mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne Jána Šimúna

privítal na radnici primátor Gerhard Skiba. Mestá mali niektoré spoločné problémy, napr.
vysokú

nezamestnanosť,

ochranu

pamiatok,

riešenie

nedostatku

parkovísk

a pod.

Dolnokubínčania pozvali svojich družobných partnerov na Dni mesta Dolného Kubína.
Braunaučania plánovali veľkú prezentáciu svojho mesta na tomto podujatí.
Dolný Kubín mal družbu s poľskou Limanowou už štyri decénia. Dni mesta Limanowej
sa konali v polovici augusta 2008 a na slávnostnej akadémii dňa 16. augusta 2008 udelili
desiatim osobnostiam verejného a spoločenského života titul a medailu „Priateľ mesta“.
Medzi vyznamenanými bol aj primátor mesta Dolný Kubín Ing. Ivan Budiak. Ocenenie získal
za dlhoročnú spoluprácu pri organizovaní spoločných podujatí v oblasti kultúry, športu a pri
rozvoji mesta.
Na zoznam partnerských miest Dolného Kubína pribudlo mesto Truskavec na Ukrajine.
Toto kúpeľné mesto malo okolo 22 tisíc obyvateľov. K prvým kontaktom medzi Dolným
Kubínom a Truskavcom došlo v roku 2000, keď žiaci tamojšej umeleckej školy sa zúčastnili
hudobného festivalu Čírenie talentov v Dolnom Kubíne. Následne v roku 2005 žiaci
a absolventi cirkusovej školy obohatili náš program v rámci Dní mesta. Truskavec je aj
partnerským mestom Limanowej. Zároveň mal Dolný Kubín s týmito mestami nové možnosti
finančnej podpory z Európskej únie v rámci projektu INTERREG III ako aj Višegrádskeho
fondu. Bolo potrebné vzťahy upraviť do oficiálnej podoby podpísania dohody o spolupráci.
Dňa 4. novembra 2008 sa stretli primátori oboch miest, Ivan Budiak a Lev Gricak, podpísali
dohodu o spolupráci v oblasti školstva, kultúry, športu, rozvoja turizmu a výmeny odborných
skúseností medzi zástupcami samosprávy.
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Rôzne udalosti

