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Úvodom
„Cieľom nového vedenia mesta je viesť mesto
k rozvoju a prosperite na princípe spolupráce so
všetkými občanmi mesta. Budeme vytvárať v meste
atmosféru dôvery a porozumenia. Nie politikárčenie,
nie

zákulisné

rozhodovania,

ale

vecné

a transparentné riešenia vedú k trvalému úspechu
a rozvoju. Som presvedčený, že rok 2007 bude pre
mesto rokom úspešným...“

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

Rok 2007 v Dolnom Kubíne bol rozvojový. Volebný program mesta Dolný Kubín na
obdobie rokov 2007-2010 bol publikovaný na stránkach regionálneho týždenníka Orava
a každý občan mesta ho dostal do svojej domovej schránky. Už v prvom roku realizácie
volebného programu sa podarilo splniť množstvo z jeho úloh. Primátor mesta Ing. Ivan
Budiak plnil sľub, ktorý dal občanom v novoročnom prejave. Medzi nové poradné orgány
vedenia mesta patrili Rada seniorov a Rada podnikateľov. Na mestskom úrade bolo otvorené
Centrum pre občanov. Informácie o činnosti samosprávy, ale aj iné, poskytoval občanom
verejne dostupný internet na termináloch osadených pri obchodnom dome COOP a na
Hviezdoslavovom námestí. Mesto Dolný Kubín sa prezentovalo na veľtrhoch cestovného
ruchu a služieb v Bratislave a Prahe.
Mesto sa prihlásilo do projektu o získanie titulu „Európske hlavné mesto kultúry 2013“.
Mesto Dolný Kubín dostalo ocenenie „Sociálny čin roka 2007“ od ministerky práce,
sociálnych vecí a rodiny SR. Osobnosťou roka 2007 sa stala právnická osoba – Key Plastic
Slovakia s. r. o. za vytváranie podmienok pre zamestnávanie dlhodobo neprispôsobyvých
občanov s výrazným antidiskriminačným postojom.
Dňa 31. decembra 2007 malo mesto Dolný Kubín 19 552 obyvateľov. Miera
nezamestnanosti sa pohybovala medzi 7,95% na začiatku roka 2007 a klesla na 6,1%
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v septembri

2007.

Spoločnosť

Prymetall

bola

novým

zahraničným

investorom

v priemyselnom parku Dolného Kubína.
Medzi významné výročia v meste Dolný Kubín roku 2007 patrili: 190. výročie narodenia
Andreja Radlinského, 150. výročie narodenia dolnokubínskeho rodáka a prvého biskupa
Slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. Jura Janošku, 55. výročie založenia Akadémie
vzdelávania, 40. výročie založenia ZŠ M. Kukučína na Bysterci, 30. výročie otvorenia
Nemocnice s poliklinikou, 30. výročie úmrtia Ivana Ballu, 25. výročie divadelnej súťaže „O
erb mesta Dolný Kubín“, 15. výročie otvorenia Cirkevnej Základnej školy Andreja
Radlinského, 10. výročie Filmového klubu 23 a 5. výročie Kubínskych divadelných dní.
Skauti si pripomenuli 100. výročie založenia svojej organizácie, klub vzpieračov 50. výročie
založenia a konal sa 10. ročník prehliadky starých automobilov a motocyklov známy ako
Ružomberská ruža.
V Dolnom Kubíne bolo 151 občianskych združení rôzneho zamerania – športových,
kultúrnych, školských, sociálnych, zdravotných, podnikateľských a pod.
Na úseku výstavby bola dokončená športová hala Gymnázia P. O. Hviezdoslava, nájomná
bytovka na Brezovci, kanalizácia v Záskalí, vybudovali detské ihriská, parky, parkoviská,
okružné križovatky, pokračovala oprava mestských komunikácii, verejného osvetlenia,
chodníkov.
Dolnokubínske základné a stredné školy boli zapojené v desiatkach projektov. Žiaci
a študenti úspešne reprezentovali školu a mesto vo vedomostných a športových súťažiach
regionálnych, krajských i celoštátnych. Mestský mládežnícky parlament na stretnutiach
s vedením mesta informoval o činnosti škôl, aktivitách a požiadavkách študentov. V meste
boli školy štátne, tri súkromné a jedna cirkevná. Na Univerzite tretieho veku študovalo 200
seniorov v 7 odboroch.
V kultúrnom živote mesta bolo novinkou Letné kino, divadelné Letné Theatro, Kubínska
hudobná jeseň, Lifefest. Výnimočný bol 53. ročník Hviezdoslavovho Kubína tým, že dal
priestor prezentácii detským recitačným kolektívom. Cenu primátora mesta dostal publicista
Ivan Dauda. Konali sa tradičné podujatia ako Hviezdoslavov Kubín, Florinová jar, divadelná
súťaž o erb Mesta Dolný Kubín, hudobný festival Talenty pre Európu, Musica Arvensis,
výtvarná Bohúňová paleta, Inšpirácie, folklórne Kubínske krpčeky, filmový festival „Starcov
poklad a Vidmo“. Tanečný Kubín 2007 sa konal v máji a v júni a zúčastnilo sa ho vyše 1350
tanečníkov s vyše stovkou choreografií.
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Mesto Dolný Kubín udelilo ocenenia najlepším športovcom, trénerom a športovým
kolektívom za rok 2007. Medzi ocenenými boli Peter Tatarka, Barnabáš Üvegeš, Juraj Thót,
Mikuláš Gebura, Peter Janíček, Eduard Moravčík, Jaroslav Lupák a Peter Sládek.
Basketbalový klub dostal ocenenie „najlepší športový kolektív“.

Vedenie mesta
Na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva
v poslaneckom zbore k dvom zmenám. Z dôvodu

dňa 25. januára 2007 došlo

nezlučiteľnosti funkcií štatutára

organizácie zriadenej mestom a poslanca mestského zastupiteľstva sa svojho mandátu vzdali
riaditeľ ZUŠ I. Ballu Karol Hromádka (SNS) a riaditeľ CVČ Domček Ján Pečeňák (SMERSD). Obidvaja ostali členmi komisie školstva, kultúry, mládeže a športu. Na ich miesta boli
zvolení náhradníci – Juliána Gregová (KDH) a Michal Lavrík (SNS). Boris Lettrich, poslanec
za obvod Bysterec, sa vzdal mandátu na decembrovom zasadaní mestského zastupiteľstva. Na
jeho miesto bol zvolený náhradník Jozef David.
Zástupcom primátora mesta sa stal Roman Matejov (SDKÚ-DS), predtým bol učiteľom na
ZŠ Janka Matúšku v Dolnom Kubíne. V súvislosti so znížením počtu poslancov na 19 klesol
aj počet členov mestskej rady na päť. Viceprimátorovi Romanovi Matejovi členstvo v rade
vyplývalo z funkcie, ďalších štyroch zvolili poslanci MZ – Petra Šuleja (SDKÚ-DS),
Ľudovíta Behulu (KDH), Petra Ostrihoňa (ANO) a Alenu Skirčákovú (SMER-SD). Prvé
zasadnutie mestskej rady sa konalo dňa 16. januára 2007.
Počet odborných komisií mestského zastupiteľstva sa zvýšil zo sedem na deväť.
V komisii finančnej pracovali Ján Šimún (predseda), Peter Šulej, Ľudovít Behula, Igor
Badáň, Milena Dutková, Martin Hrnčiar a Alojz Oparty. V komisii výstavby a životného
prostredia pracovali Pavol Heško (predseda), Miroslav Kosmeľ, Peter Oravec, Vladimír
Jandura, Ondrej Škvarka, Tomáš Mišovič a Anton Martvoň. V komisii sociálnych vecí
pracovali Eva Hrudová (predsedníčka), Jozef Bajčičák, Juliána Gregová, Juraj Štefák, Tatiana
Nesvadbová, Dušan Vlkolinský a Vladimír Adamec. V komisii školstva, kultúry, mládeže
a športu pracovali Gustáv Turčina (predseda), Juraj Jonák, Boris Lettrich, Leonard Vajdulák,
Karol Hromádka, Ján Pečeňák a Eva Behulová. V komisii verejného poriadku pracovali
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Ľudovít Behula (predseda), Juraj Kazimír, Maroš Lazorík, Ladislav Pecháček, Marián Pyszko
a Róbert Ullman. V komisii dopravy a miestneho hospodárstva pracovali Peter Ostrihoň
(predseda), Anton Krákorník, Pavol Heško, Milan Válek, Marián Kaluža a Jaroslav Mišúl.
V komisii pre rozvoj podnikateľského prostredia a koordináciu projektov mesta
pracovali Dalibor Pelach (predseda), Ján Briestenský, Michal Lavrík, Radovan Bugan, Peter
Drozd, Peter Kubačka a Milan Srnka. V komisii cestovného ruchu a služieb pracovali Alena
Skirčáková (predsedníčka), Ján Šimún, Metod Kulich, Juraj Jonák, Mária Vrbová, Vladimír
Kovalčík a Jozef Gustiňák. V názvoslovnej komisii pracovali Juraj Jonák (predseda), Soňa
Maťugová a Mária Dudáková. Členovia komisií sa so znalosťou vecí a odborne vyjadrovali
k materiálom prejednávaným v mestskom zastupiteľstve.
Rada seniorov sa stala poradným orgánom primátora mesta. Za jej predsedu bol zvolený
Mgr. Jozef Hunčaga, funkciu tajomníka vykonával Daniel Mlynárik. V rade pracovali L.
Oršuliak, F. Barťák, M. Chrenová, Ľ. Matejčík, M. Váňa, M. Kasalová, A. Švehla a J. Uhrín.
Z iniciatívy primátora mesta Ivana Budiaka sa dňa 5. marca 2007 uskutočnilo stretnutie
podnikateľov mesta z oblasti obchodu, služieb a výroby s vedením mesta, na ktorom bola
založená Rada podnikateľov. Rada podnikateľov bol poradným orgánom primátora mesta
a za členov boli zvolení Boris Baňas, Ivan Dudáš, Jozef Gaboš, Jozef Gustiňák, Vladimír
Klocok, Jozef Laštík, Ján Majerčák, Zdeněk Polák a Milan Srnka. Jedným z dôvodov jej
založenia bolo to, že do mestského zastupiteľstva bolo zvolených málo podnikateľov, pričom
ekonomika zohráva veľkú úlohu v rozvoji mesta a ich názory sú dôležité. Primátor mesta
považoval za prvoradé rozširovanie priemyselnej výroby a vytváranie nových pracovných
miest, podporu cestovného ruchu a dobudovanie spoločensko-obchodného centra v areáli
bývalých kasární. Možnosti rozšírenia výrobných kapacít boli v priemyselnej zóne mesta na
Mokradi. Mesto potrebovalo novú koncepciu priemyselnej výroby, koncepciu cestovného
ruchu i podporu tých učebných odborov, ktoré sú pre mladých ľudí perspektívne v rámci
súčasného rozvoja priemyslu v Dolnom Kubíne.
Zloženie mestských výborov:
1.

Mestský výbor Banisko: Roman Matejov, Ján Šimún, Vladimír Kubišta, Juraj
Kubas, Miroslav Málik, Emília Grísová, Alžbeta Sojková, Marián Pyszko, Peter
Florek a Andrej Furinda.

2.

Mestský výbor Brezovec: Juraj Štefák, Anton Krákorník, Jozef Bajčičák, Gustáv
Turčina, Eva Hrudová, Metod Kulich, Oľga Removčíková, Peter Drozd, Magdaléna
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Štyráková, Oľga Kopilcová, Miroslav Matula, Peter Kubačka, Peter Oravec a Mária
Pánisová.
3.

Mestský výbor Kňažia: Ján Briestenský, Pavol Heško, Slavomír Bartoš, Vlasta
Dúhová, Eva Habovštiaková, Monika Hládeková, Ján Chovanec, Peter Kubala,
Július Laurinčík, Peter Laurinčík, Katarína Nováková, Miroslav Ondrek, Jozef
Pačesa, Margita Papánová, Ladislav Pacháček, Ľudmila Potočanová a Štefan Taraj.

4.

Mestský výbor Medzihradné: Roman Matejov, Ján Šimún, Mária Tomanová,
Dušan Habánik, Miroslav Dechtár, Ondrej Škvarka, Pavol Ovsák, Mária Macáková,
Jozef Škvarka a Milan Harmaniak.

5.

Mestský výbor Mokraď: Ján Briestenský, Pavol Heško, Peter Kulák, Rastislav
Kováčik, Ingrid Čutková, Patrik Kotúľ, Ignác Smolár, Ladislav Kováčik, Pavol
Kováčik, Milan Kapina a Štefan Slovák.

6.

Mestský výbor Staré mesto: Juraj Jonák, Ľudovít Behula, Jozef Hrabal, Jozef
Polák, Jozef Dauda, Jozef Manco, Ladislav Svrčan, Monika Baková a Ľubica
Škulcová.

7.

Mestský výbor Záskalie: Pavol Heško, Ján Briestenský, Pavol Halaša, Vladimír
Kozáčik, Anton Strežo, Ján Chovančák, František Okoličáni, Ľubomír Milan,
Kamil Slušňák, Alfréd Komáromy a Anna Pániková.

8.

Mestský výbor Veľký Bysterec: Peter Ostrihoň, Peter Šulej, Dalibor Pelach, Alena
Skirčáková, Juliana Gregová, Boris Lettrich, Michal Lavrík, Jozef Hunčaga, Marián
Smoleň, Slavomír Dvorský, František Kováčik, Gabriela Floreková a Matúš
Lakoštík.

9.

Mestský výbor Malý Bysterec: Michal Lavrík, Boris Lettrich, Ingrid Bruncková,
Anton Čajka, Martin Kováčik a Ľubomír Ondirko.

10.

Mestský výbor Beňová Lehota: Michal Lavrík, Dalibor Pelach, Jaroslav Mišúl,
Vladimír Jandura a Milan Krajčovič.

Počas roka 2007 sa uskutočnilo šesť zasadnutí mestskej rady (13. február, 27. marec, 29.
máj, 19. jún, 18. október, 4. december) a desať zasadnutí mestského zastupiteľstva (25.
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januára, 22. februára, 24. marca, 3. júla, 7. augusta, 19. septembra, 25. októbra, 26. novembra,
7. decembra a 17. decembra). Poslanci riešili nasledovné interpelácie:
-

rozšíriť programovú ponuku káblovej televízie v mestských častiach Kňažia,
Mokraď a Záskalie, tiež zaviesť internet tak, ako to bolo občanom sľúbené,
zabezpečiť zlepšenie TV signálu, bol tu veľmi nekvalitný obraz a zvuk,

-

vyriešiť parkovanie na Ul. Matúškovej, lebo v súčasnosti vozidlá parkujú tak, že
znemožňujú prístup sanitky k bytovke v naliehavých prípadoch,

-

vyriešiť nesprávne parkovanie na Ul. Okružnej č. 2058, kde vozidlá znemožňujú
prístup k Cirkevnej ZŠ A. Radlinského,

-

preveriť možnosť odstránenia tabule zákaz vjazdu na komunikácii z Ul. S. Nováka
poza bytovky na Ul. Aleja Slobody,

-

opraviť schody a zábradlie od zástavky MAD pri Sárenom na Brezovec,

-

vykonať komplexnú rekonštrukciu verejného osvetlenia na Kňažej a v Záskalí,

-

vybudovať protihlukovú stenu medzi areálom fi. Elkop a obytnými domami,

-

rekonštruovať chodník a verejné osvetlenie popri železničnej trati smer Kocmál,

-

vykonať výmenu a doplnenie plagátovacích stien,

-

vybudovať oddychové zóny a detské parky na Ul. Matúškovej a Aleji slobody,

-

dobudovať Námestie J. Vojtaššáka, rozšíriť parkoviská pri NsP, vybudovať detské
ihriská na Brezovci,

-

opraviť chodníky a komunikácie na sídlisku Bystrec,

-

osvetliť vyštrkovaný chodník od Ul. Okružnej na Bysterci k železničnej stanici,

-

riešiť petíciu občanov bytovky č. 1200/13 na Ul. SNP, v ktorej žiadali, aby
ambulancia MUDr. Márie Kecerovej bola presťahovaná do iného objektu, kvôli
hluku, ako aj z hygienických a zdravotných dôvodov. Tento problém obyvateľov
bytovky a súkromnej ambulancie v bytovke pretrvával osem rokov.

-

znížiť cestné retardéri Na Sihoti a Ul. Pelhřimovskej, lebo sú vysoké a ničia
podvozky motorových vozidiel,

-

vybudovať chodníky a kanalizačné prepojenia na Nábreží Oravy,

-

zabezpečiť cestu pred padajúcim kamením zo svahu smerom od SOU do Jelšavy,
lebo tu hrozilo nebezpečenstvo úrazu. Odkloniť rigolom vodu, ktorá steká po ceste
v Jelšave v okolí domu p. Markovej.

-

vysporiadať pozemky pod cestou na Ul. 9. mája,
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-

vysporiadať vlastníctvo pôdy v lokalite starej vodárne pred domom p. Potočana v
Kňažej, lebo mestský výbor tu navrhoval vybudovať detské ihrisko,

-

riešiť možnosť zavedenia separovaného zberu textilu,

-

venovať pozornosť verejnej zeleni v mestskej časti Kňažia, najmä v okolí Kríža
a pred požiarnou zbrojnicou a zabezpečiť výsadbu okrasných kvetov a drevín,

-

vytýčiť stanovište pre nastupovanie a vystupovanie žiakov na autobusovej zástavke
pred školou v rámci školskej autobusovej dopravy, zabezpečiť dopravné vyznačenie
pre bezpečnosť detí a obnoviť prechod pre chodcov pri moste na hlavnej ceste
smerom na Bziny,

-

prispieť z rozpočtu mesta na opravu palubovky v telocvični školy v Kňažej,

-

riešiť cestnú situáciu na komunikácii od reštaurácie Anna na Malom Bysterci po
Beňovú Lehotu, vyriešiť parkovanie kamiónov pred Elkopom na Malom Bysterci,
inštalovať retardér na Ul. Zochovej, riešiť cestnú situáciu pri obchode v Beňovej
Lehote, od obchodu po koniec ulice, zregulovať potok v Beňovej Lehote
a premostiť,

-

opraviť osvetlenie schodov v lokalite Kopanica, je v dezolátnom stave,

-

riešiť športovisko pre deti v bývalej ZŠ Nemocničná projektom,

-

riešiť sťažnosti obyvateľov na Ul. Ľ. Štúra na parkovanie motorových vozidiel,

-

opraviť železničné prícestie pri hlavnej stanici,

-

riešiť sťažnosti obyvateľov Bysterca na hlučnosť hudobnej produkcie za
reštauráciou Kopačka,

-

umiestniť kameru v lokalite bytového domu pred plavárňou,

-

osadiť dve vývesné skrinky na sídlisku Brezovec pre potreby vyvesenia smútočných
oznámení.

Oznámenia, podnety, sťažnosti a petície občanov mesta

riešil mestský úrad cez

interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva, predsedov a členov mestských výborov
i na operatívnych poradách primátora mesta v spolupráci s hlavným kontrolórom, MsP,
zamestnancami MÚ, konateľmi mestských spoločnosti Technické služby a Tehos.
Najväčší počet oznámení a podnetov v roku 2007 sa týkalo služieb a životného prostredia.
Útvar hlavného kontrolóra mesta zaevidoval 35 šťažností občanov mesta, vyriešil 27
a ostatné odstúpil na riešenie kompetentným orgánom. Sťažnosti sa týkali občianskeho
spolunažívania (susedských vzťahov), chovu psov, zamestnancov mestského úradu,
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životného prostredia, hlučnosti z hudobnej produkcie, verejného poriadku, bytového
spoločenstva na Banisku, podnikateľa a zatekania povrchovej vody z miestnej
komunikácie. Z týchto sťažností bolo 14 opodstatnených. Petíciu za zníženie ceny tepla
pre rok 2007 podpísalo 1603 občanov mesta. V druhej petícii majitelia bytovky 1200/13
na Ul. SNP požadovali vysťahovanie detskej ambulancie z bytových priestorov.

Volebný program mesta Dolný Kubín 2007-2010
Hlavné úlohy volebného programu sa týkali spoločensko-organizátorskej práce,
bezpečnosti a verejného poriadku, výstavby, životného prostredia a miestneho hospodárstva,
dopravy, podnikateľských prostriedkov a zamestnanosti, obchodu a cestovného ruchu,
školstva, kultúry, mládeže a športu, sociálnej oblasti a zdravotníctva, finančnej politiky,
zahraničných vzťahov a nosných úloh v prímestských častiach mesta.
V oblasti spoločensko-organizátorskej práce mal VP sedem úloh: 1. V práci Mestského
úradu zaviesť mechanizmy, ktoré umožnia aktívnu účasť občanov pri riadení mesta. 2.
Vybudovať organizačnú štruktúru MÚ, administratívne efektívnu, tak aby boli plne
zohľadnené nové požiadavky na činnosť samosprávy s dôrazom na moderné a manažérske
riadenie útvarov MÚ. 3. Vytvoriť odborné pracovisko dislokované v Bratislave, zamerané na
vypracovávanie projektov a nadväzne získavanie finančných prostriedkov z fondov Európskej
únie tak, aby bol priamy pracovný kontakt s príslušnými Ústrednými orgánmi štátnej správy
a s odborníkmi z Európskej komisie. 4. Občanom s trvalým pobytom v Dolnom Kubíne
poskytnúť Preukaz občana Dolného Kubína, na základe ktorého budú zvýhodňovaní pri
návštevách kultúrnych, športových a spoločenských podujatí organizovaných mestom. 5.
Vytvoriť poradný zbor seniorov z ľudí uznávaných v meste v období ich produktívnej práce.
6. Spolupracovať s predstaviteľmi cirkevných spoločenstiev v meste s osobitným dôrazom na
podporu aktivít rímsko-katolíckej a evanjelickej a. v. cirkvi. 7. Vytvoriť úplne novú, modernú
webovú stránku mesta s pravidelnou aktualizáciou.
Na úseku bezpečnosti a verejného poriadku bolo vo VP šesť úloh: 1. Vypracovať
a realizovať projekt „Dolný Kubín – bezpečné mesto“. Financovanie zabezpečiť z fondov
Rady vlády pre prevenciu kriminality. 2. Realizovať projekty zamerané na obmedzenie
používania drog mládežou. Financovať z prostriedkov získaných z Protidrogového fondu pri
Úrade vlády SR. 3. Vytvárať dobré materiálne podmienky pre činnosť hasičských zborov
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Mokraď, Kňažia a Záskalie. Vybaviť tieto zložky modernou hasičskou technikou, výstrojom
a výzbrojom. 4. V spolupráci s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru
v Dolnom Kubíne vybudovať nový areál ako súčasť existujúceho na Matúškovej ulici. 5.
V súčinnosti s dopravnou políciou prehodnotiť dopravnú situáciu v meste a na základe
odborných stanovísk urobiť príslušné zmeny. 6. Zabezpečiť ochranu a istotu majetku občanov
a návštevníkov mesta v rámci cestovného ruchu.
Na úseku výstavby, životného prostredia a miestneho hospodárstva obsahoval VP 25
úloh: 1. Zabezpečiť plynulú výstavbu bytov v meste s osobitným zameraním na výstavbu tzv.
prvých bytov pre mladých ľudí využívajúc podporné fondy z Ministerstva výstavby
a životného prostredia. 2. Zabezpečiť výstavbu Aqua-Parku využívajúc možnosti zhodnotenia
existujúcej krytej plavárne s vybudovaním moderného „vodného sveta“ s osobitným dôrazom
na tzv. „vitálny svet“. 3. Vybudovanie pešej kolonády s pásmom pre cyklistov a korčuliarov
po ľavej strane toku Oravy od hlavného mosta k priestoru napojenia na cestu Gäceľ a visutý
most. 4. Priestor Gäceľ zhodnotiť po územníckej príprave na bytovo-relaxačnú zónu mesta. 5.
Pokračovať vo výstavbe areálu vodných športov na rieke Orava – Gäceľ, dobudovať na
úroveň moderného športovo-relaxačného areálu. 6. Zabezpečiť obnovu štátnej cesty (v správe
VÚC) smer Gäceľ od katolíckej fary – po rekreačný areál s rozšírením pásu pre cyklistov
a korčuliarov. 7. Upraviť a architektonicky dobudovať priestranstvo pred novou poštou,
predajňou KIA a zadnú plochu pre účely parkovania ale aj oddychu občanov. 8. Zabezpečiť
obnovu parkovacích plôch pred hotelom Park. 9. Architektonicky dobudovať námestie
biskupa Jána Vojtaššáka na Brezovci (fontána, úprava nástupov, rozšírenie o dnes zanedbané
plochy v okolí). 10. Zabezpečiť v spolupráci s rímsko-katolíckym farským úradom
revitalizáciu zelene v okolí rímsko-katolíckeho kostola v meste. 11. Zónu bývalých kasární
dobudovať na nové komplexné obchodno-spoločenské centrum Dolného Kubína. 12. Podpora
mesta rozvoju tepelného hospodárstva mesta tak, aby všetky technické riešenia smerovali
k udržaniu resp. znižovaniu energetickej náročnosti obyvateľov za služby spojené
s dodávkami tepla a teplej úžitkovej vody. 13. V objektoch vo vlastníctve mesta zabezpečiť
také technicko - stavebné opatrenia, ktoré budú viesť k znižovaniu energetickej náročnosti
a tým k zníženiu prevádzkových nákladov. 14. Zdokonaliť, využívajúc zahraničné skúsenosti,
komplexný systém separovaného zberu a spracovania odpadu v meste. 15. V súvislosti so
životnosťou smetiska Široká pripravovať v spolupráci s podnikateľským subjektom projekt
výstavby spaľovne odpadov s následným využitím získaného tepla v meste, alternatíva –
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vybudovanie novej modernej skládky pevného domového odpadu. 16. nahradiť zberňu
a v objekte mesta vybudovať technologicky modernú práčovňu a čistiareň pre potreby
občanov. 17. Obnoviť budovu po Policajnom zbore SR na sídlisku Brezovec tak, aby jej
využitie smerovalo k potrebám občanov sídliska. 18. Revitalizovať objekty

bývalej ZŠ

Brezovec – Nemocničná tak, aby boli maximálne zhodnotené a využívané. 19. Zabezpečiť
ďalšie budovanie siete optických káblov v meste pre ďalšie rozširovanie uplatňovania
informačných technológií v meste. 20. Vybudovať nové oddychové parky v meste na
Brezovci a Banisku. 21. Realizovať komplexnú revitalizáciu Hviezdoslavovho námestia
a spoločenského využitia (vrátiť život do centra mesta, vyriešiť dopravu na námestí, vytvoriť
z námestia srdce mesta). 22. Dobudovať celkovú infraštruktúru sídliska Brezovec. 23.
Realizovať rekonštrukciu schodov pri obchode Banisko a vybudovať zábradlie pri nových
chodníkoch. 24. Pokračovať a vytvárať nové možnosti rozvoja individuálnej bytovej
výstavby, pokračovať v územnícky pripravovaných likalitách resp. pripraviť nové lokality
(Záskalie – Lány, Hôrka, Mokraď – Kocmál, Bysterec – Nad Brehmi, Nad Malý Bysterec,
Gäceľ – časť pozemkov pre IBV, časť pozemkov pre rekreáciu, lokalita nad obchvatom
Matúšková). 25. Vybudovať nové oddychové parky v meste na sídlisku Matúšková – areál
bývalej MŠ, sídlisku Aleja Slobody – za reštauráciou Marína.
Volebný program na úseku dopravy obsahoval sedem bodov: 1. Zahájiť prípravné
a projektové práce pre výstavbu križovatky Most – Ťatliakova ulica. 2. Riešiť výstavbu
križovatky Pošta – Tesco. 3. Zabezpečiť obnovu cesty smer Gäceľ. 4. Zabezpečiť obnovu
krytu vozovky Medzihradné – Srňacie. 5. Riešiť bodovú závadu v Beňovej Lehote smer
Kubínska hoľa. 6. Obnova povrchu vozoviek na komunikáciách v správe mesta. 7. Systémovo
vyriešiť parkovanie v meste (centrálna zóna, Staré mesto, sídliská).
Na úseku podnikateľských prostriedkov a zamestnanosti mal VP desať úloh: 1.
Zabezpečiť príchod investorov v oblasti priemyselnej výroby do Dolného Kubína tak, aby
vzniklo minimálne 500 nových pracovných príležitostí. 2. Mesto bude svojimi opatreniami
v oblasti finančnej politiky podporovať rozvoj podnikania v meste, ak smeruje k zvyšovaniu
zamestnanosti občanov Dolného Kubína. 3. Rozvojom investičnej výstavby v meste vytvoriť
predpoklady pre rozvoj domácich stavebných kapacít s priaznivým dopadom na
zamestnanosť. 4. Vypracovať a schváliť transparentné kritériá pre podporu podnikateľských
subjektov s cieľom ich motivácie pre rozvoj športu a kultúry v meste. 5. Na Mestskom úrade
pri dodržaní všetkých právnych noriem zjednodušiť administratívne postupy tak, aby mesto
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nebolo brzdou rozvoja podnikania v meste. 6. Vytvorenie Rady podnikateľov mesta ako
poradného orgánu primátora s cieľom využiť názory podnikateľskej sféry pri rozvoji
podnikateľského prostredia v meste. 7. Vytvárať v meste ekonomické, sociálne a spoločenské
podmienky pre mladých ľudí tak, aby neboli nútení odchádzať z mesta za prácou do
zahraničia. 8. Pre invalidných občanov zabezpečovať možnosť realizácie sa v pracovnom
procese cez podporu vytvárania tzv. chránených dielní“. 9. Vytvárať podmienky na príchod
kapitálu a tak napomáhať vzniku nových pracovných príležitostí. 10. Vytvoriť bezplatné
poradenské centrum za účelom poskytnutia účinnej a detailnej pomoci (investície, návratnosť)
vlastníkom bytov (spoločenstvám) s cieľom výrazne urýchliť záujem o kompletné zateplenie
bytoviek.
Na úseku obchodu a cestovného ruchu mal volebný program sedem úloh: 1. Zabezpečiť
výstavbu nových obchodných reťazcov v meste. 2. Výstavba chodníkov pre cyklistov
a korčuliarov v okolí mesta. 3. V rekreačnej oblasti Kuzmínova realizovať obnovu bežeckého
areálu. 4. V stredisku Srňacie podporovať dobudovanie turistických a lyžiarskych tratí. 5.
Podpora mesta všetkým zmysluplným podnikateľským aktivitám v oblasti cestovného ruchu
v meste. 6. Rozšíriť spoluprácu mesta s podnikateľskou skupinou v oblasti Kubínska hoľa tak,
aby stredisko bolo komplexne budované ako významné centrum zimných športov. 7.
Systémom finančných nástrojov (daň z nehnuteľností) podporiť rozvoj penziónového
ubytovania a ubytovania na súkromí v mestskej časti Malý Bysterec, Beňová Lehota,
Medzihradné, Záskalie, Kňažia a Mokraď.
Volebný program na úseku školstva, kultúry, mládeže a športu mal 15 úloh: 1.
Vytvoriť ucelený a efektívny systém riadenia základných škôl a predškolských zariadení
z úrovne Mestského úradu tak, aby bol zabezpečený ďalší rozvoj školstva v Dolnom Kubíne.
2. Vytvoriť Obratový finančný fond pod názvom Talent, z ktorého na základe schválených
kritérií bude mesto finančne prispievať na rozvoj aktivít talentovanej mládeže v oblasti
kultúry a športu. 3. Podporovať aktivity a činnosť Mestského kultúrneho strediska
s osobitným dôrazom na aktivity smerujúce k tvorbe vlastných záujmovo-umeleckých
súborov a činnosti Klubu mladých. 4. Podporovať a vytvárať podmienky pre aktívnu prácu
Centra voľného času v prospech mimoškolskej výchovy detí a mládeže. 5. Venovať
pozornosť údržbe kultúrnych pamiatok v meste a údržbe historického cintorína. 6. Pripraviť
prezentačno – publikačný dokument o Dolnom Kubíne ako meste slovenskej histórie, kultúry
a umenia. 7. Cez Vyšší územný celok realizovať: a/ dofinancovanie a dobudovanie telocvične
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gymnázia s vybavením tak, aby od roku 2007 mohla slúžiť aj vrcholovým súťažiam
(basketbal, volejbal), b/ rozvoj a materiálnu podporu stredných škôl, ktorých zriaďovateľom
je Žilinský samosprávny kraj, c/ podpora aktivít a rozvoja Oravskej galérie, Oravského múzea
a Oravskej knižnice v Dolnom Kubíne. 8. Mesto bude aktivizovať a vytvárať zodpovedajúce
spoločensko-ekonomické podmienky pre rozvoj športu nasledovne: mládežnícky šport –
futbal, hokej, basketbal, volejbal, ľahká atletika, plávanie, vodný slalom, lyžovanie, dospelí –
extraliga – basketbal muži, vzpieranie, volejbal – ženy, I. resp. II. stupeň národných súťaží –
futbal, hokej. 9. Zabezpečiť transformáciu mestských športových klubov tak, aby bol
vybudovaný systém ekonomického riadenia a viac zdrojového financovania. 10. Realizovať
projekt „Námestie dejateľov“ pri zachovaní existujúcej zelene v priestoroch parku za hotelom
Park. 11. Aktívna podpora mesta pri zavádzaní internetu do bytov občanov. 12. Podporovať
rozvoj kultúrnych a športových aktivít na vrcholovej úrovni, ale aj rozširovať možnosti pre
širokú verejnosť. 13. Vytvorenie poradného, neformálneho dobrovoľného zastúpenia ľudí
z oblasti kultúry. 14. Zriadiť samostatné mestské noviny „Dolný Kubín“. 15. Modernizácia
Infoštúdia Dolný Kubín, obsahové, technické a personálne rozšírenie.
Volebný program v sociálnej oblasti a zdravotníctve mal desať úloh: 1. Podpora
rodičovstvu, pri narodení prvého a druhého dieťaťa rodičom s trvalým pobytov v Dolnom
Kubíne vyplatí Mestský úrad finančný príspevok 2000 Sk. 2. Dôchodcom nad 70 rokov
s trvalým pobytom v Dolnom Kubíne vyplatí ročný príspevok 1000 Sk. 3. V prípade záujmu
vytvoriť v rámci existujúcich MŠ aj oddelenie Detských jaslí. 4. Finančne a materiálne
podporovať činnosť Klubu dôchodcov v Dolnom Kubíne. 5. Podporovať činnosť a aktivity
Jednoty dôchodcov Slovenska v našom meste. 6. Mesto bude aktívne vstupovať do rozvoja
inštitúcií, ktoré sú v správe ŽSK na úseku sociálneho zabezpečenia (Dom dôchodcov,
Penzión, Stredisko sociálnych služieb). 7. Aktívnou spoluprácou s VÚC na úseku
zdravotníctva zabezpečovať pri zahájení výstavby nových oddelení roku 2007 bezproblémový
priebeh financovania výstavby. Usilovať sa, aby všetky odborné pracoviská Nemocnice
s poliklinikou boli zachované. 8. Realizovať projekt krízovej intervencie v oblasti sociálnej
starostlivosti. 9. Zlepšenie podmienok života starších občanov – v prípade záujmu občanov
vyriešiť problém možnosti stravovania a stretávania sa dôchodcov na Bysterci a Brezovci
priamo v uvedených sídliskách. 10. Mesto bude Nemocnicu s poliklinikou finančne
podporovať pri nákupe nových moderných prístrojov.
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Volebný program mesta na úseku finančnej politiky obsahoval úlohy na zabezpečenie
financovania kompetencií a rozvojových programov z vlastných daní, podielových daní,
decentralizačnej dotácie súvisiacej s presunom kompetencií, z príjmov podnikateľských
aktivít mesta a jeho zariadení, z účelových fondov, transferov a grantov v rámci ústredných
orgánov SR, zo združených finančných prostriedkov od podnikateľských subjektov, z fondov
Európskej únie, efektívnym a účelovým zhodnocovaním majetku mesta, využívaním úverov
a iných finančných produktov tuzemských a zahraničných bánk. 2. V rámci Mestského úradu
zriadiť vysoko odborné pracovisko zamerané na vypracovávanie analýz a návrhu postupov
mesta pri komunikácií s Ministerstvom financií a inými finančnými inštitúciami za účelom
maximálneho zhodnotenia finančných zdrojov.
Na úseku zahraničných vzťahov boli vo VP tri úlohy: 1. Skvalitňovať a rozširovať
formy spolupráce so všetkými partnerskými mestami Dolného Kubína

v zahraničí na

prospech občanov, študentov a podnikateľských subjektov zainteresovaných miest. 2. Aktívna
činnosť v rámci Euroregiónu Tatry. 3. Vytvoriť podmienky a zabezpečiť organizovanie
niekoľkých medzinárodných podujatí na úrovni vládnych orgánov v Dolnom Kubíne za
účelom prezentácie mesta.
Medzi nosné úlohy volebného programu v mestských častiach Dolného Kubína patrili:
-

Záskalie: zabezpečiť rekonštrukciu cesty v Ul. Záskalickej, vybudovať chodník
vedľa cesty Záskalie – smer Dolný Kubín – Bysterec s využitím pre cyklistov
a korčuliarov, realizovať komplexnú rekonštrukciu verejného osvetlenia.

-

Kňažia: rekonštrukcia komunikácií a chodníkov, ukončenie kanalizácie a odvedenie
povrchových vôd, vybudovanie chodníka ku kostolu, rekonštrukcia a rozšírenie
elektrického osvetlenia.

-

Mokraď: vybudovanie komunikácie pre novú priemyselnú zónu, vytvoriť
podmienky pre výstavbu predajne potravín, inžinierske siete Kocmál, oprava
a rekonštrukcia miestnych komunikácií, rekonštrukcia chodníka popri železničnej
trati smer Kocmál + jeho osvetlenie, vykonať druhú etapu rekonštrukcie verejného
osvetlenia, rekonštrukcia chodníka od štátnej cesty k Jelšavskej lavici.

-

Medzihradné: vybudovať detský areál (detské ihrisko a športovisko), riešiť
komplexne rekonštrukciu a rozšírenie osvetlenia v spolupráci s Mestským úradom,
riešiť obnovu komunikácii v mestskej časti, rozšíriť cintorín.
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-

Beňová Lehota: zhodnotiť a zveľadiť celý sídelný útvar tak, aby bol dôstojným
nástupom do lyžiarskeho centra Kubínska hoľa. Na základe požiadaviek občanov
realizovať ochranné opatrenia v oblasti životného prostredia súvisiacich s vysokou
intenzitou dopravy po hlavnej komunikácii v zimnom období.

Verejné hovory vedenia mesta s občanmi
Dňa 5. januára 2007 sa konal verejný hovor obyvateľov Baniska s vedením mesta
a mestského výboru v materskej škole na Banisku, ktorá slúžila aj ako spoločenská miestnosť
občanom na stretávanie. Záujem a účasť zo strany občanov boli veľké. Na otázky odpovedal
primátor mesta Ivan Budiak, zástupca primátora Roman Matejov, vedúci pracovníci
mestského úradu Marián Smoleň, Zuzana Stašová a náčelník mestskej polície Leonard
Bobček. Zúčastnili sa aj obyvatelia Janoškovej ulice, ktorí sa sťažovali na zahŕňanie
chodníkov snehom v zimných mesiacoch, ktoré im spôsobovalo nemalé problémy. Ďalšie
problémy občanov sa týkali prechodu kamiónov po ulici, parkovania aut, zatekania vodou zo
svahov sídliska, zosuvov pôdy, úpravy chodníkov, nespokojnosti s autobusovou prepravou
zberu a odvozu komunálneho odpadu, výrubu stromov, rekonštrukcie verejného osvetlenia,
nedostatku služieb na sídlisku, opravy materskej školy, ktorá slúžila ako jediný spoločenský
priestor na stretávanie ľudí.
Verejné hovory vedenia mesta s občanmi sa konali aj v kine Choč. Občania sa vyjadrovali
k rekonštrukcii námestia P. O. Hviezdoslava, návrhu vytvorenia parku dejateľov, úhrady za
odber tepla a TÚV a pod.

Udelenie Ceny mesta a Ceny primátora mesta Dolný Kubín
Cena mesta Dolný Kubín bola udelená kolektívu zamestnancov spoločnosti Slovenské
elektrotechnické závody (SEZ) Dolný Kubín, a. s. pri príležitosti 60. výročia založenia
spoločnosti. Dňa 4. mája 2007 sa uskutočnilo slávnostné zhromaždenie pracovníkov, na
ktorom bola Cena mesta odovzdaná vedeniu spoločnosti. Tento mestotvorný podnik
v súčasnoti vytváral stabilné sociálne zázemie pre okolo 300 zamestnancov.
Na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 17. decembra 2007 bola udelená
Cena primátora mesta Ivanovi Daudovi pri príležitosti jeho 70. narodením. Ivan Dauda
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dostal vyznamenanie za pracovnú, organizátorskú a literárnu činnosť, ktorou prispel
k vytváraniu spoločenských, duchovných a kultúrnych hodnôt v našom meste.

Výstavba a životné prostredie
Začiatkom roka mesto vyhlásilo prvé grantové kolo programu pod názvom „Šanca pre
všetkých“. Cieľom programu bola podpora aktivít občanov, spoločenstiev, bytových domov,
mimovládnych organizácií na území mesta Dolný Kubín smerujúcich ku skvalitneniu života
jeho občanov.
Dobrovoľný hasičský zbor v Kňažej pod vedením predsedu Miroslava Ondreka
a v spolupráci s mladými ľuďmi z organizácie eRKo zrekonštruovali športové ihrisko a jeho
okolie.
V meste bol už niekoľko rokov nedostatok parkovacích plôch pre motorové vozidlá,
ktorých pribúdalo. Najhoršia situácia bola na Ulici Hattalovej. Mestský úrad v Dolnom
Kubíne začal po Veľkej noci realizovať svoje plány vybudovania nových a rozširovania
doterajších parkovísk. Prvým bolo rozšírenie parkoviska pri Gymnáziu P. O. Hviezdoslava,
kde sa vybudovalo nových 23 parkovacích miest, nasledovalo vybudovanie parkoviska za
reštauráciou Marína a na Brezovci. Do konca júna 2007 pribudlo v Dolnom Kubíne 88
parkovacích miest.
Nové detské ihrisko na Banisku bolo otvorené pre verejnosť dňa 29. júna 2007. Po
nových parkoviskách a detských ihriskách Mesto Dolný Kubín investovalo aj do opravy
fasády radnice v Starom meste. Aj Námestie J. Vojtaššáka pri rímsko-katolíckom kostole
Povýšenia sv. kríža na Brezovci sprevádzali v lete stavebné úpravy. Pribudli nové lavičky,
chodníky, fontánka s pitnou vodou a okrasná zeleň.
V Dolnom Kubíne bol aj akútny nedostatok detských ihrísk. Potrebovali ich mamičky
s deťmi hlavne na sídliskách. V roku 2007 boli vybudované tri detské ihriská a 16 pieskovísk
na Bysterci, Brezovci a Banisku. Zhotoviteľom detského ihriska na Bysterci bola firma
Zepelin, s. r. o. z Trenčianskych Teplíc, ktorá navrhla mestu aj konečný projekt.
Mesto postavilo novú nájomnú bytovku na ulici Martina Hattalu a jej úspešná kolaudácia
sa konala dňa 20. septembra 2007. Zhotoviteľom diela bola fi. Akord. V 3-podlažnej bytovke
sa nachádzalo 34 bytov, z toho 29 dvojizbových, 4 trojizbové a jeden jednoizbový.
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Mestské komunikácie bolo treba opraviť po každej zime, najmä diery a výtlky v asfalte,
opraviť značenie pre chodcov, chodníky a pod. Aj v tomto roku v máji opravu komunikácii
a chodníkov previedla spoločnosť Rezostav z Ružomberka. Nový asfaltový koberec dlhý 280
metrov pribudol na Bysterci od obchodného domu COOP Jednota k železničnému prícestiu.
Aj na Sihoti (Bysterec) boli opravené chodníky. Mesto vybudovalo pešiu kolonádu popri
rieke Orave na úseku od Obchodnej akadémie k lavici z Bysterca pod Kuzmínovo.
Firma Projekcia Urban

v Dolnom Kubíne vypracovala návrh na modernizáciu

a revitalizáciu Hviezdoslavovho námestia v Dolnom Kubíne a poslanci ho posudzovali
a vyjadrovali sa na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 24. apríla 2007. Celé námestie by
malo byť v jednej rovine. Zmizne stredný deliaci pás a všetky vyvýšené miesta. Návrh počítal
so sivou, béžovou a červenou dlažbou s priečnymi pásmi, ktoré mali námestie opticky
rozšíriť. Návrh delil námestie do troch zón. Na prvú, spodnú, medzi fontánou a východom ku
knižnici, by mala v zime pribudnúť ľadová plocha s umelým ľadom. Stredná bude zameraná
pre deti a na posedenie okolo fontány. Budú tam preliezky a pohyblivé točidlá pre deti. Tretia,
situovaná pred ev. a. v. kostolom bude oddychová. V nej by mali byť lavičky na drevených
roštoch a v strede fontánka na pitie. Úplnou novinkou je vonkajší internet oproti Slovenskej
sporiteľni.