Dňa 1. januára 2008 po polnoci sa narodilo v Dolnokubínskej pôrodnici prvé dieťatko,
dievčatko Sára rodičom Zuzane a Štefanovi Jankých zo Zázrivej. Prvé novorodeniatko
Dolnokubínčanov sa narodilo dňa 8. januára 2008 – dievčatko Lucia, dieťa manželov
Szabovcov z Brezovca. Primátor mesta Ing. Ivan Budiak odovzdal mamičke kyticu
kvetov, finančný dar a poprial mladej rodinke veľa zdravia.
Mesto Dolný Kubín vydalo svoj prvý kalendár v minulom roku a druhý v roku 2008,
ktorý okrem typických informácií obsahoval fotografie mesta kedysi a dnes. Obyvateľom sa
tak veľmi páčil, že bol ihneď „rozchytaný“, lebo kalendár bol vynikajúcim darčekom pod
vianočný stromček v rodinách. Dolnokubínsky druhý kalendár o meste sa na celoslovenskej
súťaži mestských a obecných kalendárov umiestnil na druhom mieste. Slávnostné vyhlásenie
výsledkov súťaže sa konalo v Štátnej knižnici v Banskej Bystrici.
Od 15. januára 2008 platili nové cestovné pasy. Okrem fotografie a tradičných údajov
obsahovali aj dátový nosič (vygravírovaný laserom), na ktorom boli osobné biometrické
údaje. Napr. digitálna mapa tváre.
Dňa 20. januára 2008 sa konali ekumenické bohoslužby v rímsko-katolíckom kostole
sv. Kataríny Alexandrijskej v Dolnom Kubíne, ktorých sa zúčastnili zástupcovia
kresťanských cirkví, registrovaných v Ekumenickej rade cirkví na Slovensku. Patrili k ním
Evanjelická cirkev a. v., Reformovaná kresťanská cirkev, Pravoslávna cirkev, Bratská jednota
baptistov, Cirkev bratská, Evanjelická cirkev metodistická, Cirkev československá husitská,
Starokatolícka cirkev, Rímsko-katolícka a Grékokatolícka cirkev, Apoštolská cirkev a Cirkev
adventistov siedmeho neba. Hlavným kazateľom bol Viliam Judák, biskup Nitrianskej
diecézy a Ján Semjan, predseda ERC SR a zároveň zástupca biskupa Reformovanej
kresťanskej cirkvi na Slovensku. Ekumenické služby božie v Dolnom Kubíne vysielala aj
Slovenská televízia. Miesto stretnutia v Dolnom Kubíne navrhol diecézny biskup Andrej
Imrich. Ekumenizmus je úsilie o zblíženie všetkých kresťanov. Podujatia sa zúčastnil profesor
Milan Čič, riaditeľ kancelárie prezidenta SR a predseda VÚC Juraj Blanár.
V nedeľu 27. januára 2008 sa Oravou prehnala neobvykle silná víchrica. Vietor
dosahoval rýchlosť 104 km/h a na mnohých miestach vyvrátil stromy ako zápalky. V Dolnom
Kubíne spadol jeden smrek na Bysterci, štyri na ceste smerom na Gäceľ a dva stromy tu ostali
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nebezpečne zavesené na konároch iných stromov. Bola prerušená aj dodávka elektrickej
energie v celom meste. Silný vietor zničil trafostanicu v areáli Združenej strednej školy na
Kňažej a na roľníckom družstve. V internáte školy boli ubytovaní žiaci ale aj skupina
poľských študentov, takže prežili zimnú noc bez svetla a kúrenia.
V stavebníctve sa stal novinkou tzv. energetický audit, ktorý musel každý stavebník
predložiť Stavebnému úradu pred kolaudáciou svojho domu, ale potrebný bol aj pri predaji
alebo prenajatí domu. Energetický audit by mal obsahovať analýzu súčasného stavu
využívania energie v budove a posúdenie spotreby energie.
Každý zamestnanec po vykonaní ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
z príjmov mohol ľubovoľne darovať 2% zo zaplatenej dane občianských združeniam,
nadáciám, neziskovým organizáciam, športovým klubom atď., ktoré podporovali rozvoj
kultúry, športu, zdravotníctva, sociálnu pomoc občanom, zdravotnú pomoc a pod. v našom
meste. Ľudia ochotne pomohli.
Od 4. februára 2008 si mohli Dolnokubínčania objednať bezplatnú službu Internet Štart
pripravenú v spolupráci Mesta Dolný Kubín a firmy DSi data. Išlo o službu, ktorá umožnila
občanom Starého mesta a mestských častí, ktorí doteraz nemali možnosť

alebo dôvod

zriadenia internetovej prípojky, nechať si zriadiť službu prístupu do internetu bez nutnosti
platenia mesačných prevádzkových poplatkov.
Dňa 11. februára 2008 pri príležitosti Svetového dňa chorých, ktorý každoročne
vyhlasuje Svätý otec, navštívil naše mesto pomocný spišský biskup Andrej Imrich.
V sprievode rímsko-katolíckeho dekana Ľubomíra Pekarčíka navštívil nemocnicu v Dolnom
Kubíne a v nemocničnej kaplnke slúžil svätú omšu.
Deň 14. február, známy ako deň sv. Valentína si Dolnokubínčania už roky osvojili
a vnímali ho ako príležitosť na prejavy lásky svojím priateľom, rodine, milovaným. Tomuto
dňu venovali pozornosť redaktori všetkých médií v meste a snažili sa zistiť od ľudí, ako ho
prežívajú. Názory boli rôzne, ale ukázali vždy, že naši ľudia venujú láske veľkú pozornosť.
Mesto Dolný Kubín malo 201 nájomných bytov, v ktorých žilo 550 obyvateľov. Žiaľ,
niektorí mali podlžnosti voči mestskej spoločnosť Tehos za uhrádzanie vykurovania. Dlh
predstavoval šesť miliónov Sk.
V noci z 20. na 21. februára 2008 sme pozorovali na oblohe zaujímavý úkaz – úplné
zatmenie Mesiaca. Zatmenie začalo 37 minút po jednej hodine v noci. Ľavý okraj stmavol
a zatmenie začalo v noci o 2,45 hodine stredoeurópskeho času, keď Mesiac vstúpil do tieňa
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Zeme, ktorý sa postupne zväčšoval a o 4,00 hodine zakryl celý disk. Vtedy nastalo úplné
zatmenie Mesiaca, ktoré trvalo päťdesiat minút.
Oľga Ďurovčíková z Baniska v Dolnom Kubíne je vzácny človek svojim charakterom.
Táto 61-ročná žena denno-denne absolvuje pravidelnú obchôdzku mesta s invalidným synom
a psom Ťapom a zbiera po uliciach starý papier a železo, ktoré nosí na svojej káričke do
zberných surovín, aby si privyrobila k minimálnemu dôchodku. Dňa 20. februára 2008 našla
pohodenú veľkú peňaženku v kríkoch, v ktorej bolo 750 tisíc Sk. Bankovky boli prelepené
páskou. V peňaženke bolo telefónne číslo, Oľga

Ďurovčíková zavolala majiteľovi

a informovala ho o náleze. Majiteľ si všimol stratu už v Ružomberku, peňaženku stratil tak, že
na odpočívadle vytriasal deku z auta. Keď sa stretli pri gymnáziu, poďakoval a pobozkal jej
ruky. Oľgin čin zasluhuje uznanie.
Dňa 16. marca sa konali XVII. Majstrovstvá Oravy v slovenskom mariáši, ktorých sa
zúčastnilo 42 súťažiacich z 21 miest a obcí Oravy. Adam Záň, pracovník Oravského
kultúrneho strediska, oboznámil účastníkov s pravidlami. Z Dolnokubínčanov sa na druhom
mieste umiestnil Milan Lupták a na štvrtom mieste Ján Rešutík.
Dňa 4. apríla 2008 všetci cestujúci v autobusoch mestskej hromadnej dopravy sa celý
deň vozili zadarmo. Bol to dar Mesta Dolný Kubín občanom pri príležitosti 63. výročia
oslobodenia Dolného Kubína. Oslavy 63. výročia oslobodenia Dolného Kubína (4. 4. 1945) sa
konali dňa 4. 4. 2008. Program bol vhodný pre všetky vekové kategórie. V kine Choč sa
konali dopoludnia filmové predstavenia o vojnovej problematike. Návštevníci mohli vidieť
nový slovenský film z II. svetovej vojny pod názvom „Rozhovor s nepriateľom“. Na Námestí
P. O. Hviezdoslava sa konal Beh oslobodenia, do ktorého sa zapojilo 219 žiakov mestských
škôl. Poobede tu hrala dychovka Tvrdošanka a súčasťou podujatia bolo slávnostné kladenie
vencov k pamätníku oslobodenia. Večer sa konal pred Mestským kultúrnym strediskom na
Námestí Slobody koncert dychovej hudby.
Mestský úrad v Dolnom Kubíne zriadil pracovnú komisiu pre zavedenie Eura pod
vedením prednostu Mestského úradu JUDr. Jozefa Holdoša, ktorej cieľom bolo vecne
informovať o procese zavádzania novej meny s dôrazom na to, aby žiaden občan nebol
poškodený a každý sa dostal k potrebným informáciám. Osobitnú pozornosť venovala
seniorom,