Pripomienok zo strany poslancov bolo veľa, preto bol návrh vrátený na

dopracovanie. Napr. nedoporučovali kovové preliezky, v návrhu bolo málo zelene, malo sa
vyrúbať 50 stromov, nechať len jeden strom pre účel vianočného stromu, lampy sa im zdali
nevhodné a pod. Do novembra 2007 boli stavebno-technické úpravy Hviezdoslavovho
námestia riešené v troch alternatívach. Mesto Dolný Kubín ich zverejnilo vo výklade predajne
Obuv na Hviezdoslavovom námestí, vizualizácia sa premietala na veľkoplošnej obrazovke
na Ul. Radlinského a na Bysterci vo výklade lekárne Alfa, aby sa občania mesta mohli
vyjadrovať k návrhom. Ing. arch. Šľachta, hlavný architekt mesta Bratislavy, doporučil na
ďalšie rozpracovanie tretiu alternatívu úpravy námestia. Navrhovala nové chodníky s novými
výškovými úrovňami námestia, pričom návrh námestia by bol riešený do jednotnej línie, čím
dôjde k zjednoteniu a docieleniu bezbariérovosti námestia a hlavne k jeho optickému
rozšíreniu. Samotné teleso fontány ostáva pôvodné, pričom sa uskutoční jeho rekonštrukcia,
avšak asanuje sa existujúca hmota bazéna. Pre plochu okolo fontány sa použijú nové
materiály, nové výškové osadenie, konkrétne na úroveň okolitého terénu a nové technické
riešenie umožní náhodne striekajúcu vodu s večerným osvetlením. Okrasná zeleň sa prerieši
novými druhmi, avšak v pôvodnej ploche existujúcej zelene na 100%, naviac sa do priestoru
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námestia dokomponuje plocha zeleného parku medzi Oravskou galériou a evanjelickým a. v.
kostolom tzv. Námestie dejateľov Oravy. Bola by realizovaná čiastočná rekonštrukcia
inžinierskych sietí. Predpokladaná cena realizácie tejto alternatívy bola 27.900.091 Sk.
Dňa 14. februára 2007 sa v Dolnom Kubíne konalo rokovanie o vybudovaní rýchlostnej
komunikácii R 3, ktorá by mala viesť cez naše mesto. Cesta by viedla cez Veľký Bysterec
pomerne blízko sídliska Západ. Bol aj iný variant a poslanci mestského zastupiteľstva počas
roka zvažovali čo najvýhodnejšie presmerovanie komunikácie R 3 cez mesto. Zástupcovia
mesta žiadali projektanta spoločnosti Dopravoprojekt Liptovský Mikuláš Ing. Imricha
Bekeča, aby návrh rýchlostnej komunikácie rešpektoval už vypracovaný územný plán mesta
Dolný Kubín. Počas roka sa viackrát rokovalo o komunikácii R 3, ale jednotné stanovisko sa
zatiaľ nepodarilo dosiahnúť.
Mestské kultúrne stredisko zrekonštruovalo estrádnu sálu. Stavebná firma vyčistila,
vybrúsila a nalakovala parkety. Aj pôvodnú podlahovú krytinu na javisku nahradila novou.
Súčasťou obnovy bola tiež výmena soklov popod okná, záclon a závesov.
Mesto Dolný Kubín vybudovalo podľa projektu architektky Rii Kubinovej Centrum pre
občanov v budove Mestského úradu v Dolnom Kubíne. Centrum pre občanov sídlilo na
prízemí a steny boli ozdobené perokresbami i fotografiami Dolného Kubína. Novinkou boli
automaty na kávu, ktoré mohli občania využívať bezplatne. Centrum zjednodušilo
Dolnokubínčanom vybavovanie potrebných vecí na mestskom úrade. Dňa 12. apríla 2007
slávnostne otvoril Centrum pre občanov primátor mesta. Povedal: „Osobitne budem dbať na
to, aby naši pracovníci jednali s občanmi kultivovaným spôsobom. Aby sme úctu občanovi
prejavili aj vizuálne, zamestnanci tohto oddelenia budú oblečení v pracovných uniformách“.
V okolí rímsko-katolíckeho kostola Sv. Kataríny Alexandrijskej Technické služby mesta
Dolný Kubín vybudovali veľmi pekný nový park a oddychovú zónu. Nové trávniky, okrasné
kríky, záhony ruží, plno kvetov a niekoľko nových lavičiek poskytovali občanom možnosť
posedieť si v peknom prostredí, oddychovať a relaxovať. Obyvatelia i turisti ho ihneď
využívali, posedávali tu, besedovali. Vybudovanie parčíka okolo kostola je súčasťou
dlhodobej akcie „Mesto občanom“.
Vo štvrtok dňa 21. júna 2007 sa za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva SR
Bibiány Obrimčákovej, predsedu ŽSK Juraja Blanára, vedúcej odboru školstva ŽSK Dany
Weichselgärtnerovej, primátora mesta Ivana Budiaka a riaditeľa Gymnázia P. O.
Hviezdoslava

Petra

Hacaja

konalo

slávnostné

otvorenie

novej

športovej

haly
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v dolnokubínskom Gymnáziu. Na výstavbe sa preinvestovalo 63 mil. Sk. O výstavbu
športovej haly usilovalo gymnázium tri desaťročia, o to väčšia bola radosť.
Technické služby mesta Dolný Kubín mali hneď v Novom roku 2007 plné ruky práce.
Neznámi vandali zničili niekoľko lámp verejného osvetlenia na Ulici Ľ. Štúra (1 lampa =
6000 Sk). Vo štvrtok 1. februára 2007 ich zamestnanci Technických služieb mesta vymenili
za svietidlá, ktoré sú lacnejšie a odolnejšie.
Technické služby mesta Dolný Kubín pokračovali v januári 2007 vo vypiľovaní starých
stromov, prevažne topoľov na uliciach Športovej a Lucenkovej na podnet bytových
spoločenstiev. V jarných mesiacoch nahradili výsadbu nižšími okrasnými stromčekmi
a kríkmi. Potešili sa aj ľudia, trpiaci peľovými alergiami. Január 2007 vonkoncom
nedosahoval zimné teploty. Cez deň bolo do + 10 stupňov Celzia. Dňa 23. januára 2007 po
silnom vetre nastalo prudké sneženie a napadlo 25 cm snehu na mokrý podklad v meste.
Situácia na cestách bola veľmi nepriaznivá. Technické služby v Dolnom Kubíne použili
všetku svoju techniku, aby vyčistili od snehu 50 km miestnych komunikácii a postarali sa
o prejazdnosť na cestách.
Technické služby mesta prevádzkovali nový cintorínsky poriadok (bol vyvesený vo
všetkých vývesných verejných skrinkách v Starom meste a prímestských častiach), lebo sa
začalo platiť za nájom hrobového miesta na mestských cintorínoch, okrem Židovského na
Kuzmínove a na Srňacom. Pohrebiská sa zamerali a nový počítačový program umožnil
vytvoriť digitálnu mapu pohrebísk. Napríklad na Historickom cintoríne bolo 1525 hrobov.
Niektoré mestá a obce uverejnili mapy svojich pohrebísk na internete a každý uvítal tieto
informácie. Nájomnú zmluvu na pohrebisko uzavieral pracovník mestského úradu a na desať
rokov sa platilo 1200 Sk (symbolických 10 Sk mesačne). Poplatky boli venované na úpravu
chodníkov na cintoríne, kosenie trávy, ošetrovanie stromov, strihanie kríkov, opravu plotov
i prevádzku domov smútku. Úprava Historického cintorína v Starom meste bola finančne
náročná. Začali sa tu prejavovať „tektonické“ poruchy, následkom ktorých niektoré staré
hroby popraskali a náhrobky sa nakláňali. Problémom boli aj vyše storočné stromy, ktoré
hrozili zrútením pri víchrici. Oravské múzeum zaznamenalo sťažnosti od občanov i turistov
na zanedbanie starých hrobov (aj dejateľov), o ktoré sa nikto nestaral, lebo potomkovia týchto
osobností vymreli alebo v meste nežili (B. Demian, Hammerschmidtovci, L. Bruck,
Bezekovci, J. Kohút, A. Kavuljak, Novákovci, Pivkovci, Stykovci, O. Kalina, J. Ťatliak, T.H.
Florin, Smetanajovci atď.).
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Technické služby mesta zabezpečovali v Dolnom Kubíne vývoz komunálneho odpadu.
Skládka odpadu v Širokej sa naplnila a poslanci riešili problém vybudovania ďalšej novej
skládky. Riaditeľ Technických služieb mesta Ing. Marián Sabo navrhoval vstup mesta do
obchodnej spoločnosti OZO, a. s. Liptovský Mikuláš, s ktorou by vybudovali novú skládku
komunálneho odpadu. Dňa 26. novembra 2007 poslanci schválili stanovy novej spoločnosti
OZO Dolný Kubín, ktorej predmetom činnosti bolo nakladanie s odpadmi. Predsedom
spoločnsoti bol Ján Bubniak z Liptovského Mikuláša, podpredsedom Miroslav Kosmeľ,
vedúci odboru dopravy, miestneho hospodárstva a cestovného ruchu MÚ v Dolnom Kubíne
a na základnom imaní spoločnosti malo mesto Dolný Kubín 51%-ný podiel. Predsedom
dozornej rady bol primátor Ivan Budiak, jedným z členov aj viceprimátor Roman Matejov.
Obidve strany sa dohodli na príprave rekultivácie súčasnej skládky odpadov v Širokej –
Raciborí po stránke projekčnej i environmentálnej. Mesto požiadalo na tento účel finančný
príspevok z Environmentálneho fondu SR vo výške 13 miliónov Sk.
V októbri 2007 začala rekonštrukcia malej vodnej elektrárne na Jasenovskom potoku pri
Florinovom dome v Dolnom Kubíne. Dolnooravská metropola sa tak zaradila medzi mestá,
čerpajúce elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov. Významným prínosom je aj
zatraktívnenie lokality elektrárne v centre mesta, lebo pre deti aj dospelých bola unikátna
v našom meste, chodili ju často pozorovať. Elektráreň mala dvadsať rokov, turbína
pochádzala z Demänovskej doliny a mala vyše 80 rokov. Spoločnosť, ktorá opravovala
elektráreň skĺbila starú turbínu a nový riadiaci systém vyhovujúci normám Európskej únie.
V septembri 2007 bola dokončená stavba vodovodu a kanalizácie v lokalite Lány
v mestskej časti Záskalie. Mesto hradilo 5% celkových nákladov na nové inžinierske siete
a ostatná časť sa uhradila z finančnej dotácie z Environmentálneho fondu.

Rozpočet mesta 2007 a hospodárenie
Mesto Dolný Kubín bolo zriadené zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Jeho
orgánmi sú mestské zastupiteľstvo (má 19 poslancov) a primátor, ktorí sú volení na
štvorročné volebné obdobie. Orgánmi mestského zastupiteľstva je 5-členná mestská rada
a odborné komisie. Primátor (Ing. Ivan Budiak) je predstaviteľom a najvyšším výkonným
orgánom mesta. Zástupcom primátora je Mgr. Roman Matejov.
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Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora a jeho
prednostom je JUDr. Jozef Holdoš. Mestský úrad zabezpečoval organizačné a administratívne
veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským
zastupiteľstvom. K 31. decembru 2007 mal mestský úrad 58 zamestnancov, ktorí pracovali
v nasledovných referátoch: 1. Sekretariát primátora, 2. Referát informatiky, 3. Referát
personalistiky, 4. Kancelária prvého kontaktu, 5. Odbor organizačný a vnútorných vecí, 6.
Odbor školstva, mládeže a športu, 7. Odbor dopravy, miestneho hospodárstva a cestovného
ruchu, 8. Odbor ekonomiky, financovania a komunálneho manažmentu, 9. Odbor výstavby,
10. Odbor právny a správy majetku. Mesto je zriaďovateľom dvoch príspevkových
organizácií – Mestského kultúrneho strediska a Mestského športového zariadenia a 7
rozpočtových organizácií – Základnej školy Janka Matúšku, ZŠ M. Kukučína, ZŠ a MŠ
Kňažia, ZŠ na Ul. M. Hattalu, Cetra voľného času Domček, ZUŠ Ivana Ballu a ZUŠ P. M.
Bohúňa. Mesto je akcionárom Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s., v ktorej vlastní
106.470 ks akcií so súčasnou hodnotou 83.046.600 Sk (15,364% podiel na majetku OVS).
Mesto má 100% majetkovú účasť v spoločnostiach TEHOS, s. r. o., Technické služby , s.r.o.,
Aqua Kubín, s.r.o. a Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o. Mesto je tichým spoločníkom
v spoločnosti Náš domov, s.r.o. vkladom 291 tis. Sk a je účastníkom združenia s Ing.
Miroslavom Bobákom. Do tohto združenia vložilo peniaze vo výške 1 mil. Sk.
Mesto hospodári ako právnická osoba. V roku 2007 hospodárilo s majetkom v celkovej
hodnote 861.991 tis. Sk. Základom finančného hospodárenia mesta je rozpočet, ktorý sa
zostavuje najmenej na tri rozpočtové roky. Rozpočty nasledujúce po príslušnom rozpočtovom
roku nie sú záväzné. Vývoj hospodárenia mesta je výrazne ovplyvnený prebiehajúcimi
zmenami, najmä od roku 2002, kedy došlo k prechodu kompetencií zo štátu na obce
v oblastiach školstva, výkonu

štátnej správy v stavebnom konaní, matričnej agendy,

sociálnych služieb, zdravotníctva a ochrany životného prostredia. Tento proces je stále vo
vývoji, spočiatku boli zdroje na financovanie týchto činností zabezpečované prostredníctvom
decentralizačných dotácií zo štátu na obce, ale postupne v rámci fiskálnej decentralizácie sú
presúvané do podielu na dani z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti. Práve činnosti
delimitované štátom do pôsobnosti obcí sú najväčším „finančným“ problémom mesta
a v rámci nich predovšetkým školstvo, ktoré predstavuje 49% celkových výdavkov mesta.
Financovanie školstva prešlo na normatívny spôsob prideľovania prostriedkov štátom.
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Ku dňu účtovnej závierky mesto vykazovalo zostatok úverov vo výške 91.367 tis. Sk,
z toho čerpanie úverov v roku 2007 bolo v sume 6.818 tis. Sk. V roku 2007 mesto neposkytlo
návratné finančné výpomoci a ani v predchádzajúcich rokoch žiadne záruky iným fyzickým
alebo právnickým osobám. K 31. decembru 2007 mesto vykazovalo aktíva a pasíva vo výške
861.991 tis. Sk. Neobežný majetok (dlhodobý nehmotný, hmotný a finančný majetok)
predstavoval čiastku 811.476 tis. Sk, obežný majetok (zásoby, pohľadávky, finančný majetok)
50.515 tis. Sk.
Rozpočet mesta Dolný Kubín na rok 2007 bol schválený uznesením mestského
zastupiteľstva č. 295/2006 dňa 14. decembra 2006 ako vyrovnaný s príjmami a výdavkami vo
výške 210.912 tis. Sk. Zmeny v rozpočte boli schválené na zasadnutiach mestského
zastupiteľstva vo februári, apríli, júli, auguste, septembri, októbri a decembri roku 2007.
Rozpočet príjmov bol navýšený na 390.322 tis. Sk a výdavkov na 377.080 tis. Sk.
Vnútorne bol rozpočet členený na bežný, kapitálový a finančné operácie. Plnenie
kapitálového rozpočtu bolo schodkové. Schodok bol krytý finančnými operáciami –
prostriedkami z finančného hospodárenia za rok 2006 a z úverov.

príjmy v tis. Sk

výdavky

rozdiel

307.814

289.444

+ 18.370

kapitálový rozpočet

40.509

86.363

- 45.854

finančné operácie

57.421

2.456

+ 54.965

spolu

405.744

378.263

+ 27.481

bežný rozpočet

Na dosiahnutých bežných príjmoch v roku 2007 sa podieľali daňové príjmy (190.981 tis.
Sk), nedaňové príjmy (31.905 tis. Sk), granty a transfery (78.365 tis. Sk) a príjmy
rozpočtových organizácií (6.563 tis. Sk).
V oblasti kategórii dane z príjmov a kapitálového majetku je plnenie 101% (162.406 tis.
Sk). Ide o príjmy na základe zákona NR SR č. 564/2002 o rozpočtovom určení výnosu dane
z príjmov územnej samospráve. V kategórii dane z majetku (daň z nehnuteľností – pozemky
stavby, byty) bolo v porovnaní s rozpočtom vykázané plnenie na 102% (17.344 tis. Sk).
Mestský úrad vydal 6790 daňových výmerov, z toho 6489 výmerov pre fyzické osoby v roku
2007. V kategórii dane na tovary a služby je vykázané plnenie vo výške 11.231 Sk (98%).
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V štruktúre týchto príjmov je priaznivé plnenie na položke daň za psa (evidovaných 736
psov), daň za ubytovanie (z 30 objektov), daň za užívanie verejného priestranstva (333 tis.
Sk). Podľa jednotlivých druhov zaujatia verejného priestranstva išlo o užívanie zariadenia
slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebných zariadení alebo materiálu,
umiestnenie prenosnej garáže, umiestnenie reklamných pútačov a zariadení, dočasné
parkovanie osobných motorových vozidiel na vyhradenom parkovacom mieste, umiestnenie
sezónnych a príležitostných terás, príležitostný ambulantný predaj na tržnici, umiestnenie
zábavných zariadení. Položka miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady má plnenie 97%. MÚ vydal 9364 platobných výmerov, z toho pre fyzické osoby 8312
výmerov. V štruktúre príjmov z podnikania a z vlastníctva majetku (prenájom pozemkov,
nebytových priestorov, bytov a pod.) došlo k plneniu na 110%
U príjmov administratívne a iné poplatky a platby je plnenie 12.749 zis. Sk. Došlo
k prekročeniu rozpočtu správnych poplatkov o 2.346 tis. Sk. Za matričnú činnosť
a osvedčovanie fotokópií a podpisov bolo vyinkasovaných 401 tis. Sk, za rybárske lístky 54
tis. Sk, výrub stromov 25 tis. Sk, za povolenie reklám 320 tis. Sk, rozkopávky 31 tis. Sk a za
ostatné správne konania predovšetkým na úseku stavebného poriadku a dopravy 246 tis. Sk.
Za vydané povolenia na prevádzku výherných prístrojov 4.273 tis. Sk. Sadzba poplatku za
prevádzkovanie výherného hracieho prístroja podľa vyhlášky 145/1995 Zb. je 45.000 Sk za
každý výherný hrací prístroj na obdobie jedného roka.
V skupine pokuty a penále vybraté mestskou políciou je 164 tis. Sk, Obvodným úradom
98 tis. Sk, pokuty za nesplnenie oznamovacej povinnosti 14 tis. Sk, pokuty vyrubené za
Spoločný obecný úrad 22 tis. Sk a pokuty vyrubené majetkovo-právnym oddelením
Mestského úradu 16 tisíc Sk.
Do skupiny nedaňové príjmy sú zahrnuté aj príjmy za materské školy (1.753 tisíc Sk), za
opatrovateľskú službu (263 tisác Sk), stravné za materské školy (2.851 tis. Sk), stravné
v klube dôchodcov (587 tis. Sk), odpredaj prebytočného majetku 7 tis. Sk, úroky z účtov 368
tis. Sk, náhrady poistného plnenia 135 tis. Sk, refundácie z minulých rokov 233 tisíc Sk,
dobropisované čiastky a vrátené výdavky minulých rokov (44 tis. Sk), výťažok z lotérii
a iných podobných hier (265 tis. Sk). Odvod z výťažkov stávkovej kancelárie platila
právnická osoba, sadzba odvodu je vo výške 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie
jedného roka.
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Granty a transfery vo výške 78.338 Sk boli účelovo viazané a ich čerpanie nasledovné:
Krajský úrad prispel na vojnové hroby, cestnú dopravu, životné prostredie a detské dopravné
ihrisko, Krajský školský úrad na Školský úrad, dopravné školám, vzdelávacie poukazy,
stravné, štipendium a dotácie školám, Ministerstvo vnútra SR na matriky, hlásenie pobytu
občanov a register, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na chránenú dielňu MsP, kanceláriu
prvého kontaktu a rodinné prídavky, Ministerstvo financií SR na cirkevnú školu a sociálne
zabezpečenie, Európsky sociálny fond na vzdelávanie pracovníkov MÚ (ECDL) a aktivačné
práce, MVaRR SR na rozvoj bývania, Fond sociálneho rozvoja SR na komunitnú sociálnu
prácu. Ďalej mesto získalo dar 2 tisíc Sk od spoločnosti Kobit na školskú jedáleň pri MŠ
a ocenenie Sociálny čin roka 2007 s finančnou odmenou 25 tisíc Sk od MSVaR SR.
Kapitálové príjmy boli dosiahnuté vo výške 40.509 Sk (85%) za rok 2007. Jednalo sa
o príjem z predaja objektov a pozemkov v meste. Kapitálové granty a transfery vo výške
23.088 tis. Sk boli získané z Úradu vlády SR, Krajského školského úradu, Slovenského zväzu
ľadového hokeja, MF SR, MVRR SR, Štátneho fondu rozvoja bývania a Environmentálneho
fondu. Mesto ich použilo na stavebné akcie ako multifunkčné ihrisko, rekonštrukcia
telocvične ZŠ M. Kukučína, rekonštrukcia a dostavba zimného štadióna, rekonštrukcia
ubytovne Šanca, 34 b. j., kanalizácia a vodovod v Záskali – Lány.
Bežné výdavky v odd. všeobecná verejná správa po úprave rozpočtu dosiahli čerpanie na
112% (37.013 tis. Sk). Išlo o výdavky na výkon samosprávy, spoločného obecného úradu,
štátneho fondu rozvoja bývania, vzdelávanie zamestnancov, hlásenie pobytu

občanov,

bankové poplatky, iné všeobecné služby a transakcie verejného dlhu. Výdavky na verejný
poriadok a bezpečnosť vo výške 5.301 tis. Sk (97%) zahŕňali policajné služby a požiarnu
ochranu. Mesto malo v majetku požiarne zbrojnice v prímestských častiach Mokradi, Kňažej
a Záskalí.
Výdavky v cestnej doprave (19.314 tis. Sk) boli za horizontálne dopravné značenie,
vybudovanie a údržbu retardérov, údržbu okružnej križovatky, údržbu dopravného značenia,
údržbu lavice Záskalie, údržbu kolonádneho mosta, opravu zástavok MAD, opravu zábradlí
a zvodidiel, zimnú údržbu ciest a chodníkov, odstraňovanie snehu a odvoz snehu, mestskú
autobusovú dopravu, bezplatnú dopravu v MHD pre bezpríspevkových darcov krvi. Skupina
výdavkov na cestovný ruch (651 tis. Sk) obsahovala turistický rázcestník, smerové tabule,
údržbu turistického značenia, vydanie sprievodcu a pexessa, kupóny na zľavu, účasť na
výstavách a prenájom kamery od OFZ, a. s.
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Výdavky na ochranu životného prostredia (14.660 tis. Sk, čerpanie 87%) predstavovali
nakladanie s odpadmi (zber odpadu, triedenie, uloženie, skladovanie, nákup odpadových
nádob), znižovanie znečisťovania (čistenie vodných tokov a kanalizácie) a čistenie verejného
priestranstva. Do skupiny výdavkov na bývanie a občiansku vybavenosť (17.449 tis. Sk)
patrili výdavky na rozvoj mesta (aktivačná činnosť, údržba detských ihrísk, údržba verejnej
zelene, prevádzka fontány), na verejné osvetlenie, svetelnú výzdobu, prevádzku verejných
WC, údržba tržných stánkov. Výdavky na rekreáciu, šport, kulúru a náboženstvo (26.200 Sk)
obsahovala nákup cien na športové podujatia, prenájom umelej trávnatej plochy, dotáciu
Mestským športovým zariadeniam a športovým klubom, medzi ktoré patrili: Basketbalový
klub Dolný Kubín, (760 tis. Sk), I.M.P. – A FC Dynamic (25 tis. Sk), Mestský hokejový klub
(70 tis. Sk), TJ Dolný Kubín – stolnotenisový klub (20 tis. Sk), Mestský šachový klub Dolný
Kubín (15 tisíc Sk), Mestský plavecký klub (25 tisíc Sk), ŠK Elkop WLC (40 tisíc Sk), TJ
Orava Dolný Kubín (80 tisíc Sk), Športový klub Meteor Dolný Kubín (45 tisíc Sk), Futbalový
klub mesta DK (759.583 Sk), Športový klub polície – vodné športy (45 tisíc Sk), Volejbalový
klub Orava (88.035 Sk), Športový klub Kubínska hoľa (30 tisíc Sk). Do tejto skupiny patrili aj
dotácie Mestskému kultúrnemu stredisku, folklórnemu súboru Rosnička, Základnej umeleckej
škole P. M. Bohúňa, Mestskému mládežníckemu parlamentu, občianskemu združeniu
T.A.R.G.O. občianskemu združeniu Filmový klub 23, občianskemu združeniu Inšpirácie,
Oravskému kultúrnemu stredisku, občianskemu združeniu kresťanských spoločenstiev
mládeže. Mesto sa staralo o údržbu pamätníkov (103 tisíc Sk). Na výdavky kultúrnych služieb
Mesto Dolný Kubín dalo 1.320 tis. Sk a patrili tu rôzne kultúrno-spoločenské podujatia
organizované mestom, odmeny členom Zboru pre občianske záležitosti, akcii uvítanie detí do
života, na propagačné materiály, tlač, kultúrne poukazy. Náklady na vysielanie Infoštúdia
predstavovali 3.100 tisíc Sk, ďalšie výdavky boli na údržbu domov smútku, členské príspevky
ZMODO, združeniu Región Tatry, združeniu náčelníkov MsP, CZEAV, Spišskej katolíckej
charite, Zväzu diabetikov, združeniu Downov syndróm, OZ Žubrienka, združeniu Laura,
CVČ Domček, OZ Úsmev ako dar, Slovenskému zväzu telesne postihnutých, OZ Šanca pre
Oravu a na údržbu cintorínov v meste.
Výdavky na vzdelávanie predstavovali 32.703 tis. Sk. Boli tu výdavky na materské školy
na uliciach Obrancov mieru, Na Sihoti, Námestí Slobody, Odbojárov, Chočskej a Záskalickej,
na školské jedálne pri uvedených materských školách, na základné školy Martina Kukučína,
Janka Matúšku, Komenského a na Ul. M. Hattalu, na školské kluby, ŠSZČ, školské stravovne,
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ZUŠ I. Ballu, ZUŠ P. M. Bohúňa, Centrum voľného času detí, ŠZŠ na Matúškovej ulici
a dotácia na neštátne školstvo v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímsko-katolíckej cirkvi
Biskupstva Spišské Podhradie.
Výdavky na sociálne zabezpečenie predstavovali 10.062 Sk (102%) a patrili tu skupiny
zariadenia sociálnych služieb KD, ZOS, opatrovateľská služba, prepravná služba, pomoc
občanom v hmotnej a sociálnej núdzi, komunitná sociálna práca, zariadenia sociálnych
služieb KOTVA I, KOTVA II, útulok STOP, ubytovňa ŠANCA, príspevky dôchodcom,
rodinám a deťom v krízových situáciách, rodinné prídavky, stravné, štipendium a učebné
pomôcky, sociálna oblasť.
Mesto Dolný Kubín v zmysle zákona č. 600/2003 Z.z. mohlo byť náhradným príjemcom
prídavku na dieťa, ak škola podala oznámenie o záškoláctve (17 a viac neospravedlnených
hodín v jednom mesiaci) alebo rodič nevyužíval prídavok na dieťa na účely tomu určené
(riadne sa nestaral o dieťa). Na základe rozhodnutia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
o zastavení vyplácania prídavku oprávnenej osobe, určí ako náhradného príjemcu mesto.
V roku 2007 išlo o 85 prípadov v našom meste (77.760 Sk pri prídavku 540 Sk na mesiac).
Rodičom, ktorí poberali dávku v núdzi mesto poskytlo dotáciu pre deti v predškolských
zariadeniach základných školách a špeciálnych základných školách. V roku 2007 bola
poukázaná aj čerpaná táto dotácia vo výške 743 tisíc Sk.
Kapitálové výdavky boli rozpočtované vo výške 84.429 ris. Sk a ich čerpanie bolo vo
výške 86.363 tis. Sk, t. j. 102%. Boli zrealizované nasledovné akcie: zákaznícke centrum
v budove mestského úradu, nákup osobného automobilu pre mestskú políciu, kamery pre
mestskú políciu, rozšírenie parkovacích plôch na Ul. Aleja Slobody (za Marínou), účelová
dotácia pre Technické služby na vybudovanie verejného priestranstva pri Slovenskej pošte,
zakúpenie a osadenie panelov, vybudovanie parkovacích plôch pri Gymnáziu P. O.
Hviezdoslava a pri Nemocnici s poliklinikou, vybudovanie detského ihriska na sídlisku
Bysterec, pešia kolonáda od Obchodnej akadémie až po Gäceľskú lavicu, dobudovanie
Námestia Jána Vojtaššáka, miestnej komunikácie Kuríny, časti prechodu cez vozovku pod
Baniskom, kanalizácie a vodovodu IBV Záskalie - Lány, vybudovanie druhej časti
inžinierskych sieti k 34 b. j. (nájomnej bytovke), dokončenie 34 b. j. na Brezovci,
vybudovanie detských ihrísk na Banisku a Brezovci – areál bývalej ZŠ Nemocná,
rekonštrukcia verejného osvetlenia, rozšírenie verejného osvetlenia na Ul. Chočskej a pri
obchodnom dome Rudea na Brezovci, vybudovanie zariadenia na využitie odpadového tepla
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zo zimného štadióna, rekonštrukcia šatní na zimnom štadióne, rekonštrukcia a dobudovanie
zimného štadióna, výmena okien na budove MŠ, rekonštrukcia strechy na budove školskej
jedálne pri ZŠ J. Matúšku, rekonštrukcia priestorov telocvične ZŠ na Ul. M. Hattalu, účelová
kapitálová

dotácia

Mestskému

kultúrnemu

stredisku,

vybudovanie

elektronického

zabezpečovacieho systému, rekonštrukcia budovy zariadenia opatrovateľských služieb na Ul.
Zochovej, rekonštrukcia ubytovne Šanca, úprava vozidla sociálneho taxíka pre zdravotne
postihnutých občanov.
Výsledok hospodárenia Mesta Dolný Kubín predstavoval zostatok (účtu 933) sumu
27.480.628,36 Sk. Zostatok účtu 231 – základný bežný účet v účtovníctve k 31. decembru
2007 predstavoval sumu 24.480.628,36 Sk. Z prebytku sa vylúčili účelové kapitálové
prostriedky na výstavbu viacúčelového ihriska (1.200 tisíc Sk), vybudovanie viacúčelového
školského ihriska a rekonštrukcie steny telocvične ZŠ M. Kukučína (1.600 tisíc Sk). Prebytok
rozpočtu sa rozdelil do sociálneho fondu vo výške 183.437 Sk, rezervného fondu
24.297.191,36 Sk a do fondu talentovanej mládeže v Dolnom Kubíne 200 tisíc Sk.

Obchod, služby, podnikanie
Dolný Kubín sa prezentoval na XIII. ročníku Veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour
v bratislavskej Inchebe v dňoch 18. – 21. januára 2007 spolu s ďalšími mestami Oravy
a desiatimi oravskými obcami. Andrea Filová z oddelenia pre regionálny rozvoj a cestovný
ruch Mestského úradu v Dolnom Kubíne pochvalne hodnotila prezentáciu lyžiarskoturistického strediska na Kubínskej holi novým propagačným materiálom. Mestský úrad
ponúkal v Inchebe aj rôzne materiály, ktoré vyšli v rámci projektu Mestského kultúrneho
strediska „Hranica iba čiara“. Išlo o pexesá, novú knihu, upomienkové predmety, ale aj
staršie pohľadnice mesta a jeho okolia. Nechýbali tiež reklamné materiály od domácich
podnikateľov.
Zväz hotelov a reštaurácií SR si zvolil v tomto roku za miesto svojej výročnej
konferencie a valného zhromaždenia hotel City Park v Dolnom Kubíne. Program pozostával
z tém ako eurofondy a cestovný ruch, skúsenosti zahraničného manažéra, produktový
marketing či riadenie ľudských zdrojov. Hotel City Park v Dolnom Kubíne je členom Zväzu
hotelov a reštaurácii SR, zúčastnil sa celoslovenskej súťaže, ale nezískal žiadne ocenenie.
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V meste Dolný Kubín pribudli

ďalšie obchody, napríklad supermarket – LIDL na

pozemku bývalých vojenských kasárni neďaleko Tesca. Pre verejnosť bol otvorený dňa 14.
júna 2007. V meste na Hviezdoslavovom námestí pribudol obchod s rybárskymi potrebami.
Spoločnosť IMPA otvorila v Dolnom Kubíne novú predajňu automobilov dňa 3. decembra
2007. Na Ul. Radlinského firma Sonus otvorila novú predajňu T-mobile dňa 30. novembra
2007. Kultúrny program na slávnostnom otvorení predajne zabezpečil husľový súbor ZUŠ P.
M. Bohúňa a folklórny súbor Skorušina.
Mestu Dolný Kubín chýbala čistiareň odevov už niekoľko rokov. V súčasnosti existovala
na Ul. Ťatliakovej len práčovňa a Na Sihoti (Bysterec) zberňa šatstva a prádla pre vyčistenie
v ružomberskej čistiarni. Prevoz do Ružomberka službu čistenia veľmi predražoval. Mesto
rozhodlo podporiť túto službu pridelením vhodných prevádzkových priestorov podnikateľovi,
ktorý bude čistiareň prevádzkovať.
V Dolnom Kubíne na ploche medzi železnicou a bývalým areálom ZVL Mokraď (na
ploche 78 811 m2) vyrastie nový priemyselný park. Spoločnosť Prymetall z Nemecka mala
záujem investovať v našom meste do výstavby závodu a prvé rokovania o výstavbe prebiehali
na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne dňa 30. marca 2007.
Jednou z významných spoločností so zahraničnou kapitálovou účasťou, ktorá pôsobí
v Dolnom Kubíne, je firma Dana Fluid Products Slovakia, s.r.o., vyrábajúca komponenty
pre automobilový priemysel. O možnostiach rozšírenia výroby rokovali dňa 5. apríla 2007
zástupcovia spoločnosti Dana Fluid Jozef Gaboš a Aldowardo Ferriera s vedením Mesta
Dolný Kubín, ktorého sa zúčastnil primátor mesta Ivan Budiak. Spoločnosť chcela rozšíriť
výrobu závodu v Dolnom Kubíne do roku 2011. Tým by v meste vznikli nové pracovné
príležitosti pre nezamestnaných v meste. Dolnokubínska spoločnosť Dana Fluid Slovakia sa
v auguste 2007 premenovala na Nobel Automotive Slovakia. Americká Dana Corporation
totiž predala divíziu, zameranú na výrobu palivových systémov, tureckému holdingu Orhan.
Noví majitelia prišli do Dolného Kubína dňa 17. októbra 2007 a na radnici ich prijal zástupca
primátora Roman Matejov. Predseda predstavenstva Orhan Murat informoval o pláne rozšíriť
výrobu a zamestnať približne o dvojnásobok ľudí.
Firma Kobit Jaroslav Nožička, ktorá v Dolnom Kubíne pôsobila už desať rokov, otvorila
dňa 4. októbra 2007 novú výrobnú halu. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili konateľ dcérskej
spoločnosti Ján Zajac, primátor mesta Dolný Kubín Ivan Budiak a obchodní partneri.
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Dolnokubínsky priemyselný park v Mokradi sa rozrástol o ďalšieho investora –
spoločnosť Prymetall, ktorá v piatok 9. novembra 2007 slávnostne otvorila prvé rezacie
centrum v Strednej Európe. Slávnostného spustenia výroby a otvorenia novej haly sa
túčastnili riaditeľ nemeckej materskej spoločnosti Prymetall NA Group Michael Hoppe
a primátor mesta Ivan Budiak. Spoločnosť Prymetall NA Group je svetovým lídrom
v zásobovaní meďou a medených zliatin, pričom hlavným zameraním je výroba medených
katód. V Dolnom Kubíne produkovala mosadzné a medené pásky pre odberateľov Utilux
v Dolnom Kubíne, SEZ, a. s. v Dolnom Kubíne, firmy v Krakove a Košiciach.
Mesto Dolný Kubín poskytovalo pre občanov, ktorí nemali doma internet, ale súrne
potrebovali informácie, bezplatný internet cez terminály na Hviezdoslavovom námestí a pri
obchodnom dome COOP Jednota na Radlinského ulici. Cieľom terminálov bolo poskytnúť
občanom informácie o činnosti samosprávy, Žilinského samosprávneho kraja a ďalších
inštitúciách, o turistických možnostiach v regióne, kultúrnom a spoločenskom dianí
i cestovných poriadkoch.
V Dolnom Kubíne sa konali tradičné trhy – Veľkonočný, Kubínsky, Katarínsky,
Vianočný a pod. Súčasťou Kubínskeho jarmoku a Dní mesta Dolný Kubín bol opäť veľký
autosalón. Predviedlo sa na ňom 14 značiek automobilov s päťdesiatimi vozidlami. Boli tu
autá rôznej veľkosti, novinky ako Citroen Crosser, Kia Ceed a autosalón okrášlili aj dva
kabriolety značiek Alfa Romeo Spider a Volkswagenu Eos. Usporiadateľom autosalónu bola
firma PB Dolný Kubín v spolupráci s mestom Dolný Kubín. Vianočné trhy v Dolnom Kubíne
sa konali v dňoch 18.-22. decembra 2007 na Hviezdoslavovom námestí. Primátor mesta Ivan
Budiak pozval všetkých Dolnokubínčanov na primátorský punč a kultúrny program v podaní
žiakov základných umeleckých škôl v meste.
V prvej polovici novembra 2007 sa konal Medzinárodný odborný veľtrh cestovného ruchu
a hoteliérstva MADI TRAVEL MARKET 2007 – 2014 v Prahe. Mesto Dolný Kubín
predstavili na slovenskom workschope pracovníci referátu cestovného ruchu a Turistickej
informačnej kancelárie Viera Húsková a Andrea Barienčíková. Návštevníkov sa snažili
motivovať svojimi propagačnými materiálmi, mapami, ale aj ponukou zliav tzv. City card
Dolný Kubín, ktoré im budú poskytnuté pri návšteve nášho mesta. Najväčší záujem bol
o zimné športy, turistiku a cyklotrasy.
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Mária Tomanová prevádzkovala obchod s hokejovou výstrojou a popritom sa venovala
vyšívaniu na stroji. Najväčší záujem bol o jej vyšívané krstné košieľky a vrecúška z ekokože
na šperky. Veľký záujem bol aj o uteráky s vyšitým menom toho, komu sa darujú.
Každý rok v Dolnom Kubíne vznikali nové firmy a zanikali staršie, alebo sa
transformovali. Medzi nové podnikateľské subjekty v Dolnom Kubíne roku 2007 patrili:
PRAGMONT s.r.o., V – PRODUCT s. r. o., GOLDEN STAR, s. r. o., IMPULZ MEDIA, s. r.
o., LANDGEO, s. r. o., LIONSTAV, s. r. o., SpinaMed, s. r. o., ASBA, s. r. o., Asset
Management, s. r. o., Bossan, s. r. o., WORLD MAGIC, s. r. o., DKM Agro, s.r.o., ISY 3P, s.
r. o., RARAREAL, s. r. o., AMI-REALITY, s. r. o., BAZ, s. r. o., BE-KEŠ, s. r. o., BHM
Slovakia, s. r. o., Boris Trans, s. r. o., DAMIZA, s. r. o., DEMO-DK, s. r. o., ELEINŠTALA,
s. r. o., ENERGY 5, s. r. o., JK MERY, s. r. o., LK-STAVBY, s. r. o., A++, s. r. o.,
COSMETICS NIRVÁNA, s. r. o., Elektro a spol Dolný Kubín, s. r. o., G & L Reality s. r. o.,
GG tools, s. r. o., H-K Staving, s. r. o., HR Services, s. r. o., MRJ, s. r. o., NZ Elektro, s. r. o.,
ORAVA REAL profit, s. r. o., Orava Tour, s.r. o., SEVERAN, s. r. o., D.O. Slovakia s. r. o.,
DEANEIRA, s. r. o., EKOPELET, s. r. o., EMU projekt a. r. o., Finkotek, s. r. o., KUCBEL
SK, s. r. o., MYTRA, s. r. o., NOALI, s. r. o., AUTO Slovakia, s. r. o., CONSULTAX PKK,
s. r. o., 2 PS, s. r. o., ALEJKA s. r. o., European Propera Investment Company, s. r. o.,
Roofing, s. r. o., A.R.T. Development, s. r. o., Slovak Euro Consulting, s. r. o., TaP, s. r. o.,
BRUGL, s. r. o., FOR – STRAS, s. r. o., LIPEX, s. r. o., ORAVIS, s. r. o., Realitná investičná
spoločnosť, s. r. o., RP – WOOD, s. r. o., ADYL s. r. o., Dolný Kubín. Net, s. r. o.,
DREVOMAN, s. r. o., EKO FM plus, s. r. o., Entepro, s. r. o., CHIRPRO, s. r. o., ELITCargo,
s.r.o., ERF, s. r. o.GASTROMAN, s. r. o.,KOBURK, s. r. o., M3 - stavebná a obchodná
spoločnosť, s. r. o.
Zanikli podnikateľské subjekty: T.I.N.K.A, s.r.o., QUATTRO, s. r. o., Benetton Slovakia,
s. r. o., DUCO, s. r. o., GLOBTRADE, s. r. o. , GRIMEX, s. r. o. HESINKO TEX, s. r. o.,
MEGHA, s. r. o., SLOVUKRA, s. r. o., ALEX - PÁNSKA MÓDA, s. r. o., EURO – Lesting,
s. r. o.