osamelo

žijúcim,

zdravotne postihnutým,

sociálne

odkázaným

a menej

prispôsobivým občanom mesta. Jednou z konkrétnych aktivít bola diskusia v Klube
dôchodcov o zavedení novej meny eura.
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Slovenský týždenník Žurnál začiatkom apríla 2008 zostavil rebríček šesťdesiatich
deviatich slovenských miest. Inšpiroval sa spoločnosťou Mercer Constultings, ktorá
pravidelne zostavuje rebríček svetových miest ponúkajúcich najlepšiu kvalitu života na
základe 39 kritérií. Tie zahŕňajú politické, sociálne, ekonomické, environmentálne faktory,
osobnú bezpečnosť, zdravotníctvo, vzdelávanie, dopravu a verejné služby. Týždenník Žurnál
sa opieral o štyri základné kategórie – zeleň, miera nezamestnanosti, priemerná mzda
a bezpečnosť. Dolný Kubín sa umiestnil na 21. mieste, Tvrdošín na 22. mieste a Námestovo
na 23. mieste. Na 1. mieste sa umiestnili Malacky, potom Skalica, Žilina, Bratislava, Banská
Bystrica atď.
City bus v Dolnom Kubíne mal 2. mája 2008 prvé výročie svojej prevádzky. Zo
začiatku sa tržby pohybovali hlboko pod požadovanou úrovňou, aj keď prepravná služba
vznikla na základe požiadaviek Dolnokubínčanov. Keď cena lístka zlacnela z 10 Sk na 8 Sk,
ľudia využívali City bus častejšie a nevedeli si ho vynachváliť. Denne najazdil okolo 200 km.
City bus zaviezol ľudí takmer pred bytovku či dom a tým, ktorí niesli ťažké tašky veľmi
vyhovoval. Využívali ho aj školopovinné deti z Medzihradného i Baniska a rodičia sa
nemuseli báť o ich bezpečie.
Pán Miroslav Hoferica v Dolnom Kubíne sa venuje vyhľadávaniu vody a porúch na
potrubiach pomocou prútika. Zo skúsenosti vie, že kovy sa vplyvom prostredia, v ktorom
sa nachádzajú, postupne rozpúšťajú. To isté platí o zlúčeninách kovov v ústnej dutine. Jeho
osobný zážitok viedol k zhoršeniu zdravotného stavu, nebezpečne sa mu zvýšil cukor v krvi
a hrozilo, že bude musieť brať inzulín. Požiadal svoju zubnú lekárku o odstránenie čiernych
amalgánových plomb zo zubov a zdravotný stav sa mu výrazne zlepšil. Je to človek, ktorý
nesúhlasil s používaním stomatologického amalgánu – zmiešaniny prášku striebra, zinku,
medi a ortuti, lebo má vedľajšie účinky na zdravotný stav človeka, na ktoré žiaľ zatiaľ
nejestvujú dôkazy o škodlivosti na zdravie.
V našom meste žilo 350 rómskych obyvateľov. Bytovku na Ul. Ťatliakovej obývali
poväčšine títo občania (40 rodín). Niektorí dlhodobo neplatili nájom, v bytoch sa nekúrilo a
v dome sa rozšírili plesne. Bytovka vyžadovala rekonštrukciu a mesto bolo ochotné prispieť
finančne na jej opravu a podmienkou, že obyvatelia sa budú podieľať na rekonštrukčných
prácach. V bytovke žili dve nerómske rodiny dôchodcov, mesto im ponúklo iné ubytovanie,
ale oni ho odmietli. Dvadsať rómskych rodín bývalo v zariadeniach dočasného ubytovania
Kotva I, Kotva II a Nádej.
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Ústredný zväz židovských náboženských obcí zabezpečil opravu židovského cintorína
v Dolnom Kubíne na Kuzmínove v máji a júni 2008. Tento starobylý cintorín bol kultúrnohistorickou pamiatkou v našom meste. Žiaľ, vždy sa našli výtržníci, ktorí počas roka niekoľko
náhrobných kameňov vyvrátili. Pätnásť rokov trvalo, kým sa jedenásť mramorových častí
ukradnutých pomníkov zo židovského cintorína v Dolnom Kubíne dostalo späť na pôvodné
miesto. Neznámy zlodej ich ukradol v roku 1993, prichystal si ich na odvoz ku ceste pod
cintorínom, ale plán mu prekazili policajti. Kamene odviezli na Technické služby mesta, kde
ostali do 2. júla 2008, kedy ich pracovníci Technických služieb mesta vrátili na židovský
cintorín. Vandali poškodili aj desať hrobov na novom cintoríne na Bysterci, rozbili tri urny
a odcudzili okrasné kríky a dreviny dňa 29. mája 2008.
Komora kominárov Slovenska usporiadala valné zhromaždenie dňa 2. mája 2008
v Dolnom Kubíne pri príležitosti desiateho výročia vzniku tejto stavovskej organizácie.
V sprievode mužov v čiernych rovnošatách niesol maskot, oblečsný ako sv. Florián,
slávnostnú zástavu patróna sv. Floriána a vytvorili nádherne slávnostné chvíle pre divákov.
Dolnokubínsky rímsko-katolícky dekan ThDr. Ľubomír Pekarčík posvätil insígnie spolku
kominárov. Komora kominárov Slovenska združovala 150 členov. Pri tejto príležitosti sa
v hoteli Park konala výstava výrobcov komínových systémov a meracej techniky. Podujatie
zorganizoval Silvester Slosarčík, majiteľ fi. Kominárstvo v Dolnom Kubíne.
S príchodom jari a teplejším počasím ožili letné terasy pri reštauráciách v našom meste.
Na Hviezdoslavovom námestí ich bolo päť: pri reštauráciách Lucia, Marína, baroch Európa
a Tatra a pri pizzerii Il Veliero.
ZOO klub pri Centre voľného času detí a mládeže a miestna rybárska organizácia
usporiadali rybárske preteky v lovení na udicu, ktorých sa zúčastnilo 36 detí. Okresné kolo
bolo prípravou na celooravské a úspešne si počínali Jaroslav Fenik, Lukáš Javornický, Adrián
Drígeľ, Jakub Holištík, Zuzana Zetková a Timotej Flajs.
Poslednú májovú sobotu sa konal XI. ročník prehliadky historických automobilov
pod názvom Ružomberská ruža. Na Hviezdoslavovom námestí sa predviedlo 285 účastníkov
so svojimi autami, medzi ktorými bol napr. Ford z roku 1923.
Hubársky rok začal pre hubárov koncom júna 2008. Desiatky Dolnokubínčanov
chodievali na Kubínsku hoľu. Napríklad M. Švidroň našiel už 12. júna 2008 okolo 50 hríbov
smrekových, 15 modrákov, 2 kozáky, 4 suchohríby, rýdziky a kuriatka. Správni hubári vždy

135

dali vedieť všetkým, že už huby rastú, radi sa fotili s plnými košíkmi nájdených húb, ale
miesta, kde ich našli, zásadne neprezradili.
Dňa 19. júla 2008 sa konal mnohými obľúbený „Deň piva za Kopačkou“ na letnej
terase. Súťažili muži aj ženy v disciplínach: pitie piva na čas, držanie pivového pohára,
dvíhanie pivového suda na lavičke, veľká papuľa a pivný mozoľ. Pribudli dve nové disciplíny
– jedenie tatraniek a jedenie párkov. Všetky súťažné disciplíny mali svojich víťazov, ale
oficiálne sa uvádzali len podľa mien alebo prezýviek (Tomo, Šuhaj, Eva, Popi, Fuky, Šerif
atď). O dobrú náladu sa postarala hudobná skupina VITAMÍN.
Po prívalových dažďoch v druhej polovici júla 2008 sa na viacerých miestach Slovenska
vyskytli povodne. Hydrometeorologický ústav vyhlásil dňa 24. júna 2008 na Orave v oblasti
Dierovej prvý stupeň povodňovej aktivity, lebo vodný stav dosiahol 250 cm. V Dolnom
Kubíne bola najhoršia situácia v noci zo stredy 23. júna na štvrtok 24. júna 2008. Hladina
vody pod kolonádovým mostom dosiahla 230 cm. Hasiči a zamestnanci Povodia Váhu boli
v pohotovosti. Zvýšený prietok strhával z brehov stromy a o pilier mosta sa zachytilo veľké
bremeno a konáre, takže sa zvyšovala hladina vody. Aj na Záskalí na mostnom pilieri boli
zachytené konáre a vyvrátená šesťmetrová vŕba. Zásahu sa zúčastnili aj mestskí policajti.
O dvadsaťštyri hodín hladina vody poklesla a ustálila sa.
Dňa 11. augusta 2008 sa Dolným Kubínom prehnala silná búrka s prívalovým
dažďom. Kanály v meste nestačili odvádzať veľké množstvo zrážkovej vody.

Pred

mestským úradom bola komunikácia zatopená. Pod železničným mostom bola polmetrová
kaluž vody. Vietor vyvrátil strom medzi podnikom SAD a SEZ a spadol priamo na železničnú
trať. Ďalší strom spadol na cestu do Srňacieho. Hasiči mali plné ruky práce.
Naše mesto neustále menilo svoju podobu. Pribúdali nové objekty, opravovali sa staré
budovy a nová fasáda ich zmenila. Napríklad v priestore oproti budove Obchodnej akadémie,
ktorá bola v 80. rokoch budovou Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska, bola
budova polície. Dnes je v tejto budove redakcia týždenníka Orava a záchrannej služby Falk.
Telefónne búdky boli pre občanov nepostrádateľné, avšak zároveň boli najčastejším
objektom vandalov, ktorí ich poškodzovali. V našom meste je 32 telefónnych kabín, ale ich
prevádzkovateľ Slovak Telocom na údržbu vynakladá čoraz viacej financií. Napríklad ostatná
renovácia telefónnych kabín na Radlinského ulici stála 11500 Sk.
Dolný Kubín sa v auguste 2008 stal krátko strediskom európskej letnej
psychologickej školy. Podujatie zorganizovala študentka psychológie na Karlovej univerzite
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v Prahe Táňa Lorencová z Dolného Kubína. Vypracovala projekt letnej školy a bol úspešný.
Jeho hlavnou témou bola psychológia umenia. V praktickom živote sa využívala napríklad
v reklame alebo v terapiách. Do Dolného Kubína zavítali profesori a študenti z desiatich
európskych štátov. Letná škola mala dve časti – teoretickú (prednášky, semináre) a praktickú
(výskum v skupinách). Výsledkom letnej školy psychológov boli vedecké štúdie, ktoré mali
byť publikované v odborných časopisoch.
Dňa 29. augusta uplynulo 64 rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania.
Slávnostným položením vencom k pamätníku na Hviezdoslavovom námestí si toto výročie
pripomenuli