Nezamestnanosť
Na začiatku roka 2007 evidoval Úrad práce 736 uchádzačov o prácu v Dolnom Kubíne.
Miera nezamestnanosti predstavovala 7,95%. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Dolnom
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Kubíne poskytoval služby zamestnanosti sprostredkovaním zamestnania na nahlásené voľné
pracovné miesta, poradenstvom, vzdelávaním pre trh práce a podporoval vytváranie
pracovných miest.
Miera nezamestnanosti

na Dolnej Orave v I. štvrťroku 2007 oproti minulému roku

výrazne klesla. Kým pred rokom bolo v okrese 2250 ľudí nezamestnaných, na konci februára
2007 evidoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 1650 nezamestnaných. Miera
nezamestnanosti tak poklesla o 3,5%, z vlaňajších 12,8% na súčasných 9,15%. Podobne sa
vyvíjala aj nezamestnanosť v meste Dolný Kubín. Na začiatku roka 2007 bola miera
nezamestnanosti 7,95%, Kým vo februári 2006 bolo bez práce 934 Dolnokubínčanov, vo
februári 2007 bolo nezamestnaných 705 Dolnokubínčanov. Miera nezamestnanosti v meste
dosiahla 7,48%. Najviac nezamestnaných (103) bolo vo veku 40-44 rokov. Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny naďalej organizoval odborné kurzy pre nezamestnaných ako napr.
kurzy na počítače, účtovníctvo pomoc v podnikaní v oblasti cestovného ruchu a pod. Podľa
slov riaditeľa ÚPSVR Jozefa Bajčičáka bol záujem podnikov o robotnícke profesie ako
zvárač, lakírnik, nástrojár, murár, pokrývač a pod.
K 30. septembru 2007 evidoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne
575 uchádzačov o zamestnanie s trvalým pobytom na území mesta Dolný Kubín, z toho 342
žien a 233 mužov, čo predstavovalu mieru nezamestnanosti 6,1%. Pokles nezamestnanosti bol
dôsledkom zvýšenia počtu zamestnancov vo viacerých firmách mesta, či blízkeho okolia.
Nárast zaznamenali firmy Elkop s. r. o., MIBA Sinter Slovakia, a. s., Key Plastics, s. r. o.
a SEZ, a. s. Dolný Kubín.
Dňa 22. marca 2007 sa konala VIII. burza práce EURES, ktorá si získala záujem najmä
mladých ľudí, uchádzajúcich sa o zamestnanie v zahraničí. Bližšie informácie o burze dávali
záujemcom zamestnanci Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne Dušan
Krška a Lýdia Valachová.
Personálna agentúra Trenkwalder v rámci projektu „Práva ´07 Tour“ ponúkala v Dolnom
Kubíne prácu nezamestnaným. Priamo informovala o podmienkach sezónnej práce v Čechách
a Maďarsku. Záujem Dolnokubínčanov bol veľký, zaregistrovalo sa 125 ľudí. Podobne aj iné
agentúry publikovali na stránkach týždenníka Orava v titulke inzercie ponuky na prácu
v zahraničí. Najčastejšie sa jednalo o krátkodobé a príležitostné ponuky na robotnícke
profesie.
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Záhradkárstvo, poľnohospodárstvo, veterinárstvo
Tohtoročná zima 2007 sa na zimu ani nepodobala. Denné teploty dosahovali aj desať
stupňov a záhradkári sa neradovali. Z pôdy klíčili prvé jarné kvety, cibuľoviny, sirôtky, začali
pučať rododendróny, magnólie a iné okrasné i ovocné stromy. Príchod holomrazov bez
snehovej pokrývky by bol na rastliny nebezpečný. Podobný prípad záhradkári zažili v roku
2003, keď po dažďoch v zime prišli mrazy a vymrzlo 30% okrasných drevín. Vynikajúci
dolnokubínsky záhradník Ing. Samuel Vaňo doporučoval háklivejšie rastliny ochrániť pred
náhlym mrazom, aby nevymrzli od koreňa. Vhodné bolo zakrytie rastlín čečinou, senom,
slamou, tkaninami, len nie igelitom. Na jar sa netreba ponáhľať s vyhadzovaním, lebo
niektoré okrasné dreviny sa prebudia koncom júna a kvitnú. Dňa 25. januára 2007 po silnom
vetre prišlo husté sneženie. V meste počas dňa napadlo 25 cm snehu na mokrý podklad.
V polovici júna 2007 vyhlásilo mesto po niekoľkoročnej pauze súťaž o najkrajší letný
panelákový balkón. Komisia na čele so zástupcom primátora si do konca augusta prezrela
všetky bytovky v meste a dňa 13. septembra 2007 vyhlásila za najkrajší balkón rodiny
Trnovcovej na Okružnej ulici č. 2061. Balkón Anny Trnovcovej bol malou oázou pre
popínavé dreviny, pavinič, granátové jablko, asparágus, paradajky, rozmarín i levanduľu.
Vecnými cenami boli odmenení ďalší deviati majitelia kvetinových balkónov.
Riaditeľ Technických služieb mesta Dolný Kubín Ing. Marián Sabo dosiahol unikátny
záhradkársky úspech. Po dvanástich rokoch pestovania citrónovníka vo svojej kancelárii
vyrástol plod – citrón, ktorý mal váhu 800 gramov. M. Sabo okrem citrónovníka pestoval aj
banánovník, z ktorého dosiahol plody a granátové jablko.
Chovateľom domácich zvierat pribudla od nového roku 2007 povinnosť oznámiť
Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe v Dolnom Kubíne prípady domácej zakáľačky
ošípaných. Doteraz boli domáce zakáľačky ošípaných osobnou záležitosťou chovateľa.
Štátny veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne mal 83 zamestnancov a patril
medzi najväčšie svojho druhu na Slovensku. Rozsah činnosti ústavu je široký, zjednodušene
reťazec: zviera – výrobok z neho alebo jeho produkt – konzument. Na oddelení serológie –
virológie sa zisťovalo, či je zviera zdravé, či produkuje zdravé mlieko atď. V minulom roku
zamestnanci ŠVPÚ overili 130 tisíc vzoriek a vykonali 300 tisíc vyšetrení. Medzi vyšetrenia
hradené štátom patrilo vyšetrenie na trichinelózu, ktorému sa musia podrobiť aj ošípané
z domácich zabíjačiek. Ak chce niekto predávať med alebo syrové korbáčiky, musí si
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vyšetrenie zaplatiť sám. Zvoz vzoriek do Dolného Kubína zabezpečovali pracovníci iných
inštitúcií alebo sám majiteľ osobne a pochádzali z okolia Trenčína, Žilinského kraja po
Poprad, Kežmarok a Rožňavu. Najviac vzoriek vyšetrovali na odbore chémie, výživy
a cudzorodých látok, kde sa venovali vzorkám potravín, krmív, vody a pod. Na odbore
zdravia zvierat vyšetrovali a diagnostikovali ochorenia zvierat vrátane tých, ktoré by mohli
byť prenosné na človeka. Diagnostike sa venujú oddelenia ako patológia, histológia,
serológia, virológia a parazitológia. Mikrobiologickému a chemickému skúmaniu podrobia
vzorky potravín na odbore hygieny potravín. Najmladším v ústave je odbor molekulárnej
biológie, kde sledovali baktérie, vírusy, geneticky modifikované potraviny a krmivá. Ústav
zisťoval predispozíciu baranov a oviec na scrapie, ochorenie podobné kravskej BSE. Vďaka
genetickému zisťovaniu je plemenný baran alebo ovca s nevhodným genotypom vyradený zo
stáda, aby sa znížilo riziko výskytu ochorenia. Ústav je vybavený špičkovou technikou. Pri
pitve zvierat zažili zamestnanci ústavu kuriózne situácie. Napríklad v jednom cirkuse zdochla
ťava, priviezli ju do Dolného Kubína na pitvu a pre jej veľkosť ju museli pitvať na korbe
nákladného auta. Pitvali pštrosa, medveďa, rysa, vlka, líšky, psov atď. Jedna žena poslala do
laboratória vzorku bravčovej masti na vyšetrenie na besnotu s pripomienkou, že keď ju jej
nevesta zjedla „zbesnela“.
Chovateľov oviec v roku 2007 na Malom Bysterci a v Beňovej Lehote dvakrát nemilo
prekvapili svorky vlkov. Dňa 11. augusta 2007 Slávka Kostrošová pásla 46 oviec asi päťsto
metrov od záhradkárskej osady Lieskovec na Bysterci. Svorka vlkov napadla stádo a jedenásť
oviec usmrtila. Slávka predtým pri pasení stretla aj medveďa v týchto končinách, ale vlci jej
nahnali poriadny strach. Podľa tajomníka Slovenského poľovníckeho zväzu Orava Ing. Jána
Rešutíka vlci a medvede na Orave sú premnožené a ich počet treba regulovať odstrelom. Dňa
9. decembra 2007 napadla svorka vlkov stádo 35 oviec chovateľa Jána Lavríka v Beňovej
Lehote. Za obeť im padlo 20 oviec. Žiaľ ovce sa pásli bez dozoru chovateľa aj psa.
Regionálny spolok včelárov Slovenska v Dolnom Kubíne usporiadal v dňoch 24.-25.
augusta 2007 výstavu včelárskych potrieb spojenú s ochutnávkou včelích produktov (med,
medovina, propolis, peľ...) s možnosťou ich zakúpenia.
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Školstvo
Rady škôl v meste Dolný Kubín boli doplnené novozvolenými poslancami nasledovne:
Ján Briestenský, Ing. Anton Krákorník a Ing. Peter Ostrihoň na ZŠ a MŠ Kňažia, MUDr.
Peter Šulej, Michal Lavrík a MUDr. Juliana Gregová v ZŠ Martina Kukučína, Ing. Dalibor
Pelach, Mgr. Juraj Jonák a Mgr. Roman Matejov v ZŠ Janka Matúšku, PaeDr. Jozef Bajčičák,
Ing. Anton Krákorník a MUDr. Eva Hrudová v ZŠ na Ul. Martina Hattalu, Ing. Ľudovít
Behula, Ing. Ján Šimún a Ing. Pavol Heško v ZUŠ P. M. Bohúňa, MUDr. Juraj Štefák, Ing.
Dalibor Pelach a Mgr. Boris Lettrich v ZUŠ I. Ballu, MUDr. Metod Kulich v Združenej
strednej škole, Ing. Pavol Heško v Strednom odbornom učilišti strojárskom, MUDr. Eva
Hrudová v Obchodnej akadémii, MUDr. Juraj Štefák v Gymnáziu P. O. Hviezdoslava, Mgr.
Gustáv Turčina v Strednej zdravotníckej škole, Mgr. Juraj Jonák v Združenej strednej škole
obchodu a služieb, Ing. Peter Ostrihoň a Ing. Ľudovít Behula v MŠ Obrancov mieru, MUDr.
Juliana Gregová a Michal Lavrík v MŠ na Sihoti, Mgr. Boris Lettrich a Ing. Alena Skirčáková
v MŠ Námestie Slobody, PaeDr. Jozef Bajčičák a MUDr. Metod Kulich v MŠ Odbojárov,
Ing. Ján Šimún a Mgr. Juraj Jonák v MŠ na Ul. Chočskej, Ján Briestensky a Ing. Pavol Heško
v MŠ na Ul. Záskalickej, Ing. Alena Skirčáková a Mgr. Gustáv Turčina v Domčeku – Centre
voľného času detí a mládeže.
Dňa 20. februára 2007 sa konali voľby Územnej školskej rady pri Žilinskom
samosprávnom kraji. Do jedenásť-člennej rady bolo zvolených šesť Oravcov, medzi nimi
Vladimír Klocok z Dolného Kubína.

Územná školská rada je iniciatívnym a poradným

samosprávnym orgánom. Vyjadruje a presadzuje verejné záujmy miestnej samosprávy
a záujmy rodičov, pedagogických pracovníkov i ďalších zamestnancov škôl a školských
zariadení, žiakov a študentov v oblasti výchovy a vzdelávania. Vyjadruje sa ku kompetencii
rozvoja škôl a školských zariadení, k rozpisu finančných prostriedkov poskytnutých školám,
k profesionálnym, materiálnym a sociálnym podmienkam zamestnancov škôl a školských
zariadení, k požiadavkám ŽSK na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vyučovacích služieb
a k spôsobu úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu, k návrhom na zriaďovanie
a zrušovanie škôl a školských zariadení, na zavedenie študijných a učebných odborov
a zameraní, k správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na školách.
Pri príležitosti Dňa učiteľov 28. marca 2007 sa konalo slávnostne stretnutie primátora
mesta Dolný Kubín Ivana Budiaka s učiteľmi – dôchodcami v obradnej sieni MÚ. Niektorí

36

dolnokubínski učitelia po odchode na dôchodok dosiahli významné úspechy v kultúrnej
práci. Blažena Mikšíková písala rozprávky pre deti, Otília Štepitová bola publikačne činná
a významnou osobnosťou Klubu mladých literátov v meste, Jozef Kráľ sa realizoval ako
spisovateľ atď. Na stretnutí zaspomínali na svoju aktívnu pedagogickú činnosť, lebo láska
k povolaniu učiteľa bola doživotná. Sviatok učiteľov v našom meste uzavrel v Mestskom
kultúrnom stredisku koncert žiakov ZUŠ Ivana Ballu venovaný pedagógom.
Mesto Dolný Kubín vyhlásilo anketu o učiteľa roku 2007. Všetky materské, základné
i stredné školy nominovali svojich najlepších učiteľov na tento titul. V kategórii „Učiteľ
materskej školy“ boli nominované Kamila Nepšinská, Monika Hanušniaková, Nella
Michalicová, Eva Šaligová, Oľga Furindová, Ľudmila Tomášková a Viera Šaligová.
Spomedzi pedagógov základných škôl

vybrali ich kolegovia Martina Rázgu, Jindřicha

Lonského, Máriu Andrisovú, Ľubicu Chmelíkovú a Dášu Badáňovú. V kategórii učiteľ
strednej školy ocenenie dostali Jozef Medvecký, Eleonóra Kaľavská, Viera Porvazníková
a Margita Koklesová. Medzi najlepších vychovávateľov sa zaradili Ľudmila Potočanová, Ján
Pečeňák, Anna Sobčáková, Anna Vešelényiová a Marta Pechová. Zo základných umeleckých
škôl boli ocenené Mária Hrnčiarová a Klára Hromádková. Vedenie mesta a poverená komisia
vybrala z nominovaných učiteľov Ľubicu Chmelíkovú za učiteľku roka 2007.
Ministerstvo školstva SR udelilo mimoriadnu finančnú odmenu dvom dolnokubínskym
základným školám – ZŠ na Ul. M. Hattalovej (25 tisíc Sk) a ZŠ M. Kukučína (10 tisíc Sk) za
mimoriadne výsledky žiakov počas uplynulého školského roka. Podľa vyjadrenia riaditeliek
Magdalény Kubisovej a Kataríny Števonkovej v školách organizovali aktivity, do ktorých sa
zapájali nielen žiaci ale aj rodičia. Školy vyhotovovali projekty, mali školský parlament,
školský časopis, poriadali vzdelávacie kurzy a tvorivé pracovné dielne. Žiaci dosahovali
vynikajúce

úspechy

v športových

a vedomostných

súťažiach

a olympiádach,

školy

spolupracovali s poľskými školami v Limanovej, Zarzecze a českou školou v Zlíne. Školy
použili finančné prostriedky na nákup kníh a športových potrieb.
Základná škola na Ul. Martina Hattalu v Dolnom Kubíne mala 591 žiakov, 30
záujmových útvarov, zapojila sa do 14 vedomostných súťaží a 7 športových súťaží. Vo
vedomostných súťažiach boli úspešní žiaci Andrej Kováč, Pavol Studenič, Jakub Homolka,
Miroslav Hutár, Martin Katreniak, Mária Bušová, Eva Dobáková, Ján Bernaťák, Filip Lipka
Andrej Mičán, Veronika Kostolanská, Jana Potocká, Rastislav Záhradník, Matej Harezník,
Miloš Lazorík, Laura Šinálová, Andrej Diežka, Lucia Baleková, Jakub Vrábeľ, Barbora
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Valečíková, Lenka Bystričanová, družstvá žiakov v cezpoľnom behu, futbale, basketbale
a vybíjanej. Soňa Fandáková a Jozef Mužila boli úspešní šachisti na okresnej súťaži. V súťaži
„matematický klokan“ bolo úspečných 15 riešiteľov a v pytagoriáde 18 riešiteľov. Na súťaže
pripravovali žiakov učitelia Mihálová, Celecová, Kubisová, Homolková, Jaňáková, Šošková,
Rábotová, Krupáš, Palková, Remková, Bohmerová, Švábyová, Kováč, Kubis, Chmelíková
a Lupáková.
Škola bola úspešná v projekte „Poznáš svoje mesto?“. Dobre sa umiestnila a získala
dvadsaťštyri tisíc korún na projekt. Ďalších dvadsaťtisíc korún získala škola na projekt
„Buďme hrdí na svojich predkov“ z Konta Orange. Učiteľky Mariana Lovasová a Eva
Smolková vymysleli pre svojich žiakov pútavé aktivity, ktoré spestrili vyučovanie. Projekt
„Poznáš svoje mesto?“ sa realizoval vo 4. ročníku na hodinách vlastivedy a prírodovedy.
Štvrtáci sa hravou formou oboznámili s históriou i súčasnosťou nášho mesta, s jeho
architektúrou, službami, dopravou, školstvom, športovými a kultúrnymi možnosťami. Pátrali
po významných osobnostiach mesta. V prírodovednej časti urobili prieskum okolitého
životného prostredia, zaznamenali rastliny a živočíchy, ktoré sa v okolí vyskytovali. Projekt
„Buďme hrdí na našich predkov“ bol zameraný na Dolný Kubín a okolité oravské dedinky,
ktoré sa stali rodiskom mnohých významných osobností. Projekt bol zameraný na ich
spoznávanie, zdokumentovanie získaných informácií, vytvorenie vlastných kníh – klasických
či digitálnych a tiež prezentácií. Hodiny boli realizované nielen v triedach, žiaci navštívili aj
pamätné miesta týchto významných osobností, Literárne múzeum P. O. Hviezdoslava,
Oravskú knižnicu A. Habovštiaka, Čaplovičovú knižnicu, rodný dom M. Kukučína, pamätnú
izbu T. H. Florina a historický cintorín. Ôsmaci počas projektu pracovali na pozíciách
spisovateľ, ilustrátor, redaktor, moderátor, fotograf, kameraman a novinár.
„Neučíme sa pre školu, ale pre život“, to je motto ZŠ na Ulici Martina Hattalu v Dolnom
Kubíne, v ktorej prevláda radosť, tvorivosť, zodpovednosť, iniciatíva, túžba po vzdelaní,
vzájomná pomoc a spolupráca celej komunity. Vyrovnaný partnerský vzťah je založený na
objektívnej dôvere a vzájomnej pomoci, čo sa prejavovalo v edukačnom procese aj
v mimoškolských aktivitách. Dňa 19. januára 2007 sa konal prvý rodičovský ples a vydaril sa.
O dobrú náladu sa postarala hudobná skupina Rebeca, tanečný skupina Flamengo z Banskej
Bystrice a kreatívni moderátori manželia Janigovci.
Žiaci 8. C triedy na ZŠ Hattalovej vypracovali projekt pod názvom „Bezpečná cesta“ pod
vedením učiteľky D. Facunovej a prezentovali ho pred primátorom mesta Ivanom Budiakom
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a vedúcou odboru školstva MÚ Máriou Dudákovou dňa 8. marca 2007. Problémom, ktorým
sa žiaci zaoberali, boli chýbajúce chodníky ku ZŠ na Ul. Hattalovej a riešenie dopravnej
bezpečnosti v okolí školy. Siedmaci pod vedením učiteľky Želmíry Palkovej riešili problém
fajčenia a alkoholizmu mladistvých. Do projektu „Občan“ je škola na Ul. Hattalovej zapojená
už tretí rok. Tento projekt je zameraný na výchovu mládeže k demokratickému občianstvu.
Deti amerických vojakov z európskych základní NATO v Taliansku, Nemecku a Anglicku
vo veku od 14 do 18 rokov prišli počas jarných prázdnin do Dolného Kubína. Navštívili ZŠ
na Ul. Hattalovej. Deti pomáhali pri oprave lavičiek, preliezok a hojdačiek v detskom ihrisku,
žiaci z Hattalovej im pripravili športové podujatia a klubové stretnutia, na ktorých
komunikovali v angličtine o slovenskej kultúre, tradíciách a zvykoch. Dokonca mali možnosť
absolvovať niekoľko vyučovacích hodín, aby spoznali jeho priebeh na slovenskej škole.
Návšteva mladých Američanov sa uskutočnila v rámci projektu, na ktorom sa podieľali ZŠ na
Ul. M. Hattalu a cirkevný zbor Jednoty bratskej v Dolnom Kubíne.
ZŠ na Ul. M. Hattalu pripravila zaujímavý projekt „Športom k vzájomnému poznaniu
života detí z prihraničných regiónov“ cez program iniciatívy spoločenstva Intereg IIIA
(slovensko-poľský). Partnerské školy z Dolného Kubína a poľskej Zarzecze uskutočnili
športovo-turisticko-poznávacie stretnutie žiakov a pedagógov v Dolnom Kubíne i v Zarzecze.
ZŠ na Ul. M. Hattalu zorganizovala v dňoch 23.-25. mája 2007 medzinárodné stretnutie
žiakov a učiteľov z Česka a Poľska v rámci projektu Sokrates v Dolnom Kubíne. Vedúcou
projektu bola riaditeľka školy M. Kubisová a učiteľky Ž. Palková a M. Rábotová. Deti
absolvovali športové súťaže, návštevu Oravského hradu, kultúrny program a učitelia si
vymieňali pedagogické skúsenosti. Podobné stretnutie si naplánovali na budúci rok v českom
Zlíne.
Dňa 12. júna 2007 sa konalo vyhodnotenie projektových úloh siedmakov a ôsmakov ZŠ
na Ul. M. Hattalovej pod názvom „Projekt Občan“. V odbornej porote práce žiakov
posudzovali viceprimátor Roman Matejov, vedúca odboru školstva Mária Dudáková,
celoslovenská koordinátorka projektu Marcela Maslová, učiteľky Dana Facunová a Želmíra
Palková. Medzi víťazné projekty patrili: „Piješ, fajčíš, zdravie si ničíš“ (siedmaci) a
„Bezpečná cesta do školy“ (ôsmaci).
ZŠ na Ul. M. Hattalu vypracovala projekt pod názvom „Športom k vzájomnému
poznávaniu života detí z prihraničných regiónov“, zameraný na vzájomné kontakty so školou
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v poľskej Zarzecze pri meste Žywec. Tak sa uskutočnila návšteva poľských detí v Dolnom
Kubíne a dolnokubínskych detí v partnerskej škole v Zarzecze v novembri 2007.
Základná škola Martina Kukučína v Dolnom Kubíne mala 764 žiakov, 44 záujmových
útvarov a zapojila sa do 11 vedomostných a 9 športových súťaží.

Vo vedomostných

súťažiach boli úspešní žiaci Júlia Dúhová, Júlia Kokošková, Kristián Kormaňák, Patrik
Smoleň, Šárka Šuvadová, Adam Janák, Matej Bajdich, Filip Čajka, Jozef Škrabala, Andrej
Košarišťan, Michal Sopúch, Juraj Kvas, Monika Kubalová, Mária Kubalová, Lucia Tvarožná,
Alžbeta Labudová, Zuzana Vodičková, Dominika Vlčáková, Monika Trnkócyová, Mária
Žúborová a Alžbeta Labudová. V športových súťažiach žiaci dosiahli vynikajúce umiestnenia
vo volejbale, basketbale, futbale, stolnom tenise, šachu, streľbe zo vzduchovky (Matej
Grožanič), cezpolnom behu, atletike (A. Záhradník, V. Kvietková, M. Vajdík, L. Kaco). Do
súťaží pripravovali žiakov učitelia Michaligová, Ďurkovičová, Jollová, Halamčeková,
Sagálová, Brnčalová, Šumský, Jurčová, Bezáková, Hlavatíková, Števonková, Babicová,
Nosková, Haučová, Rázga, Üvegeš.
Škola patrila medzi tisícku základných škôl na Slovensku, ktoré boli vybraté koncom
apríla 2007 do projektu „Stromy poznania“. Jednalo sa o projekt Lesov Slovenskej republiky
a Ministerstva školstva SR a v rámci neho sú pri školách vysádzané malé arboréta pre
skrášlenie okolia školy. Arborétum obsahovalo sadenice buka, smreka, duba a jedle, ktorá
bola považovaná za kráľovnú našich lesov.
V dňoch 15.-16. júna 2007 navštívili mesto Dolný Kubín dve desiatky žiakov
z Limanovej s piatimi učiteľmi. Opätovali tak aprílovú návštevu detí z dolnokubínskej ZŠ M.
Kukučína v rámci projektu „Hranica iba čiara“ INTERREG III A, ktorý realizuje Oravská
knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Žiaci z Limanovej navštívili knižnicu, múzeum
a nakoniec školu „Kukučínku“. V škole sa konali tvorivé pracovné dielne tradičných
slovenských výtvarných techník a remesiel. Vyskúšali si drôtikovanie, prácu s papierom
a vyrobili handrové bábiky. V priestoroch školskej knižnice zažili „Noc s Andersenom“
a priateľstvá utužili na diskotéke. Na druhý deň navštívili Oravský hrad.
Deviataci zo ZŠ M. Kukučína (Jakub Krúpa, Martvoň, Piňák a Ladňák) sa zaslúžili
o vyčistenie a úpravu židovského cintorína v Dolnom Kubíne. Potrebné pracovné náradie im
požičali

na

rímsko-katolíckej

fare.

O tri

židovské

cintoríny

na

Orave,

vrátane

dolnokubínskeho, sa starala Albína Pániková z Dolného Kubína za pomoci občianskeho
združenia SOS - záchrana židovských pamiatok na Slovensku.
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ZŠ M. Kukučína si pripomenula dňa 19. októbra 2007 na slávnostnej akadémii
v Mestskom kultúrnom stredisku 40. výročie založenia. Zišlo sa tu okolo 200 pedagógov
a hostí, medzi nimi Wieslav Stanek a Halina Matras z družobného mesta Limanova. Kultúrny
program im pripravili žiaci ZŠ, moderovali učitelia Jarmila Ľorková a Michal Tomáš.
Primátor mesta Dolný Kubín odovzdal riaditeľke Kataríne Števonkovej pri tejto príležitosti
šek v hodnote 40 tisíc Sk ako dar škole od mesta. ZŠ M. Kukučína nazývali v meste
„Kukučínka“. Za 40 rokov na škole pracovalo 217 pedagogických a 66 prevádzkových
zamestnancov. Vo funkcii riaditeľov sa vystriedali Emil Urbanič, Elena Siková, Stanislav
Markovič, Pavel Gachulinec, Darina Balleková a Katarína Števonková.
Základná škola Janka Matúšku v Dolnom Kubíne mala 673 žiakov, 30 záujmových
útvarov, zapojila sa do 16 vedomostných a 9 športových súťaží. Vo vedomostných súťažiach
boli úspešní žiaci Adriana Mudrončíková, Eva Kováčová, Michal Ponuríni, Paulína
Grobarčíková, Zuzana Melicherčíková, Zuzana Hábeková, Aneta Kňazúrová, Laura
Krámerová, Filip Kosmeľ, Roman Zámečník, Stanka Pukáčová, Juraj Jonák, Marika
Povalová, Patrik Krivulčík, Denisa Floreková, Matej Kohár, Eva Slančíková, Henrieta
Hrnčiariková, Beáta Bohucká, Eva Kováčová, Paulína Škradová, Roman Jadroň, Ivana
Slavkovská, Miroslav Bohucký a Natália Palugová. V športových súťažiach žiaci dosiahli
vynikajúce umiestnenia vo volejbale, basketbale, vybíjanej, stolnom tenise, futbale a
floorbale. Na súťaže pripravili žiakov učitelia Zrnčíková, Dudáková, Markovičová,
Bartošová, Draganová, Vojtaššáková, Machaj, Michalková, Kocholová, Nociar, Vrašťák,
Kútiková, Stripajová, Štelbacká, Eliašová, Kaľavský, Kocholová a Lakoštík.
Škola využívala projekty ako jednu z možností širšie rozvíjať činnosť školy tam, kde by to
bez finančných prostriedkov nebolo možné. V rámci projektu „Podpora vzdelávania“, ktorý
ponúkala City Bank školám sa zapojila do činnosti vlastným projektom „Každý týždeň niečo
nové v knižnici“ pod vedením Irmy Henselovej. Výsledkom boli podujatia ako: „Kreslo pre
hosťa, Snívajte s nami, Relaxujme spolu, Práca s knihou v najrozmanitejších formách“. Dňa
19. apríla 2007 sedel v kresle pre hosťa spisovateľ pre deti a bývalý učiteľ Jozef Kráľ, ktorý
pre deti napísal osem kníh. Akciu pripravili triedne učiteľky Mária Muráňová, Lýdia
Katreniaková a Drahuša Dudáková.
Škola sa zapojila do gramtového programu „Šanca pre všetkých“. Jednou z činností bolo
„Čítanie bez bariér“ na netradičných miestach pre deti s poruchami čítania. Program mal tri

41

časti: čitateľské tvorivé dielne, čítanie na verejnosti s cieľom nebáť sa čítať a nočné čítanie
spojené s táborením na Gäceli.
ZŠ J. Matúšku pripravila dňa 25. októbra 2007 milé stretnutie s bývalými zamestnancami,
v súčasnosti dôchodcami, pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Všetkých privítala riaditeľka
Mária Andrisová, žiaci pripravili kultúrny program, potom nasledovalo spomínanie.
Ďalšie milé podujatie na ZŠ J. Matúšku sa konalo dňa 29. októbra 2007. Celkom 74
budúcich prvákov bolo imatrikulovaných do stavu ZŠ J. Matúšku. Prváci predstúpili pred
radu starších, ktorú tvorili deviataci a všetkým predviedli pestrý program zložený z piesní,
básní a tancov, ktoré si dôkladne nacvičili. Nasledovalo vyhlásenie: „Milí prváci, čakatelia.
Na základe vami predvedeného programu sme sa my, rada starších, v zastúpení všetkých
žiakov a pedagógov našej školy uzniesli, že dnes vás prijímeme medzi seba do stavu žiackeho
a stanete sa držiteľom čestného oslovenia - Žiak ZŠ Janka Matúšku..“ Každý prváčik bol
potom veľkou ceruzkou osobitne pasovaný za žiaka školy, dostal pamätný list a svojho
krstného otca či mamu. Krstnými rodičmi boli deviataci, to akoby každý prváčik dostal
svojho anjela strážneho, či akéhosi patróna, ktorého bude môcť poprosiť o pomoc. Po
skončení slávnostného aktu pokračoval program na škole Hallowenom. Školáci sa preobliekli
za strigy, mátohy a iné strašidlá a spoločne sa zabavili.
V rámci projektu Interreg III. A PL-SR s názvom „Za tradíciami a priateľmi z Oravy do
Poľska“ žiaci z dolnokubínskej ZŠ J. Matúšku navštívili v sprievode piatich učiteľov poľský
Žywec a priateľskú školu. Cieľom projektu bolo prehlbovať

susedské vzťahy

prostredníctvom spoločných aktivít, získavať skutočný obraz o živote ľudí v minulosti aj
v súčasnosti, zbierať dokumentačný materiál o tradíciách, kultúrnom a vlastivednom
bohatstve i živote starších generácií v obidvoch regiónoch a následne vydať v podobe
regionálnej čítanky. Žiaci sa zúčastnili tvorivých dielní, kde ich poľskí lektori naučili, ako sa
vyrábajú kvety z krepového papiera, typické pre poľský folklór a postavičky zo sena. Žiaci si
merali sily v športových súťažiach – futbale, behu a rôznych štafetách. Navštívili rezbársku
dielňu Jána Hulku, zámok v Žywci, pivovarnícke múzeum a vystúpili na horu Žar. Záver
návštevy patril výchovnému koncertu, na ktorom sa predstavili poľskí i naši huslisti.
Základná škola v Kňažej mala 246 žiakov, 19 záujmových útvarov, zapojila sa do 7
vedomostných a 8 športových súťaží. Vo vedomostných súťažiach boli úspešní žiaci M.
Taraj, V. Adamcová, M. Habáňová, S. Batuna, M. Mlynarčíková, M. Flajsová, P. Pukáč, M.
Bandoš, Z. Bakalová, J. Holišík, V. Adamcová, K. Kajanová a S. Bartoš, V športových
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súťažiach žiaci dosiahli dobré umiestnenia vo futbale, stolnom tenise (M. Faglic, M. Maťko,
P. Halaša, M. Mlynarčíková, Záhorová, Brtošová), volejbale, cezpoľnom behu (J. Jablonský,
M. Bartoš) a streľbe zo vzduchovky (M. Machaj, M. Duraj, M. Mlynarčík).
Základná škola s materskou školou pripravovala každoročne na jeseň výstavu ručných
prác z jesenných plodov pod názvom „Ovocníčkovia a Zeleninkári“. Pri tvorbe pomáhali aj
rodičia.
Hudobná súťaž „Slovensko hľadá SuperStar“ bola veľmi obľúbená medzi deťmi. Žiaci 5.
A na ZŠ v Kňažej si spestrovali hodiny hudobnej výchovy triednym kolom super star.
Cirkevná základná škola Andreja Radlinského v Dolnom Kubíne mala 350 žiakov, 69
záujmových útvarov, jedno školské športové stredisko, zapojila sa do 14 vedomostných a 15
športových súťaží. Vo vedomostných súťažiach boli úspešní žiaci S. Mahút, R. Lassoková, N.
Gaššová, Brisudová, Vrajová, Podstrelená, Zgrebňáková, Florková, V. Štyráková,
Janoťáková, Fačko, Lakoštíková, M. Zgrebňák, A. Žákovičová a Košalková. Do súťaže
„matematický klokan“ bolo zapojených 109 riešiteľov a do súťaže „Génius Logicus“ 16
riešiteľov. V športových súťažiach boli žiaci úspešní v stolnom tenise, volejbale, streľbe zo
vzduchovky, futbale, vybíjanej a atletike (Alžbeta Majdišová, Pavol Podstrelený, Henrich
Lonský, Rafael Lonský, F. Lauko, V. Štyráková, Žaneta Podstrelená, Andrea Bielová, Silvia
Ďurotová, Veronika Kytková, Patrik Šoch, Marcela Matisová, Braňo Kuhajda, Ján Kuhajda).
Táto škola s programom zameraným na kresťanských hodnotách, si dňa 1. februára 2007
pripomenula 15. výročie svojej existencie. Riaditeľom bol Mgr. Gustáv Turčina. Škola bola
zapojená do projektov Infovek, Otvorená škola, školské stredisko záujmovej činnosti, školské
športové stredisko bežeckého lyžovania a biatlonu, ako prvá v meste realizovala projekt
integrácie postihnutých detí. Žiaci dosiahli výborné výsledky vo vedomostných súťažiach
a olympiádach – v rámci Slovenska prvé miesto jedenásťkrát, druhé miesto dvadsaťkrát
a tretie dvadsaťjedenkrát. V rámci kraja boli prví dvadsaťšesť ráz, druhí dvadsaťosem ráz
a tretí dvadsaťjeden ráz. V okrese to boli ešte výraznejšie úspechy, na prvom mieste
stošestnásť, na druhom stodvadsaťdva a na treťom stodvadsaťpäťkrát. Do záujmovej činnosti
je zapojených 80% žiakov. Učitelia so žiakmi pripravili 159 kultúrnych podujatí pre
verejnosť.
V školskom roku 2006/2007 zriadila CZŠ vo svojich priestoroch materskú školu, ktorú
navštevovalo 45 detí. Škola vypracovala projekt zriadenia osemročného gymnázia s termínom
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od 1. septembra 2007. Do prvej triedy osemročného gymnázia nastúpilo 32 žiakov
v septembri 2007.
Štvrtáci CZŠ A. Radlinského sa zapojili do preventívno-bezpečnostnej akcie na cestách,
známej ako jablko-citrón, ktorú už po siedmy krát organizovala poisťovňa Generali
s políciou. Je to netradičná, motivačná akcia pre deti a vodičov, zameraná na dodržiavanie
pravidiel cestnej premávky. Polícia s deťmi zastavovala vodičov motorových vozidiel pri
dolnokubínskom Tescu a rozdali 17 jabĺčok správnym vodičom a 21 citrónov vodičom, ktorí
sa dopustili priestupku v premávke.
Dňa 12. apríla 2007 sa na škole konala vedomostná astronomická súťaž žiakov ZŠ
a gymnázií pod názvom „Čo vieš o hviezdach?“ v spolupráci CZŠ s Okresným kultúrnym
strediskom v Dolnom Kubíne. Žiaci si overili svoje vedomosti a schopnosti zo všeobecnej
astronómie, astrofyziky, histórie astronómie, slnečnej sústavy, astronomických prístrojov
a využitia kozmických prostriedkov v astronómii. Vedomostí žiakov hodnotila odborná
porota zamestnancov z Hvezdárne v Žiline v troch kolách formou testov, riešení mapy
a ústnych odpovedí. V jednotlivých kategóriách sa na popredných miestach umiestnili
nasledovní Dolnokubínčania: Aneta Pinteková (Gymnázium P. O. Hviezdoslava), Patrik
Pukáč (ZŠ Kňažia), Juraj Šimek (Gymnázium P. O. Hviezdoslava), Mária Šubjaková
(Gymnázium P. O. Hviezdoslava) a Daniela Sopúchová (Gymnázium P. O. Hviezdoslava).
Dňa 7. júna 2007 sa konalo spomienkové podujatie

na Andreja Radlinského pri

príležitosti 190. výročia jeho narodenia a 15. výročia založenia základnej cirkevnej školy
v Dolnom Kubíne. Program slávnosti začal svätou omšou v kostole sv. Kataríny
Alexandrijskej, pokračoval akadémiou v MsKS, na ktorej odzneli referáty Štefana
Hanakoviča a Pavla Parenička o živote a diele Andreja Radlinského. Kultúrny program
pripravili žiaci CZŠ. Sprievodným podujatím bola výstava „Andrej Radlinský vo fotografiách
a dokumentoch“. Dňa 8. júna 2007 sa konal výstup na Choč na počesť A. Radlinského.
Usporiadateľmi podujatia boli Mesto Dolný Kubín, CZŠ A. Radlinského, Slovenská národná
knižnica v Martine, Matica slovenská v Martine, Oravská knižnica, Oravské múzeum
a Farský úrad v Dolnom Kubíne.
Súkromná základná a materská škola Jánoš v Dolnom Kubíne bola slávnostne
otvorená dňa 31. augusta 2007. Po príhovore majiteľky Anny Jánošovej a viceprimátora
Romana Matejova slávnostnú pásku prestrihli obaja. Nasledoval krátky kultúrny program,
prehliadka školy a recepcia. Okrem rodičov nechýbali na otvorení aj malí školáci a škôlkári.
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Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne navštevovalo 623 študentov, z toho
398 štvor-ročné štúdium a 225 osemročné štúdium. Všetkých tried bolo 20, vyučovalo 48
pedagógov. Na škole bolo 9 záujmových vzdelávacích útvarov, ktoré navštevovalo 110
študentov. Práca vedúcich záujmových útvarov bola koncepčná, podľa vopred vypracovaného
plánu činnosti. Záujem by mohol byť aj väčší, avšak chýbali vhodné priestory na voľnopohybové aktivity študentov a záujmovú realizáciu ostatných záujmových krúžkov. Ostatní
študenti svoje záujmové aktivity realizovali v záujmových útvaroch v rámci mesta. Účasť
študentov v okresných, krajských súťažiach a olympiádach bola vysoká. Súťažiaci sa do
krajských kôl prebojovali vo fyzike, geografii, matematike, náuke o spoločnosti, nemeckom
a anglickom jazyku. Okrem toho aktívne pracovali v medzinárodných súťažiach. Pokračovala
spolupráca s Goethe – Inštitútom výmenou a študíjnou aktivitou vyučujúcich nemecký jazyk.
Študenti sexty a septimy osemročného gymnázia v spolupráci s občianským združením
TATRY aktívne pracovali na projekte Monitoring čistoty vodných zdrojov. V matematickej
súťaži MATBOJ študenti obsadili 1. miesto v rámci kraja a 8. miesto v rámci Slovenska. Do
celoslovenskej súťaže MAKS bolo zapojených 44 žiakov. Najúspešnejší boli M. Majdiš, A.
Štajer a Ľ. Bukovský medzi 1500 študentami Slovenska. Škola mala vynikajúcich šachistov,
ktorí na Veľkej cene Slovenska získali 1. miesto v kat. základných a stredných škôl (E.
Knapereková, M. Knaperek). Daniel Vajdík a Jakub Lonský úspešne reprezentovali školu na
atletických súťažiach. Študenti vydávali školský časopis „Modrý ústav“. Škola bola zapojená
do nasledovných projektov: „Škola bez tabaku, alkoholu a drog, Minitoring riek Slovenska,
Springday in Europe, Etwinning“.
Škola mala vynikajúcich študentov fyziky. Filip Kubina, Gabriela Bajdichová, Svetlana
Stripajová, Michal Kuderavý a Mojmír Majdiš sa zúčastnili súťaže „Fyzikálny náboj“
v Bratislave a umiestnili sa medzi 40 školami na 2. mieste. Z dolnokubínskeho tímu bol
najlepší Filip Kubina, ktorý sa usiloval umiestniť medzi najlepších a vybojovať účasť na
celosvetovej súťaži vo Vietname.
Združená stredná škola na Kňažej organizovala v dňoch 30. január až 1. február 2007
dni otvorených dverí, aby záujemcovia o štúdium na tejto škole mohli zistiť, čo im škola
môže ponúknuť. Zo švor-ročných

študijných odborov, ktoré sú ukončené maturitnou

skúškou, škola ponúkala štúdium v odboroch agropodnikateľ, obchod a podnikanie
a pracovník marketingu. Pre chlapcov boli určené štvor-ročné odbory mechanik nastavovač,
mechanik strojov a zariadení. Z troj-ročných študijných odborov, po ukončení ktorých mohli
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absolventi pokračovať v štúdiu a získať maturitu, ponúkala škola profesie v automobilovom
priemysle – autoopravár – mechanik, autoopravár – karosár, nástrojár, operátor
v kovoobrábaní a službách. O odborníkov z týchto profesií mali záujem firmy Miba Slovakia
Dolný Kubín, SEZ a. s. Dolný Kubín, Universa Metal & Plastic Industry a Kia Motors.
Trojročné učebné odbory sa na ZSŠ týkali profesií cukrár, viazač – aranžér kvetín, záhradník,
pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby. V dvojročnom nadstavbovom štúdiu škola
ponúkala odbory - záhradníctvo, strojárstvo a potravinárska výroba (pekár, cukrár).
V dňoch 12.-15. apríla 2007 sa v areáli Agrokomplexu v Nitre konala výstava pod
názvom „Mladý tvorca“, ktorej sa zúčastnili študenti Združenej strednej školy z Kňažej. Vo
svojom stánku predstavili cukrárske výrobky, ktoré návštevníci mohli aj ochutnať. Ďalej tu
boli ukážky tkaných kobercov, aranžérskych väzieb či poľnohospodárskych potrieb (lopatky,
hrabličky a pod.).
Študenti ZSŠ v Kňažej sa zapojili do peňažnej zbierky, ktorá sa pod záštitou organizácie
Unicef konala dňa 17. mája 2007 už po tretíkrát v našom meste pod názvom „Týždeň
modrého gombíka“. Výťažok zbierky bol venovaný na pomoc deťom v africkej Ugande.
Združená stredná škola v Kňažej sa úspešne zapojila do projektu Leonardo da Vinci,
v rámci ktorého získala finančný príspevok pre sprostredkovanie študentských mobilír do
Českej republiky. Deviati žiaci školy z odborov mechanik opravár, pracovník marketingu
a cukrár sa v októbri 2007 s majstrom Fridrichom Varečkom zúčastnili výmenného pobytu
v Združenej strednej škole remesiel a služieb vo Veľkom Meziříčí. Študenti sa zúčastňovali
teoretického a praktického vyučovania a mali možnosť praxovať v okolitých firmách. Českí
študenti prišli do Kňažej koncom roka.
Počas roka ZSŠ podala sedem projektov, z toho päť úspešných. Nepodarilo sa získať
finančné prostriedky na opravu budovy školy. Podľa vyjadrenia riaditeľa Jozefa Mihalka
„škola vnútri funguje, ale obal sa rozpadáva. Máme hneď niekoľko havarijných stavov. Treba
opraviť telocvičňu, strechu, vymeniť okná, opraviť dielne, kuchyňu atď. Oprava školy si
vyžadovala dotáciu okolo 14 mil. Sk“.
Združená stredná škola obchodu a služieb v Dolnom Kubíne usporiadala aj v tomto
roku zaujímavé praktické maturitné skúšky pre štvrtákov odboru čašník – servírka v hoteli
City Park, kde študenti školy vykonávali praktické cvičenia počas štúdia. Názov praktickej
maturitnej témy bol „Garden párty“ a presne sa hodil do krásneho záhradného hotelového
areálu. Hosťami boli učitelia, rodičia, sponzori a žiaci im pripravili miešané nápoje
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a gastronomické špeciality, s ktorými sa bežne v reštauráciách nestretávame. O výbornú
atmosféru sa pričinila ľudová hudba Heligonkári zo Zázrivej.
Súkromná združená stredná škola v Dolnom Kubíne po úspešnom štarte projektu
„Kariérne poradenstvo pre žiakov základných škôl“ realizovala školenia pre výchovných
poradcov. Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou a Európskym sociálnym fondom.
Tieto školenia projektu sú organizované formou dvoch trojdňových tréningov, počas ktorých
lektori projektu vysvetľujú výchovným poradcom dôležitosť a formy implementácie
moderného kariérneho poradenstva pre ôsmakov a deviatakov, ktorí sa ďalej zúčastnia
tvorivej dielne s cieľom nájsť iné možnosti zlepšenia pre špecifické skupiny žiakov.
Poradcovia mali k dispozícii výpočtovú techniku a diagnostické testy. Po skončení školení
bude poradenstvo prebiehať v jednotlivých základných školách.
Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne privítala dňa 8. februára 2007 vo svojej aule
predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára a primátora mesta Dolného Kubína
Ivana Budiaka. Hostia odpovedali na otázky študentov, najviac otázok bolo z oblasti školstva
a sociálnych vecí.
Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne mala tri študijné odbory – obchodnú akadémiu pre
žiakov, ktorí ukončili ZŠ, daňové služby ako nadstavbové 2-ročné štúdium pre maturantov
a 3-ročné štúdium na VOŠ (sociálno-právna činnosť) pre maturantov. Škola mala tri učebne
výpočtovej techniky, každú vybavenú 17 PC s tlačiarňami a LCD monitormi, dve učebne
administratívy a korešpondencie vybavené 20 počítačmi, písacími elektronickými strojmi
a dataprojektormi, dve učebne cvičných firiem, vybavené moderným kancelárskym nábytkom
a príslušnými prostriedkami IKT. Na rozvoj jazykových zručností slúžili štyri jazykové
učebne

vybavené

video

a audiotechnikou.

Samozrejmosťou

výuky

sú

projektory,

multimediálne centrum s elektronickou knižnicou a kopírovacou technikou. Kabinety
vyučujúcich sú taktiež vybavené výpočtovou technikou, pričom učitelia majú k dispozícii
notebooky. Škola vlastní aulu pre 140 poslucháčov, telocvičňu s nadštandardným vybavením,
ktorej súčasťou je aj posilovňa, sauna, k dispozícii je floorbalové vybavenie, fit lopty a iné
športové pomôcky. Domov mládeže so školskou jedálňou má kapacitu 97 miest. Internet majú
žiaci k dispozícii v poobedňajších hodinách bezplatne. V školskom roku 2007/2008 je na
škole posilnený predmet matematika o dve hodiny, čo žiakom umožní lepšie sa pripraviť na
prijímacie skúšky na vysoké školy. OA mala družbu so školami v zahraničí – Liberci (ČR),
Kemi (Fínsko), Mníchov a Magdeburg (Nemecko, Tigru-Mures (Rumunsko), Parma
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(Taliansko), Hertogenbosch (Holandsko), Tarnom a Živec (Poľsko) a Reykjavik (Island).
Škola bola zapojená do projektov „TEMPUS, INFOVEK – otvorená škola, Virtuálny
marketing, Spiderweb, Tínedžeri krajín V4, Vindee, Leonardo, Socrates – Comenius“. Projekt
revitalizácie a informatizácie školských knižníc umožňuje využitie školskej knižnice pre
verejnosť a jej informatizáciu. Medzi veľké projekty patril program INTEREG.
Voľnočasové aktivity žiakov Obchodnej akadémie sa realizovali v rámci vzdelávacích
poukazov. Do činnosti záujmových krúžkoch sa zapojilo 373 žiakov (64%). Ich záujem sa
sústreďuje na zdokonaľovanie sa v anglickom a nemeckom jazyku, administratíve,
korešpondencii a účtovníctve. Zo športových krúžkov je obľúbený volejbal, futbal, karate
a floorball. Žiaci vydávali školský časopis pod názvom „ZÓNA OA“. Starší žiaci sa angažujú
v sociálnej oblasti a zúčastnili sa projektov „Šanca odsúdených, Biela pastelka, Reformné
združenie rómskej mládeže, Úsmev ako dar, študentská kvapka krvi, Mikuláš pre
dôchodcov“. Niektorí starší žiaci sa zúčastnili medzinárodného výmenného pobytu Mládež –
Roháče. Medzi výchovné aktivity patrili koncert pod názvom „Piesne, ktoré zmenili svet“,
zameraný na boj proti drogám, kriminalite a za ľudské práva, prednáška „S tebou ma baví
svet“ so zameraním na hygienu, filmové predstavenie s tematikou medziľudských vzťahov,
beseda na tému „Sex, aids a vzťahy“, besedy o manželstve a rodičovstve, trestno-právnej
činnosti mládeže, šikanovanie, ako zvládať stres, pomoc pri osobných a rodinných
problémoch a pod. Po realizácii projektu elektronická žiacka knižka sa škola pustila do
projektu zavedenia interaktívnych (elektronických) tabúl. Ich obsah sa zaznamenával do
počítača, tabuľa sa ovládala interaktívnym perom, v ktorom je vysielač, nahrádzajúci funkciu
myši pri počítači. Pomocou netmeetigu a PC je možná interaktívna spolupráca cez internet.
Obraz monitora počítača je možné premietať pomocou projektora priamo na tabulu, dotykom
elektronického pera na premietaný obraz ovládať menu akéhokoľvek programu, dopisovať,
kresliť, zvýrazňovať, proste aktívne učiť. Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne ako jediná
škola na Orave zatiaľ získala sublicenciu ako akreditované testovacie centrum na získanie
ECDL – európskeho vodičského preukazu na počítač. OA mala vo svojom programe zaviesť
nový študijný odbor – ekonomické lýceum, ktorý je v štádiu experimentálneho overovania.
Známy cestovateľ, horolezec, spisovateľ a bádateľ František Kele navštívil dňa 8. marca
2007 Obchodnú akadémiu v Dolnom Kubíne. Konala sa s ním beseda.
Študentky Obchodnej akadémie Mária Šurinčíková, Ivana Majdová, Zuzana Brňáková
a Jana Bujnáková sa v rámci medzinárodného projektu Socrates VINDEE zúčastnili
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záverečného stretnutia v talianskej Parme v dňoch 16.-21. apríla 2007. Prezentovali výrobky
spoločnosti Elkop a vypracovali tému „Normalizácia databáz“. Mesto Dolný Kubín a jednu
firmu tu prezentovali Ladislav Kakačka, Jozef Pátek a František Bednár.
V dňoch 19.-20. júna 2007 sa konalo v Turčianskych Tepliciach zasadnutie Modelového
Európskeho parlamentu (MEP). Cieľom tohto projektu je poskytnúť mladým ľuďom hlbší
pohľad na proces európskej integrácie, pochopiť mechanizmus práce európskych inštitúcii,
priviesť mladých k záujmu o štáty Európy a štúdium tém, o ktorých sa rokuje v Európskom
parlamente. Podujatia sa zúčastnili aj študentky OA v Dolnom Kubíne Renata Batunová,
Margita Kľusková, Jana Kubalová a Zuzana Rídza.
Študenti Obchodnej akadémie oslávili Deň študentstva návštevou kina, tanečnou súťažou
Let´s dance a školským floorballovým turnajom zmiešaných družstiev.
Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne pripravila pre deviatakov základných škôl tradičný
Deň Obchodnej akadémie dňa 30. novembra 2007. Zúčastnilo sa ho okolo 200 žiakov z 22
základných škôl Oravy, ktorí mali záujem pokračovať v štúdiu na tejto škole. Žiaci dostali
množstvo informácií o OA, medzi nimi najdôležitejšiu – ako sa pripraviť na prijímacie
pohovory. Venoval sa im zástupca riaditeľa Jozef Pátek a výchovná poradkyňa Marta
Bennárová.
Koncom novembra 2007 sa v Bratislave konal 10. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem,
na ktorom sa zúčastnila aj firma CK Best z Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne pod
vedením učiteľlky Vilmy Janotíkovej. V silnej konkurencii 124 firiem si Dolnokubínčania
priniesli striebornú medailu za projekt „Spoznávajme tajomstvá histórie Oravy“. O víťazstvo
sa zaslúžili študenti A. Martvoň, A. Zubajová, M. Štefková, M. Mičíková a M. Kvasničák.
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v detašovanom pracovisku v Dolnom
Kubíne otvorila pre školský rok 2007/2008 akreditované bakalárské štúdijné odbory sociálna
práca (denné aj externé štúdium) a manažment ako externú formu štúdia.
Základná umelecká škola P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne mala 684 žiakov a dva
učebné odbory – hudobný a výtvarný. Žiaci hudobného odboru sa zúčastnili súťaží: Vokálna
jar, spevácka súťaž na Vrútkach, Schneiderová klavírna Trnava, komorná hra na sláčikových
nástrojoch, Divertimento musicale, FIB Mladí gitaristi, Talenty pre Európu, Husľové talenty
v Nižnej, Akordeónová súťaž. Na súťažiach boli úspešní žiaci: V. Tračová, L. Uhorskaiová,
L. Slamka, Soňa a Dávid Batunovci, Mária Batunová, M. Kľúčik, D. Gazdíková, E.
Reviľáková,

Babic,

Baranovičová,

Matisová,

J.

Forgáčová,

Kováčik,

Smoleňová,

49

Pavlovčíková, Ľ. Slávik, A. Vraniaková, K. Hajdúchová, V. Janoštín, M. Pavlík, S. Pukáčová,
Z. Vajduláková, P. Kučková, N. Palugová, E. Bažíková, K. Slušňáková, A. Bielová, V.
Laššáková a Eva Tabačáková. Na súťaže ich pripravovali učiteľky Bencúrová, Cuperová,
Mikšíková, Hrnčiarová, Vrtichová a Jelenská. Žiaci sa umiestnili na popredných miestach vo
výtvarných

súťažiach

„Ľudoví muzikanti, Maľovaná ZUŠ,

Vianočná pohľadnica,

Žitnoostrovské pastelky, Talenty pre Európu, Farebné sny Trstená, Polícia očami detí,
Požiarníci, medzinárodná súťaž – barevný svět Třinec“. Na týchto súťažiach získali 46
ocenení. Na vysoké školy umeleckého zamerania boli prijatí absolventi ZUŠ Veronika
Faglicová (Konzervatórium v Banskej Bystrici, hoboj), Paulína Labudová (Akadémia
muzických umení v Banskej Bystrici, herectvo) a Zuzana Pajdušáková (Konzervatórium
v Bratislave, gitara).
ZUŠ P. M. Bohúňa sa prezentovala na verejnosti projektami: 1. „Talenty pre Európu“ –
medzinárodná súťaž Bohdana Warchala v hre na sláčikové nástroje prebieha v spolupráci so
Slovenskou filharmóniou, koncert víťazov je zaradený do cyklu obonentných koncertov
Slovenskej filharmónie Junior, víťazov sprevádza Slovenský komorný orchester Bohdana
Warchala. Súťaž je zaradená do siete umeleckých súťaží MŠ SR a zúčastňovali sa jej umelci
z deviatich európskych štátov. 2. Musica Arvensis – medzinárodné majstrovské kurzy pre
mimoriadne nadaných študentov od ZUŠ po vysoké školy. Podujatie podporovalo ústredie
firmy YAMAHA vo Viedni zapožičaním veľkého koncertného krídla. Zúčastnili sa umelci 4
kontinentov a 15 európskych štátov. 3. Bohúňova paleta – medzinárodná výtvarná súťaž je
zaradená do siete súťaží MŠ SR. Konal sa XI. ročník. 4. Violino Arvensis – súťažné stretnutie
husliarov. Na II. ročníku sa stretli umelci z 8 európskych štátov. 5. Kubínska hudobná jeseň II. ročník festivalu vážnej hudby a jazzu.
Škola sa prihlásila do VI. ročníka celoslovenskej interpretačnej súťaže Schneiderova
Trnava. V klavírnej súťaži jednotlivcov sa v II. kategórii v bronzovom pásme umiestnila
Barbora Batunová a v striebornom pásme súrodenci Soňa a David Batunovci. Všetkých na
súťaž pripravila Mária Cuperová. V súťaži komornej hry na sláčikových nástrojoch ZUŠ
reprezentovalo husľové kvarteto z triedy Marty Mikšíkovej v zložení: Marek Kľúčik, Dana
Gazdíková, Viktor Babic a Eva Reviľáková. Kvarteto sa umiestnilo v najvyššom zlatom
pásme a zároveň si odnieslo Cenu poroty za najlepšiu interpretáciu husľového kvarteta G dur
A. Dolinského. Rovnako úspešne sa prezentovali aj žiaci experimentálneho vyučovania
prípravného ročníka husľovej triedy Márie Hrnčiarovej, ktorí na Husľovej dielni pod vedením
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Jindřicha Pazderu v Žiline zaujali svojím vyspelým a profesionálnym prejavom všetkých
zúčastnených.
Akordeónový súbor Amandolo ZUŠ P. M. Bohúňa prešiel koncom roku 2006 veľkou
generačnou výmenou. Sústavne sa mu venovala učiteľka Viera Vrtichová. Nový kolektív
hudobníkov nacvičil celovečerný program a prvýkrát sa ním prezentoval v Nitre počas
Nitrianskej hudobnej jari. Publikum prijalo vystúpenie súboru Amandolo i kvarteta Piacere
s nadšením. Orchester Amandolo doteraz vydal už tretie multimediálne CD na začiatku roku
2007 s názvom „Potulky s akordeónovým orchestrom Amandolo“. Jeho hudobnú časť tvorí
verejná nahrávka koncertu telesa, multimediálnu tvorí jeho štrnásť-ročná história slovom
i obrazom, je akousi kronikou koncertného i súťažného života orchestra. V dňoch 13.-22.
septembra 2007 cestoval súbor Amandolo za hranice. Prvou zástavkou v Čechách bol
kráľovský hrad Karlštejn, potom Praha. Okrem koncertov absolvovali prehliadku Vyšehradu,
Petřína, Staromestského námestia a ďalších pamätihodností hlavného mesta. Navštívili aj
zoologickú záhradu. Z Prahy cestovali do nemeckého Zwickau, kde pre nich nemeckí priatelia
pripravili bohatý program – spoločné koncerty, prehliadky mesta a okolia, rodiska hudobného
klasika Róberta Schumanna, návštevu Drážďan.
V dňoch 26.-28. októbra 2007 sa na Spiši (Markušovce, Levoča a Spišská Nová Ves)
konala celoslovenská súťažná prehliadka malých a veľkých komorných telies „Divertimento
Musicale“. Do finále sa prebojovali aj tri hudobné telesá zo ZUŠ P. M. Bohúňa – husľové duo
v zložení Mária Matisová a Jana Forgáčová, sláčikové kvarteto s hudobníkmi Marekom
Kľúčikom, Danielou Gazdíkovou, Evou Reviľákovou a Viktorom Babicom a Akordeónový
orchester Amandolo. Medzi siedmymi malými komornými telesami najvyššie ocenenie
poroty získalo duo z triedy učiteľky Hrnčiarovej a kvarteto z triedy učiteľky Mikšíkovej.
Vynikajúco obstál aj orchester Amandolo, ktorý dostal ponuky na spoluprácu od troch
skladateľov, Milana Nováka, Petra Machajdíka a Miroslava Krajčiho. Amandolo dostal
pozvania na koncerty do Nitry a Spišskej Novej Vsi. Súčasťou podujatia bol odborný
hodnotiaci seminár.
ZUŠ P. M. Bohúňa uskutočnila pre všetkých záujemcov o folklórny tanec tvorivú dielňu
dňa 15. novembra 2007. Pod odborným vedením Márie Langovej a Miroslavy Palanovej sa
účastníci oboznamovali s tradičným tanečným repertoárom Dolnej Oravy a Dolného Liptova.
Vzdelávanie absolvovalo 36 učiteliek materských a základných škôl z celej Oravy.
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Základná umelecká škola Ivana Ballu mala 763 žiakov a tri učebné odbory – hudobný,
výtvarný a tanečný. Hudobníci sa zúčastníli súťaží FIB – Husľové talenty, Klavírna Orava,
Prehliadka ľudových hudieb, Folk a medzi najúspešnejších patrili K. Cabanová, M.
Bednárová, P. Valeková, A. Hadová, K. Krmaňák, J. Fačko, V. Jurčíková, A. Majdišová, M.
Zgrebňáková, M. Šimová, M. Juríková, M. Babinská, skupina Liberi a členovia detskej
ľudovej hudby. Tanečné skupiny Blšky a The B-Power boli úspešné v tanečných súťažiach
„Tanečný Kubín a Kesel Dance Cup 2007“. Výtvarníci ZUŠ I. Ballu získali 77 ocenení na
výtvarných súťažiach „Art Drawing of Children, Lidice, Bohúňová paleta, Žitnoostrovské
pastelky, Vianočná pohľadnica, Hasiči, Vesmír očami detí, Polícia očami detí, Toto je moja
mama, Výtvarné spektrum“. Medzi najlepších výtvarníkov školy patrili K. Madunická, S.
Mrázová, S. Hlavaj, D. Bobček, R. Ruml, F. Voska, F. Brna, R. Sucháň. Škola svojou
činnosťou prekračovala rámec regiónu, veľmi dobre reprezentovala mesto nielen na
celoslovenských podujatiach ale aj na medzinárodných fórach. Medzi významné akcie ZUŠ
patrila výstava amatérskych výtvarníkov INŠPIRÁCIE a hudobný festival Ivana Ballu, ktorý
sa delil na hudobné súťaže Klavírna Orava, Mladí gitaristi a Husľové talenty.
sprievodné

podujatia,

ktorých

sa

ZUŠ

zúčastňovala

v kultúrnom

programe

Medzi
boli

Hviezdoslavov Kubín, benefičný koncert pre nemocnicu, Vianočné a Novoročné koncerty,
Deň učiteľov, výchovné koncerty pre školy, II. ročník výtvarnej akcie pre deti, rodičov
a široku verejnosť „Strašiak“, verejné koncerty žiackych súborov, kreatívne zahraničné
výmenné pobyty žiakov a pedagógov školy, zamerané na pracovné dielne a propagáciu školy.
Škola spolupracovala na projektoch s partnerskou umeleckou školou v rumunskom Giurgiu
(putovné výstavy detského umenia) a s hudobnou školou v poľskom Sanoku (hudobný
festival umeleckých škôl Euroregiónu Tatry).
Škola mala zastúpenie v tanečnej celoslovenskej súťaži pod názvom Kesel Dance Cup
2007, ktorá sa konala v Bardejove dňa 24. marca 2007. Celkove sa predviedlo 150
choreografií – disco, hip-hop, scénické choreografie, tanečné scénky, schow, break dance.
Žiaci tanečného súboru Blšky ZUŠ I. Ballu z Dolného Kubína pod vedením učiteľky Doroty
Bištiakovej súťažili v disco tancoch a tanečný súbor The B-Power v hip-hop tancoch pod
vedením Veroniky Škyvrovej sa dostal do finále súťaže.
Mimoriadne úspešní v roku 2007 boli výtvarníci ZUŠ. Na úspech súťaže v detskej kresbe
v Egypte, kde žiaci získali tri zlaté medaily, nadviazali predškoláci Filip Brna a Radko
Sucháň. Odniesli si ceny medzinárodnej súťaže Žitnoostrovské pastelky. Prvé miesta získali
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žiaci i v regionálnych súťažiach Deň hasičov, Vesmír očami detí, Polícia očami detí a Toto je
moja mama. Pedagógovia výtvarného odboru Daniel Marček, Jana Barťáková a Jana Široňová
vystavovali svoje obrazy v priestoroch Turčianskej galérie. Na výstave Inšpirácie 2007 sa
k nim pridali učiteľky Elena Michalcová a Margita Stuchlá. Zúčastnili sa aj na Výtvarnom
spektre v Čadci Oščadnici. Na súťaži Zimná rozprávka sa kolekcia prác pod vedením D.
Marčeka umiestnila na prvom mieste. Výtvarné práce žiakov Petra Rumla a Alexandry
Babiakovej boli víťazné na medzinárodnej súťaži Vianočná pohľadnica.
Súkromnej základnej umeleckej škole Jánoš sa podarilo získať pre svojich žiakov
možnosť dostať medzinárodný certifikát TRINITY, ktorý je uznávaný v 90 krajinách sveta.
Tento doklad preukazuje určitú technickú zručnosť v hre na hudobný nástroj a spev. Na
základe tohto potvrdenia sa žiak môže prihlásiť aj na štúdium v zahraničí alebo sa uchádzať
o prácu ako učiteľ. Preto aj keď bol čas letných prázdnin, štyridsať žiakov ZUŠ sa
pripravovali na medzinárodnú skúšku Trinity, ktorá sa konala dňa 4. septembra 2007. Okrem
ZUŠ Jánoš v meste pôsobila aj Súkromná Základná škola s materskou školou Jánoš.
Riaditeľkou SZŠ bola Mgr. M. Hládeková a školu navštevovalo 6 žiakov. Súkromnú MŠ
navštevovalo 20 detí.
Súkromné centrum voľného času LAURA pod vedením riaditeľky Mgr. Elvíry
Hervayovej navštevovalo 138 detí. S deťmi pracovalo šesť dobrovoľných pracovníkov
s pedagogickým vzdelaním.
Mestský mládežnícky parlament pod vedením Deana Reša sa zaoberal projektom
„Šanca pre všetkých“. Na siedmom zasadnutí v marci 2007 navrhovali členovia MMP využiť
priestor v areáli bývalej ZŠ Nemocničnej na vytvorenie cyklistickej trate. Zasadanie MMP
dňa 20. apríla 2007 sa konalo v Domčeku CVČ a mladí ľudia sa zaoberali vybudovaním
cyklistickej dráhy na Brezovci, o ktorej sa malo rozhodnúť dňa 10. mája 2007. MMP vyhlásil
súťaž o „Najlepšiu študentskú radu“ v meste Dolný Kubín. Prvým kritériom boli stanovy,
zápisnice zo zasadnutí, aktivity pre študentov, prezentácia činnosti a pod. Ďalšie zasadnutie
MMP sa konalo v Domčeku CVČ dňa 17. mája, na ktorom sa hodnotilo plnenie úloh. Do
súťaže školských rád sa prihlásilo päť škôl. Súťaž vyhral školský parlament na ZŠ na Ul. M.
Hattalu. Začiatkom októbra sa konali voľby do mestského mládežníckeho parlamentu a dňa
8. októbra 2007 sa konala na radnici slávnostná inaugurácia zvolených za prítomnosti
primátora mesta Ivana Budiaka a vedúcej odboru školstva MÚ Márie Dudákovej. Predsedom
21-členného MMP sa stal gymnazista Dean Reš, podpredsedami Viktor Kubala a Sebastián
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Glut. Medzi priority MMP patrilo podieľať sa na vysielaní mestskej TV, získať členstvo
v Rade mládeže Žilinského kraja a organizovať akcie rôzneho druhu pre mladých ľudí
v meste.
Všetci stredoškoláci v Dolnom Kubíne aj profesori dostali od OFZ, a. s. jeden celodenný
lístok v lyžiarskom stredisku na Kubínskej holi zadarmo. OFZ prevádzkuje lyžovanie na
Kubínskej holi. Nelyžiari ihneď svoj darček predávali za 100 – 300 Sk, ale lyžiari boli
spokojní, lebo kúpili lacnejšie. Oficiálne stál celodenný lístok v lyžiarskom stredisku 460 Sk.
Dňa 27. apríla 2007 sa na dolnokubínskom Námestí Slobody konala súťaž hliadok
mladých zdravotníkov prvého a druhého stupňa ako aj súťaž družstiev prvej pomoci. Súťaže
sa zúčastnilo okolo 150 žiakov zo základných a stredných škôl na Orave. Na prvom mieste sa
umiestnili žiaci ZŠ v Nižnej, na druhom mieste žiaci Cirkevnej ZŠ A. Radlinského z Dolného
Kubína a na treťom študenti Gymnázia P. O. Hviezdoslava z Dolného Kubína.
Žiaci ZŠ a SŠ sa zúčastňovali každoročne biblickej olympiády. V okresnom kole boli
úspešní študenti Gymnázia P. O. Hviezdoslava z Dolného Kubína a Združenej strednej školy
z Kňažej. V krajskom kole biblickej olympiády sa študenti Gymnázia P. O. Hviezdoslava
umiestnili na ôsmom mieste.
V dňoch 18.-19. mája 2007 sa uskutočnila exkurzia oravských učiteľov dejepisu,
zemepisu, vlastivedy a výtvarnej výchovy po Hornom Ponitrí. Organizačne ju pripravili
Jindřich Čajka, Zdenka Danihelová, Zdenka Vorčáková a Ľubica Záhumenská. Odborný
výklad z histórie lokalít, ktoré navštívili, podala PhDr. Soňa Maťugová a J. Čajka zo
zemepisu a geológie. Účastníci navštívili Čičmany, románsky kostol v Diviakoch, absolvovali
výstup na Uhrovský hrad, Sivý kameň, navštívili kláštor piaristov, Bojnický zámok,
hvezdáreň v Prievidzi a baňu Cígeľ.
V dňoch 4.-7. októbra 2007 sa uskutočnila 18. časť projektu „Objavujeme Slovensko
v Európe“ pod vedením Jindřicha Čajku. Ďalšími autormi projektu boli Zdenka Danihelová,
Ľubka Záhumenská, Zdenka Vorčáková a Zlatica Krumpová. Oravskí učitelia poznávali
Prahu. Navštívili ZŠ Trávničková Praha 5 – Stodulky, pozreli si prácu s najnovšou
didaktickou pomôckou – interaktívnou tabuľou. Ďalší program v Prahe bol bohatý – návšteva
Hradčian, chrámu sv. Víta, kráľovských záhrad, Starého mesta, židovskej štvrte, Karlovho
mosta, Vyšehradu, Slavína, Staromestského námestia s orlojom, areálu Malej strany atď. Po
návrate začali pripravovať 19. časť projektu – Tokajskú oblasť.
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Mesto v spolupráci so SAD zaviedlo premávku City busu v Dolnom Kubíne počas
školského roka. Zvýšila sa bezpečnosť detí pri každodennej ceste do školy zo sídliska
Baniska.
Domček – Centrum voľného času detí a mládeže v Dolnom Kubíne pripravil pre deti
z mesta počas jarných prázdnin bohatý program. Deti mohli pracovať v tvorivých dielňach –
modelovať z hliny alebo maľovať, počúvať prednášku zo zdravovedy „Evička nám ochorela“,
zahrať sa počítačové hry, zajazdiť si s autíčkami na autodráhe, zahrať si stolný tenis, pozerať
filmy, naučiť sa piecť šišky, pozrieť si súťaž a výstavu psov, absolvovať besedu s odborníkmi
zo ZOO klubu.
Deň 22. apríl je na celom svete vyhlásený za Deň Zeme. Pri tejto príležitosti zorganizoval
Domček CVČ v Dolnom Kubíne pre deti MŠ a ZŠ zaujímavé podujatia a besedy. V piatok 20.
apríla 2007 pripravili v priestoroch Domčeka v dopoludňajších hodinách pre deti z Materskej
školy V. športové súťaže a tvorivú dielňu. Deti vytvárali z papiera kvety a vtáčikov. Veľkým
lákadlom pre nich boli živé zvieratká zo ZOO klubu. V popoludňajších hodinách deti spolu
vyčistili okolie studničky a vleku na Kuzmínove. Program pokračoval v pondelok 23. apríla
2007 v spolupráci s Oravským múzeom zaujímavými besedami. Viac ako 300 žiakov ZŠ
a MŠ so svojimi učiteľmi si vypočuli prednášky z oblasti geologicko-geomorfologického
vývoja Oravy, vtáctva a liečivých rastlín Slovenska. Uvedené témy predniesli RNDr. Oľga
Removčíková, RNDr. Jaroslav Kocián a RNDr. Dušan Karáska, odborní pracovníci
Oravského múzea.
Domček CVČ pripravil pre deti i dospelých program na Deň detí. V piatok 1. júna 2007 sa
konal deň otvorených dverí, na ktorom si deti vyskúšali prácu na hrnčiarskom kruhu, urobili
prstienok z drôtu, zajazdili autíčkami na autodráhe. Nechýbali ani zvieratká zo ZOO klubu
(had, myšky, korytnačky). Ďalší si mohli zaskákať na nafukovacom hrade, zahrať stolný tenis
a vykúšať ako lietajú modely lietadiel leteckých modelárov. Celý program oživili tanečnice
pod vedením J. Tarabovej. V nedeľu 3. júna 2007 pripravil Domček deťom cestu
rozprávkovým lesom na Kuzmínove. Deti hľadali kľúč od rozprávkového kráľovstva
a popritom sa stretli s rozprávkovými bytosťami, napr. s Dlhým, Širokým a Bystrozrakým,
Hermionou, vešticou, Indiánkou, vodníkom, kovbojom i lúpežníkmi. Po splnení úloh ich
kráľovná pasovala do rytierskeho stavu.
Domček – Centrum voľného času v spolupráci s konzultačným a informačným centrom
Edukos zorganizoval v mesiaci október viacero zábavných a tvorivých aktivít pre základné
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školy, školské kluby a rodičov s deťmi. Tri chladné jesenné dni spríjemnili pracovníci
Domčeka pre viac ako 80 detí zo ZŠ J. Matúšku, pre ktoré pripravili netradičné výtvarné
tvorivé dielne s jesennou tématikou. Deti si vyskúšali prácu v skupinách. Počas celej jesene
boli organizované zábavné stredy – spoločenské hry, stolný futbal, tenis, autodráha, detský
aerobic, zábavné kvízy, hádanky, súťaže, počúvanie hudby a pozeranie filmov na
veľkoplošnej obrazovke.
Pedagogickí odborníci z Pedagogicko-psychologickej poradne v Dolnom Kubíne
doporučovali rodičom, aby ich deti absolvovali predškolskú výchovu v MŠ. Prax jednoznačne
ukázala, že absolventi MŠ majú viacej vedomosti, sú zručnejší a inak sa chovajú na základnej
škole ako ich rovesníci, ktorí neabsolvovali MŠ. Riaditeľka MŠ na Ulici Odbojárov Eva
Šaligová doporučovala povinnú materskú školu. Podľa Mgr. Márie Takáčovej z PPP bolo
veľmi významné začlenenie dieťaťa do skupiny rovesníkov z hľadiska sociálneho. Rôzne
vzdelávacie a stimulačné programy, ktoré realizujú materské školy, zasa podporovali celkový
osobnostný rozvoj dieťaťa. Keďže nikdy nenahradia rodinné prostredie a rodinnú výchovu,
mali by byť iba doplňujúcou formou starostlivosti. Vhodná dĺžka zaškolenia je u každého
dieťaťa individuálna.
Materská škola III. v Dolnom Kubíne na Ulici Obrancov mieru (pri Geodézii) pozývala
rodičov s deťmi v dňoch 15.-17. januára 2007 na zápis do MŠ. Štvortriedna materská škola
bola zapojená do programu „Krok za krokom“ a poskytovala deťom celodennú opateru. Deti
mali k dispozícii spálne, herne a jedáleň. Materskú školu navštevovali aj deti so špeciálnymi
potrebami a mali tu vytvorené výborné podmienky. MŠ úzko spolupracovala s rodičmi,
logopédom, klinickým psychológom, základnými školami, Domčekom – Centrom voľného
času detí a základnými umeleckými školami. Deti rozvíjali svoj talent v krúžkoch –
tanečnom, výtvarnom, hudobnom (hra na flautu) a jazykovom (angličtina). Deti
predškolského veku pravidelne absolvujú plavecký kurz, školu v prírode, saunu a ZOO klub.
Riaditeľkou MŠ bola Stela Mihálová.
Učiteľky MŠ III. venovali viacej pozornosti vyučovaniu hudobnej výchovy, lebo hudba
pre dieťa v predškolskom veku je svetom dobra, krásy a radosti. Stretnutie s hudbou znamená
pre dieťa aj vstup do života, je pre dieťa zdrojom poznania, zábavy a hry. Hudobná výchova
u detí podnecovala aj literárnu, pracovnú, telesnú, výtvarnú a jazykovú výchovu. Deti
vystupovali s pásmom piesni a tancov v klube dôchodcov začiatkom apríla 2007. Vystúpenie
bolo také príjemné a bezprostredné, že si nakoniec zaspievali všetci spoločne.
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V máji MŠ zorganizovala pobyt detí v prírode. Strávili pekné chvíle v Zázrivej,
v ubytovni ZŠ so svojimi učiteľkami Evou Batunovou a Magdou Paškajovou. Absolvovali
hry a vychádzky do prírody, na ktorých spoznávali ihličnaté a listnaté stromy, kríky, kvietky,
rôzne druhy živočíchov a hmyzu. Videli užovku. Veľkým zážitkom bola návšteva farmy
oviec a dobytka na poľnohospodárskom družstve. Deti navštívili domov dôchodcov
a predstavili sa v kultúrnom programe. Zdravotníčka Jarka Pešková poučila deti o poskytnutí
prvej pomoci pri zranení. Najväčší zážitok mali z hľadania „pokladu“, pri ktorom uvideli
svätojánske mušky. Niektoré deti boli prvýkrát mimo domova a rodičov, ale počínali si dobre.
Materská škola VII. na Námestí slobody v Dolnom Kubíne pod vedením riaditeľky
Aleny Buganovej pripravila pre deti karneval v priestoroch MsKS dňa 14. februára 2007.
Prekrásne postavičky zvierat, postavičky z rozprávok a filmov sa predstavili na valentínskom
karnevale, spolu okolo sto detí. Sálu zaplnili rodičia, starí rodičia, súrodenci a priaznivci
občianskeho združenia Sedmička pri materskej škole. Program pod vedením Janky Tarabovej
(hra na sochy, stoličkový a balónikový tanec atď.) sa všetkým veľmi páčil. O hudbu sa
postaral ako každý rok Robo Trunkvalter.
Dňa 23. marca 2007 škôlkári MŠ VII v spolupráci so žiakmi ZŠ M. Kukučína oživili
ľudové zvyky „Vynášanie Moreny“. Za hudobného sprievodu hry na harmoniku a spevu sa
rozlúčili so zimou odhodením Moreny do rieky Oravy a privítali jar. V marci – mesiaci knihy
zaviedla materská škola novú tradíciu. Deti prednášali naučené básničky, rozprávali
rozprávky, príbehy, hádali hádanky, proste učili sa poznávať krásu umeleckého slova.
Odmenou pre deti bol potlesk kamarátov a diplom za prednes.
Materská škola na Sihoti (Bysterec) v Dolnom Kubíne poskytovala deťom diétne
stravovanie, ak ho potrebovali. Bezmliečnu diétu využívali deti alergické na kravské mlieko,
bezlepkovú diétu poskytovali deťom chorým na celiakiu a tretia diéta G. E. R. bola pre deti,
ktoré trpeli gastro ezofageálnym refluxom. Jedálne lístky mali rodičia k dispozícii týždeň
dopredu, takže mali dostatok času na prípadné zmeny.
Materskú školu na Banisku navštívili dňa 21. marca 2007 filmári TV JOJ a Infoštúdia v
Dolnom Kubíne. Škôlka vyzerala ako pestrá veľkonočná dielňa, lebo deti maľovali
veľkonočné vajíčka a plietli prútené korbáče. Deťom pomáhali starí rodičia, ktorých pozvali
učiteľky. Prítomnosť televíznych kamier deti vôbec nevyrušovala, snažili sa čo najkrajšie
vymaľovať vajíčka.
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V budove MŠ na Banisku sa nachádzalo aj neštátne opatrovateľské centrum Baniskáčik,
ktoré poskytovalo služby rodičom a matkám na materských dovolenkách, ktorí si potrebovali
vybaviť svoje záležitosti a nemali kde nechať svoje deti.
Materská škola v Záskalí bola jednotriednou škôlkou a kládol sa tu dôraz na rodinnú
výchovu detí, dobrú spoluprácu s rodičmi, kontakt s prírodou a poznávanie rodného regiónu.
Rodičia pomohli upraviť školský dvor, detské ihrisko, vypestovať okrasnú skalku. V lete boli
rodičia s deťmi na výlete na Oravskej priehrade a plavili sa loďou na Slanický ostrov, kde si
pozreli galériu. Navštívili Námestovo a ranč u Endyho. Medzi ďalšie podujatia škôlkárov
patrila návšteva výstav v MsKS, návšteva ZUŠ, absolvovanie koncertu, výstavy firmy Kobit,
futbalový zápas medzi škôlkármi na štadióne TJ.
Učiteľky MŠ a ZŠ sa zapojili do tanečných tvorivých dielní, ktoré pre ne pripravilo
Oravské kultúrne stredisko a ZUŠ P. M. Bohúňa, aby sa pod odborným dohľadom tanečnej
pedagogičky Eleny Chovanovej naučili rôzne prvky folklórneho i nefolklórneho tanca. Tieto
potom mohli využiť vo svojej práci s deťmi pri príprave vlastných programov na Deň detí,
Mikuláša, Vianoce, Veľkú noc, Deň matiek a podobne.
Detský svet je názov súkromného opatrovateľského strediska, ktoré otvorili na Ul. Aleja
Slobody dňa 3. decembra 2007 hneď vedľa poisťovne Dôvera. Bolo otvorené každý deň od
6,00 do 18,00 hod. a matky tu mohli umiestniť svoje dieťa od jedného roku veku. O deti sa
starali dve pedagogické pracovníčky a detská zdravotná sestra.
Špeciálna základná škola pre zdravotne postihnutých v Dolnom Kubíne dostala od
SSE, a. s. rekonštruovaný vykurovací systém na akumulačné kúrenie v hodnote 900 tisíc Sk.
SSE tak napĺňalo svoju stratégiu podpory sociálne slabším skupinám obyvateľstva. Riaditeľka
školy Tatiana Otepková očakávala od inštalácie nového vykurovacieho systému hlavne
zníženie nákladov na kúrenie, čím by škola ušetrené peniaze mohla investovať na zakúpenie
didaktickej techniky potrebnej pre skvalitnenie vyučovacieho procesu. V tomto roku škola
plánovala vybudovať bezbariérové vstupy, výťah a opraviť podlahy.
ŠZŠ mala sedem tried, v každej bolo maximálne po šesť žiakov, aby učitelia mohli
uplatňovať individuálny prístup ku žiakom. Školu navštevovali deti od 6 do 18 rokov
s mentálnym a telesným postihnutím, s ťažkým viacnásobným postihnutím, s autizmom,
s detskou mozgovou obrnou a s Dawnovým syndrómom. Deti dosiahli dobré výsledky v hre
Boccia ale aj v speváckych, výtvarných, divadelných a športových súťažiach. Riaditeľkou
ŠZŠ bola Mgr. Tatiana Otepková. Boccia bola loptová hra

pre telesne postihnutých
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športovcov, ktorá sa hrala s farebnými loptičkami i niečo väčšími ako známa kriketka. V máji
2007 sa konal Boccia World Cup 2007 vo Vancouvri v Kanade a v slovenskom družstve
reprezentovali SR aj Lenka Ďurdinová a Tomáš Dančo z Dolného Kubína, ktorých trénovala
Janka Matysová. Lenka sa umiestnila na 8. mieste a Tomáš na 26. mieste. Slovenské družstvo
sa celkove umiestnilo na 7. mieste.
Dňa 5. júna 2007 bolo v škole DSS veselo. Navštívil ju totiž klaun. Prišiel rozveseliť
a rozosmiať všetky deti a podarilo sa mu to. Podujatie organizoval Fond Dr. Klaun z Trenčína
pre deti v nemocniciach a sociálnych zariadeniach. Vystúpenia klauna vracali deti do ich
čarovného detského sveta

a pomáhali deťom v nemocniciach načas zbaviť sa bolesti

a načerpať energiu v boji s chorobou. Keď odchádzal klaun (Adrián Ohrádka) zo školy
v DSS, deti kričali: „Príď ešte!“. Aj v tomto roku sa skupinka detí z Domova sociálnych
služieb pre mládež v Dolnom Kubíne zúčastnila tradičnej Jašidielne v Žiline, ktorú pripravila
Nadácia Krajina Harmónie.
Akadémia vzdelávania ako forma mimoškolského vzdelávania v Dolnom Kubíne bola
založená v roku 1952. Jej súčasnou riaditeľkou bola Mgr. Mária Drobuliaková. V súčasnosti
mala Akadémia vzdelávania v ponuke okolo 200 programov, najväčší záujem bol
o ekonomiku, podnikanie, informatiku, manažment, vzdelávanie cudzích jazykov. Pri
príležitosti 55. výročia založenia Akadémie vzdelávania udeľovali v Bratislave na
slávnostnom zasadnutí medaily dlhoročným pracovníkom, lektorom a funkcionárom. Jedným
z ocenených bol aj Mgr. Stanislav Markovič z Dolného Kubína, bola mu udelená „Pamätná
medaila Juraja Fándlyho“ za vyše štyridsaťročnú spoluprácu a lektorskú činnosť.
O Univerzitu tretieho veku v Dolnom Kubíne bol veľký záujem. Študovalo 200 seniorov
v 7 odboroch.