a uctili

zástupcovia

mesta,

priami

účastníci

bojov,

členovia

Zväzu

protifašistických bojovníkov, Komunistickej strany Slovenska, SMER-u a ďalších politických
strán a organizácií.
Stavebnou kultúrnou pamiatkou v Dolnom Kubíne je stará drevená zvonica v Záskalí
z druhej polovice 19. storočia. Počas svojej existencie slúžila aj ako sklad obecných
archívnych dokumentov či hasičského náradia. Kópia záskalickej zvonice sa nachádza
v múzeum oravskej architektúry v Zuberci na Brestovej, zhotovili ju zubereckí rezbári
Šiškovci. Záskalická zvonica bola zrekonštruovaná v roku 2000 a zvonárom je Ján Ondrejčák.
Aj drevená zvonica v Beňovej Lehote má svoju historickú hodnotu. Zvonárkou je 65-ročná
Anna Removčíková.
V dolnokubínskej farnosti sv. Kataríny Alexandrijskej veriaci už niekoľko rokov slávia
v tom istom čase omšu, počas ktorej ďakujú Bohu za úrodu. Dňa 21. septembra 2008 počas
svätej omše veriaci priniesli zaujímavé obetné dary, medzi ktorými nechýbali kvety, plné koše
zeleniny, ovocia, lesných plodov a vyzdobili nimi kostol. Bol to nádherný a obdivuhodný deň.
Režisér Ľubomír Viluda s kolegom Ivanom Kršiakom natočili filmový cyklus pod
názvom „Lekárske omyly a víťazstvá“, ktoré vysielala STV 1. Každá zo šestnástich častí sa
skladala z troch príbehov, dvoch lekárskych omylov a jedného víťazstva. Výpovede
skutočných ľudí dopĺňali vyjadrenia odborníkov a časť cyklu sa nakrúcala v dolnokubínskej
nemocnici, aj komparzisti pochádzali z nášho mesta.
Areál bývalých kasárni medzi súčasnými supermarketmi TESCO a LÍDL sa zmenil na
veľké stavenisko. Začiatkom októbra 2008 pri zemných stavebných prácach našli stavební
robotníci praveké pohrebisko. Privolaní archeológovia z Archeologického ústavu v Nitre
identifikovali nálezy do mladšej doby bronzovej ľudu lužickej kultúry. Výskum previedol
Marek Vojteček a potvrdil nálezy staré tritisíc rokov.
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Na železničnej stanici v Dolnom Kubíne vedenie stanice dalo odstrániť všetky lavičky.
Cestujúci si nemali na čo sadnúť, stáli a čakali na príchod vlaku. Podľa vyjadrenia náčelníka
stanice Mariána Karcola tak urobili kvoli bezdomovcom a rôznym pochybným indivíduám,
ktoré sa v priestoroch stanice zdržiavali, popíjali prinesený alkohol a prespávali. Po
odstránení lavíc zo stanice, prestali problémy s bezdomovcami, už tu nechodili.
Dňa 14. novembra 2008 navštívil Oravu podpredseda vlády Slovenskej republiky
Dušan Čaplovič a zastavil sa aj v Dolnom Kubíne. Prednosta Obvodného úradu v Dolnom
Kubíne Ing. Juraj Pukáč ho oboznámil s úlohami, ktoré plní štátna správa a diskutovali
o informatizácii verejnej správy. Podpredseda vlády navštívil okolie Tupej a Ostrej skaly, kde
je umiestnený cyrilometodský kríž a zaspomínal na študentské časy, kedy so strýkom Pavlom
Čaplovičom, archeológom a riaditeľom Oravského múzea, odkrývali praveké nálezy v tejto
lokalite. Ďalšia cesta podpredsedu vlády SR Jána Čaploviča v Dolnom Kubíne viedla do
Čaplovičovej knižnice. V závere programu sa stretol s primátorom mesta Dolný Kubín Ing.
Ivanom Budiakom a starostami obcí okresu Dolný Kubín na besede.
Prvý sneh padal dňa 19. novembra 2008, ale husto a neprestajne tri dni. Vodiči podľa
vyjadrenia riaditeľa dopravného inšpektorátu OR PZ Jozefa Tabačáka boli dobre pripravení
na zhoršenú dopravnú situáciu na cestách a dopravné nehody sa nevyskytli.
V pondelok 24. novembra 2008 sa v kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Dolnom
Kubíne stretli asi 60 kňazi, pôsobiaci na Orave, s pomocným biskupom Štefanom Sečkom
a slúžili omšu. Konali sa štvrté kňazské rekolekcie v roku 2008 – duchovná obnova kňazov.
Stretnutie bolo vždy v niektorej inej farnosti, prednášku mal spišský biskup a potom sa
besedovalo o aktuálnych témach.
Obvodný úrad v Dolnom Kubíne