Kultúra
Poslanci mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne na svojom zasadnutí vo februári
2007 rozhodli prihlásiť Mesto Dolný Kubín do medzinárodnej súťaže o získanie titulu
Európske hlavné mesto kultúry. Táto súťaž prebieha od roku 1985 a titul získali napr. Atény,
Florencia, Amsterdam, Berlín, Paríž, Dublin, Lisabon a ďalšie. Bolo treba splniť dve základné
kritéria: 1. Európska dimenzia a 2. Mesto a jeho občania. To znamená, že mestá musia byť
európske (multikultúrne), ale aj regionálne, prezentujúce svoje tradície a kultúru. Program
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mal mať trvalo udržateľný charakter a mal tvoriť integrálnu súčasť dlhodobého kultúrneho
a sociálneho rozvoja mesta. Súťaž bola dvojkolová. V prvom (január – október 2007) mala
13-členná komisia vykonať užší výber miest do súťaže. Dolný Kubín sa do užšieho výberu
nedostal.
Oravská galéria bola návštevníkmi veľmi vyhľadávaná. V návštevnosti galérii Slovenska
sa zaradila na druhé miesto. Dňa 18. januára 2007 otvorila v malej výstavnej sieni výstavu
diel Zdenka Horeckého pod názvom „Oravské pastorále“. Hudobný doprovod na vernisáži
zabezpečil Obývačkový orchester Rudolfa Patrenčiaka z Terchovej. Zdenko Horecký,
absolvent VŠVU v Bratislave, žiak profesora Jána Mudrocha, bol krajinkár a príroda Oravy,
najmä Zázrivej, mu učarovala. Výstava trvala do 25. februára 2007.
OG v Dolnom Kubíne s mestom Braunau am Inn v Rakúsku pripravila v rámci
cezhraničnej spolupráce výstavu umelcov zo spomenutého mesta. Vernisáž sa konala dňa 1.
marca 2007 vo Veľkej výstavnej sieni Župného domu v Dolnom Kubíne. Nad výstavou
prevzal záštitu primátor mesta Ivan Budiak. Jej kurátormi bola výtvarná kritička Petra Noll
a riaditeľ hudobnej školy v Branau Walter Kren. Hlavným sponzorom bola firma Cargo
routers International Dolný Kubín. Vernisáže sa zúčastnili primátor Ivan Budiak, viceprimátor
Roman Matejov, prednosta Jozef Holdoš, poslanec NR SR Peter Markovič, hostia z Rakúska
a množstvo Dolnokubínčanov. Kurátorka výstavy predstavila sedemnásť autorov, ktorých
diela boli vystavené, primátori miest si vymenili darčeky a pohovorili o cieľoch podobných
akcií, ktoré smerovali k európskej spolupráci medzi regiónmi. Návštevníci si pozreli diela
významných maliarov, medzi ktorých patrili Hugo von Preen, Aloys Wach, Erich Slatner,
Hans Plank, Roman Barth, Heiko a Uwe Bressnikovci, Reinhard Blkum, Robert Schuster,
Franz Forster, Reiner Reinisch, Ingomar Engel, Sepp Auer, Peter Makowetz, Adalbert
Schieferer a ďalší. V Malej výstavnej sieni bol výber výtvarných prác známej Bohúňovej
palety. Výstava trvala do 20. apríla 2007.
Oravská galéria v máji 2007 sprístupnila verejnosti dve výstavy – grafický dizajn
a plagátovú tvorbu. Výstava pod názvom „Profil“ vo veľkej výstavnej sieni predstavila tvorbu
grafického dizajnéra, pedagóga a publicistu Dušana Juneka, ktorý je medzinárodne uznávanou
kapacitou a autorom grafickej tváre vyše 20 slovenských a zahraničných firiem a inštitúcií,
pre ktoré navrhol a realizoval jednotný vizuálny štýl. Popri grafickom dizajne, plagáte,
typografii, tvorbe logotypov a značiek sa venuje aj voľnej tvorbe a karikatúre. Malá výstavná
sieň patrila filmovému plagátu. Boli tu práce významných umelcov Mariána Čunderlíka,
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Ivana Štepána, Milana Pašteku, Evera Alexandra Púčeka, Jána Meisnera a Rudolfa
Altrichtera. Výstavy trvali do 24. júna 2007.
Oravská galéria pripravila po štvrtý krát výstavu detských prác, vytvorených v galérii
v rámci tvorivých dielní v školskom roku 2006/2007 pod názvom „Kreslili sme v galérii“. Na
vernisáži dňa 13. júna 2007 sa predstavil divadelný súbor „Kdesi sa vzalo“, ktorý pôsobí pri
Špeciálnej Základnej škole pre telesne postihnutých a Domove sociálnych služieb v Dolnom
Kubíne. Výstava trvala do 31. júla 2007.
Dňa 28. júna 2007 sa konala vernisáž dvoch výstav v Oravskej galérii. Vo Veľkej
výstavnej sieni sa svojou tvorbou predstavili dvaja spolužiaci VŠVU odboru grafiky Igor
Benca a Karol Felix. Obaja študovali u profesora Albína Brunovského. Igor Benca (*1958)
pôsobí ako dekan Fakulty výtvarných umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Je
držiteľom viacerých

domácich i zahraničných ocenení, je autorom a spoluorganizátorom

mnohých výtvarných podujatí. Vystavuje na domácej pôde i v zahraničí. Karol Felix (*1961)
pracuje vo voľnom povolaní v Nitre. Pravidelne sa zúčastňuje domácich i zahraničných
výstav a je držiteľom viacerých ocenení. Od známky cez ex libris, grafiku a maľbu sa usiluje
o nové pohľady na témy i médium, s ktorým pracuje. K jeho výtvarným inšpiráciám patria
staroveké mýty rovnako ako podnety zo súčasného života. V malej výstavnej sieni bola
výstava keramiky pod názvom „Kerakoram“ od autorky Andrey Čepiššákovej (*1973) zo
Starej Ľubovne.
Dňa 6. septembra 2007 sa v Oravskej galérii konala vernisáž nových výstav. Vo Veľkej
výstavnej sieni sa návštevníkom predstavil svojim dielom sklársky majster Palo Macho,
absolvent VŠVU a bývalý učiteľ na Strednej škole skla a dizajnu v Lednických Rovniach.
Jeho práce boli vlastne sklené obrazy. Autorom ďalšej koncepcie „In Extenso“ bol Peter
Michalovič. V Malej výstavnej sieni OG sa predstavila výtvarníčka Paula Chrenková (*1976),
absolventka grafiky, ktorá sa venovala maľbe.
Dňa 8. novembra 2007 sa konali v Oravskej galérii vernisáže dvoch výstav: Cesta človeka
z cyklu Pohľady do zbierok III. – Sakrálne umenie vo Veľkej výstavnej sieni a Historické
mestá a hrady, tlače 16. – 19. storočia zo zbierok Oravskej galérie v Malej výstavnej sieni.
OG má zdokumentované tri základné okruhy ikonografických tém sakrálneho umenia –
Christologické námety, Mariánska tematika a zoskupenie zobrazovaných svätcov. Napríklad
vystavených bolo desať obrazov krížovej cesty, vyhotovených pre Kalváriu v Slanici. Široké
zastúpenie zobrazení Panny Márie u nás súvisí s kultom jej uctievania. Ich autori boli
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poväčšine neznámi. V Malej výstavnej sieni si osobitnú pozornosť zaslúžila tá časť zbierky,
ktorá sa vzťahovala k územiu Oravy a dokladala stavebný vývoj Oravského hradu.
Dňa 14. novembra 2007 usporiadala Oravská galéria IV. ročník speváckej súťaže pod
názvom „Polnočná hviezda“. Súťaže sa zúčastnili žiaci ZUŠ P. M. Bohúňa, ZŠ zo Suchej
Hory a Špeciálnej základnej školy pre telesne postihnutých v Dolnom Kubíne.
Oravská galéria pod vedením riaditeľky Evy Luptákovej vydala knihu o živote a diele
rezbára Štefana Siváňa staršieho z Babína. Prezentácia publikácie sa konala dňa 12. decembra
2007 vo Veľkej výstavnej sieni OG.
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne vydalo katalóg kultúrnych a športových
podujatí pre rok 2007 pod názvom „Čo sa chystá na Orave v roku 2007?“ Publikácia dávala
prehľad

o takmer

päťsto

podujatiach

rôznorodého

charakteru

a bola

spracovaná

chronologicky. OKS vydáva katalógy kultúrnych podujatí každoročne od roku 1999.
V januári 2007 vyhlásilo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne IV. ročník
celoštátnej súťaže mladých autorov pod názvom „Oravská poviedka 2007“ pre tri vekové
kategórie – žiakov 6.-9. ročníkov základných škôl a osem-ročných gymnázií, pre študentov
stredných škôl a pre dospelých autorov do 26 rokov. Dňa 27. júna 2007 sa konalo slávnostné
vyhlásenie víťazov súťaže. Odborná porota (Eva Kollárová, Etela Farkašová, Marián Lapitka)
vyberala spomedzi 51 prác a tento rok pokladala za najlepší doteraz. Z Dolnokubínčanov boli
najúspešnejší gymnazista Michal Bohuš s poviedkou „Školníkov večer“ a Nina Sihelská
s poviedkou „Malý hrdina“. Porota odovzdala aj pätnásť čestných uznaní, medzi nimi
aj Dolnokubínčankám Lucii Olešovej a Barbore Beňušovej. Oravské kultúrne stredisko
vydalo Zborník poviedok ilustrovaný exlibrismi Miroslava Knapa. Tento obsahoval 24
poviedok, medzi nimi aj víťazné.
Oravské kultúrne stredisko v spolupráci so Základnou školou Andreja Radlinského
v Dolnom Kubíne usporiadalo stretnutie oravských hvezdárov dňa 21. februára 2007. Jednalo
sa o školenie pre vedúcich astronomických krúžkov a pedagógov na školách, ktorí
pripravovali žiakov do vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“. Účastníci si vypočuli
prednášky na témy základné astronomické pojmy, orientácia po oblohe, zdanlivé a skutočné
pohyby planét, základy astronómie a astrofyziky a poznatky z astronomických súťaží.
Lektorom na podujatí bol Miroslav Znášík, riaditeľ Hvezdárne v Žiline. Na podujatí sa
diskutovalo k súťažiam pre žiakov – „Čo vieš o hviezdach, Letný astronomický tábor pre
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žiakov a výtvarnej Vesmír očami detí“. Súťaž žiakov z astronómie pod názvom „Čo vieš
o hviezdach?“ sa konala dňa 12. apríla 2007 v Dolnom Kubíne.
Dňa 27. februára 2007 uskutočnilo OKS v ZUŠ P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne prvé zo
vzdelávacích podujatí určených pre začínajúcich vedúcich detských tanečných súborov
v materských a základných školách. Podujatia sa zúčastnilo 22 učiteliek a vedúcich krúžkov
zo škôl Dolnej Oravy.
Klub paličkovanej čipky pri Oravskom kultúrnom stredisku úspešne pôsobil už šiesty rok
v Dolnom Kubíne. Členky sa stretávali jedenkrát mesačne okrem letných prázdnin a venovali
sa historickej či odevnej čipke. Svoju tvorbu prezentovali na regionálnych, slovenských
a zahraničných výstavách. Dňa 13. marca 2007 navštívili výstavu Tvorba 2007
v Makovického dome v Žiline, ktorej súčasťou bola prezentácia knihy „Paličkovanie“ od L.
Malátovej. Kniha ponúkala nové techniky a vzory v paličkovaní, nové inšpirácie a nápady.
OKS usporiadalo sériu zábavno-vzdelávacích podujatí v Mestskom kultúrnom stredisku
v dňoch 5.-6. marca 2007 s protidrogovou tematikou. Na predstavení pod názvom „Pozor!
Koza nefajčí“ pod vedením psychologičky Šárky Peškovej a skladateľa Daniela Dobiáša
z Prahy sa deti prostredníctvom besedy a muzikoterapie učili pochopiť, prečo sú návykové
látky nebezpečné. Ako dôkaz poslúžila múdrosť zvierat, ktoré deti nevideli fajčiť ani piť.
OKS v Dolnom Kubíne organizovala v mesiacoch január až marec 2007 výtvarnú výstavu
„Vesmír očami detí“. Do súťaže bolo prihlásených 237 výtvarných prác z 25 škôl regiónu
Orava. Odborná porota pod vedením učiteľa Daniela Marčeka zo ZUŠ I. Ballu rozdelila práce
do piatich kategórii podľa veku autorov a vybrala práce, ktoré postúpili do vyššej súťaže.
Medzi úspešných Dolnokubínčanov patrili: Jana Šimeková (MŠ Obrancov mieru v Dolnom
Kubíne), Peter Škrabák (MŠ Odbojárov v Dolnom Kubíne), Simona Antalová (MŠ Obrancov
mieru v Dolnom Kubíne), Kristína Bušová (ZŠ M. Hattalu), Samuel Šagát, Martina Babinská,
Dávid Drímal, Ján Forgáč, Simona Bellová, Mário Meško (ZUŠ I. Ballu). Výtvarné práce,
ktoré nepostúpili, boli vystavené v priestoroch Cirkevnej ZŠ A. Radlinského, OKS
a v ostatných školách a kultúrnych zariadeniach v meste.
Oravské kultúrne stredisko vyhlásilo výtvarnú regionálnu súťaž pod názvom „Strašiak –
ochranca úrody“. Tvorivú dielňu k tejto téme uskutočnila ZUŠ I. Ballu dňa 8. mája 2007.
OKS v spolupráci s políciou, hasičmi a Domčekom – CVČ pripravili Deň polície
v Dolnom Kubíne na Bysterci. Hasiči prišli s vysokozdvižným tridsaťmetrovým výsuvným
rebríkom, mercedesom Vario, deti súťažili v striekaní z džberových striekačiek. Veľký
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záujem prejavili o policajnú výstroj a výzbroj, kriminalisti im vzali odtlačky prstov, vyskúšali
si neprestrieľné vesty a putá. Zaujal ich radar na zisťovanie rýchlosti vozidiel a ukážky práce
policajných psov. Zadržanie páchateľa, vyhľadávanie výbušnín, či vzájomný súboj detí
o loptičku so psami museli policajti počas dňa opakovať pre veľký záujem. Dňa polície sa
zúčastnilo okolo tritisíc detí.
OKS v mesiaci júni usporiadalo vo výstavnej sieni Mestského kultúrneho strediska
v Dolnom Kubíne výstavu pod názvom „Oravskí keramikári“. Vernisáž sa konala dňa 11.
júna 2007. Návštevníci si mohli pozrieť diela deviatich keramikárov, medzi ktorými boli
Dolnokubínčanky Anna Modelská a Zuzana Kyselová. Počas výstavy sa konala aj tvorivá
dielňa (12. júna) zameraná na hrnčiarstvo, točenie na kruhu a modelovanie.
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne mala počas roka bohatú
činnosť, ktorá sa týkala prezentácie nových publikácii, práce s deťmi, projektov, Literárneho
klubu atď. Dolnokubínske ZŠ boli zapojené do projektu „Už som prvák“, ktorý realizovali
s Oravskou knižnicou v Dolnom Kubíne, koordinátorkou kultúrno-výchovnej činnosti
a služieb Miriam Kazimírovou. Žiaci chodievali so svojimi učiteľkami pravidelne mesačne do
knižnice od októbra, aj keď ešte nevedeli čítať. Išlo o to, aby sa v budúcnosti stali
pravidelnými návštevníkmi knižnice a využívali jej možnosti pri štúdiu. Počas návštev
v knižnici preberali poznávaciu a výchovnú tematiku: „Krajina, v ktorej žijem, Putovala
rozprávka svetom, prišla až k nám... „ a ďalšie.
Do štvrtého ročníka súťaže školských časopisov, ktorú vyhlásila Oravská knižnica v
Dolnom Kubíne, sa prihlásili školy s rekordným počtom 22 časopisov. Posudzovala ich
odborná porota v zložení Milan Gonda, M. Kazimírová, J. Lukáč, E. Timková z časopisu
Zornička a E. Juráková. Prvenstvo získal časopis „Škandál“ zo ZŠ a MŠ Zákamenné, druhé
miesto „Mladé letá“ zo ZŠ M. Kukučína v Dolnom Kubíne a tretie miesto „Bobrík“ zo ZŠ
v Bobrove a „Lavína“ zo ZŠ v Lokci. Porota udelila ešte jedno ocenenie Špeciálnej základnej
škole pre telesne postihnutých v Dolnom Kubíne za časopis „Sused“.
„Spoločné a odlišné“, pod týmto názvom sa v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka
v Dolnom Kubíne v spolupráci s Miesjskou bibliotekou publicznou z Limanovej uskutočnilo
dňa 26. marca 2007 v čitárni knižnice spoločné stretnutie s regionalistom Zbyszekom
Sulkovskim z partnerského mesta Limanovej. Spomínaný lektor previedol prítomných
históriou mesta Limanovej, ale aj okolím, najmä po stránke historickej. Riaditeľka knižnice
v Limanovej Halina Matras rozprávala o jej histórii. Riaditeľ Oravského kultúrneho strediska
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Miroslav Žabenský porozprával o vzájomnej spolupráci s poľskou stranou. Počas stretnutia
riaditelia knižníc Milan Gonda a Halina Matras odhalili pamätnú tabuľu venovanú Antonovi
Habovštiakovi od autora Vlada Janigu. Podujatie bolo úvodnou akciou projektu „Spoločný
slovensko-poľský knižničný rok“.
Posledných šesť marcových dní 2007 v Oravskej knižnici bolo venovaných podujatiam
v rámci „Týždňa slovenských knižníc“. Na svoje si tu prišli najmä detskí čitatelia.
Najmenších – prvákov ZŠ pasovali za rytierov pekného slova dňa 28. marca 2007. Všetci
dostali aj čitateľský preukaz a kráľovnej sľúbili, že v júni 2007 samostatne prečítajú
rozprávku. Rozprávková ceremónia bola súčasťou celoročného projektu „Už som prvák, už si
čítam sám.“ Pre žiakov ZŠ a SŠ knižnica pripravila podujatie pod názvom „Čo sa skrýva
v knižnici,“. Išlo o exkurzie žiakov do knižnice, zamerané na informatickú výchovu. Mladí
výtvarníci ale aj iní záujemcovia (napr. rodičia) sa mohli zapojiť do vyhlásenej súťaže
o najlepší výtvarný návrh Maskota detského oddelenia Oravskej knižnice. Počas akcie „Kniha
roka 2006“ boli vyhlásené tie knihy, ktoré dolnokubínski čitatelia považovali za
najobľúbenejšie. U dospelých to bola kniha „Kvety pre Lauru“ od Tani Kellovej Vasilkovej
a u detí kniha Harry Potter. Dňa 28. marca 2007 sa uskutočnilo stretnutie pod názvom
„Základy práce s počítačom a internetom“. Bezplatný informatický kurz pre skupiny
zvýhodnených užívateľov knižnice pokračoval aj po skončení Týždňa slovenských knižníc.
Dňa 30. marca 2007 sa konalo pre 8. ročníky ZŠ Hattalovej tematické podujatie pod názvom
„Od Bernoláka po

Štúra“ v Oravskej knižnici. Vyvrcholením akcie bola „Noc

s Andersenom“, ktora bola spojená s nočným čítaním, chatovaním, súťažami a hrami
v knižnici.
Oravská knižnica A. Habovštiaka v spolupráci s občianskym združením ORBIS LIBRI
pripravila pre deti pracujúcich rodičov zaujímavé týždňové turnusy cez letné prázdniny vo
svojich priestoroch. Deti sa hravou formou zoznámili s históriou mesta, Oravy, významnými
osobnosťami, remeselnou výrobou a pod. Mohli si otestovať vedomosti, výtvarné zručnosti,
na chvíľu sa z nich stali remeselníci či roľníci, ale vyskúšali si aj život hradného panstva.
Pod názvom „Spoločný slovensko-poľský knižničný rok“ podala Oravská knižnica A.
Habovštiaka v Dolnom Kubíne projekt v rámci programu iniciatívy spoločenstva INTERREG
III.A SR-PR. Bol úspešný, a tak zamestnanci Oravskej knižnice mohli realizovať deväť
zaujímavých podujatí: 1. literárnu výstavu o partnerskom Novosadeckom regióne v Dolnom
Kubíne a výstavu o oravskom regióne v Limanowej, 2. prezentáciu vybraných regionálnych
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poľských a slovenských autorov zaoberajúcich sa regionálnou tematikou, 3. noc s pánom
Andersenom – tvorivý večer určený deťom, 4. literárnu fontánu – výmena skúseností
slovenských a poľských literárnych klubov a vydanie spoločného zborníka z ich tvorby, 5.
súťaž školských časopisov poľských a slovenských základných škôl, 6. návštevu poľskej
partnerskej knižnice v Limanovej, oboznámenie sa s metodikou práce, systémom archivácie,
elektronizácie knihovníctva, výpožičnými podmienkami a doplnkovými službami, 7.
workschop „Dokument a krajina“, propagácia a využívanie dokumentov podporujúcich rozvoj
cestovného ruchu, regionálna literatúra, základný kameň poznávania krajiny, 8. knižničný
Vševedko, dvojhodinový seminár na tému detský čitateľ v knižnici, 9. komunitný život mesta
a spolupráca s občianskymi združeniami, záverečné slávnostné vyhodnotenie projektu za
účasti zástupcov miest Dolný Kubín a Limanová.
Detské oddelenie Oravskej knižnice už po štvrtýkrát vyhodnotilo súťaž „Kráľ čitateľov“ .
Do súťaže bol automaticky zaradený každý čitateľ do 15 rokov, ktorý knižnicu navštevoval
pravidelne. Hlavným kritériom nebol len počet vypožičaných kníh, ale aj to, či si ten-ktorý
čitateľ požičiava len krásnu literatúru alebo aj náučné a odborné knihy a časopisy. Titul kráľ
čitateľov získal dňa 11. júna 2007 Patrik Pukáč, ktorý mal na konte 98 vypožičaných kníh.
Kráľovnou sa stala Magdaléna Dančová, ktorá za rok prečítala 176 kníh a časopisov.
Súčasťou spoločného slovensko-poľského knižničného roku v rámci projektu INTERREG
III. A bolo stretnutie členov literárneho klubu Fontána pri Oravskej knižnici v Dolnom
Kubíne s limanovskými literátmi dňa 3. júla 2007. Uskutočnilo sa dňa 3. júla 2007
v limanovskej verejnej knižnici a z Dolného Kubína sa ho zúčastnili členovia klubu Fontána:
Táňa Rešová, Mária Muráňová, Matej Kohár, Lukáš Murín a pracovníci Oravskej knižnice A.
Habovštiaka. Navštívili usadlosť sochára a rezbára Piotra Zbrožeka a večer sa zúčastnili
literárneho seminára. Zbygniew Sulkovski predniesol prednášku o význame regionálnej
literatúry v kontexte celonárodnej kultúry. Hodnotili prípravu spoločného zborníka
dolnokubínsko-limanowských literátov a dohodli spoločné stretnutie v Dolnom Kubíne dňa 9.
júla 2007. Slávnostná prezentácia Zborníka bola určená na Dni Limanowej v auguste 2007.
Oravská knižnica so spoločnosťou diveRzita a ŽSK pripravila pre verejnosť podujatie
pod názvom „Orava ako umelecké inšpirácie“ o oravských povestiach dňa 23. júla 2007.
Dňa 15. októbra 2007 sa v čitárni Oravskej knižnice konalo stretnutie so spisovateľkou
Petrou Nagyovou Džerengovou. Súčasťou programu bol predaj kníh P. N. Džerengovej
„Chcem len tvoje dobro, Za to mi zaplatí, Pozri sa na seba“.
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Dňa 24. októbra 2007 sa v Oravskej knižnici uskutočnil II. ročník krajského kola
literárno-vedomostného kvízu „Knižný Vševedko 2007“. V súboji o prestíž sa stretli najlepší
čitatelia z piatich knižníc. Najlepšie si počínala Evka Helová zo Žilinskej knižnice.
Oravská knižnica zorganizovala dňa 12. novembra 2007 podujatie „Komunitný život
mesta“ v rámci projektu Spoločný slovensko-poľský knižničný rok. Oslovila všetky
občianske združenia, ktoré spolupracovali v oblasti kultúry, vzdelávania, umenia, udržiavania
a šírenia tradícií a v sociálnej oblasti. Pozvanie prijalo 18 občianskych združení, vrátane
partnerskej knižnice v poľskej Limanovej.
Dňa 10. decembra 2007 sa konala v Oravskej knižnici prezentácia novej knihy Ivana
Daudu pod názvom „Tu som“ a zároveň udelenie ocenenia „Priateľ knižnice“.
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne pripravilo pre
verejnosť spomienkovú slávnosť pod názvom „Návraty“ na Meštiansku besedu v Dolnom
Kubíne, kultúrno-vzdelávací spolok, ktorého stanovy pochádzajú z roku 1873. Medzi
zakladajúcich členov besedy patrili P. O. Hviezdoslav, Jur Janoška, Samuel a Pavol
Novákovci, Ondrej a Michal Halašovci, Ignác Radlinský, Ján Diežka a ďalší. Podujatie sa
konalo v priestoroch Literárneho múzea na Hviezdoslavovom námestí dňa 5. marca 2007 pod
vedením režisérky Evy Lofajovej. Návraty boli fiktívnym stretnutím básnikov P. O.
Hviezdoslava a jeho manželky s Jankom Matúškom práve na pôde Meštianskej besedy.
Účinkovali členovia Poetického divadla pri Oravskom múzeu P. O. Hviezdoslava Milena
Zabrženská, Jozef Strapec, Štefan Jakoby, Anna Bakošová, Elena Jányová, Ivica Mičeková,
Adrián Rábota a žiaci Súkromnej ZUŠ Jánoš v Dolnom Kubíne, ktorí v malom scénickom
pásme pripomenuli tvorbu P. O. Hviezdoslava.
Literárne oddelenie Oravského múzea v Dolnom Kubíne v spolupráci s Obvodnou
organizáciou Únie žien Slovenska zorganizovalo v priestoroch Florinovho domu dňa 12.
apríla 2007 obvodnú súťaž recitátorov. Víťazi súťaže postúpili na jubilejný 40. ročník
Vansovej Lomničky pri príležitosti 150. výročia narodenia spisovateľky Terézie Vansovej.
Do súťaže sa prihlásilo sedem recitátoriek, najlepšie sa umiestnili Mária Muráňová, Katarína
Juráková a Katarína Grofčíková. V odbornej porote rozhodovali Zuzana Múčková, Katarína
Kasalová a Eva Bajčiová.
Dňa 21. mája 2007 sa konala vo Florinovom dome vernisáž výstavy „Spätné zrkadlo II.“,
ktorá tematicky nadväzovala na výstavu z novembra roku 2006 o významných rodinách
v meste Dolný Kubín v minulosti. Výstava bola venovaná rodinám Stolárik, Ráth, Smetanay,
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Ťatliak, Gacek, Žaškovský a Herkeľ. Kvarteto Musica Arvensis pod vedením Leonarda
Vajduláka svojím vystúpením dotvorilo umelecký zážitok.
Dňa 3. septembra 2007 sa vo Florinovom dome konala vernisáž výstavy „Keď sa
rozžiarila“. Autor výstavy historik Martin Chmelík priblížil verejnosti bytovú kultúru 50.
rokov 20. storočia. Práve toto obdobie je považované za kolísku moderného dizajnu bytového
interiéru. Vznikol na báze tradičného meštianskeho bývania, pričom ho obohatili nové
výdobytky vedy a techniky. Výstava trvala do 7. októbra 2007.
Prírodná lekáreň, bol názov výstavy, ktorú Oravské múzeum otvorilo vo Florinovom
dome dňa 15. októbra 2007. Autorka a botanička RNDr. Oľga Removčíková pripravila
návštevníkom informácie o 70 liečivých rastlinách, z toho 50 si pozreli na fotografiách a 20
v životnej veľkosti. Výber rastlín bol stanovený podľa ročného obdobia, prevažovali druhy
neskorého leta a jesene.
Dňa 29. októbra 2007 sa konal spomienkový večer v Oravskom múzeu pod názvom
„Pocta Petrovi Škrabákovi – vďaka za to, že tu bol“. Peter Škrabák, učiteľ a neskoršie riaditeľ
Oravského múzea, bol neúnavným propagátorom a organizátorom divadelných, literárnych
a hudobných podujatí v Dolnom Kubíne. Program moderovala PhDr. Dagmar Kubištová. So
spomienkami na Petra Škrabáka vystúpili Doc. Michal Kováč zo Slovenskej národnej
knižnice a Alfréd Patch, dirigent Spevokolu oravských učiteľov. V programe vystúpili
spevácky zbor Una Corda s dirigentkou Romanou Šumskou, sláčikové kvarteto Musica
Arvensis pod vedením Leonarda Vajduláka a recitátori Štefan Jakoby, Jozef Strapec a Matej
Záchenský.
Dňa 13. decembra 2007 sa vo Florinovom dome v Dolnom Kubíne konala vernisáž
výstavy ručných prác s vianočnou tematikou, ktorá trvala do 14. januára 2008.
Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne dostalo od 1. marca 2007 novú riaditeľku
Janu Greššovú, ktorá vyhrala výberové konanie na základe prezentovaného projektu
koncepcie rozvoja Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. Jana Grešová (*1977),
absolvenstka Vysokej školy pedagogickej, pracovala predtým v školstve – Domčeku – CVČ
a v súkromnej základnej umeleckej škole v Dolnom Kubíne. Zaoberala sa najmä prácou
s mládežou a moderným tancom, organizovala súťaže moderného tanca na miestnej
i celoslovenskej úrovni. Bola aj spoluorganizátorkou módnych šou v meste.
Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne pripravilo počas letných prázdnin pre
občanov mesta a turistov rôznorodé podujatia. Pre školákov bolo zaujímavé letné kino na
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veľkoplošnej obrazovke. Bolo oživením prvého prázdninového večera pre všetkých
okoloidúcich na Námestí slobody. Deťom, mládeži ale aj dospelým patrili tvorivé výtvarné
dielne zamerané na kresbu, maľbu a ľudové remeslá. Pripravili ich v spolupráci s Annou
Farbákovou a občianskym združením Flap. Najzaujímavejším výsledkom práce z výtvarných
dielní sa stalo veľké farebné slnko, ktoré zdobilo balkón MsKS celé leto. V programe
kultúrneho leta si našli svoje miesto aj známe nedeľné koncerty, ktoré si Dolnokubínčania
obľúbili. Predstavili sa folklórne, folkové, rockové skupiny i dychovka. Novinkou letného
programu MsKS bolo Letné Theatro, podujatie podporené z grantového systému
samosprávneho kraja. Organizátormi tohto podujatia boli Oravská knižnica, MsKS
a občianske združenie FLAP. Dňa 19. augusta 2007 na starom ihrisku bývalej ZŠ
Nemocničnej (sídlisko Brezovec) sa konali divadelné predstavenia DDS z Oravskej Poruby
a divadelnej spoločnosti Vendo zo Štefanova. Letné Theatro pokračovalo aj dňa 16.
septembra 2007 pre obyvateľov sídliska Bysterec.
Kronika kultúrnych podujatí v meste Dolný Kubín roku 2007:
-

Dňa 6. januára 2007 sa v MsKS konal koncert skupiny „Presburger Klezmer Band“.
Predstavili sa koncertom židovskej hudby, ktorej počiatky spadajú do 15. storočia.
Repertoár tvorili predovšetkým tanečné piesne pre svadby a iné oslavy. Texty piesní
odzneli v jazyku jidiš a opisovali bežný život ľudí s ich starosťami, radosťami,
láskou a smútkom. Novšie piesne opisovali aj utrpenie ľudí počas holokaustu. Popri
tradičnej klezmer hudbe si účastníci vypočuli aj niekoľko balkánskych pesničiek
v klezmer úprave.

-

Dňa 7. januára 2007 sa konal koncert Mládežníckeho spevokolu vo farskom kostole
sv. Kataríny Alexandrijskej. Koncert oddirigovala gymnazistka Katarína Grofčíková,
ktorá je zároveň jednou z hudobníčok spomínaného akordeónového kvarteta. Mladí
ľudia vytvorili svojím spevom krásnu vianočnú atmosféru.

-

Primátor mesta Dolný Kubín a občianske združenie Homo Erectus pri Oravskej
knižnici v Dolnom Kubíne vyhlásili piaty ročník literárnej súťaže Florinova 2007.
Účastníci zasielali príspevky (poézia aj próza) v rozsahu maximálne tri strany.

-

Dňa 20. januára 2007 sa konala obľúbená burza zberateľov v Mestskom kultúrnom
stredisku v Dolnom Kubíne. Zberatelia rôznych vecí – známok, nálepkov, odznakov,
mincí, kníh, starých listín, pohľadníc, medailí atď., sa tu schádzali už štvrtý rok, ale
januárová bola doteraz najlepšia. Napríklad Vladimír Medzihradský priniesol na
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burzu ukázať modlitebné knižky a spevníky staré vyše dvesto rokov, ale nemal
záujem ich predať. Zišli sa tu zberatelia z Oravy, Liptova, Turca, Kysúc i z Čiech.
Ďalšia burza sa konala dňa 12. mája 2007 v Dolnom Kubíne.
-

Dňa 26. januára 2007 sa konal XXV. Reprezentačný ples mesta Dolný Kubín. Večer
moderoval známy redaktor Ján Trebula z TV Markíza a v programe vystúpila
speváčka zo Superstar Katka Koščová a tanečná škola Věry Nedeljakovej
z Prievidze. Do tanca hrala hudobná skupina Rebeca a o ľudovú muziku sa postarala
Ľudová hudba Karola Hromádku.

-

Dňa 27. januára 2007 sa v našom meste konala spomienková slávnosť pri
príležitosti 150. výročia narodenia a 77. výročia úmrtia biskupa Slovenskej
evanjelickej cirkvi a. v. Jura Janošku, dolnokubínskeho rodáka a významnej
osobnosti slovenských dejín. Súčasťou podujatia bol aj odborný seminár o živote
a diele Jura Janošku, vystúpenie speváckeho súboru Una Corda a hudobného súboru
Musica Arvensis zo ZUŠ P. M. Bohúňa. Služby božie spoločne slúžili
dolnokubínsky farár Rastislav Stanček, jasenovský farár Štefan Jakoby a seniorka
liptovsko-oravského seniorátu Katarína Hudáková. Život a dielo Jura Janošku vo
svojej kázni priblížil biskup Ján Midriak. Vyzdvihol najmä jeho vnútornú silu
a pevné odhodlanie hájiť záujmy evanjelickej cirkvi v neľahkých časoch
národnostného útlaku, ako aj zásluhy pri vzniku samostatnej slovenskej evanjelickej
cirkvi po vzniku Československej republiky (1918). Za jeho neúnavné snaženie na
poli národnom biskup Midriak označil Jura Janošku „za kňaza podľa srdca Božieho,
ktorého dielo nevyšlo nazmar a ktorého slovo nikdy nepadlo na zem“. Riaditeľ
Národného bibliografického ústavu Miloš Kovačka vyzdvihol zásluhy Janošku pri
redigovaní Cirkevných listov, zakladaní vydavateľstva Tranoscius, ale aj úctu
a vážnosť, ktorú požíval ako poslanec Národného zhromaždenia Československej
republiky. Primátor mesta Ivan Budiak priblížil Jura Janošku z pohľadu archívnych
dokumentov: „Naše mesto dalo slovenskému národu také vynikajúce osobnosti, že
pomníky ich slávy, úcty a vďaky k ním sú po celom Slovensku. Jednou z nich bol
biskup Dr. Jur Janoška. Pochádzal z roľníckej rodiny. Narodil sa v Dolnom Kubíne
dňa 25. decembra 1856 manželom Jurajovi Janoškovi Bysterskému a Zuzane,
rodenej Vajzerovej. Prímenie Juraja Janošku poukazuje na zemiansky pôvod rodu
Bysterských, ktorého počiatky spadajú do 14. storočia vo Veľkom Bysterci, dnes
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prímestskej časti Dolného Kubína. Starý otec Jura Janošku Michal sa spomínal
v súpise dolnokubínskych rodín v roku 1763 a jeho otec Juraj v roku 1853. Juraj bol
členom mestského zastupiteľstva. Matka Zuzana pochádzala z významného
dolnokubínskeho rodu Vajzerovcov, slávnych majstrov zvonolejárov v 16. storočí,
ktorým potvrdil slobodnícke práva oravský župan Gašpar Ilešházi v roku 1632.
V neskoršom období sa Vajzerovci zaoberali remeselníctvom, podnikaním a v meste
boli cechovými majstrami. Učiteľom Jura Janošku na základnej škole bol vzdelanec
Adolf Medzihradský, ktorý vo svojom žiakovi prebudil túžbu po vzdelaní tak, ako
v Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi, staršom od Jura o sedem rokov. Neskoršie,
Jur Janoška s P. O. Hviezdoslavom často kráčali po rovnakých cestách, priatelili sa
a spolupracovali. Učiteľ Leopold Bruck vštepil Jurajovi Janoškovi hrdosť
k slovenskému národu a poslanie pracovať pre národ. Najvhodnejším povolaním pre
túto prácu bola v tej dobe služba učiteľa alebo kňaza. Po štúdiách sa Jur Janoška
vrátil do rodného Dolného Kubína ako evanjelický kaplán a dňa 12. októbra 1879 ho
mestská školská stolica a mestský výbor zvolili za učiteľa na základnej škole. V čase
voľby sa ešte nevedelo, či škola bude obecná alebo konfesionálna (evanjelická) a tak
Jur Janoška dostával učiteľský plat z mestskej pokladnice. Pôsobil tu s Leopoldom
Bruckom. V tom čase bola škola umiestnená v dome predsedu mestskej školskej
stolice Jozefa Országha, vedľa domu Smetanayovcov a v susedstve mestského domu
na dolnom konci námestia. Prvá evanjelická škola v Dolnom Kubíne bola postavená
v roku 1890. Po odchode za evanjelického farára do Jasenovej sa Jur Janoška už
nikdy nevrátil do nášho mesta natrvalo, ale využíval každú príležitosť navštíviť
rodné mesto. S Pavlom Országhom Hviezdoslavom boli členmi Meštianskej besedy,
založenej v roku 1868. Hrávali ochotnícke divadlá. Predstavenia pre obyvateľov
mesta sa konali v záhrade Novákovského domu alebo v dvorane Meštianskej besedy,
ktorá od roku 1919 niesla názov Hviezdoslavova beseda. V júni roku 1928 sa
v Dolnom Kubíne konal zjazd evanjelickej mládeže pri príležitosti 10. výročia
vzniku Československého štátu. Tohto kultúrno-spoločenského podujatia sa
zúčastnili významné osobnosti ako Dr. Jur Janoška, profesor Samuel Osuský,
profesor Lúčanský, biskup Dušan Fajnor, Andrej Plávka, Ladislav Nádáši Jégé, Hana
Gregorová, Mária Jančová, Emil Boleslav Lukáč, Ján Kostra, Kazimír Bezek, Teo
Herkeľ Florin, Milo Urban, Ladislav Jurkovič, Elo Šándor a ďalší i mladí začínajúci
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autori. Ostatných účastníkov bolo do 3000. Biskup Dr. Jur Janoška sa prihovoril
k účastníkom pri hroboch Pavla O. Hviezdoslava a Janka Matúšku. Ďalší prejav mal
na pracovnom zjazde. V Dolnokubínčanoch zanechal nezabudnuteľné spomienky
a keď sa dozvedeli o jeho skone v januári 1930, mestské zastupiteľstvo rozhodlo
pomenovať po jeho mene ulicu, v ktorej stál jeho rodný dom. Ulica Janoškova
v Dolnom Kubíne, kedysi nazývaná Vyšný koniec, existuje už 77 rokov a nestalo sa,
že by niekto chcel zmenu jej pomenovania.“
-

Infoštúdium mesta Dolný Kubín obohatilo mestské televízne vysielanie o magazín
Mestského mládežníckeho parlamentu. Konkurz na moderátorov detských správ
vyhrali Katarína Košarišťanová z cirkevnej ZŠ a Kristián Kormaňák zo ZŠ M.
Kukučína. V porote výberového konania rozhodovali Elena Ďaďová, Alexander
Kováč a Dean Rešš.

-

Dňa 29. januára 2007 sa vo výstavných priestoroch Mestského kultúrneho strediska
v Dolnom Kubíne konala vernisáž posúťažnej putovnej výstavy s protidrogovou
tematikou pod názvom „Prečo som na svete rád?“. Prácami sa tu prezentovalo 28
autorov – stredoškolákov zo Slovenska, Poľska a Uzbekistanu. Ich kresby, maľby,
grafiky a koláže sú výpoveďou súčasníka o nebezpečenstvách užívania drog. OOS
pripravilo výstavu v spolupráci s Národným osvetovým centrom a trvala do 12.
februára 2007. Súčasťou podujatia boli aj besedy s odborníkmi z oblasti polície
a súdnictva o trestnoprávnej zodpovednosti užívania drog.

-

Základná umelecká škola P.M. Bohúňa v Dolnom Kubíne pripravila pre záujemcov
koncert komorného združenia čelistov Cellomania Slowak Works for Cello Quartet
z Bratislavy dňa 4. februára 2007 v kostole sv. Kataríny Alexandrijskej. Verejnosti
sa predstavil súbor špičkových slovenských čelistov, ktorí v spolupráci s Leonardom
Vajdulákom a firmou Pavlík Records Tvrdošín pripravili nahrávku CD.

-

Dňa 4. februára 2007 sa v čitárni Oravskej knižnice A. Habovštiaka v Dolnom
Kubíne konala prezentácia novej knižočky o našom meste od autora Vladimíra
Medzihradského. Publikáciu „Dolný Kubín – Pozdrav z nášho mesta“ vydala
Agentúra Via Oravia a združenie Turist Orava a jej koncepcia je „prechádzková“.
Autor berie čitateľa, po prvých panoramatických pohľadoch na mesto, do
prímestských častí

a pristavuje sa pri zaujímavých objektoch, pamiatkach

a dominantách. Fotografie dopĺňajú krátke texty mestskej kronikárky a riaditeľky
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archívu Soni Maťugovej, bývalého primátora Ľubomíra Bláhu, riaditeľa Oravskej
knižnice Milana Gondu, vedúcej Literárneho oddelenia Oravského múzea D.
Kubištovej, riaditeľky Oravskej galérie Evy Luptákovej a Juraja Langera.
-

Dňa 11. februára 2007 sa konal koncert španielskeho flamencového gitaristu Oscara
Guzmana v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska. Oscar Guzman hral
v štýle flamenca.

-

Dňa 12. februára bola sprístupnená výstava pod názvom „Ako vzniká dielo“ vo
výstavnej sieni Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. Kamenosochár
Leszek Cieslik z poľského Živca sa predstavil svojou sochárskou tvorbou a Mária
Tutaj zo Szszyrku maľbami. Výstava bola prierezom klasického poľského
výtvarného umenia a výsledkom medzinárodného projektu Beskydský kultúrny
okruh. Pripravilo ju Oravské osvetové stredisko v Dolnom Kubíne v spolupráci
s Regionálnym kultúrnym strediskom v Bielsku – Bialej. Trvala do 11. marca 2007.

-

Dňa 14. februára 2007 sa v divadelnej sále MsKS konalo divadelné predstavenie
„Traja na hojdačke“ od Luigiho Lunariho v podaní hercov divadla WEST Bratislava.
Účinkovali vynikajúci herci Michal Dočolomanský, Emil Horváth, Ľubo Roman,
Viera Richterová a Viera Topinková v réžii Ľuba Vajdičku.

-

Učiteľ, osvetár, hudobník a spisovateľ Jozef Kráľ (*1927) sa dožil osemdesiatych
narodením a preto sa konala v koncertnej sále ZUŠ P. M. Bohúňa dňa 14. februára
2007 milá slávnosť a stretnutie s výnimočným človekom. Večer moderovala Mária
Muráňová. V prvej časti bol rozhovor o živote a diele, ktorý s oslávencom viedol
Stanislav Markovič a v druhej časti ukážky z tvorby Jozefa Kráľa. Žiaci
a moderátorka M. Muráňová čítali príbehy, rozprávky a verše ako napr. Spomienka
na domov, Rozprávka o lastovičke (z knihy Príbehy smutné i veselé), Postriežka,
Verný psík (Rozprávky a príbehy), báseň Povedz mi mamička (Venček) a ďalšie.
Malý spevácky zbor ZUŠ pod vedením Romany Šumskej nacvičil tri jubilantove
zbory, Vítaj nám na svete, Liptovská bryndza, Orava, Orava.

-

Dňa 17. februára 2007 sa konali „Fašiangy v Srňacom“, ktoré pripravilo občianske
združenie Femina pod vedením Evy Lofajovej z Oravského múzea a navštívilo ich
asi osemdesiat Dolnokubínčanov. Po slávnostnom sprievode masiek dedinou za
krásneho a slnečného počasia sa všetci zhromaždili pri zvonici, kde pre mŕtvu basu
(prepravku z piva) bola nachystaná snehová hrobka. Velebný pán (Mgr. Jozef
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Strapec, učiteľ) prečítal smútočný prejav a miništrant (Peter Pollman) kadil kadidlom
(plechovka od konzervy). Plačky (členky estrádneho divadla Femina) nariekali o sto
dušu. Bol to pohreb, ako sa patrí. Po ňom nasledoval kar s fašiangovými šiškami,
buchtami, chlebíkom s masťou a kapustou. Nechýbalo dobré vínko a kto vydržal do
polnoci, ušla sa mu praženica z prinesených vajíčok.
-

Mesto Dolný Kubín pripravilo občanom fašiangy s nasledovným programom dňa
20. februára 2007: ponuka fašiangových pochúťok na Hviezdoslavovom námestí,
hudobno-spevácke predstavenie žiakov ZUŠ P. M. Bohúňa, ZUŠ I. Ballu,
folklórneho súboru Trnka a folklórneho súboru Rosička, Rosa, fašiangový sprievod,
privítanie fašiangovníkov primátorom mesta, pochovávanie basy v podaní dychovej
hudby Oravanka z Trstenej, vyhodnotenie fašiangových masiek, pohostenie
fašiangovými šiškami a fašiangový karneval.

-

Básnik Miro S. Líška je pozoruhodným zjavom „dolnokubínskeho literárneho
neba“. Doteraz vydal niekoľko zbierok svojej poézie a vo februári 2007 vyšla ďalšia
pod názvom „Moja čierna dúha“ vo vydavateľstve ARVA Dolný Kubín.

-

Dolnokubínčan Emil Burák je autorom knihy „Pohodou k prosperite 2 (Slovenský
profesoring šťastia)“. Autor si položil cieľ čo najviac čitateľa energizovať, pozitívne
naladiť, potešiť, povzbudiť, dotankovať optimizmus a možno aj trochu inak ho
naučiť hrať hru zvanú vlastný život. Čím lepšie a ľahšie sa to darí, tým viac sa
následne darí dosahovať prosperita jednotlivcov, kolektívov a krajiny. Kniha je
písaná jednoduchým a zrozumiteľným štýlom, aby bola dostupná širokej čitateľskej
verejnosti, bez vekového obmedzenia. Ponúka návod ako sa naučiť dobre hospodáriť
so životnou energiou, účelne ju využívať a vedieť si ju dopĺňať. Motivuje čitateľa
k veselosti a radosti, pohode, spokojnosti, pomáha mu odbremeniť sa od problémov
a starostí.

-

Dňa 7. marca 2007 sa v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Dolnom
Kubíne konalo predstavenie muzikálu RENT. Účinkovali Ján Slezák, dolnokubínska
rodáčka Soňa Jányová, Michaela Horská, Peter Kotuľa, Vladimír Volečko, Milan
Ješko, Lenka Rakárová, Linda Kondrát, Viliam Csontos, Ján Brychta a Dušan
Vítazek.

-

Dňa 13. marca 2007 sa v koncertnej sále ZUŠ P. M. Bohúňa konal koncert Mikuláša
Skutu, predstaviteľa slovenskej vážnej i jazzovej hudby, klaviristu, skladateľa
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a držiteľa Krištáľového krídla a Ceny Frica Kafendu z roku 2006. Dolnokubínčanom
sa predstavil ukážkami z diela Golbergove variácie Johanna Sebastiána Bacha.
Podujatie sa konalo v spolupráci ZUŠ so Spolkom koncertných umelcov
a finančným prispením MK SR.
-

Dňa 18. marca 2007 sa v Mestskom kultúrnom stredisku konalo predstavenie
bábkovej rozprávky „Ako išlo vajce na vandrovku“ v podaní hercov Divadelného
centra v Martine.

-

Kubínske divadelné dni sa po piaty krát konali v dňoch 20.-23. marca 2007
v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. Do oravskej súťaže v tvorbe
divadiel poézie a v umeleckom prednese poézie a prózy sa prihlásili divadlo poézie
Dobrozvíťazí z Tvrdošína, s inscenáciou „Ilustrované dejiny trávy“, Malé poetické
divadlo z Dolného Kubína s predstavením „Zuzička“ atď. Kultúrny divadelný
festival pokračoval 21. marca 2007 Oravskou súťažou mladých moderátorov
a zabávačov pod názvom „Kubínsky mikrofón“. Vyvrcholením kubínskych
divadelných dní bol XXV. ročník súťaže detskej dramatickej tvorivosti pod názvom
„O erb mesta Dolný Kubín“ dňa 22. marca 2007. Súťažili: detský divadelný súbor
Úsmev z Dolného Kubína s hrou „Snehulienka a niekoľko trpaslíkov“, DDS Aj my!
Z Tvrdošína s hrou „Krásny je svet“, DDS z Brezy s inscenáciou „Tri prasiatka“ ,
súbor zo ZŠ Novoť s predstavením „Snehová kráľovná“, súbor Kdesi sa vzalo
z Dolného Kubína s predstavením „Kiki a Miki“, súbor Spojka z Dolného Kubína
s hrou „Dievčatko so zápalkami“, súbor Lienka z Novote s „Rozprávkou o indickom
princovi“, súbor zo ZŠ Breza s hrou „Hrčka a Frčka“. Inscenáciu „Hlúpy Janko
a sedem tancujúcich princezien“ predviedol súbor M& ôsmaci z Novote. DDS
Prvosienka zo Zákamenného uviedol hru „O milionárovi, ktorý ukradol slnko“.
Program Kubínskych divadelných dní vyvrcholil v piatok 23. marca 2007 Oravskou
súťažou ochotníckych súborov. Ochotníci z Veličnej predviedli hru „Krutohlavci“ od
Ferka Urbánka a členovia súboru Vendo zo Štefanova sa predstavili hrou
„Pytliakova žena“. Celkom sa na Kubínskych divadelných dňoch predstavilo štrnásť
divadelných súborov a 31 súťažiacich v prednese poézie a prózy. Zo súťažiacich
v prednese poézie a prózy si najlepšie počínali: Michaela Blšáková z Dolného
Kubína, ostatní víťazi boli z iných obcí a miest Oravy. Z divadiel poézie zvíťazil
súbor Dobrovíťazí z Tvrdošína. Kubínsky mikrofón absolvovalo 21 súťažiacich. V
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jednotlivých kategóriách zvíťazili Samuel Mahút z Dolného Kubína a Petra
Karcolová z Dolného Kubína. Na XXV. divadelnom festivale „O erb mesta Dolný
Kubín“ sa medzi desiatimi súbormi najlepšie umiestnili súbor zo Zákamenného
a súbor z Domova sociálnych služieb v Tvrdošíne.

-

V Dolnom Kubíne sa konala súťaž o najkrajšiu veľkonočnú kraslicu na Orave
a súťažné dielka boli vystavené vo výstavnej sieni MsKS v dňoch 19. – 23. marca
2007. Výstava bola predajná, autori do nej prihlásili okolo 200 kraslíc a 30
veľkonočných dekorácií. Odborná porota v zložení Anna Gajdošíková, Janka
Barťáková a Anna Ivanová posúdili remeselnú zručnosť autorov a prvenstvo udelili
žiakom ZŠ a MŠ v Breze. Medzi dospelými získali prvenstvo Peter Kováčik za
medovníkové veľkonočné dekorácie a Mária Kubicová za kolekciu husacích kraslíc
zdobených madeirovo-voskovou technikou.

-

Pri príležitosti „Týždňa slovenských knižníc“ sa konalo množstvo podujatí pre deti
a žiakov v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. V Mestskom
kultúrnom stredisku sa dňa 30. marca 2007 konalo improvizované čítanie z knihy
Astrid Lindgrenovej „Pipi Dlhá pančucha“ v podaní Angeliky Fogašovej, Milana
Ilčíka, Borisa Baňasa, R. Večereka, R. Ďaďu a v réžii Richarda Bobeka.

-

Dňa 3. apríla 2007 sa uskutočnil koncert hudobnej skupiny REAL JAZZ z Banskej
Bystrice v parku Martina Kukučína (v hudobnom altánku) na podporu Dňa narcisov.

-

Mesto Dolný Kubín v spolupráci s mestským kultúrnym strediskom pripravilo pre
občanov mesta kultúrny program pri príležitosti 62. výročia oslobodenia mesta
v dňoch 4. a 5. apríla 2007. Program bol nasledovný: premietanie filmu „Pád tretej
ríše“, koncert Marcely Laiferovej, koncert dychovej hudby zo Žywca a Limanovej,
kladenie vencov k Pamätníku oslobodenia na Hviezdoslavovom námestí.

-

Vo fotogalérii Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne sa v mesiaci apríli
2007 konala výstava na tému „Ján Pavol II – lietajúci pútnik“. Vo výstavnej sieni si
návštevníci mohli pozrieť „Výber z tvorby insitnej maliarky Anny Vojtaššákovej
z Habovky“. Dňa 19. apríla 2007 sa tu konalo stretnutie s maliarkou Annou
Vojtaššákovou.
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-

Dňa 21. apríla 2007 sa konal v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne
koncert populárnej skupiny HEX, ktorá patrila už v 90. rokoch 20. storočia
k najpopulárnejším slovenským hudobným skupinám.

-

Jedinečná prehliadka klavírneho umenia pod názvom „24 hours piano“ sa konala
v dňoch 20.-21. apríla 2007 v sále Oravského múzea v Dolnom Kubíne. Hlavným
organizátorom bola ZUŠ P. M. Bohúňa a spoluorganizátormi Mesto Dolný Kubín
a Vydavateľstvo Zrno. Prehliadky klavírneho umenia sa zúčastnilo okolo päťdesiat
renomovaných klavíristov od žiakov ZUŠ, cez študentov konzervatórií a vysokých
škôl až po ozajstných majstrov, akými sú Marián Lapšanský, Eugen Indič, Silvia
Čápová – Vizváry, Ida Černecká, František Pergler, Daniel Brunovský, Zuzana
Paulechová, Ladislava Šimerková a ďalší. Súčasne sa v priestoroch Oravského
múzea konala výstava o histórii klavíra.

-

Dňa 27. apríla 2007 sa uskutočnilo vyhodnotenie výtvarnej súťaže ku Dňu hasičov
v priestoroch Domčeka – CVČ v Dolnom Kubíne. Do súťaže sa zapojili deti MŠ,
žiaci ZŠ, ZUŠ a špeciálne školy DSS z celej Oravy. Porota v zložení Jany Tarabovej,
Zuzany Vengrínovej, Jany Barťákovej, Daniela Marčeka, Anny Gajdošíkovej,
Karola Harkabuzíka a Karin Žuffovej posúdila 303 výtvarných prác. Popredné
umiestnenie dosiahli Dolnokubínčania Ľudka Klimčíková, Adam Kristofčík (ZŠ M.
Hattalu), Lukáš Janček, Richard Luczy (MŠ na Sihoti), Soňa Juhasová, Jakub
Kecera, Mário Lorenc (ZUŠ P. M. Bohúňa), Oliver Korman, Peter Ruml, Lenka
Antalová (ZUŠ I. Ballu), Lenka Ďurdinová, Juraj Gajdošík a Andrea Kršáková
(škola pri DSS v Dolnom Kubíne).

-

Dňa 29. apríla 2007 sa v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Dolnom
Kubíne konala krajská súťažná prehliadka folklórnych súborov Žilinského kraja
pod názvom „Kubínske krpčeky“. Porote a divákom sa predstavilo 360 detí zo
všetkých regiónov Žilinského kraja vo veľkých desiatich a troch komorných
choreografiách. Súbory z Oravy, Liptova, Turca, Kysúc a Horného Považia sa vo
svojich súťažných blokoch zamerali najmä na detské hry v prírode. Odbornej porote
predsedala etnomuzikologička Alžbeta Lukáčová z Banskej Bystrice. Medzi víťazov
patril súbor z Oščadnice, Liptovského Mikuláša a detský tanečný pár Martina
Vavreková z Liesku s Viktorom Janoštínom zo Zuberca. Postúpili na folklórny
festival do Likavky.
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-

Dňa 29. apríla 2007 sa v kine Choč konalo vystúpenie detského súboru z Oravskej
Poruby s predstavením o vrabčiakovi Čimovi. Podujatie pre deti pripravila sociálna
agentúra pre deti a rodinu Fórum života a podporilo ju Mesto Dolný Kubín
z grantového systému podpory „Šanca pre všetkých“.

-

Medzinárodná súťaž Bohdana Warchala v hre na sláčikových nástrojoch pod
názvom TALENTY PRE EURÓPU sa konala v dňoch 28. apríla až 3. mája 2007
v Dolnom Kubíne. Festival organizovala Základná umelecká škola Petra Michala
Bohúňa v Dolnom Kubíne a Reklamná agentúra Zrno, bol to už XI. ročník. Vyše sto
mladých hráčov na husliach, viole, violončele a kontrabase a 12 komorných
zoskupení z 8 krajín Európy meralo svoj hudobný talent pred medzinárodnou
porotou,

zloženou

z významných

slovenských

a zahraničných

pedagógov

a interprétov, ktorej predsedom bol Peter Michalica. Súčasťou podujatia boli
sprievodné koncerty: Otvárací koncert Talentov pre Európu, na ktorom sa
v divadelnej sále MsKS predstavili vlaňajší víťazi súťaže so sprievodom
Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala pod umeleckým vedením
Ewalda Danela. Na koncerte pod názvom „Mladá slovenská hudobná scéna“ sa
dolnokubínskemu publiku predstavili nádejní úspešní účastníci predošlých ročníkov
Talentov pre Európu Pavol Mucha, Ladislav Fančovič, Martin Adamovič a Matej
Arendárik. Na stretnutie husliarov Violino Arvensis sa prihlásilo 53 hudobníkov
z Česka, Francúzska, Japonska, Španielska, Švédska, Talianska, Poľska, Ukrajiny
a Slovenska. Kvalitu nástrojov prezentoval husľový virtuóz Jindřich Pazdera
a posudzovala 10-členná medzinárodná porota. Všetky súťažné nástroje si účastníci
festivalu Talentov aj verejnosť mohla pozrieť na výstave v dňoch 30. apríla a 1. mája
2007 v priestoroch Oravského múzea. V rámci Violina Arvensis sa uskutočnilo 30.
apríla Sympózium pre husliarov z Česka, Poľska a Slovenska, na ktorom odzneli
zaujímavé referáty husliarov spomínaných krajín.
-

Prvá kategória komornej hry na
Warchala

v hre

na

sláčikových

XI. ročníku medzinárodnej súťaže Bohdana
nástrojoch

nepochybne

potešila

najmä

dolnokubínskych účastníkov súťaže. Zúčastnili sa jej dve hudobné zoskupenia zo
ZUŠ P. M. Bohúňa – husľové duo Mária Matisová a Jana Forgáčová a husľové
kvarteto v zložení Marek Kľúčik, Daniela Gazdíková, Viktor Babic a Eva
Reviľáková. Porota udelila kvartetu druhé miesto za interpretáciu Saramandy od
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Bacha s Violin quartet od A. Dolinského. Dolnokubínski víťazi navštevovali triedu
Marty Mikšíkovej. Víťazom prvej kategórie v komornej hre sa stalo dolnokubínske
husľové duo. Cenu Márii Matisovej a Janke Forgáčovej na slávnostnom vyhlásení
výsledkov odovzdal Bohdan Warchal, predseda poroty pre komornú hru. Víťaznými
skladbami sa stali Allegretto od J. N. Filcíka a Dolce, Allegro G. Ph. Telemanna.
Tieto skladby im vybrala a pomohla nacvičiť ich učiteľka Mária Hrnčiarová.
-

Mesto Dolný Kubín a primátor mesta vyhlásili súťaž o najlepšie výtvarné stvárnenie
témy „Talenty pre Európu“. Formát a technika boli ľubovoľné, výber z tých
najlepších prác hodnotila odborná porota pod vedením Andrei Némethovej zo ZUŠ
v Ružomberku.

-

Deň 1. máj znamenal Sviatok práce a Deň vstupu Slovenska do Európskej únie.
Mestské kultúrne stredisko a ZUŠ P. M. Bohúňa pripravili nasledovný kultúrny
program pre občanov: hudobný sprievod ľudovej skupiny z Pucova mestom Dolný
Kubín, tradičné stavanie mája na Hviezdoslavovom námestí pri kine Choč (dňa 30.
apríla 2007), vystúpenie ľudovej hudby Tvrdošanka na Námestí Slobody, Talenty
Európy Dolnému Kubínu – vystúpenie účastníkom festivalu v altánku pri Malom
Parku, Mladá slovenská hudobná scéna – vystúpenie huslistov v divadelnej sále
MsKS dňa 1. mája 2007.

-

V nedeľu 13. mája 2007 sa v priestoroch Oravského
uskutočnila

krajská súťažná prehliadka

múzea v Dolnom Kubíne

hudobných telies pod názvom

Divertimento musicale. Súťaž, v ktorej sa predstavili najvyspelejšie hudobné telesá
základných umeleckých škôl Žilinského kraja bola prístupná pre verejnosť. Súťaž
organizovali Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, ZUŠ P. M. Bohúňa,
Oravské múzeum a Žilinský samosprávny kraj.
-

Infoštúdium Dolný Kubín sa v máji posunulo vo svojom rozvoji a ďalej fungovalo
ako Televízia mesta Dolný Kubín. Zmenila sa jej grafika a dizajn a pribudli ďalšie
relácie. Okrem spravodajstva to boli diskusné fóra, reportáže, väčší priestor dostali
školy a mestský mládežnícky parlament.

-

Druhá májová nedeľa patrila krásnemu sviatku Dňu matiek. Všetky materské školy
v Dolnom Kubíne pripravili pekný kultúrny program. V materskej škole na
Banisku bola slávnosť pre mamičky dňa 11. mája 2007. Deti spievali, tancovali,
recitovali a potom odovzdali mamičkám vlastnoručne vyrobené darčeky. Po
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skončení programu deti vyzdvihli ockovia a mamičky ostali na príjemnom posedení
s pohostením. Dňa 14. mája deti opakovali program pre staré mamy.
-

Dňa 12. mája 2007 sa konal VII. ročník tanečného podujatia pod názvom „Tanečný
Kubín 2007“. Účasť bola rekordná – 556 tanečníkov, ktorí predviedli 60
choreografií. Do finálovej časti postúpilo štyridsať. Tanečné skupiny sa predstavili
v súťažných kategóriách schow, disco a hip hop. Hosťom a zároveň členkou poroty
bola Lenka Matúsová z rádia Jemné melódie. Mesto Dolný Kubín reprezentovali
tanečné skupiny zo ZUŠ I. Ballu a súkromnej ZUŠ Jánoš. Z 27 ocenení
Dolnokubínčania získali jedenásť, ZUŠ I. Ballu dvakrát tretie miesto, ZUŠ Jánoš
trikrát tretie miesto, trikrát druhé a dvakrát prvé miesto. Celoslovenské kolo
Tanečného Kubína 2007 sa konalo v priestoroch Mestského kultúrneho strediska
v Dolnom Kubíne dňa 9. júna 2007.

-

Dňa 19. mája 2007 sa na dvore pred penziónom Koliba konal nultý ročník
Folklórneho Kubína, ktorý zorganizoval folklórny súbor Rosička, rosa.
Dolnokubínčanom sa predstavilo šestnásť folklórnych súborov z Oravy, Liptova
a Považia, medzi nimi aj súbor Vršatec z Dubnice nad Váhom.

-

V dňoch 19.-20 mája 2007 sa konal prvý worhschop z cyklu dielní a diskusií
venovaných mladým ľuďom. Prvá tvorivá dielňa bola venovaná africkým bubnom
a viedli ju lektori Igor Holka a členovia kapely Afro Campana. Súčasťou podujatia
bolo premietanie filmov z ciest lektora a koncert perkusionistickej kapely Afro
Campana. Podujatie pripravilo OKS, MsKS a Filmový klub 23 v Dolnom Kubíne.

-

Počas mája 2007 bola vo výstavnej sieni MsKS výstava detských bábok „SVET
ROZPRÁVOK“ – marionet. Pripravilo ju Literárne múzeum z Banskej Bystrice
a návštevníci si mohli pozrieť okolo 400 divadelných bábok.

-

Dňa 24. mája 2007 sa v divadelnej sieni Mestského kultúrneho strediska v Dolnom
Kubíne konalo divadelné predstavenie divadla WEST Bratislava „Inšpektor drake
a dokonalý zločin“ – detektívna komédia. Hrali vynikajúci slovenskí herci Milan
Markovič, Katarína Brychtová, František Kovár, Branislav Bystriansky, Bibiana
Ondrejková a Michaela Čobejová.

-

Dňa 31. mája 2007 sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov výtvarnej
súťaže Biblia očami detí. Prvé miesto získala Andrea Luptáková z Dolného Kubína,
ktorá získala prvenstvo aj v krajskom kole tejto súťaže.
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-

Koncom mája 2007 sa konal koncert pod názvom „Akordy spomienok“, venovaný
predčasne zosnulým muzikantom beatovej a rockovej hudby v Dolnom Kubíne.
Účinkovali hudobné skupiny Lazaret, Targo, AGP Projekt, Oravia, speváci R. Zaťko
a P. Medvecký.

-

Okresné riaditeľstvo policajného zboru pri príležitosti Dňa polície (22. mája 2007)
vyhodnotilo výtvarnú súťaž detí o činnosti polície pod názvom „Polícia očami
detí“. Z Dolnokubínčanov sa dobre umiestnili malí výtvarníci Mária Žúborová,
Dominika Šľachtová (ZŠ M. Kukučína), Alica Matušáková, Janka Kakašová (ZUŠ
P. M. Bohúňa), Tomáš Paluga, Róbert Ruml, Adriana Kohárová, Kristína Záhorová
a Jakub Stanovský (ZUŠ I. Ballu).

-

Reštaurácia Hladný vlk zorganizovala na Deň detí v meste koncert speváka Roba
Miklu zo súťaže Slovensko hľadá SuperStar. Mestské kultúrne stredisko v Dolnom
Kubíne, občianske združenie FLAP a OREMIC pripravili deťom netradičnú súťaž na
Deň detí pod názvom „Preži“. Prihlásili sa do nej všetky základné školy v meste
a nominovali po štyroch svojich zástupcov. Ich úlohou bolo nielen zvíťaziť, ale
hlavne prežiť na netradičných miestach v netradičných situáciách a prežiť noc
v MsKS. Prvou úlohou bolo získať podpis Roba Miklu a vedieť sa orientovať v dave
a priestore. Po príchode do MsKS sa spustil maratón súťaží. Súťažiaci museli vedieť
rýchlo počítať, reagovať, zdolávať pripravené prekážky, ba aj strach. Veď kto by sa
nebál vojsť a splniť úlohu v úplne zhasnutej divadelnej sále za zvukového podmazu
hudby z muzikálu Drakula? Takmer celú noc 16 súťažiacich získavalo body za
družstvo svojej školy. Najúspešnejší boli žiaci ZŠ na Ulici M. Hattalu. Okrem
sladkých odmien a voľnej vstupenky do kina na super film, získali možnosť spať
v tú noc vo VIP šatni MsKS, kde okrem iných spali aj speváci Zuzana Smatanová
a Kuli z Desmodu. Pre porazených bola pripravená klubovňa a spacáky.

-

Dňa 6. júna 2007 sa v evanjelickom a. v. chráme konal koncert komornej hudby pod
názvom Konvergencie, ktorý usporiadala ZUŠ P. M. Bohúňa. Diela Bramsa,
Dvořáka a Bellu interpretovali Milan Paľa, Marián Svetlík, Simon Tandree, Peter
Vrbinčík a Jozef Lupták.

-

Dňa 6. júna 2007 sa v MsKS konal koncert „Rockový minizáber“ skupín Fanuel
a Škandál z Dolného Kubína, Proxima z Námestova a RAZ-2-Try z Hruštína.
Koncert usporiadalo občianske združenie Targo a z grantového programu Šanca pre
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všetkých ho podporilo Mesto Dolný Kubín. Skupiny Fanuel a RAZ-2.Try porota
nominovala na jubilejný 10. Rockový záber, ktorý sa konal dňa 1. septembra 2007
vo Veličnej.
-

Dňa 9. júna 2007 sa konala v MsKS celoslovenská súťaž moderných tancov
„Tanečný Kubín 2007“ za účasti 800 tanečníkov v 80 choreografiách. II. ročník
tanečnej súťaže zorganizovali Mesto Dolný Kubín, Súkromná Základná umelecká
škola Jánoš a Agentúra Mambu. V hip – hope sa dočkali víťazstva aj
Dolnokubínčania zo ZUŠ Jánoš umiestnením na 3. mieste. Autorkou choreografie
bola Katarína Brenkusová. Skupina Refresh z tejto školy

si vystúpením „Na

striedačku“ vybojovala 2. miesto. V závere Tanečného Kubína

si diváci mohli

pozrieť akrobatické vystúpenie breakdancerov.
-

Pri príležitosti Dňa otcov (17. júna 2007) sa konal v Dolnom Kubíne v altánku pri
reštaurácii Oáza koncert pod názvom I. Rockový Deň otcov. Vystúpila skupina
Black Storm, konala sa súťaž v športových disciplínách a víťaz získal ocenenie
„Otec mesta Dolný Kubín 2007“.

-

Dňa 22. júna 2007 sa konal koncert hudobných skupín pred reštauráciou Koliba pod
názvom „Folková koliba“. Vystúpili skupiny Lekra, Skalka, Totem, Korýtko,
Solares, speváci Peter Medvecký, Pavel Dobeš, Tomáš Kotrba, Monika Piekelnická,
Štefan Križo, Ľubo Hubčík a ďalší.

-

Dňa 27. júna 2007 sa v MsKS konal koncert českého speváka Honzu Nedvěda so
svojou skupinou.

-

Dňa 13. júla 2007 sa v rímsko-katolíckom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej
v Dolnom Kubíne konal koncert gospelovej skupiny „Paprsky“ z moravskej obce
Lidečko.

-

V dňoch 11. a 12. júla 2007 sa v priestoroch MsKS uskutočnil detský happening pod
názvom „Maľujeme s pastelkami“, ktorého sa zúčastnilo okolo 30 detí. Súčasne sa
konal výtvarný workschop „Kresba pre dospelých“.

-

V dňoch 8.-17. júla 2007 sa v Dolnom Kubíne uskutočnili tradičné Medzinárodné
majstrovské kurzy Musica Arvensis, ktorých organizátorom bol Leonard Vajdulák,
riaditeľ ZUŠ P. M. Bohúňa. Tohto ročníka sa zúčastnili muzikanti zo štrnástich
krajín Európy, Ázie, Severnej a Južnej Ameriky. Kurzov sa zúčastnilo celkom 55
študentov. Úroveň kurzov bola mimoriadna a všetci o nej hovorili v superlatívoch.
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Na podujatí sa stretli mnohí profesori hudby. Klavirista Viktor Derevianko z Izraela
je profesorom Hudobnej akadémie Univerzity v Tel Avive. Misha Furman
z Holandska, profesorka hry na husle na konzervatóriu v Rotterdame, je členkou
Daniel Guarteta. Medzi ďalších svetoznámych huslistov patrili Anna Kandinskaja,
Arkadi Winokurov, Milan Radič, Marta Braunsteinerová, Jozef Koppelman, Anna
Čižmarovičová, Peter Čeman a ďalší. Uskutočnili sa koncerty v Oravskom múzeu
v Dolnom Kubíne tzv. House koncerty, ale aj v Turčianskej galérii v Martine,
v synagóge v Liptovskom Mikuláši

a v Skanzene oravskej dediny v Zuberci.

Záverečný koncert v Oravskom múzeu trval štyri hodiny.
-

Počas letných prázdnin sa aj v tomto roku konali nedeľné koncerty v hudobnom
altánku pri Malom Parku. Vystupovali skupiny FRESH BAND, dychovka, ľudová
hudba a ďalšie.

-

V Mestskom kultúrnom stredisku si návštevníci mohli pozrieť výstavu fotografií
z Japonska od autora J. Husárika vo fotogalérii. Vo výstavnej sieni MsKS bola
výstava záverečných prác absolventov ZUŠ I. Ballu.

-

Dňa 21. júla 2007 sa v Záskalí konal II. ročník rockového koncertu s názvom
„Ozveny z pivnice“. Predstavili sa kapely DEaL, Ekrins a Oravia.

-

V rámci novovytvoreného grantového programu pre umenie a kultúru v Žilinskom
kraji bolo z viac ako tridsiatich podaných projektov vyhodnotených jedenásť
úspešných. Jedným z nich bol i projekt, ktorý podalo dolnokubínske občianske
združenie Diverzita pod názvom E-322 arwacrylic. Desať umelcov a výtvarníkov
z celého Slovenska, vrátane sklára Petra Šípoša, konceptuálneho umelca Miroslava
Broša, výtvarníka Martina Kratochvíla, zhmotnilo desaťdňový tvorivý pobyt
inšpirovaný

ľuďmi,

povesťami

a prírodou

Oravy

v niekoľkých

desiatkach

výtvarných prác maľby akrylom. Verejnosti ich odprezentovali formou výstavy,
ktorej vernisáž sa konala dňa 2. augusta 2007 vo Florinovom dome. Iniciátorom
projektu Vladovi Lofajovi a Borisovi Baňasovi sa tak v spolupráci s Oravským
múzeom P. O. Hviezdoslava a Oravskou knižnicou A. Habovštiaka podarilo
dokázať, že Orava je nevyčerpateľným umeleckým zdrojom.
-

Dňa 14. augusta 2007 sa vo výstavnej sieni MsKS konala vernisáž výstavy plastík
„Svitanie“ Dolnokubínčanky Janky Valekovej a trvala do 14. septembra 2007.
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-

Múzeum SNP v Banskej Bystrici zriadilo putovnú výstavu „Vagón“ o deportácii
Židov do koncentračných táborov. Výstava bola umiestnená v dvoch vagónoch
a v Dolnom Kubíne si ju záujemcovia mohli pozrieť v dňoch 20.-24. augusta 2007.

-

Dňa 25. augusta 2007 sa konal III. ročník stretnutia občanov na Srňacom na podujatí
„Návrat do histórie v Srňacom“. Niektorí boli oblečení v kroji, iní v dobovom
oblečení ako zemianky rodu Zmeškalovcov. Súčasťou podujatia bol kultúrny
program v podaní estrádneho divadla Femina, kulinársky jarmok a históriu
Srňacieho vyrozprával prítomným Vladimír Albíni, leštinský kronikár.

-

V mestskom kultúrnom stredisku bola vo výstavnej sieni výstava „Detská hračka“
a od 14. septembra 2007 medzinárodná výstava detských a dospelých autorov
z krajín V 4 pod názvom „Ľudoví muzikanti v umení“. Vo fotogalérii MsKS bola
výstava fotografií, venovaná histórii súťaže Hviezdoslavov Kubín pod názvom „Tak
k nám prichádzala poézia, Návrat do predchádzajúcich ročníkov HK“.

-

V dňoch 7.-9. septembra 2007 sa v našom meste konal ekumenický festival
gospelovej hudby pod názvom LIFEFEST. Hlavný program prebiehal na osobitnej
tribúne pri zimnom štadióne v piatok, v sobotu v Mestskom kultúrnom stredisku a
v kine Choč filmovým predstavením. Organizátormi boli trstenský katolícky kaplán
Branislav Kožuch a Jozef Šimek, vedúci evanjelickej mládeže v Oblastnom centre
Orava-Liptov. Divákom sa predstavili gospelové kapely Komajota, hip-hopová
skupina 2 ako 1, Trinity Group, Fanuel, Stanley, Kapucíni, S2G band, Heavenś
Shore, Vždy&Všade a Azusa Street. Súčasťou podujatia boli odborné semináre,
sociálne workshopy a diskusie. Súčasťou festivalu bolo darovanie krvi, ktoré
v MsKS usporiadala transfúzna služba z Martina.

-

Dňa 15. septembra 2007 sa konalo v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska
v Dolnom Kubíne predstavenie Radošínskeho naivného divadla s estrádnou hrou
„Stvorenie sveta“ v réžii Stanislava Štepku.

-

Sochu P. O. Hviezdoslava na Hviezdoslavovom námestí pred Oravským múzeom
zhotovil sochár Fraňo Štefunko v roku 1936. Po 70 rokoch ju múzeum dalo dôkladne
vyčistiť, avšak neodborným zásahom došlo k poškodeniu originálnej patiny. Autori
sa zrejme zľakli, že sochu zničili, a tak ju natreli na čierno, čím úplne znehodnotili
jej estetický vzhľad. Reštaurátor Ján Janda z Kremnice dostal za úlohu sochu
zreštaurovať po schválení návrhu Krajským pamiatkovým úradom v Žiline.
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-

Ľubomír Schramek (*4. 10. 1944), dolnokubínsky novinár, fotograf, spisovateľ
a grafik zomrel dňa 17. septembra 2007. Bol absolventom žurnalistiky FiFUK
v Bratislave. V roku 1968 bol šéfredaktorom Žilinských okresných novín Cieľ. Za
svoje negatívne postoje voči vstupu spojeneckých vojsk bol prenasledovaný – musel
sa odsťahovať zo Žiliny a nemohol publikovať. Uchytil sa v Dolnom Kubíne, kde
dostal miesto kuriča v Oravskej galérii. Popri tejto práci redigoval katalógy výstav
(Kolčákovcov, M. Rusavskej, A. Weisa Kubínčana, Slovenská ľudová maľba
a plastika, Slanický ostrov umenia a iné.). Podieľal sa na zostavovaní monografií
a umenovedných publikácií a venoval sa fotografovaniu. Až do konca života pôsobil
v slobodnom povolaní ako publicista, spisovateľ a grafik. Bol predsedom
Spoločnosti pre netradičné vzťahy a technológie Homo erectus. Krátke prózy a eseje
publikoval už počas vysokoškolského štúdia v Kultúrnom živote. Naplno začal
literárne tvoriť až po novembri 1989 a odvtedy bolo zrealizovaných množstvo jeho
rozhlasových hier, scénok a rozhlasových fíčrov. V Literárnom týždenníku
a Slovenských pohľadoch

mu pravidelne uverejňovali eseje. V regionálnych

novinách, ale aj v Slovenskom rozhlase uverejňoval fejtóny, humoresky, scénky
a poviedky. Popri satirickej a humoristickej tvorbe sa venoval i publicistike najmä
v oblastí sociologických štúdií. Knižne vyšli jeho práce „Dedo a kôň, Zavináč,
Poruchy civilizácie, Paromská republika“. V regionálnom týždenníku Orava sa
šestnásť rokov udržala jeho rubrika „Hlístovec a Pavučiak“, dialógy z hostinca „U
mokrého lakťa“. Dostal množstvo literárnych ocenení napr. prémiu Slovenského
literárneho fondu, Cenu za najlepšiu vedeckú esej, Cenu Slovenských pohľadov,
Cenu za novinársku tvorbu a ďalšie.
-

V dňoch 20.-22. septembra 2007 sa konali XXVI. Kubínsky jarmok a Dni mesta
Dolný Kubín v Starom meste. Hviezdoslavovo námestie bolo rozdelené na tri
sektory. V jednom bol priestor pre tradičné remeslá a predaj remeselných výrobkov,
druhý bol vyhradený pre poskytovanie služieb domácimi prevádzkovateľmi
pohostinských a reštauračných zariadení a tretí bol určený pre príjemné posedenie
návštevníkov jarmoku a osláv Dní mesta, ako aj pre delegátov z družobných miest,
ktorí sa zúčastňovali kultúrneho programu. Na mieste, kde je fontána bola gigantická
tribúna s kvalitným ozvučením a výbornou svetelnou výbavou. Kultúrny program
začal Reprezentačným večerom v MsKS dňa 20. septembra po 18. hodine. Vo
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štvrtok sa konala ešte „Živá pozvánka na Kubínsky jarmok“ a ohňová show na
Námestí Slobody. V nasledujúcich dňoch si návštevníci mohli vypočuť dychovú
hudbu z Poľska, pozrieť divadelné predstavenie „Fúzata love story“, vystúpenie
spevákov zo Superstar Jakuba Petraníka, Mateja Koreňa, Barbory Balúchovej
a Rasťa Petkáča, vystúpenie nestarnúcej legendy nezabudnuteľných evergreenov
Roba Kazíka, populárnej kapely SKA, hudobno-zábavný program s pesničkami
z REPETE pod názvom „Usmejte sa na nás“, vystúpenie folklórneho súboru
SKORUŠINA. V sobotu večer bol ohňostroj. Predajcovia spotrebného tovaru mali
stánky na uliciach Radlinského, Samuela Nováka, Gäcelskej. Folklórna skupina
Orava aj v tomto roku (21. septembra) zadarmo ponúkala domáce špeciality –
kapustnicu, posúchy, pečené buchty, šúľance, zobky, žinčicu, syr a ďalšie ľudové
jedlá, o ktoré bol veľký záujem zo strany návštevníkov.
-

Kubínska hudobná jeseň začala dňa 28. septembra 2007 koncertom Stamicovho
kvarteta z Prahy, špičkového komorného telesa pod vedením husľového virtuóza
Jundřicha Pazderu. Koncert zároveň privítal účastníkov kongresu Európskej
asociácie pedagógov sláčikových nástrojov, ktorý sa v Dolnom Kubíne uskutočnil
v dňoch 28.-29. septembra 2007. Kubínskej hudobnej jeseni patrili pondelky
a štvrtky. Dňa 11. októbra 2007 sa uskutočnil v ZUŠ P. M. Bohúňa koncert pre deti
v spolupráci s UMB v Banskej Bystrici. Večer nasledoval koncert žiakov z Dánska,
z hudobnej školy komuny Svendborg.

-

Dňa 29. septembra 2007 vystúpila v dolnokubínskom klube 77 košická hudobná
skupina EARS. Na svoje si prišli poslucháči alternatívneho popu.

-

V posledný septembrový týždeň sa konal v Dolnom Kubíne 53. Hviezdoslavov
Kubín pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča. Celoštátna súťažná
prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy a tvorbe divadiel poézie sa začala
v stredu 26. septembra 2007 pri soche básnika P. O. Hviezdoslava, kde sa
prítomným prihovoril primátor mesta Ivan Budiak. Potom organizátori zaskočili
prítomných výzvou zarecitovať „každý svojho Hviezdoslava“, a tak mikrofón
putoval z ruky do ruky a často sa z neho ozývali aj spomienky. Otvárací program
pokračoval predstavením „Zuzička“ v podaní Malého poetického divadla v Dolnom
Kubíne na motívy básne Zuzanka Hraškovie. Deťom boli na dobrú noc určené
poetické večerníčky, ktorých sa zúčastnilo osem detských recitačných kolektívov.
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Tento rok boli po prvýkrát uvedené ako súťažná kategória a razom si získali priazeň
publika. Sála MsKS bola plná divákov. Detské recitačné kolektívy priniesli iskru,
živočíšnu dravosť, ale aj uvoľnenosť a priezračnú čistotu –násťročného pohľadu na
svet. Mikuláš Fehér, predseda odbornej poroty pre divadlá poézie uviedol:
„Päťdesiattrojka síce nie je jubilejné číslo, ale napriek tomu si myslím, že vstúpi do
histórie Hviezdoslavových Kubínov, pretože prvýkrát sa vlastne uskutočnila
prezentácia detských recitačných kolektívov súťažne. Doteraz tu boli iba ako hostia.
Je to správny krok organizátorov, pretože už roky cítime, že táto kategória naberá na
kvalite aj množstve, že na krajských prehliadkach sa ukazujú veľmi talentované
súbory, veľmi inšpiratívne, ktoré majú veľkú budúcnosť pred sebou.“ Diváci mohli
vnímať umenie prednesu v piatich súťažných kategóriách, troch divadlách poézie, či
tvorivých dielňach brnianskeho vicebandu. Interpreti si vyberali diela od autorov
z celého sveta. Prvé tri vekové kategórie v rámci umeleckého prednesu vystúpili
nesúťažne, azda aj preto bol prednes recitátorov uvoľnenejší, doplnený o svojské
rekvizity a pohybové kreácie. Z bohatého balíka sprievodných akcií na 53. HK
zaujali napríklad pamätné prednesy Miroslava Válka na HK, kde filmový záznam
dopĺňali poznámkami Ján Zambor a Peter Zemaník. Záujemcovia mohli diskutovať
o problémoch vydávania a popularizácie kníh, procese tvorby alebo činnosti
literárnych klubov s populárnym literárnym analytikom Dadom Nagyom. Zaujímavý
autorský a interpretačný pohľad ponúkol bratislavský projekt Pressovar, v ktorom sa
zišlo kvarteto literátov Kerata, Lavrík, Horváth a Lenko. Nový rozmer vdýchli
podujatiu hudobné vystúpenia Petra Jankú a kapely Real Jazz. Vo Vyšnom Kubíne
sa po tretíkrát konali Vyšnokubínske prvosienky, nazvané podľa básnickej prvotiny
P. O. Hviezdoslava a predstavili sa na nich recitátori materskej a základnej školy
z Vyšného Kubína. Výsledky 53. HK: IV. kategória v umeleckom prednese poézie:
1. Dominika Bogdonová z Košíc, 2. Anna Hortová z Novej Dubnice, 2. Juraj Čokyna
z Vráblov, čestné uznanie dostali Alžbeta Kamasová a Lucia Šuľová. IV. kategória
umeleckého prednesu prózy: 1. Zuzana Borovičková, 2. Jana Hladká, Anna
Zemaníková, 3. Dorota Bachratá, čestné uznanie dostal Pavol Náther. V. kategória
v umeleckom prednese poézie: 1. neudelené, 2. Viktória Baranová, Júlia Čurilová, 3.
Zdenka Matejková. V. kategória umeleckého prednesu prózy: 1. Peter Hort, 2. Eva
Palkovičová, Terézia Benejová, čestné uznanie dostala Petra Fridrichová. Cenu
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primátora mesta Dolný Kubín dostalo divadlo poézie Malá scéna z Prešova
v kategórii divadiel poézie a DRK SOFRKA pri ZŠ a ZUŠ z Košíc. Cenu za
pôvodný básnický text dostal Jaroslav Brož.
-

Literárny klub Fontána pôsobí v Dolnom Kubíne už desať rokov. Pri príležitosti
53. HK vydali nový zborník prác členov klubu, ktorý bol aj výsledkom spolupráce
s poľským literárnym klubom mesta Limanovej. Zborník mal názov „Tam, kde obor
spí“ a jeho krst sa konal dňa 28. septembra 2007. Moderátorom večera bol Dado
Nagy, poblahoželať prišli zástupcovia 16 literárnych klubov zo Slovenska. Niektorí
autori potom prečítali publiku krátke texty zo svojej tvorby a nasledovala panelová
diskusia so zástupcami literárnych klubov.

-

Dňa 4. októbra 2007 sa vo výstavnej sieni MsKS konala vernisáž výstavy prác
ľudového maliara Alojza Babica a 8. októbra bola beseda s autorom. Od 12. októbra
2007 si návštevníci MsKS mohli pozrieť vo fotogalérii výstavu fotografií Laca
Rošteka pod názvom „Čierno-biely svet“.

-

V rámci Kubínskej hudobnej jesene sa konal v Oravskom múzeu recitál nadaného
klaviristu Ladislava Fančoviča. Podujatie pripravila ZUŠ P. M. Bohúňa.

-

Dňa 25. októbra 2007 sa v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska konalo
predstavenie muzikálu „Don Quichote podľa Sancha“ v rytme flamenco. V hlavnej
úlohe sa predstavil známy herec Ivan „Tuli“ Vojtek.

-

Dňa 27. októbra 2007 sa v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska konal
benefičný koncert pod názvom „Orava bez bariér“, ktorý zorganizoval Slovenský
zväz telesne postihnutých v Dolnom Kubíne.

-

Dňa 28. októbra 2007 sa v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska konalo
bábkové predstavenie divadla spod Spišského hradu „Vreštadlo“. Išlo o rodinný
chichi príbeh o jednom zavádzajúcom bábätku.

-

Dňa 6. novembra 2007 sa v kine Choč konal koncert rakúskej jazz – punkovej
kapely Tres Hombres. Známi hudobníci hrali na saxofón, bicie a basgitaru.

-

Dňa 6. novembra 2007 sa vo výstavnej sieni Mestského kultúrneho strediska konala
vernisáž výstavy INŠPIRÁCIE. Táto výstava sa v Dolnom Kubíne konala už
dvanásť rokov. Tradícia tejto výstavy má svoje korene na ZUŠ I. Ballu. Tu vznikol
podnet a občianske združenie Inšpirácie, ktoré spoločne s Oravským kultúrnym
strediskom a Mestským kultúrnym strediskom organizujú výstavy. Výstava ponúkala
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tvorbu pedagógov ZUŠ a bývalých absolventov školy i samostatne tvoriacich
výtvarníkov. Tento ročník Inšpirácii bol obohatený o tvorbu amatérskych sochárov
z Turca. Kultúrny program na vernisáž pripravili Roman Ďaďo a Kamil Škvarka zo
ZUŠ I. Ballu a sprievodné slovo predniesol Daniel Marček, kurátor výstavy.
-

Klavírny virtuóz Richard Rikkon sa predstavil dolnokubínskej verejnosti koncertom
dňa 14. novembra 2007 v Mestskom kultúrnom stredisku. Za debutový album
Čarovný klavír dostal ocenenie Zlatá platňa.

-

Ďalším koncertom Kubínskej hudobnej jesene pod názvom „Anjeli, ktorých
stretávam“ bolo vystúpenie dolnokubínskej rodáčky Soni Jányovej, absolventky
Janáčkovej akadémie muzických umení v Brne, v Oravskej galérii dňa 15. novembra
2007 so

šansonom. Soňa Jányová doposiaľ účinkovala v muzikáloch Krysař,

Vznešené vášne, Cikáni jdou do nebe, Rent a Vlasy. Koncertnej činnosti sa venovala
s Dadou Klementovou a Vítem Šujanem.
-

Občianske združenie Filmový klub 23 v Dolnom Kubíne existoval desať rokov
a v roku 2007 pripravil pre verejnosť III. ročník medzinárodnej prehliadky krátkych
filmov pod názvom „Starcov poklad“ v dňoch 16.-17. novembra 2007. Záujemci
mohli vidieť dánsky celovečerný film „Adamove jablká“, ktorý získal celý rad
ocenení na svetových festivaloch a štyri pásma krátkych filmov budúcich režisérov
zo slovenských umeleckých škôl v Bratislave, Banskej Bystrice, ďalej z Česka,
Nemecka, Španielska a Ruska. V čase prehliadky bola inštalovaná výstava o činnosti
Filmového klubu 23 z rokov 1997-2007.