pripravil pre záujemcov odborný seminár

o zavedení novej meny eura v SR. Prednášal Igor Barát, splnomocnenec vlády SR pre
zavedenie eura dňa 2. decembra 2008 v zasadačke Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
v Dolnom Kubíne. Od 1. decembra 2008 si ľudia mohli kúpiť v niektorých bankách a na
poštách eurobalíček, ktorý obsahoval 45 eurových mincí. Záujem o ne u ľudí bol obrovský.
Baličky boli v priebehu jednej – dvoch hodín vykúpené. Na druhý deň ľudia stáli pred poštou
v dlhom rade, chceli si kúpiť eurobalíčky, ale neprišli.
Deň pre sviatkom sv. Mikuláša sa osvietil Dolný Kubín novou vianočnou svetelnou
výzdobou, do ktorej mesto investovalo 500 tisíc Sk a Technické služby mesta 100 tisíc Sk.
Na Hviezdoslavovom námestí a na sídlisku Bysterec boli osadené vysoké stromy s novou
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vianočnou výzdobou. Vianočné osvetlenie bolo oveľa bohatšie ako v minulých rokoch.
Vysvietený bol kolonádový most a vianočná svetelná výzdoba bola rozšírená do ulíc Na
Sihoti, Samuela Nováka, Sládkovičova, Nemocničná, SNP, Medzihradská a Chočská na
Banisku. Vianočná výzdoba s osvetlením trvali v meste od Mikuláša do 20. januára
nasledujúceho roka. Novinkou v meste bola zimná svetelná výzdoba (najmä kolonádového
mosta), ktorú obdivovali a pochvaľovali návštevníci a turisti v našom meste. Oslavy sviatku
Mikuláša pre deti v meste sa konali na Námestí P. O. Hviezdoslava dňa 5. decembra 2008 po
17. hodine. Mestský Mikuláš s anjelom a čertom navštívili aj detské oddelenie Dolnooravskej
nemocnice s poliklinikou, kde sa na nich tešilo asi tridsať pacientov. Mikulášovi spievali,
recitovali a potom dostali od Mikuláša darčeky.
Lyžiarske svahy na Kubínskej holi obľubovali zahraniční turisti z Poľska a Maďarska,
ale pribúdalo aj turistov z Ruska. Večer si obľúbili posedenia v reštaurácii Koliba.
Silvestrovský výstup na Veľký Choč sa konal už tridsať päť rokov. Na podujatí
organizovanom Klubom slovenských turistov Orava sa zúčastnilo 1700 turistov, medzi nimi
aj turisti z Poľska a Maďarska. Podľa Juraja Štefáka z Klubu slovenských turistov Dolný
Kubín boli tento rok podmienky na výstup stredne ťažké. Na poľanách fúkal silný mrazivý
vietor a hore bolo dosť snehu. Na vrchole bol však prekrásny výhľad, aký si tradiční turisti
nepamätali už pätnásť rokov.
Dolnokubínčania sa počas silvestrovskej noci stretávajú na Hviezdoslavom námestí.
Zažili neobyčajný Silvester. Krátko pred polnocou vzbĺkol jeden z ihličnanov na námestí
vďaka neopatrnému zachádzaniu s pyrotechnikou niektorého z oslavujúcich občanov. Oheň
vznikol z petardy. Zhorela aj slovenská vlajka. Zasiahli hasiči. Niektorí občania si mysleli, že
príhoda je súčasťou privítania Nového roka.
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Zoznam skratiek