Počas troch dní navštívilo filmovú

prehliadku Starcov poklad okolo 600 filmových nadšencov a programový riaditeľ
podujatia Patrik Bartoška ho hodnotil ako úspešný.
-

Dňa 29. novembra sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne konal V.
ročník voľby kráľovnej krásy pod názvom „Miss Orava 2007“. Súťaž vyhrala 17ročná Sabína Wišnievská z Dolného Kubína, študentka Hotelovej akadémie
v Dolnom Kubíne. Predsedom poroty bol známy humorista Rasťo Piško.

-

Dňa 4. decembra 2007 sa uskutočnil v kine Choč koncert poľského špičkového
jazzového kvarteta Ecstasy Projectd v zložení Rafal Gorzycki, Lukasz Gorewicz,
Pawel Urowski a Pawel Nowocki. Koncert bol súčasťou hudobných podujatí
Kubínskej hudobnej jesene.
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-

ZUŠ P. M. Bohúňa a Rímsko-katolícky farský úrad v Dolnom Kubíne usporiadali
Adventný benefičný koncert dňa 6. decembra 2007 v kostole Povýšenia sv. Kríža na
Brezovci. V programe vystúpili žiaci ZUŠ, dolnokubínskych materských škôl a hosť
večera barytomista Pavol Kubáň. Peňažný výťažok z koncertu vo výške 40.650 Sk
bol venovaný detskému oddeleniu Nemocnice s poliklinikou v Dolnom Kubíne.

-

Mesto Dolný Kubín pripravilo kultúrno-spoločenský program v rámci podujatí
„Mesto občanom“ pri príležitosti Mikuláša. V Mestskom kultúrnom stredisku sa
konali tvorivé dielne, detské hry, zábavné podujatia, divadelné

predstavenie

„Mrázik“ v podaní divadla Maškrta z Košíc, akcia na korčuliach s Mikulášom na
zimnom štadióne, príchod Mikuláša so svojou družinou, rozdávanie darčekov,
rozsvietenie stromčeka a zimnej svetelnej výzdoby v meste dňa 6. decembra 2007.
Mikulášska zábava pre rodičov a deti sa konala dňa 8. decembra 2007 v hoteli
Studňa na Brezovci.
-

Mesto Dolný Kubín vydalo kalendár na rok 2008 a zo strany občanov bol oň
mimoriadny záujem. Kalendár obsahoval totiž fotografie mesta kedysi a dnes a bol
veľmi pekný. Autorom súčasných snímok mesta bol fotograf Milan Horňák.

-

Dňa 7. decembra 2007 sa vo výstavnej sieni MsKS konala slávnostná vernisáž
výtvarných prác detí z dolnokubínskych MŠ, ZŠ a ZUŠ pod názvom „Tam, kde sa
maľuje, tam sa aj čaruje a z farieb sa narodí rozprávkový svet“.

-

Filmový klub 23 v Dolnom Kubíne usporiadal pre záujemcov II. ročník
Medzinárodnej prehliadky horských a adrenalínových filmov pod názvom VIDMO
v dňoch 14.-16. decembra 2007. Organizátori predstavili návštevníkom na veľkom
plátne 30 filmových snímkov z 13 krajín o zdolávaní skalných stien a ľadopádov,
extrémnej jazde na horských bicykloch a snowboardoch, o splavoch divokých riek,
voľných pádoch a riskantných zoskokoch. Sprievodným podujatím bolo premietnutie
filmu „Nepohodlná pravda“ o globálnom otepľovaní sveta v kine Choč. Tento film
Američana Al Goreho dostal cenu Oskar. Hosťami podujatia Vidmo v Dolnom
Kubíne boli horolezci Dodo Kopold a Petr Piechowicz.

-

Predvianočný čas v Dolnom Kubíne sprítomnili v dňoch 10.-11. decembra 2007
Kubínske remeselné Vianoce. Na Medzinárodnom jarmoku v sále MsKS sa
predstavilo viac ako 30 ľudových tvorcov zo Slovenska, Česka a Poľska, ktorí
predviedli výrobu dekoratívnych a úžitkových predmetov z keramiky, drôtu, kovu,
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prútia, dreva i šúpolia. Nechýbali perníky, oblátky a medovina. Súčasťou podujatia
bolo otvorenie IV. medzinárodnej posúťažnej výstavy Vianočná pohľadnica
a vyhlásenie jej výsledkov, ako aj program v podaní folklórnych hudieb
a folklórnych tanečných skupín z celej Oravy. Vo výtvarnej súťaži Vianočná
pohľadnica boli medzi víťaznými prácami aj pohľadnice dolnokubínskych detí.
Patrili k nim Ivan Furinda, Mária Smoleňová zo ZUŠ P. M. Bohúňa, Peter Ruml,
Alexandra Baliaková zo ZUŠ I. Ballu, Matej Vicáň a Jakub Maruňák zo ŠZŠ.
-

V predvianočnom období pripravili kultúrne programy občanom folklórne súbory
a žiaci s pásmom kolieb, vianočných zvykov a tradícií.

Zdravotníctvo
Centrum podpory zdravia funguje v našom meste od roku 1995 pod vedením MUDr.
Dariny Vasiľovej. Ročne ho navštívi okolo päťsto občanov. Vyšetrenie v Centre je bezplatné
a každý tu mohol získať informácie, ako sa starať o svoje zdravie. Odborníci poradne
v priestoroch Regionálneho úradu verejného zdravotníctva robili biochemické vyšetrenia
z kapilárnej krvi, stanovili hladinu celkového cholesterolu, HDL cholesterolu, glykémie,
triglyceridov, zmerali krvný tlak, vykonali antropometrické vyšetrenie, odoberali osobnú
anamnézu, rodinnú anamnézu, pracovnú anamnézu a z týchto výsledkov stanovili mieru
osobného rizika pacienta. Veľký význam malo vyšetrenie pre klientov z tzv. rizikových rodín,
najmä mladších vekových kategórií, kde sa u blízkeho príbuzného vyskytlo srdcovo-cievne
ochorenie, onkologické ochorenie alebo cukrovka.
Nedostatok pohybu sa významne podieľa na zvyšovaní chronických ochorení, ktorými sú
nadváha a obezita, cukrovka druhého typu, ateroskleróza, niektoré druhy a funkčné poruchy
pohybového ústrojenstva. Centrum podpory zdravia vyhlásilo súťaž „Prekonajte pohodlnosť
a vyhrajte zdravie!“ v dňoch 19. marca až 10. júna 2007, ktorá bola súčasťou celonárodnej
medzinárodne koordinovanej kampane na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie.
Účastníci boli povinní viesť si týždenný záznam o svojej športovej činnosti, ktorá nemala
klesnúť pod 210 minút týždenne, inak by neboli zaradení do žrebovania.
Falck Záchranná, a. s. prevádzkovala na Slovensku sedemdesiatštyri staníc záchrannej
zdravotnej služby a mala k dispozícii 89 sanitiek. Rok činnosti mala za sebou súkromná
spoločnosť Falck Záchranná, a. s. – stanica v Dolnom Kubíne. Vodičom sanitky s bielym
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sokolom na červenom pozadí a označením Falck bol Štefan Janotík, v rýchlej lekárskej
pomoci pracovali lekárky MUDr. Marcela Žuffová a MUDr. Mária Ďaďová. Počas mesiaca
absolvovali priemerne sto výjazdov.
Záchranná zdravotná služba sa presťahovala z priestorov NsP do nových na Ul.
Radlinského oproti budove Obchodnej akadémie. Získala kvalitnejšie priestory.
Ministerstvo zdravotníctva uplatňovalo na Slovensku rakúsky model v zdravotníctve,
ktorého následkom bola redukcia nemocničných lôžok. V Nemocnici s poliklinikou L. N.
Jégého v Dolnom Kubíne sa mal počet lôžok znížiť o 91 (podľa predpokladu Žilinského
samosprávneho kraja), ale nemocnica predložila svojmu zriaďovateľovi návrh počtu lôžok
znížený len o štrnásť. Model rátal aj s migráciou pacientov, veď Nemocnica s poliklinikou L.
N. Jégého v Dolnom Kubíne ročne ošetrila 2331 pacientov (27,7%) z mimo spádového
územia. Títo pacienti boli zarátaní do starostlivosti NsP v Dolnom Kubíne. Vedenie NsP
redukovalo lôžka, ktoré neboli zazmluvnené zdravotnými poisťovňami, napríklad desať lôžok
doliečovacieho oddelenia. Prehodnotenie počtu lôžok sa týkalo všetkých oddelení NsP, na
chirurgii – 5, pediatrii -9, internom -4 a gynekológii -5. Novým oddelením v NsP Dolný
Kubín bolo geriatrické s 20 lôžkami, zároveň bolo jediným svojho druhu v Žilinskom kraji.
Nemocnica v Dolnom Kubíne mala 306 lôžok. Podľa riaditeľa NsP MUDr. Miroslava
Ostrihoňa pacient nepociťoval redukciu lôžok. Lôžkové oddelenia boli od júla 2007
odbremenené aj o pacientov, ktorí prišli len na jednoduché zákroky. Jednodňová ambulantná
starostlivosť predstavovala asi tisíc výkonov, ktoré sa dovtedy robili na lôžkových
oddeleniach.
NsP v Dolnom Kubíne mala 533 zamestnancov, z toho 405 zdravotných zamestnancov.
Zdravotných sestier bolo 211 a lekárov 63. V uplynulom roku mala 10.310 odliečených
pacientov, 905.429 všetkých vyšetrení, z toho 63.187 ambulantných vyšetrení. NsP v Dolnom
Kubíne patrila medzi špičku na Slovensku v operáciách štítnej žľazy a lekári ich ododperujú
okolo 300 ročne. Aj v Dolnom Kubíne sa vyskytoval celoslovenský jav – nedostatok lekárov,
lebo odchádzali do krajín západnej Európy, kde boli lepšie platení (10-12-násobne). Stredný
zdravotný personál mala nemocnica na hranici, lebo za lepšími mzdovými podmienkami
odchádzali aj zdravotné sestry.
Dolnokubínska nemocnica bola nariadením vlády SR zaradená do verejnej minimálnej
siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. V praxi to znamená, že zdravotné poisťovne
s ňou podpíšu zmluvy, neobmedzia jej výkony, ani nedôjde k jej zrušeniu. V lete NsP začala
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s prístavbou operačných sál, centrálnej sterilizácie a oddelenia ARO. V pláne výstavby bolo
rozšírenie parkovísk o 130 miest.
Dňa 19. júla 2007 bolo v Nemocnici s poliklinikou L. N. Jégého v Dolnom Kubíne
slávnostne otvorené už v poradí dvanáste „Hniezdo záchrany“ na Slovensku. Dolnokubínsku
nemocnicu pri tejto príležitosti navštívila vzácna delegácia - americký veľvyslanec Rodolphe
Valle, Anna Ghanová, prezidentka Občianskeho združenia Šanca pre nechcených, Rudolf
Schuster, bývalý prezident SR, diecézny biskup František Tondra, zástupca spoločnosti EkoInvest, predstavitelia mesta a ďalší hostia. Verejný inkubátor bol pokrstený bielym
a červeným perím. Symbolika vyjadrovala, aby sa z detí nestávali anjeli, ale aby boli
novorodenci.
Dňa 2. augusta 2007 bolo v Nemocnici s poliklinikou v Dolnom Kubíne slávnostne
otvorené špičkové oddelenie jednodňovej ambulantnej starostlivosti za účasti predsedu ŽSK
Juraja Blanára. V NsP ročne vykonajú okolo 3200 chirurgických zákrokov, pričom okolo
1000 by sa mohlo vykonať na tomto oddelení. Vlastne tlak zdravotných poisťovní na
znižovanie objemu finančných prostriedkov prinútil NsP k tomu, aby vytvorila mimolôžkové
oddelenie patriace do ambulantnej starostlivosti. Škála zákrokov bola široká – chirurgické,
urologické, gynekologické, krčné a ortopedické. Ich rýchlosť umožňuje vybaviť pacienta
počas pracovnej doby, pričom sa rýchlo vráti do svojho prostredia. Na dvoch operačných
sálach sa o pacientov staralo sedem kmeňových pracovníkov pod vedením primára MUDr.
Jána Kapralčíka. Pomáhať im budú zdravotníci z iných oddelení.
Územný spolok Slovenského Červeného kríža Orava so sídlom v Dolnom Kubíne
pripravil v City Park hoteli dňa 3. mája 2007 slávnostný aktív bezpríspevkových darcov krvi.
Podujatie malo tradičný priebeh. Krátky kultúrny program pripravili žiaci ZUŠ P. M. Bohúňa
nasledovali ďakovné príhovory predsedníčky ÚSSČK v Dolnom Kubíne Danuši Litvákovej a
riaditeľky kancelárie Ľubice Dubnicajovej. Bronzovú plaketu MUDr. Jána Janského dostalo
59 darcov, striebornú 33 darcov a zlatú 19 darcov. Najcennejšiu, diamantovú plaketu za viac
ako 80 darovaní krvi si prevzal Jozef Ilko, Milan Šteťár a Zdeno Javornický. Ženy dostávali
diamantovú plaketu za 60 darovaní krvi a prevzali si ju Jana Papajčíková a Viera Riegerová.
V závere podujatia boli ocenené tri študentky Strednej zdravotnej školy v Dolnom Kubíne za
poskytnutie pomoci zraneným pri dopravnej nehode.
ÚSSČK v Dolnom Kubíne organizoval súťaže mladých zdravotníkov zo základných a
stredných škôl. V apríli 2007 sa v Dolnom Kubíne konalo ďalšie kolo súťaže víťazov
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okresných kôl z Oravy, Liptova, Turca, Kysúc a Žiliny. Mladí zdravotníci súťažili najskôr
v teórii (testy) a potom nasledovala praktická časť – poskytnutie prvej pomoci pri
poraneniach, popáleninách, zlomeninách, krvácaní a predvádzali úkony zachraňujúce život.
Spoluorganizátormi súťaže boli Domček - Centrum voľného času a oddelenie krízového
manažmentu Obvodného úradu v Dolnom Kubíne. Žiaci z CZŠ A. Radlinského získali
prvenstvo a študenti Gymnázia P. O. Hviezdoslava sa umiestnili na druhom mieste.
Územný spolok SČK v Dolnom Kubíne pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci
usporiadal dňa 6. septembra 2007 podujatie pre žiakov materských, základných a stredných
škôl. Deti mohli získať teoretické aj praktické poznatky o poskytnutí prvej pomoci. Na
Námestí slobody pomáhali aj zdravotníci zo záchrannej služby FALCK, ktorí sa tu dostavili
na sanitke rýchlej zdravotnej pomoci. Hasiči priviezli svoje zásahové vozidlo, ktoré používajú
pri dopravných nehodách s vysokozdvižným rebríkom. Štvrtým partnerom organizátorov
podujatia boli členovia Horskej služby. Študentky Strednej zdravotníckej školy v Dolnom
Kubíne predvádzali ukážky prvej pomoci, obväzovú techniku a záujemcom merali krvný
tlak. Deti i dospelí si mohli vyskúšať dýchanie z pľúc do pľúc a nepriamo masáž srdca.
Dňa 29. novembra 2007 boli v hoteli City Park v Dolnom Kubíne slávnostne odovzdané
Jánskeho plakety 108 dobrovoľným darcom krvi. O kultúrny program sa postarali žiaci ZUŠ
P. M. Bohúňa. Predsedníčka ÚS SČK MUDr. Danuše Litváková odovzdala 56 bronzových,
31 strieborných, 20 zlatých a 1 diamantovú plaketu. Diamantovú Jánskeho plaketu dostal
Jaroslav Vinarčík z Dolného Kubína za 80 odberov krvi a krvnej plazmy. Červený kríž
evidoval okolo 10 tisíc darcov krvi na Orave.
Oddelenie ARO v NsP v Dolnom Kubíne dostalo v Novom roku 2007 nečakaný darček televízor, ktorý daroval účastník Plesu mesta Maroš Badáň, manažér firmy Scame. Vyhral ho
v tombole.
Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne pripravilo pre záujemcov prednášku na
tému „Osteoporóza – epidémia tretieho tisícročia – tichý zlodej kostí“ dňa 15. februára 2007.
Lekár – špecialista prednášal záujemcom o zdravom kostnom tkanive, kostnom tkanive
postihnutom osteoporózou, čo je osteoporóza, jej príčiny, dôsledky, prevencia, výživa
a liečba.
V prvom februárovom týždni 2007 sa zvýšil počet chorých na chrípku. V okrese Dolný
Kubín to bolo o 19% (1330 osôb). U žiakov Základnej školy v Kňažej chorobnosť prekročila
20%. Riaditeľka ZŠ Dáša

Badáňová sa poradila s MUDr. Katarínou

Ranostajovou
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z Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva a udelila riaditeľské voľno žiakom. Okresný
hygienik zakázal návštevy v domovoch dôchodcov aj na lôžkových oddeleniach nemocníc
s poliklinikou.
V nedeľu

11.

februára

2007

sme

prežívali

pätnásty

Svetový

deň

chorých.

V dolnokubínskej nemocničnej kaplnke Sedembolestnej Panny Márii sa konala slávnosť.
Spišský biskup otec František Tondra požehnal novú krížovú cestu, ktorá je blízka chorým
a trpiacim. Autorkou diela je Elena Kožúriková z Považskej Bystrice. Krížová cesta je
vyhotovená z farebného skla spolu s hlavným krížom dáva kaplnke svojský a osobitný ráz. Za
pacientov a zamestnancov nemocnice poďakovala MUDr. Juliana Gregová.
V piatok 13. apríla 2007 sa v Dolnom Kubíne konal XI. ročník

verejnoprospešnej

finančnej zbierky pod názvom Deň narcisov, ktorú každoročne organizovala Liga proti
rakovine na podporu onkologických oddelení nemocníc.
V dňoch 16.-22. apríla 2007 prebiehala kampaň Euroregiónu Svetovej zdravotníckej
organizácie zameraná na zvýšenie povedomia o dôležitosti očkovania. Očkovanie každého
dieťaťa bolo nevyhnutné pre prevenciu ochorení a ochranu života. V okrese Dolný Kubín je
zaočkovanie detí v rámci povinného očkovania na dobrej úrovni a iba ojedinele sa vyskytli
prípady rodičov, ktorí s obvodnými lekármi nespolupracujú z dôvodu nedbanlivosti.
Povinným očkovaním boli deti chránené proti tbc, záškrtu, čiernemu kašľu, tetanu, detskej
obrne, osýpkam, rubeole, mumsu, hemofilovým inváznym infekciám a žltačke typu B.
Dobrovoľné bolo zaočkovanie proti chrípke, pneumokokovým infekciám, papilomavírusu
a pod. Informácie pre občanov na túto tému uverejňovala MUDr. Katarína Ranostajová
z Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne.
Liga za duševné zdravie organizovala v dňoch 10.-12. októbra 2007 v uliciach nášho
mesta peňažnú zbierku, ktorá bola súčasťou celonárodnej verejnej zbierky známej pod
názvom Dni nezábudky.

Študenti Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne vyzbierali od

občanov 37.314 Sk. Peniaze boli použité na podporu začlenenia ľudí s duševnými
problémami do spoločnosti, najmä na podporu chránených dielní, práce, bývania, denných
psychiatrických stacionárov a programov vzdelávania verejnosti v otázkach duševného
zdravia.
Príbuzní ťažko chorých vyslovovali úprimné poďakovanie na stránkach týždenníka Orava
lekárom oddelení NsP a zdravotným sestrám za opateru svojich rodinných príslušníkov
takmer každý týždeň.
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Sociálna pomoc občanom
Mesto Dolný Kubín získalo v konkurencii sedemnástich nominantov ocenenie Sociálny
čin roka 2007. Udeľuje ho ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR obci, ktorá
v priebehu roka zriadi napr. nové zariadenie sociálnych služieb a pod. V Dolnom Kubíne
sociálna pomoc zo strany mesta bola zabezpečená od narodenia dieťaťa po seniorsky vek do
konca života. Veľmi dobrá bola spolupráca Mesta Dolný Kubín s mimovládnymi
organizáciami a aj prístup, akým Dolný Kubín predchádzal vyňatiu detí z rodiny. Mesto malo
rozpracovaný tzv. SOS systém.
Počas roka 2007 Mesto Dolný Kubín poskytovalo sociálne služby pre seniorov, pre
občanov so zdravotným postihnutím, pre rodiny s deťmi, pre osamelých občanov a rodiny
v zariadeniach krízovej intervencie. Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) na Ulici
Zochovej, ktorého zriaďovateľom bolo Mesto Dolný Kubín, má kapacitu pre desať klientov
a slúžilo na celoročný pobyt občanov, ktorí pre svoj vek a zdravotný stav nedokázali
udržiavať svoju domácnosť. Títo občania stratili svojich životných druhov, priateľov a často
krát aj príbuzných. V zariadení je poskytované ubytovanie, stravovanie a zaopatrenie. O desať
klientov, prípravu stravy, pranie, žehlenie a hygienu zariadenia sa stará päť zamestnancov
v dvojsmennej prevádzke (6,00 hod. – 21, 00 hod.). Obvodnú zdravotnícku starostlivosť
podľa územnej pôsobnosti zabezpečuje MUDr. Jindřich Lonský. Priemerný vek obyvateľov
bol 76 rokov. Najstarší obyvateľ mal 91 rokov, najmladšia 58 rokov a všetci boli občanmi
mesta Dolný Kubín. Kapacita zariadenia bola využitá na 100%. Priemerná úhrada na klienta
je 4270 SK/mesačne. Mesto sa zameralo na umiestňovanie klientov na prechodné obdobie t. j.
obdobie medzi stratou samoobslužnosti v prirodzenom domácom prostredí a obdobím
zvýšenej zdravotníckej starostlivosti. Novinkou bol tzv. rezidentný pobyt – odľahčovacia
služba pre rodinných príslušníkov opatrovaných seniorov. Túto službu využívali traja klienti.
Opatrovateľská terénna služba, ktorej zriaďovateľom bolo mesto, mala osem
opatrovateliek a poskytovala služby pre 55 občanov. Tieto odpracovali celkom 15 444 hodín
v roku 2007. Náklady na 1 hodinu opatrovania sa znížili na 77 Sk/hod. vďaka zavedeniu
efektívnejšieho poskytovania služby a nahradením pešej roznášky obedov rozvozom autom.
Opatrovateľskú službu v meste poskytovali aj Spišská Katolícka charita a Evanjelický
cirkevný a. v. zbor pre 41 občanov mesta, ale len do konca roku 2007, lebo ŽSK prestal
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financovať opatrovateľskú službu poskytovanú neštátnymi subjektami. Tak sa stalo, že od 1.
januára 2008 Mesto Dolný Kubín poskytovalo opatrovateľskú službu 105 obyvateľov
a pracovalo v nej 11 opatrovateliek.
Prepravná služba v meste Dolný Kubín, nazývaná aj sociálny taxík, sa poskytovala na
špeciálne upravenom vozidle s nájazdovou plošinou, polohovateľným kreslom a fixáciou
invalidného vozíka. Využívalo ju 68 občanov s ťažkým zdravotným postihnutím. Sociálny
taxík slúžil na prepravu občanov k lekárovi ale aj na dodávku teplého jedla občanom,
odkázaným na opatrovateľskú službu. V roku 2007 sa vyskytla jedna sťažnosť na prevádzku
sociálneho taxíka pre zdĺhavé prideľovanie prepravy vozidlom k lekárovi.
V roku 2007 bol vyplatený príspevok 1000 Sk občanom pri dožití 70 rokov a viac.
Takýchto seniorov malo mesto 1086.
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých na Ul. Hattalovej,
ktorého zriaďovateľom je ŽSK v Žiline, poskytuje starostlivosť 124 klientom (82 žien a 40
mužov), ktorí majú trvalý pobyt v Dolnom Kubíne. Najstarší klient mal 98 rokov, najmladší
28 rokov a do 60. roku veku tu boli traja klienti. Klienti za služby platili podľa VZN od 5016
do 6793 Sk, pričom výška úhrady závisela od zdravotného stavu, druhu a množstva
odoberanej stravy a počtu klientov v obytnej jednotke. Priemerná úhrada je 5667 Sk na
klienta mesačne. Najvyšší dôchodok klienta v zariadení bol 13.809 Sk a najnižší 6.705 Sk.
Záujem o bývanie v DSS bol veľký a v poradovníku bolo 21 občanov. Penzióny sa po roku
1998 transformovali na domovy dôchodcov. V zariadení po prehodnotení zdravotného stavu
zostalo ešte 15 klientov z bývalého penziónu, ale DSS už neprijímal klientov, ktorí
požadovali penziónové služby. V zariadení pracovalo 44 zamestnancov, z toho v priamom
kontakte s klientom 26 zdravotníckych a 4 sociálni pracovníci.
Klub dôchodcov, ktorého zriaďovateľom bolo mesto Dolný Kubín, sa riadil podľa štatútu
a riadila ho samospráva (9 členov + 3 náhradníci). Mal zaregistrovaných 227 platiacich
členov. Na zasadnutiach sa pravidelne zúčastňovala vedúca KD Ľubomíra Bernoláková.
Predsedníčkou samosprávy KD bola Mária Chrenová, výbor mal osem členov. Každý mesiac
sa konala členská schôdza, ktorej sa zúčastňoval vedúci odboru sociálnych vecí a kultúry MÚ
Ing. Jozef Gruchalák.V roku 2007 sa uskutočnilo šesť slávnostných a päť bežných členských
schôdzí. Medzi základné činnosti v KD patrilo organizovanie kultúrno-spoločenských
podujatí, osvetových a voľnočasových aktivít. Do klubu pozývali rôznych odborníkov, ktorí
poskytovali seniorom poradenstvo. V klube dôchodcov bol zavedený internet a počítače. Pri
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klube pracuje záhradkársky krúžok, krúžok šikovných rúk, spevácky krúžok a turistický.
Viedli kroniku klubu. Na základe požiadaviek z miestnych častí Záskalie a Kňažia sa začala
príprava činnosti satelitných klubov. Zariadenie spoločného stravovania malo kapacitu 95-100
jedál s priemerným denným výdajom 91 jedál. Varili sa mäsité i bezmäsité jedlá každý deň.
Mesto Dolný Kubín v roku 2007 uľahčilo prístup pre občanov so zdravotným postihnutím
vybudovaním bezbariérového klientského centra aj s pracoviskom sociálnych vecí
a zdravotníctva, úpravou

parkoviska, chodníkov okolo rímskokatolíckeho kostola Sv.

Kataríny Alexandrujskej a bezbariérový vstup do budovy pošty a banky, podporilo činnosť
organizácii združujúcich občanov so zdravotným postihnutím finančnými príspevkami (ZO
Slovenského zväzu postihnutých, Zväz diabetikov Slovenska, Združenie Downovho
syndrómu, Špeciálnu základnú školu pri DSS).
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých na Ul. Matúškovej, ktorého
zriaďovateľom bol ŽSK, je moderné sociálne zariadenie s denným a týždenným pobytom
s kapacitou 42 klientov s telesným postihnutím a duševnými chorobami, s duševnými
poruchami a poruchami správania. V zariadení bolo umiestnených 46 klientov, z toho 32 na
denný pobyt a 14 na týždenný pobyt. V DSS pracovalo 35 zamestnancov, ktorí zabezpečovali
pre klientov stravovanie, bývanie, zaopatrovanie, výchovu, záujmovú činnosť, kultúrnu
činnosť, rekreačnú činnosť, rehabilitačno-zdravotnú starostlivosť, niektoré druhy terapií
(logopedická, muzikoterapia, terapia hrou). Klienti navštevovali aj krytú plaváreň. Priemerna
mesačná úhrada za poskytnuté služby predstavovala 933 .- Sk.
Špeciálna základná škola poskytovala výučbu pre deti s kombinovaným postihnutím na
Ul. Matúškovej. ŠZŠ mala 8 zamestnancov + 1 asistenta a navštevovalo ju 38 žiakov.
Mesto Dolný Kubín naďalej zabezpečovalo bývanie pre zdravotne postihnutých občanov
v bytovke Na Sihoti. Bytový dom pre ťažko zdravotne postihnutých spravovala spoločnosť
TEHOS, mal 13 bytových jednotiek upravených na bezbariérové bývanie, z toho 6 bytov
užívali občania s rôznym stupňom zdravotného postihnutia. Mesto malo vo vlastníctve 190
nájomných bytov. V roku 2007 bolo pridelených 54 nájomných bytov a k 31. decembru 2007
bolo evidovaných 140 žiadosti o nájomné bývanie. Príspevok pri narodení dieťaťa vyplatilo
mesto 159 matkám v celkovej sume 318.000.-Sk. O pridelenie jednorázovej sociálnej dávky
v roku 2007 požiadalo 67 obyvateľov. Jednorazovú sociálnu dávku dostalo 65 žiadateľov
v celkovej výške 67.530 Sk.
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Vďaka grantu z Fondu sociálneho rozvoja pracujú traja komunitní pracovníci priamo
v teréne, pričom jeden je príslušník rómskej menšiny. Pravidelne mapujú terén a poskytujú
sociálnym pracovníkom objektívne a obsiahle informácie o sociálnej situácii komunity.
Terénny pracovník mesta poskytol v roku 2007 služby 20 rodinám a 21 osamelým občanom
metódou kontaktného poradenstva a asistencie. Sociálnu pomoc vyhľadávali občania, ktorí
potrebovali asistenciu pri vybavení krízovej situácie (strata bývania, záškolástvo detí, týranie
v rodine, rozvody, závislosť, detoxikácia, umiestnenie na protialkoholickom liečení,
začlenenie detí po návrate z detských domovov). Odbor sociálnych vecí MÚ úzko
spolupracoval s mimovládnymi organizáciami ako Píšťalka, Úsmev ako dar, EDUKOS,
Agentúra Fórum života a Žubrienky.
Nezisková organizácia RELIEF – Pomoc v núdzi sa zamerala na zbierky šatstva, finančné
zbierky, poskytovanie operatívnej pomoci pre ľudí v krízových situáciách. Významnú úlohu
zohrávala v oblasti riešenia neplatičstva za bývanie. Neplatiči odpracovali dlžné nájomné vo
výške 74.000 Sk pri oprave oplotenia cintorínov a výstavbe detských ihrísk (nátery) v meste.
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých – Domov pre osamelých rodičov a krízové
stredisko na Ul. Záskalickej, ktorého zriaďovateľom bol ŽSK, poskytoval poradenstvo
a bývanie osamelému rodičovi a maloletým, ktorých život a zdravie boli ohrozené, alebo
osamelej tehotnej žene, ktorá sa ocitla v sociálnej núdzi spôsobenej stratou rodinného
prostredia. V krízovom stredisku sa poskytovala výchovná starostlivosť na predchádzanie
sociálno-patologických javov, na ich zmiernenie, liečebno-výchovná starostlivosť, sociálna
prevencia a pod. Tieto služby sa v prípade potreby vykonávali len ambulantne, nakoľko
zariadenie nemalo potrebného odborného zamestnanca. V domove bolo 32 miest a priemerna
mesačná úhrada predstavovala 147 Sk.
Mesto Dolný Kubín malo trojstupňový systém zariadení krízového a dočasného bývania.
– Útulok STOP, KOTVA I (na Ul. M. R. Štefánika), KOTVA II (na Ul. Obrancov mieru)
a ŠANCA (na Ul. M. R. Štefánika). Koncom roka 2007 bola zahájená činnosť ubytovne
NÁDEJ s prvkami režimového bývania. Útulok STOP mal 12 miest a ubytovaný klient platil
55 Sk za prenocovanie. V prípade záujmu o predĺženie pobytu v zariadení po dobu
maximálne jeden mesiac sa podrobil pracovnej terapii v rozsahu 2 hodiny. V roku 2007
využilo túto možnosť 31 klientov v počte 892 nocí (28 nocí na 1 klienta). Ubytovňa ŠANCA
poskytovala služby osamelým občanom, ktorí splnili podmienky v skušobnej dobe dočasného
bývania v útulku STOP. V roku 2007 tu boli dlhodobo ubytovaní traja klienti. Zariadenie
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KOTVA I bolo určené na krízové a dočasné bývanie pre rodiny s deťmi, ktoré sa náhle ocitli
bez prístrešia. V roku 2007 tu bolo ubytovaných 19 úplných rodín s 23 deťmi. Zariadenie
KOTVA II bolo určené na dočasné bývanie pre rodiny s deťmi, ktorým skončilo ubytovanie
v KOTVE I a splnili resocializačný program. K 31. decembru 2007 bolo poskytnuté
ubytovanie 63 občanom, z toho 28 úplným rodinám so 17 deťmi. Ubytovanie bolo poskytnuté
aj odchovankyni detského domova, ktorá sa nemohla vrátiť do svojej pôvodnej rodiny
a taktiež rodinám, kde hrozilo vyňatie detí do ústavnej starostlivosti. Celý systém krízového
bývania bol koncom roka 2007 doplnený ubytovňou NÁDEJ na Ul. Ťatliakovej. Uplatňoval
sa tu systém režimového bývania s veľkým dôrazom na samosprávnu činnosť samotných
obyvateľov.
Odbor sociálnych vecí Žilinského samosprávneho kraja zorganizoval dňa 12. apríla 2007
v aule Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne pracovný seminár s názvom Opatrovateľská
služba na Orave. Okrem zástupcov samosprávy a štátnej správy sa zúčastnili aj zástupcovia
neštátnych poskytovateľov sociálnych služieb – Spišskej katolíckej charity, Cirkevného zboru
ECAV a organizácie Samaritán. V Žilinskom kraji bolo 40 zariadení sociálnej starostlivosti,
z ktorých 21 malo kapacitu viac ako 2000 lôžok určených ľuďom v dôchodkovom veku
a zdravotne postihnutým. Všetky sociálne zariadenia boli plne obsadené a do poradovníka na
umiestnenie bolo zapísaných okolo tisíc ľudí. Mesto Dolný Kubín malo dobre rozbehnutý
systém sociálnej starostlivosti na úseku opatrovateľskej služby. V opatrovateľskej službe
pracovalo šesť opatrovateliek, jeden ošetrovateľ a mesto poskytovalo aj prepravnú službu.
Dve zdravotné sestry poskytovali aj zdravotnú službu.
Klub dôchodcov v Dolnom Kubíne konal každoročne koncom júna 2007 podujatie „Starí
rodičia a vnuci“. Tento rok sa konalo stretnutie s deťmi z Domova sociálnych služieb
v Dolnom Kubíne, ktorí zahrali divadelnú hru o Červenej čiapočke. Potom nasledovalo
posedenie v klubovej záhrade a športovo-zábavné podujatie. V tomto roku absolvovali výlet
na Kubínsku hoľu a zájazd do Poľska.
Pri príležitosti 63. výročia Slovenského národného povstania sa v Klube dôchodcov
konala členská schôdza, ktorej sa zúčastnili aj primátor mesta Ivan Budiak a vedúci odboru
sociálnych veci Jozef Gruchalák. Spevácky krúžok pod vedením Žofie Melovej predniesol
spomienkové pásmo a partizánske pesničky. Na udalosti spomínali priami účastníci povstania
Ing. E. Trizuljak a profesor Pjontek.
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Seniori Klubu dôchodcov pozvali na svoju septembrovú členskú schôdzu MUDr. Petra
Šuleja, ktorý ich informoval o civilizačných chorobách, súvisiacich s nezdravým životným
štýlom. Radil, ako predchádzať rizikám vzniku srdcových a cievnych chorôb. Doporučil
pohybovú aktivitu, ktorá má pozitívny účinok na redukciu iných rizikových faktorov
a ochorení, predovšetkým na obezitu, poruchy metabolizmu, vysoký krvný tlak.
Klub dôchodcov pozval na novembrovú členskú schôdzu Jednoty dôchodcov
europoslanca MUDr. Miroslava Mikolášika, rodáka z Dolného Kubína. Europoslanec
rozprával o rokovaniach v európskom parlamente, práci vo frakciách (napr. socialistov,
liberálov, kresťanských demokratov), v skupine pre regionálny rozvoj, o životnom prostredí
atď. Dôchodcov zaujímali dôchodky po zavedení Eura, ale europoslanec odpovedal nejasne.
Na členskú schôdzu Klubu dôchodcov dňa 21. novembra 2007 prijala pozvanie MUDr.
Helena Bajačeková z neurologického oddelenia a prednášala účastníkom o Parkinsonovej
a Alzheimerovej chorobe, ktoré postihujú ľudí najmä v staršom veku a zatiaľ sú
nevyliečiteľné. Ing. Jozef Gruchalák, vedúci odboru sociálnych vecí MÚ v Dolnom,
informoval prítomných o sociálnom programe pre občanov mesta. Dňa 12. decembra 2007 sa
konalo v Klube dôchodcov príjemné posedenie pri vianočnej kapustnici a koledách.
Mesto Dolný Kubín v rámci pásma podujatí „Mesto občanom“ pripravilo dňa 23. októbra
2007 v spolupráci so samosprávou Klubu dôchodcov, spolkom Červeného kríža a Jednotou
dôchodcov Slovenska slávnostnú akadémiu pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Kultúrnospoločenské podujatie sa konalo v divadelnej sále MsKS a kultúrny program pripravili žiaci
ZUŠ I. Ballu. O dobrú zábavu sa seniorom postarala hudobná skupina RK Jazz Band
a hudobná skupina Bučník Malina z Kňažej. Spevácka skupina z Klubu dôchodcov piesňami
vyplnila tanečné prestávky. Počas podujatia bola vyhodnotená verejná zbierka TESCO
CHARITA, ktorá bola určená na pomoc seniorom. Riaditeľka ÚSSČK Ľubica Dubnicayová
informovala, že sa vyzbieralo 325 tisíc Sk, z toho 206 tisíc Sk v Dolnom Kubíne. Podujatia sa
zúčastnil primátor mesta a poprial seniorom hlavne zdravie, radosť zo svojich detí, radosť zo
svojich vnúčat a veľa pekných dní v ďalšom živote.
V dňoch 12.-15. júla 2007 sa konalo v supermarketoch Tesco tretie kolo verejnej
finančnej zbierky Tesco Charita roku 2007 s podtitulom „Vezieme sa v tom spolu“. Občania,
ktorí navštívili Tesco v Dolnom Kubíne, venovali do pokladničiek 33 071 Sk. Oravci sa tak
stali najštedrejšími darcami v rámci regiónov Slovenska. Zbierka bola doplnená sprievodným
programom SČK – meraním krvného tlaku a ukážkami prvej pomoci. Zbierka pokračovala do
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jesene. Výťažok zbierky bol určený na skvalitnenie života seniorov v príslušnom regióne.
Seniori dostali možnosť zúčastniť sa výletu do Oravíc, lokalitu navštívilo 35 dôchodcov. Dňa
12. novembra 2007 dostal Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých
v Dolnom Kubíne ďalší dar, zakúpený z peňažnej zbierky – polohovateľné mušľové kreslo
pre ľudí, ktorí nemohli chodiť. Žilo tu 122 seniorov a podľa vyjadrenia riaditeľky Tatiany
Nesvadbovej, kreslo pomôže klientom aj personálu. Tvorili ho prevažne ženy, ktoré museli
dvíhať klientov, pričom veľmi trpela ich chrbtica. Slávnostného odovzdávania kresla sa
zúčastnil aj primátor mesta Ivan Budiak a sľúbil, že na Medzinárodný deň žien mesto daruje
ďalšie kreslo, aby obidva domovy mali aspoň po jednom.