AK

Atletický klub

a. s.

akciová spoločnosť

BK

Basketbalový klub

CEAVZ

Cirkevný evanjelický augsburského vierovyznania zbor

CO

civilná obrana

CR

cestovný ruch

CVČ Domček

Centrum voľného času

CZŠ

cirkevná základná škola

DFS

detský folklórny súbor

DhN

dávky v hmotnej núdzi

DI

dopravná inšpekcia

DONsP

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou

DSS

Domov sociálnych služieb

EBOR

Európska banka pre obnovu a rozvoj

ERC SR

Ekumenická rada cirkví Slovenskej republiky

ESF

európsky sociálny fond

EÚ

Európska únia

fi.

Firma

FK

Florbalový klub

FRO

fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

FS

folklórny súbor

ha

hektár

HK James

Horolezecký klub James

HK

Hviezdoslavov Kubín

HTO

hematologicko-transfúzne oddelenie

HZS

Horská záchranná služba

IBV

individuálna bytová výstavba

KBC

Kick box club

KD

Klub dôchodcov
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KST

Klub slovenských turistov

k. ú.

katastrálne územie

KVVVD

Klub vojenských veteránov a vysluhových dôchodcov

LDCH

liečebňa dlhodobo chorých

MAD

mestská autobusová doprava

MHD

mestská hromadná doprava

MC

mestské centrum

m. č.

miestná (mestská) časť

MFK

Mestský futbalový klub

MH

miestne hospodárstvo

MHK

Mestský hokejový klub

MO SRZ

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu

MPK

Mestský plavecký klub

MsÚ

Mestský úrad

MsP

mestská polícia

MŠ

materská škola

MŠK

Mestský šachový klub

MVaRR SR

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

MZ

mestské zastupiteľstvo

n. o.

nezisková organizácia

NR SR

Národná rada Slovenskej republiky

NsP

nemocnica s poliklinikou

OA

Obchodná akadémia

ObÚ

Obvodný úrad

odd.

oddelenie

OG

Oravská galéria

OK

Oravská knižnica

OKB

oddelenie klinickej biológie

OKM

oddelenie klinickej mikrobiológie

OKS

Oravské kultúrne centrum

OM

Oravské múzeum

ONV

Okresný národný výbor
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ORDG

oddelenie rádiodiagnostické

OR HaZZ

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru

OR PZ

Okresné riaditeľstvo policajného zboru

OSBD

Okresné stavebné a bytové družstvo

o. z.

občianske združenie

PD

poľnohospodárske družstvo

PO

požiarna ochrana

PP

priemyselny park

ROEP

register obnovenej evidencie pôdy

RVC

regionálne vzdelávacie centrum

SAD

Slovenská autobusová doprava

SCVČ Laura

Súkromné centrum voľného času Laura

SDKÚ-DS

Strana demokraticko kresťanskej únie – Demokratická strana

SEZ

Slovenské elektrotechnické závody

SKCH

Spišská katolícka charita

Sk

Slovenská koruna

SNS

Slovenská národná strana

s. r. o

spoločnosť s ručením obmedzeným

STV

Slovenská televízia

SVS

spolok výtvarníkov Slovenska

SZŠ

Súkromná základná škola

SZTP

Slovenský zväz telesne postihnutých

SZZ

Slovenský zväz záhradkárov

ŠBS

školská bezpečnostná služba

ŠFRB

Štátny fond rozvoja bývania

ŠK

športový klub

ŠS

štátna správa

ŠÚ

Školský úrad

TIK

turistická informačná kancelária

tis.

tisíc

TJ

telovýchovná jednota

TS

Technické služby
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TÚV

teplá úžitková voda

VO

verejné osvetlenie

VS

verejná správa

VÚC

Vyšší územný celok

VZN

Všeobecno-záväzné nariadenie

ZMODO

Združenie miest a obcí Dolnej Oravy

ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska

ZO

záhradkárska osada

ZOS

zariadenie opatrovateľskej služby

ZPOZ

Zbor pre občianske záležitosti

ZRT

Združenie Región Tatry

ZSŠ

Združená stredná škola

ZSŠOS

Združená stredná škola obchodu a služieb

ZSŠS

Združenie samosprávnych škôl Slovenska

ZŠ

Základná škola

ZŤP

zdravotne ťažko postihnutí

ZUŠ

Základná umelecká škola

ZVL

Závody valivých ložísk

ŽSK

Žilinský samosprávny kraj