Bezpečnosť v meste
Mestská polícia pôsobila v našom meste šestnásť rokov. V policajnom zbore pracovalo
jedenásť príslušníkov, z toho dve ženy a v chránenej dielni pracovali dvaja invalidní občania,
ktorí mali na starosti sledovanie kamerového systému. Činnosť polície bola zameraná na
zabezpečenie verejného poriadku, občianskeho spolunažívania, ochranu životného prostredia
a čistoty, ochranu majetku mesta a občanov a dodržiavanie všeobecno-záväzných nariadení
mesta, ktoré boli v tejto súvislosti prijaté. Denná činnosť mestskej polície bola založená na
pochôdzkovej službe v centre mesta. Zavedením kamerového systému v centrálnej časti mesta
bolo možné zamerať hliadkovú činnosť autom vo väčšej miere aj na mestské časti a sídliska
mesta. V nočnej službe využívali v práci aj služobného psa.
Mestská polícia počas roka 2007 riešila 2167 priestupkov, čo bol nárast oproti minulému
roku o 231 (11,9%). Blokových pokút bolo uložených 800, t. j. o 258 menej ako v roku 2006.
Najviac priestupkov bolo dopravných – 1885 a vodiči sa ich dopustili najmä na Ul.
Radliského, Námestí P. O. Hviezdoslava, Kohútovom sade a Ul. M. Hattalu. Počas roka bolo
zistených v meste 17 vrakov na verejnom priestranstve, ktoré výrazne špatili životné
prostredie. Majitelia 10 vrakov ich odstránili, tri prípady sa odložili pre nezistenie priestupku
a v štyroch prípadoch nebol zistený majiteľ. Na úseku porušenia verejného poriadku bolo 181
priestupkov, čo bol nárast o 44 oproti minulému roku. Blokovou pokutou bolo riešených 66
priestupkov, ostatné boli riešené v zmysle zákona. Priestupky proti občianskemu
spolunažívaniu boli páchané pod vplyvom alkoholu, v domácnostiach, reštauračných
a verejných priestranstvách. Boli riešené blokovou pokutou (6), postúpené správnemu orgánu
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(3) a 1 uložený záznamom. Majetkové priestupky sa týkali poškodenia cudzích vecí a krádeží.
Tu bol nárast o 33, celkom ich bolo 61 za rok 2007. Mestská polícia vykonala 712 kontrol za
účelom zistenia podávania alkoholu neplnoletým osobám. Zistila 30 prípadov. Ďalšie kontroly
sa týkali dodržiavania záverečných hodín v reštauračných a pohostinských zariadeniach
v meste. Týchto bolo 532. Mestská polícia pri zisťovaní a odhaľovaní zásad a nedostatkov
v oblasti čistoty verejných priestranstiev, verejného osvetlenia, kontajnerov, dopravného
značenia a iných zistila počas roka 2040 závad. Majitelia a chovatelia psov porušili VZN
o chove psov v 56 prípadoch. Príslušníci odchytili počas roka 39 túlavých psov a umiestnili
ich v odchytnej stanici. Mladistvé a maloleté osoby mali na svojom konte 146 priestupkov.
Počas roka 2007 mestská polícia riešila 54 ústnych oznámení – sťažností občanov. Týkali
sa poškodzovania majetku, krádeží, občianskeho spolunažívania, alkoholizmu, lepenia
plagátov, túlavých psov, nepovolených skládok, rušenia nočného kľudu hlučnou hudobnou
produkciou, správania sa cyklistov na kolonádnom moste, na skadeboardistov.
V právomoci mestskej polície boli priestupky, ak došlo k trestnému činu, prípad postúpili
na riešenie Okresnému riaditeľstvu policajného zboru v Dolnom Kubíne. Takýchto prípadov
sa stalo niekoľko. Napríklad dňa 14. marca 2007 boli zadržané dve osoby z Dolného Kubína,
ktoré si privlastňovali cudzí majetok bývalých kasárni. Dňa 14. apríla v podvečerných
hodinách pomocou kamerového systému pristihli sprejerov, ktorí poškodzovali objekt ČOV
pri Daňovom úrade. Dňa 22. júla 2007 došlo k bitke medzi dvoma skupinami mladých ľudí
s následkom ublíženia na zdraví. Dňa 31. augusta zadržali zlodeja pri krádeži tovaru
v obchodnom dome COOP na Ulici Bystereckej. Dňa 9. septembra zadržali páchateľa, ktorý
rozbil výplň okna na bytovke v Ulici Pelhřimovskej za účelom krádeže.
Mestská polícia spolupracovala s Okresným riaditeľstvom policajného zboru, Obvodným
oddelením policajného zboru, Obvodným úradom, Okresnou veterinárnou správou
a Okresným dopravným inšpektorátom policajného zboru. Príslušníci mestskej polície sa
zúčastňovali na výkone exekúcií, domových prehliadok, rozhodnutí súdu a otváraní bytov pri
mimoriadnych udalostiach. V náplni práce mestskej polície bolo aj doručovanie zásielok
poslancom a iných písomností mestského úradu občanom.
Príslušníci mestskej polície sa zúčastňovali športových súťaží. Na streleckej súťaži
v Komárne sa družstvo umiestnilo na 3. mieste. Na IV. ročníku streleckej súťaže mestských
polícií Žilinského kraja o Pohár primátora mesta Dolný Kubín sa družstvo umiestnilo na 5.
mieste a v súťaži náčelníkov a žien obsadili prvé miesta. Mestskí policajti sa na úseku
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kriminálnej prevencie venovali mládeži. Odprednášali 36 prednášok pre 1180 žiakov
základných škôl a v spolupráci s OR PZ Dolný Kubín realizovali súbor prednášok žiakom
základných škôl v projekte „Správaj sa normálne“. Príslušníci mestskej polície v roku 2007
vypracovali dva projekty, ktoré sa týkali prevencie kriminality. Projekt detského dopravného
ihriska na Ul. M. Hattalu bol podporený sumou 70 tisíc Sk zo štátneho rozpočtu a 30 tisíc Sk
z rozpočtu mesta Dolný Kubín. Finančné prostriedky boli využité na zakúpenie zvislého
dopravného značenia. Druhý projekt sa týkal rozšírenia kamerového systému v meste Dolný
Kubín.
Prínos kamerového systému v meste Dolný Kubín mal za následok pokles priestupkovej
činnosti. Inštalovaných bolo sedem kamier: 1. otočná kamera na Evanjelickom dome snímala
Námestie P. O. Hviezdoslava, Gäcelskú cestu, Florinov dom a Kohútov sa, 2. otočná kamera
na Oravskej knižnici snímala Ul. S. Nováka, Kohútov sad, priestor okolo ČSOB, Námestia P.
O. Hviezdoslava a Ulicu Radlinského, 3. otočná kamera na bytovke č. 1157 Na Sihoti
monitorovala priestor celého Námestia Slobody, Sihoť od obchodného domu Kocka po
tržnicu, kolonádny most až po hotel City Park, Gäcelskú cestu s Kuzmínovom, 4. pevná
kamera na Ul. Nemocničnej na bytovke č. 1950 snímala príchod na Brezovec z mesta (od
domu Sáreného) a časť historického cintorína, 5. kamera na lampe verejného osvetlenia pri
Gymnáziu P. O. Hviezdoslava snímala časť Ulice Matúškovej, Mestský úrad, hornú časť
Námesttia P. O. Hviezdoslava a kruhový objazd pri športovej hale gymnázia, 6. otočná
kamera na budove Satur snímala priestor od kolonádneho mosta, Námestie Kukučína a Ulicu
Radlinského popred VÚB až po svetelnú križovatku, 7. kamera snímala kolonádny most
a jeho celý vnútroný priestor od hotela Park. Práve vďaka tejto kamere sa podarilo zistiť 20
vandalov a páchateľov krádeži okrasných kvetov na kolonádnom moste. Počas roka 2007
bolo vďaka kamerovému systému zistených 396 porušení zákonných noriem (poškodenie
dopravných značiek, reklamných tabúľ, rozbitie lámp verejného osvetlenia, poškodenie
zástaviek MHD, lavičiek, smetných košov, betónových kvetináčov a pod.). Udržanie poriadku
na Hviezdoslavovom námestí počas víkendov dávalo polícii poriadne zabrať. Boli tu bary
a reštaurácie Ilúzia, Sedmička, Mango, Prales, Horizont, Európa a po zrušení Combo baru sa
jeho klientela presunula sem. V piatok a sobotu večer sa ich v priestore Hviezdoslavovho
námestia pohybuje približne štyristo alebo päťsto. Poväčšine išlo o mladých ľudí, ktorým
stačilo trochu alkoholu a už chceli dokazovať svoju silu. Počas roku 2007 boli podané tri
sťažnosti na prácu mestských policajtov, z nich jedna bola čiastočne opodstatnená.
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Dňa 10. januára 2007 sa na pôde Okresného riaditeľstva policajného zboru v Dolnom
Kubíne konalo stretnutie krajského policajného riaditeľa Františka Poslucha s primátormi
a starostami Oravy. Predstavitelia samosprávy hodnotili spoluprácu s políciou na dobrej
úrovni, poukázali na nekvalitné materiálne vybavenie polície, problém motorkárov, ktorí
rýchlou jazdou ohrozovali bezpečnosť chodcov, žiadali i zvýšenie dopravných kontrol
a meranie rýchlosti dopravnou políciou, posťažovali sa na preťaženosť a nehodovosť na
určitých úsekoch ciest. Pochválili výchovnú prácu polície na základných školách.
V roku 2007 sa v Dolnom Kubíne vyskytli prípady podpalačstva. Prvý zo série požiarov
neznámeho podpaľača na Kňažej sa stal začiatkom februára 2007 v dome Jána Habáňa. Starý
pán neutrpel popáleniny, ale tak veľmi sa preľakol, že poobede zomrel na infarkt. V stredu 23.
mája 2007 o šiestej ráno dolnokubínski hasiči dostali oznam, že na Kňažej horí. Ihneď prišli
na miesto požiaru, kde horela hospodárska budova pri rodinnom dome. Žiaľ, v podkroví
budovy sa nachádzalo suché seno, ktoré prialo šíreniu požiaru. Oheň zničil drevenicu
a poškodil aj časť štítu rodinného domu. Zásah profesionálnych hasičov a dobrovoľníkov
z prímestskej časti mesta bol vynikajúci. Tretíkrát horelo na Kňažej dňa 26. septembra 2007
vo dvore Laurinčíkovcov. Ďalší požiar v noci z 29. na 30. septembra

2007 vypukol

u susedovcov Hečkovcov. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru vykonalo
podrobnú obhliadku a rozbor miesta požiaru, vyhodnotilo poznatky z doterajších obhliadok
a stanovilo ako najpravdepodobnejšiu príčinu požiaru úmyselné zapálenie objektu neznámou
osobou. Dňa 12. októbra 2007 bol podpaľač na Kňažej pristihnutý priamo pri čine. Miestny
25-ročný podpaľač podpálil záhradnú chatku na Mokradi, pri hasení ho spoznal okoloidúci
a svedčil, že bol pri predcházajúcom požiari.

Šport
Streda 22. januára 2008 patrila v Dolnom Kubíne slávnostnému vyhlasovaniu výsledkov
o najúspešnejšieho športovca a športový kolektív v Dolnom Kubíne za rok 2007. Program
slávnostného galavečera otvorilo odovzdanie dvoch ocenení za dlhoročnú a obetavú prácu
v oblasti športu v Dolnom Kubíne – získali ich Barnabáš Üvegeš za svoje pôsobenie
v atletike, prípravu československých a slovenských reprezentantov, medzi nimi Katarínu
Šárfyovú, Elenu Šudovú, Jána Čadu, či Miroslava Vojteka. Druhý titul získal Juraj Thót za
svoju basketbalovú činnosť, trénerstvo a pozíciu rozhodcu. V súčasnosti pracuje vo výbore
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Basketbalového klubu. Titul „Veterán športu“ bol udelený bez určenia poradia štyrom
výrazným osobnostiam – skialpinistovi Mikulášovi Geburovi (Horolezecký klub JAMES
Dolný Kubín), reprezentantovi vo vzpieraní Petrovi Janíčkovi (ELKOP WLC Dolný Kubín)
a atlétom Jaroslavovi Lupákovi a Petrovi Sládekovi (obidvaja z atletického oddielu Orava
Dolný Kubín).
Absolútnym víťazom v kategórii športovcov – jednotlivcov sa z nominovaných
jedenástich športovcov stal kulturista Peter Tatarka. Aj keď P. Tatarka v súčasnosti žije
v Českej republike, stále súťaží za domáci I.M.P.A. FC Dynamic Dolný Kubín. V roku 2007
sa stal majstrom Slovenska, na Majstrovstvách sveta sa umiestnil na 7. mieste, na
Majstrovstvách Európy na 6. mieste a na Amistar Cup Hradec Králove na 1. mieste.
Ocenenie „Najlepší športový kolektív“ roku 2007 získal Basketbalový klub spomedzi
piatich navrhnutých tímov. V uplynulej sezóne družstvo mužov v extralige obsadilo 8. miesto,
kadeti sa v prvej lige umiestnili na 13. pozícii a juniori na 16. pozícii.
O udelení cien rozhodla sedemčlenná komisia školstva, mládeže a športu pod vedením
Gustáva Turčinu a členov Evy Behulovej, Karola Hromádku, Juraja Jonáka, Borisa Lettricha,
Jána Pečeňáka a Leonarda Vajduláka. Nominácie vzišli z návratiek, ktoré pracovníci
mestského úradu poslali všetkým zástupcom športových klubov v Dolnom Kubíne. Ceny
nominantom a víťazom odovzdal primátor mesta Ivan Budiak, zástupca primátora Roman
Matejov a vedúca odboru školstva, mládeže a športu Mária Dudáková.
Špecialitou večera bolo odovzdávanie cien tenistom – víťazom a umiestneným na XX.
ročníku podujatia Dolný Kubín CUP 2007. Naše mesto zatiaľ nemá v tomto športe
registrovaných hráčov či kolektívy. Samostatne bolo ocenené dlhoročné pôsobenie Eduarda
Moravčíka. Navyše, riaditeľ súťaže Milan Migo odovzdal do rúk viceprimátora finančný dar
(4000 Sk) na podporu domova dôchodcov na Malom Bysterci. V kultúrnom programe
vystúpila finalistka tretej série slovenskej súťaže Superstar A. Zelezníková.
Mestské športové zariadenia sa starali o plaváreň, krytý zimný štadión, letný štadión
a ihrisko s umelou trávnatou plochou. Na plavárni sa konali počas roka 2007 nasledovné
podujatia: Deň seniorov každý štvrtok, ktorého sa zúčastnilo 260 dôchodcov, plávanie
s hudbou každý piatok večer, plavecké kurzy. Pre základné a stredné školy sa uskutočnilo 20
týždenných

kurzov.

Medzi

príležitostné

akcie

patrili

programy

pri

príležitosti

Medzinárodného dňa detí, Dňa otcov, Začiatku leta. Konali sa tu plavecké preteky ako
Severoslovenský pohár v plávaní, Kubínsky plavecký maratón a Žinčicový míting. Vo
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vyhradenom čase slúžila plaváreň na tréningový proces pre Mestský plavecký klub a pre
vodácky klub. Na zimnom štadióne prebiehala Oravská hokejová súťaž a Mala mestská
hokejová liga. Hrali družstvá žiakov, dorastencov a mužov. Verejné korčuľovanie
predstavovalo vyše 100 hodín v sezóne.
Kronika športových podujatí roku 2007:
Dolnokubínski futbaloví dorastenci začali s prípravou na jarnú časť súťaží v 3. lige už 8.
januára 2007 pod vedením trénerov Ivana Tittela (starší dorast) a Karola Kudryho (mladší
dorast). Nový tréner Peter Zelenský trénoval od

začiatku roka dolnokubínske mužstvo

futbalistov, ktorí v jesennej súťaži sa umiestnili v 2. lige na poslednom mieste v konečnej
tabuľke. Cieľom nového trénera a hráčov bolo udržať sa v 2. lige a dosiahnúť lepšie
umiestnenie.
Futbaloví prípravkári hrali halový futbal o pohár novín Orava dňa 13. januára 2007
v hale v Kňažej. Dolnokubínčania sa umiestnili najprv na druhom mieste. Mladší a starší žiaci
bojovali o pohár novín Orava dňa 20. januára 2007. Po troch turnajoch sa Dolnokubínčania
umiestnili na prvom mieste. Futbalové halové zápasy žiakov prebiehali do polovice februára
2007

a súťaž vyhralo družstvo z Dolného Kubína. Najlepším strelcom bol Ján Buška,

nastrieľal 19 gólov.
Počas januára 2007 prebiehali zápasy Mestskej halovej futbalovej ligy v Dolnom Kubíne
a posledné kolo sa hralo dňa 27. januára 2007. Celkovým víťazom sa stalo družstvo Márna
snaha, nasledovali Novinári, Delfíni, Jasenica, Dreváreň, Novoť, Podzámok, Orly, Veličná
a Bziny.
Mestská florbalová liga žiakov a juniorov prebiehala počas prvého januárového týždňa
v telocvični ZŠ J. Matúšku 3. a 5. kolom. Medzi najlepších strelcov patrili J. Pazdera (z
družstva Light flash), Bedlek (Predators), Balko (Ligt flash) a M. Krúpa (Sharks). Po 5. kole
sa družstvá umiestnili nasledovne: 1. Light flash, 2. FbC Sharks, 3. Stepné kozy, 4. Predators,
5. Bronx jr., 6. H5N1, 7. Riadny kvas, 8, Shadows, 9. Devils, 10. Gymstar. V telocvični ZŠ J.
Matúšku prebiehali aj zápasy mestskej florbalovej ligy dospelých. Po šiestom kole bolo
nasledovné umiestnenie družstiev: Žatva, Jamajka, AK 47 „A“, Bronx, Metenici, Hotelováci,
Nothing, AK 47 „B“, LAS, Raptors.
V extralige basketbalistov sa družstvu mužov z Dolného Kubína nedarilo v Komárne dňa
13. januára 2007. Po 18. kole sa v tabuľke umiestnili na 8. mieste medzi desiatimi družstvami.
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V polovici februára 2007 po 28. kole figurovalo dolnokubínske družstvo basketbalistov
extraligy na 8. mieste. Novým trénerom basketbalistov bol J. Lovík.
Dňa 13. januára 2007 bola v bare Kremeľ v Dolnom Kubíne oficiálne zahájená RK STAV
liga v elektronických šípkach. Po treťom kole sa družstvá v tabuľke umiestnili nasledovne:
Kremeľskí mamuti, Kremeľskí pionieri, Rybári, Bažanti, DJS, Pikaču.
Napriek extrémne teplému januárovému počasiu usporiadal Klub biatlonu Osrblie I. kolo
Slovenského pohára v biatlone, ktorého sa zúčastnili aj dolnokubínski športovci Športového
klubu Meteor. V náročných klimatických podmienkach (špinavý a premočený sneh, silný
nárazový vietor) si svoje sily zmerali žiaci, dorastenci a dospelí. Okrem slovenských
pretekárov sa súťaže zúčastnili aj českí. Práve silný vietor spôsoboval pretekárom v streľbe
nemalé problémy. Naši biatlonisti dosiahli svoj štandard a vo svojich kategóriách dosiahli
nasledovné umiestnenie: 5. Patrik Šoch, 10. Henrich Lonský, 11. Pavol Podstrelený, 18.
Rafael Lonský, 11. Alžbeta Majdišová. Druhé kolo Slovenského pohára v biatlone sa konalo
dňa 21. januára 2007 v lyžiarskom stredisku Štrbské Pleso a zúčastnili sa ho bežci ŠK Meteor
Dolný Kubín. Alžbeta Majdišová si vybojovala 3. miesto v kategórii starších žiačok, Henrich
Lonský 3. miesto, Silvia Ďurotová 5., Andrea Bielová 10., Marcela Matisová 10., Veronika
Kytková 11., Braňo Kuhajda 19., Rafael Lonský 8. a Pavol Podstrelený 9. Na Majstrovstvách
Slovenska v biatlone Dolný Kubín reprezentovali Jakub Lonský (5. miesto) a Juraj
Podstrelený (14.). Mestský klub lyžiarov Kremnica usporiadal dňa 28. januára 2007 III. kolo
Slovenského pohára v behu na lyžiach žiakov Rossignol Cup. V lyžiarskom stredisku
Kremnica Skalka súťažili mladší a starší žiaci klasickou technikou s intervalovým štartom.
Pretekov sa zúčastnili lyžiarski bežci ŠK Meteor Dolný Kubín. Najúspešnejšia bola Alžbeta
Majdišová (3. miesto), ostatní sa umiestnili nasledovne: 7. Pavol Podstrelený, 8. Rafael
Lonský, 14. Branislav Kuhajda, 9. Patrik Šoch, 8. Veronika Kytková, 4. Silvia Ďurotová, 6.
Andrea Bielová, 7. Žaneta Podstrelená a 6. Marcela Matisová. V dňoch 3.-4. februára 2007
poriadal KB Osrblie preteky olympijských nádejí v biatlone. Na výborne upravených tratiach
si merali sily športovci zo Slovenska, Poľska, Maďarska a Česka, celkom 176 biatlonistov.
Dolnokubínsky ŠK METEOR reprezentovali Juraj Podstrelený a Jakub Lonský. Juraj sa
umiestnil na 2. mieste a Jakub na 19. mieste (sklamala ho streľba). V preteku s hromadným
štartom Juraj obsadil 9. miesto a Jakub 40. miesto. V dňoch 10.-11. februára 2007 sa konalo
III. kolo Slovenského „Viessmann“ pohára v biatlone žiakov, dorastu a dospelých. Výborne si
počínali pretekári ŠK Meteror z Dolného Kubína, súťažili v rýchlostných a pohotovostných
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pretekoch a domov si priniesli jednu striebornú a tri bronzové medaile. V rýchlostných
pretekoch boli medailistami Juraj Podstrelený a Lucia Podstrelená, vo vytrvalostných
pretekoch Lucia Podstrelená a Patrik Šoch. Jakub Lonský obsadil 4. miesto, dvojica Pavol
Podstrelený a Henrich Lonský 4. a 7. miesto. V dňoch 24.-25. februára 2007 pokračovalo
ďalšie kolo Slovenského Viessmann pohára v biatlone žiakov v Osrblí. Biatlonisti ŠK Meteor
Dolný Kubín obsadili dve prvé a jedno tretie miesto. Medzi víťazov patril Patrik Šoch, ktorý
získal dve prvé miesta a Lucia Podstrelená sa umiestnila na treťom mieste.
Starší žiaci Klubu bežeckého lyžovania Slávia Dolný Kubín sa zúčastnili pretekov
Rossignol Cup na Štrbskom plese dňa 21. januára 2007. Marek Vajdík obsadil 7. miesto
a Matúš Vajdík 8. miesto. V treťom kole Slovenského pohára dňa 28. januára 2007 na Skalke
pri Kremnici bol Matúš Vajdík 6. a Marek Vajdík 8. Na Rossignol Cup dňa 3. februára 2007
sa Marek Vajdík umiestnil na 4. mieste a Matúš Vajdík na 5. mieste.
Dňa 24. februára 2007 na Majstrovstvách SR v bežeckom lyžovaní v areáli Kremnica –
Skalka závodili aj bežci ŠK Meteor Dolný Kubín. Najúspešnejšou pretekárkou bola staršia
žiačka Alžbeta Majdišová, získala striebornú medailu. Silvia Durotová bola 5., Henrich
Lonský 7., Žaneta Podstrelená 9., Andrea Bielová 10., Lucia Podstrelená 10., Marcela
Matisová 12. a Veronika Kytková 10.
HJC PRO Sport Jump a TJ Orava Dolný Kubín obnovili 20-ročnú tradíciu skokanskej
súťaže do výšky, známu pod menom „Oravská latka“, ktorá bola prerušená v roku 1996.
Súťažilo

sa

v šiestich

vekových

kategóriách.

Vynikajúce

umiestnenie

dosiahli

Dolnokubínčania Veronika Kvietková (3.), Lukáš Kaco (2.), Andrej Záhradník (7.)
a Ľuboslav Šiška (3.). Pokračovanie pretekov sa konalo dňa 13. februára 2007 v športovej
hale na Šachtičkách v Banskej Bystrici. Veronika Štyráková v osobnom rekorde dosiahla 3.
miesto a Veronika Kvietková 2. miesto.
Dňa 2. februára 2007 sa v športovej hale uskutočnil VII. ročník futbalového halového
turnaja mladších žiakov „O putovný pohár predsedu Oravského futbalového zväzu“ za
účasti siedmich družtiev v Oravy. Pohár vyhrali Dolnokubínčania a odovzdal im ho predseda
OFZ Vladimír Mušák. Najlepším brankárom sa stal Marek Frelich z Dolného Kubína.
Siedme kolo Oravskej volejbalovej súťaže bolo úspešné pre družstvo Domčeka CVČ
v Dolnom Kubíne, ktoré porazilo víťazné družstvo z Nižnej. Domček CVČ Dolný Kubín sa
tak posunul na 4. miesto v konečnej tabuľke.
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V dňoch 2.-3. februára 2007 pokračovala druhá liga šachistov deviatym kolom v Žiline.
Pre MŠK Dolný Kubín bolo úspešné, body získali J. Kučera, P. Knaperek, A. Šingliar, P.
Ambrózi a P. Tvrdoň. Pre šachistov dolnokubínskeho C družstva bolo úspešné deviate kolo 4.
ligy, vyhrali a umiestnili sa na čele tabuľky. O víťazstvo sa zaslúžili A. Palider, E.
Knapereková, I. Berec, M. Medvecký, P. Knaperek, J. Karcol a P. Hrnčiarik. Napriek tomu,
že dolnokubínski šachisti v záverečnom kole 4. ligy prehrali doma s Liptovským Hrádkom,
obsadili v tabuľke I. miesto a za nimi skončili šachisti z Tvrdošína. Body získali Palider, J.
Knaperek, P. Knaperek, J. Karcol, M. Medvecký, I. Berec, V. Knapereková a Š. Knaperek.
Na halových Majstrovstvách SR v atletike dorastu sa zúčastnili športovci TJ Orava Dolný
Kubín. V prvej desiatke sa umiestnili Ondrej Bruncko v skoku o žrdi (4.), Marek Vajdík
v skoku o žrdi (4.), Lukáš Kaco v skoku do výšky (5.), Patrik Žeňúch vo vrhu guľou (6.),
Andrej Záhradník v behu (7.), Matúš Vajdík v behu (8.) a Daniel Vajdík v behu (10.).
Súťažiacich bolo 300.
Začiatkom marca sa v športovej hale Elán v Bratislave uskutočnili na záver halovej
atletickej sezóny 2007 halové majstrovstvá Slovenska žiactva v atletike vo viacbojoch
všetkých vekových kategórií. Preteky absolvovali aj pretekári z atletického oddielu Orava
Dolný Kubín. Najväčší úspech dosiahla Veronika Štyráková v päťboji žiačok a vybojovala
bronzovú medailu. Andrej Záhradník obsadil 7. miesto, Ondrej Bruncko 9. a Veronika
Kvietková 12. miesto.
Dňa 8. februára 2007 sa konal florbalový turnaj žiakov v telocvični ZŠ J. Matúšku – II.
ročník súťaže žiakov piatych a deviatych ročníkov ZŠ pod názvom „Kohútik Cup 2007“.
V skupine A zvíťazilo družstvo ZŠ J. Matúšku. V skupine B sa na 2. mieste umiestnilo
družstvo žiakov ZŠ na Ul. Hattalovej, na 3. mieste Gymnázium a na 4. mieste ZŠ J. Matúšku.
Každá sobota patrila zápasom Mestskej ligy florbal 4U.com žiakov a juniorov a nedeľa
zápasom Mestskej ligy florbal 4U.com dospelých.
Dňa 11. februára 2007 sa konal IV. ročník pretekov v skialpinizme na Kubínskej holi.
Zúčastnili sa ho aj športovci Horolezeckého klubu James v Dolnom Kubíne. V zimných
mesiacoch sa zúčastnili pretekov 4. kola Slovenského pohára v skialpinizme na Kráľovej holi,
pretekov v Žiarskej doline (10.3.2007), v Malej Fatre, 2. kola Stredoeurópskeho pohára
v skialpinizme v Krkonošiach (17. 3. 2007), výstupov na Štefanovú, Stoh, Poludňový grúň,
Chleb, Veľký Kriváň, Stoh, Osnicu, podujatí v Račkovej doline, Látanej, II. ročníka
horolezeckého duatlonu v Západných Tatrách a ďalších.
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Po trápení s nedostakom snehu sa začal Slovenský pohár v zjazdovom lyžovaní masters
1. kolom dňa 11. februára 2007 v Bahledovej doline. Dolný Kubín a Oravu reprezentovali
Jozef Dibdiak, Peter Zemko a Juraj Žilinčík. V slalome bol Peter Zemko 3., Juraj Žilinčík 7.
a v obrovskom slalome bol Jozef Dibdiak 1., Peter Zemko 6. a Juraj Žilinčík 9. V dňoch 17.18. februára 2007 sa konali Majstrovstvá SR masters v lyžiarskom stredisku Barbora pod
Čertovicou. Jozef Dibdiak z Dolného Kubína získal vo svojej kategórii A4 v obrovskom
slalome aj slalome zlatú medailu. Peter Zemko v kategórii A5 získal striebornú medailu.
V dňoch 24.-25. februára 2007 sa v talianskom lyžiarskom

stredisku Piancavallo konal

svetový pohár v zjazdovom lyžovaní masters. Slovenské farby hájil Jozef Dibdiak z Dolného
Kubína, ktorý skončil v kategórii A4 v slalome siedmy a obrovskom slalome trinásty
a v superobrovskom slalome štrnásty.
ŠK Kubínska hoľa a ŠK SKI Kubínska hoľa usporiadali V. ročník pretekov v zjazdovom
lyžovaní „O pohár primátora mesta Dolný Kubín“ dňa 18. februára 2007 na Kubínskej holi.
Súťažilo sa v desiatich vekových kategóriách od prípravky po veteránov. Na prvých troch
miestach v jednotlivých kategóriách sa umiestnili: Soňa Stanovská, Oliver Muška, Rastislav
Škvarka, Michaela Furindová, Nikola Gajdošová, Nina Bobčeková, Erik Sahatqija, Jakub
Boroš, Dano Laštic, Anna Dibdiaková, Katarína Dutková, Lívia Kršáková, Rastislav Škvarka,
Boris Gajdoš, Sebastián Glut, Mirka Mlynarčíková, Michaela Antošková, Petra Kozáčiková,
Róbert Revay, Michal Dibdiak, Pavol Dibdiak, Katarína Nečasová, Dana Lašticová, Daniela
Dibdiaková, Leonard Bobček, Slavomír Pňaček, Miroslav Antoška, Vlasta Rolíková,
František Rolík, Ivan Budiak a Ján Ustaník. V snowboarde sa na popredných miestach
umiestnili: Klára Klimčíková, Božena Klimčíková, Klaudia Klimčíková, Ján Neznámy, Matej
Jasenka a Drahomír Čutka.
Dňa 17. februára sa v hostinci Studňa v Dolnom Kubíne konal 2. ročník turnaja
v elektronických šípkach pod názvom STUDŇA 2007. Zúčastnilo sa 17 trojčlenných
družstiev. Na 1. mieste sa umiestnilo družstvo z Podbiela, na 2. mieste družstvo RYBÁRI
z Dolného Kubína (M. Paluga, J. Vengrín, P. Líška) a na 3. mieste tím STUDŇA z Dolného
Kubína (J. Bača, M. Kontrapal, M. Mojžiš). RK – STAV Dolnokubínska liga šípiek
pokračovala vo februári odvetnými zápasmi. Rybári si aj v 6. kole poradili s DJS a naďalej
boli bez prehry. Bodovali aj Kremeľskí Mamuti, ktorí posledným Pikaču dovolili uhrať len
jeden bod. V poslednom zápase kola vyhrali Bažanti nad Kremeľskými pioniermi, takže
v tabulke bolo nasledovné poradie družstiev: Rybári, Kremeľskí Mamuti, Bažanti, DJS,
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Kremeľskí pionieri a Pikaču. Vo víťaznom družstve hrali M. Paluga, J. Vengrín, M. Ondruš
a P. Líška.
V polovici februára sa v telocvični ZŠ M. Kukučína konalo regionálne kolo v basketbale
žiačok a žiakov, ktorého sa zúčastnili víťazi okresných kôl. Bojovalo sa o postup do krajského
kola. Družstvo žiakov ZŠ M. Kukučína sa umiestnilo na 3. mieste. Najlepšou streľkyňou bola
Veronika Molíková. Na krajskom kole v Žiline basketbalisti ZŠ M. Kukučína vyhrali
a postúpili na Majstrovstvá Slovenska. V družstve hrali Alan Hackenberg, Jonáš Bruncko,
Michal Bruncko, Michal Šuvada, Roman Jurík, Štefan Kratochvíl, Andrej Záhradník, Erik
Sahatqija a Lukáš Olos.
Z poverenia MŠ SR, Slovenského olympijského výboru a Slovenskej asociácie športu na
školách sa konala zimná Kalokagátia 2007 v Spišskej Novej Vsi v dňoch 14.-16. februára,
ktorej sa zúčastnili lyžiari - bežci a biatlonisti z Dolného Kubína. V bežeckom lyžovaní
voľnou technikou sa Henrich Lonský umiestnil na 5. mieste, Pavol Podstrelený 9., Rafael
Lonský 12., Ján Kuhajda 22., Braňo Kuhajda 25., štafeta chlapcov (H. Lonský, R. Lonský, P.
Podstrelený, J. Kuhajda) na 3. mieste, Veronika Kytková 15., Silvia Ďurotová 24., Žaneta
Podstrelená 25., Andrea Bielová 26, Marcela Matisová 27 a štafeta dievčat 4. miesto,
V rýchlostných pretekoch v behu a streľbe (2 strelecké položky) obsadil Pavol Podstrelený 9.
miesto a Henrich Lonský 13. medzi 34 pretekármi.
Dňa 25. februára 2007 sa v telocvični ZŠ M. Kukučína v Dolnom Kubíne

konalo

posledné zo šiestich kôl Oravskej ligy v streľbe zo vzduchových zbraní. Medzi víťazmi
z Dolného Kubína patril Ján Bražina, ktorý sa umiestnil na 3. mieste na Majstrovstvách Oravy
v steľbe pištoľou.
Dňa 3. marca 2007 sa konal III. ročník lyžiarských pretekov pod názvom Trafo Kap na
Kubínskej holi. Dolnokubínčania sa umiestnili nasledovne: 1. Robert Revai, 2. Jozef Holiřík,
3. Ladislav Kuriak, 3. Zdenka Zajacová.
V dňoch 2.-4. marca 2007 sa konali v Osrblí majstrovstvá SR v biatlone žiakov,
dorastencov a dospelých. Súťažilo sa v rýchlostných pretekoch, vytrvalostných a v pretekoch
s hromadným štartom. Počasie bolo nepriaznivé – dažďové sneženie so silným vetrom. Juraj
Podstrelený zo ŠK Meteor Dolný Kubín sa stal majstrom SR v biatlone. Na Majstrovstvách
Slovenska v bežeckom lyžovaní žiakov na Skalke pri Kremnici získala bronzovú medailu
Silvia Ďurotová. V prvej desiatke sa umiestnili Dolnokubínčania Žaneta Podstrelená, Andrea
Bielová, Alžbeta Majdišová, Veronika Kytková, Henrich Lonský a Rafael Lonský.
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Športový klub polície v Banskej Bystrici – lyžiarský oddiel uporiadal dňa 10. marca 2007
piate kolo Slovenského pohára žiakov v behu na lyžiach a verejné preteky dorastu. Na
náročných bežeckých tratiach v stredisku Šachtičky na mokrom a ťažkom snehu si dobre
počínali dolnokubínski športovci: Silvia Ďurkotová (3. miesto), Alžbeta Majdišová (3.),
Žaneta Podstrelená (5.), Andrea Bielová (8.), Marcela Matisová (10.), Lucia Podstrelená
(11.), Veronika Kytková (11.), Henrich Lonský (8.), Pavol Podstrelený (11.), Jakub Lonský
(6.), Juraj Podstrelený (10.), Diana Kytková (11.), Ján Kuhajda (17.) a Braňo Kuhajda (20.).
Dňa 25. marca 2007 lyžiarskí bežci ŠK Meteor zavŕšili zimnú sezónu na majstrovstvách
dorastu a dospelých v Kremnici – Skalke. Na pretekoch si veľmi dobre počínali Juraj
Podstrelený a Jakub Lonský.
Prvý Kubínsky plavecký maratón trval 24 hodín a začal 16. marca 2007. Na štart sa
postavilo celkom 389 plavcov, štartovné číslo 333 mal primátor Ivan Budiak a číslo 46
viceprimátor Roman Matejov. Zástupcovia mestských organizácii, študenti, športovci a široká
verejnosť spoločnými silami utvorili nový slovenský rekord v počte odplávaných kilometrov
počas 24-hodinovej plaveckej štafety. Dolnokubínčania prekonali doterajší rekord 66650 m
a posunuli ho na 76450 m. Najstarším účastníkom bol 67-ročný Ladislav Bošanský
a najmladšia plavkyňa Radka Gerátová. Najrýchlejšie plával Michal Vróbeľ a dobre si
počínali Patrik Mudroň, Libor Kellner a Martin Zembjak. Ocenenie najpočetnejšia rodina si
odniesli Štajerovci.
Atletický oddiel Orava Dolný Kubín usporiadal II. ročník halovej atletickej súťaže „Štít
mesta vo vrhu guľou“ v telocvični ZŠ M. Kukučína. V rámci súťaže veterán Jaroslav Lupák
vytvoril v kategórii M-55 nový slovenský rekord vo vrhu guľou výkonom 12,33 m. Ďalšími
víťazmi v jednotlivých kategóriách boli: Marek Vajdík (ZŠ M. Kukučína), Patrik Žeňúch (ŠK
Orava Dolný Kubín), Veronika Štyráková (ZŠ A. Radlinského), Veronika Kvietková (ZŠ M.
Kukučína) a Peter Sládek (ŠK Orava Dolný Kubín).
V sobotu 17. marca 2007 sa v Ružomberku konalo úvodné kolo I. ligy mužov vo
vzpieraní. Dolnokubínski vzpierači touto udalosťou odštartovali tohtoročnú sezónu.
Dolnokubínčania vstúpili do novej sezóny v novozloženom družstve. Kvôli pracovným
povinnostiam sa do tréningového

procesu nemohli zapojiť Juraj Kupčo, Roman Hlad

a Tomáš Lang. Peter Bihári netrénoval pre zranenie. Trénermi boli Pavol Stuchlý a Václav
First. Vďaka výkonom Miroslava Janíčka, Miloša Bajáneka, Petra Janíčeka, Petra Janáka,
Tomáša Chovanca a Václava Firsta sa Dolnokubínčania umiestnili na 4. mieste. Dňa 31.
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marca sa dolnokubínski vzpierači zúčastnili súťaže „Štít Bobrova“, ktorú poriadal ŠK
Olympia Bobrov. Umiestnili sa na 1. mieste. Vynikajúce výsledky dosiahli Mário Krpeľan,
Peter Janák, Tomáš Chovanec a Peter Janíček. Vzpieračský oddiel Sokol Hlohovec usporiadal
Majstrovstvá Slovenska vo vzpieraní dňa 14. apríla 2007. Pretekov sa zúčastnilo 34
vzpieračov, medzi nimi aj zo ŠK Elkop WLC Dolný Kubín. Najúspešnejší vo svojej kategórii
bol Peter Janíček (1.), Jozef Fischer sa umiestnil na 2. mieste, Václav First a Milan Olos
obsadili tretiu priečku. V súťaži o absolútneho víťaza bez rozdielu hmotnosti a veku bolo
umiestnenie Dolnokubínčanov nasledovné: 3. Peter Janíček, 13. Milan Olos, 15. Jozef Fischer
a 20. Václav First.
Dolnokubínsky vzpieračský oddiel WLC si v máji 2007 pripomenul 50. výročie svojho
vzniku. Jeho dlhoročným trénerom a predsedom bol Pavol Stuchlý. Pri tejto príležitosti
usporiadal ŠK WLC majstrovstvá Slovenska vo vzpieraní dňa 12. mája 2007.
Basketbalový klub Dolný Kubín robil mestu dobré meno. Postúpil do najvyššej
slovenskej súťaže, presadil sa medzi extraligistami a v základnej časti si vybojoval miestenku
v play off, do ktorej postúpilo osem najlepších družstiev. Sezóna v prvom štvrťroku 2007 bola
tiež úspešná. Predchádzala jej dlhá a náročná séria 36 zápasov, z ktorých dvanásť vyhrali.
Raritou bolo, že mali úspešnú bilanciu s minuloročným majstrom Slovenska Lučencom, lebo
družstvo vyhralo zápas s Interom Bratislava len štyri sekundy pred koncom zápasu.
V hráčskom tíme boli Lukáš Dubovský, Tomáš Strapec, Štefan Pšenák, Sergej Zarovskij,
Richard Klein (kapitán), Ľubomír Števula, Roman Findura, Peter Novák, Gabriel Caban,
Branislav Kockáš, Davor Velčič, Ivo Barišic, Saša Jankovič a Dimitrij Zotov.
V dňoch 3.-4. apríla sa uskutočnilo celoslovenské kolo v basketbale žiakov pre rok 2007
ako vyvrcholenie športových súťaží organizovaných Slovenskou asociáciou športu na
školách. Celoslovenského kola sa zúčastnili víťazi krajských kôl, medzi nimi aj žiaci ZŠ M.
Kukučína, ktorí si vybojovali účasť na celoslovenskom kole ako víťazi krajského kola.
Dolnokubínčania v skupine obsadili 4. miesto. Hrali A. Hakenberg, J. Bruncko, M. Bruncko,
M. Šuvada, R. Jurík, Š. Kratochvíl, A. Záhradník, E. Sahatqija, L. Olos a O. Bruncko.
Dňa 17. marca 2007 sa v telocvični ZSŠ v Kňažej uskutočnil nohejbalový turnaj trojíc
pod názvom „Kubínske jarné trojky 2007“. Turnaja sa zúčastnilo sedem družstiev, hrali
systémom každý s každým. Dolnokubínske družstvo Tornádo sa umiestnilo na 4. mieste.
Dňa 14. apríla 2007 sa tretím kolom ukončil prvý ročník RK-STAV Cup jednotlivcov
v elektronických šípkach. Celkové poradie hráčov bolo nasledovné: Pavol Líška, Peter
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Hrdlička, Milan Paluga, Milan Mateček, Jozef Korčuška, Vladimír Macko, Petra
Kvasničková, Jaroslav Bača, Martin Ondruš a Jozef Laštík.
Mestský hokejový klub v Dolnom Kubíne bol počtom vekových kategórii jedným
z najväčších klubov v meste. Riaditeľom klubu bol Miroslav Dráb. Deti v Dolnom Kubíne
začínali s hokejom už od prvej triedy základnej školy, ale po šiestu triedu hrali nesúťažne.
Ligový hokej okúsili až v šiestej triede. Dva družstvá mladších žiakov v sezóne 2006/2007
obsadili v hokejovej súťaži zhodne ôsme miesto. Veľmi dobré referencie mali hráči 6. ročníka
Štefan Feja, Juraj Šeliga, Jakub Jurčo a 7. ročníka Tomáš Rusina, Ivan Hricko, Jakub Šinál
a brankár Andrej Košarišťan. Títo hráči sa dostali do výberu Stredoslovenského zväzu
ľadového hokeja a úspešne reprezentovali MHK v Dolnom Kubíne. Ôsmakom sa v zimnej
hráčskej sezóne tiež darilo, deviataci sa umiestnili na predposlednom mieste. Z tímu
deviatakov odišli počas sezóny výborní hokejisti Lukáš Sluka a Adam Zamečník do Martina.
Mestský hokejový klub sa mohol pochváliť reprezentantom Slovenska Jánom Šeligom, ktorý
hral v Žiline. Družstvo mužov hralo v II. lige. Letná príprava hokejistov začínala už v máji.
Dolnokubínsky hokejový klub získal licenciu I. ligy dňa 12. júna 2007. To znamenalo, že
v nastávajúcej sezóne sa bude hrať v Dolnom Kubíne najvyššia hokejová súťaž. V prvej lige
hrá 16 mužstiev v skupinách západ a východ. Hrá sa 44 kôl a hracími dňami sú utorok
a piatok od 7. septembra 2007 do konca marca 2008.
V dňoch 21.-22. apríla 2007 sa na dolnokubínskej plavárni konal VI. ročník Veľkej ceny
Dolného Kubína v plávaní, ktorý má podtitul Žinčicový míting. Súťažilo sa v 17
disciplínach. Okrem vody v bazéne súťažiacich čakalo 100 litrov žinčice, tridsať kilogramov
syra, desať kilogramov syrových korbáčikov a 360 medailí. V prvej desiatke sa umiestnili
plavci MPK: Katarína Mikulová, Janka Záhradníková (3.), Barbora Vicáňová, Jozef Foltin
(1.), Jakub Stanovský, Nikoleta Dúhová, Alžbeta Štajerová, Patrik Mudroň, Tibor Halamček
(1.), Tereza Čutková, Peter Hlavatík, Adam Senko, Veronika Mudroňová, Katarína Mikulová,
Romana Komorová, Marián Gregáň.
Dolnokubínsky plavecký oddiel vychoval viacero vynikajúcich športovcov. Veľkým
talentom v športovom plávaní bola Dominika Vešelényiová. V kategórii S9 získala trikrát
zlatú medailu na majstrovstvách Slovenska v disciplínach motýlik 50 m, voľný spôsob 100 m
a znak 200 m. Dominika mala cieľ vybojovať si účasť na paraolympiádu.
V dňoch 22.-27. apríla 2007 sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnili majstrovstvá
Slovenska mládeže v šachu. Zúčastnili sa členovia Mestského šachového klubu a vynikajúci
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úspech dosiahla Emília Knapereková v kategórii dievčat do 18 rokov – 2. miesto. Štefan
Knaperek sa umiestnil na 7. mieste.
Dňa 5. mája 2007 sa v Brezne konali Majstrovstvá stredoslovenskej oblasti v cezpoľnom
behu. Úspešní boli atléti z Dolného Kubína. Alžbeta Majdišová zvíťazila v kategórii starších
žiačok a stala sa majsterkou kraja. Marek Vajdík sa umiestnil na 2. mieste, Matúš Vajdík na
treťom a Jakub Lonský na 5. mieste. Dolnokubínski atléti boli úspešní v dlhodobej súťaži
družstiev stredoslovenskej oblasti na tartanovej dráhe v Dubnici. Na popredných miestach sa
umiestnili: Marek Vajdík (1.), Matúš Vajdík (1.), Veronika Štyráková (2.), Miriam Košťálová
(2.), Anna Laceková (2.), Tomáš Matúška (3.) a Anna Kmeťová (3.). Dorastenci súťažili
o postup na majstrovstvá Slovenska v atletike. Dobré umiestnenie dosiahli: Patrik Žeňúch
(1.). Veronika Kvietková (1.), Daniel Vajdík (2.), Marek Vajdík (2.), Lukáš Kaco (2.), Jakub
Oravec (2.), Andrej Záhradník (3.) a Anna Dibdiaková (3.). Dorastenci obsadili 2. miesto
medzi desiatimi družstvami, dorastenky sa umiestnili na 5. mieste. Družstvo mladších žiakov
sa na atletických pretekoch v Banskej Bystrici umiestnilo na 4. mieste a družstvo žiačok na
3. mieste. Na popredných miestach sa umiestnili Miriam Košťálová, Dávid Babinský, Zuzana
Križanová, Petra Kacová a Tomáš Salák. Atléti ŠK Orava Dolný Kubín si v Dubnici
vybojovali postup na majstrovstvá Slovenska družstiev, ktoré sa konali v Banskej Bystrici.
Žiaci ZŠ M. Kukučína sa tu umiestnili na 4. mieste. V prvej desiatke sa umiestnili: Andrej
Záhradník (3.), Veronika Kvietková (3.) a Marek Vajdík (5.).
Mesiac máj 2007 bol pre oravských rybárov bohatý na súťaže a vyvrcholil 35. ročníkom
celooravských pretekov v love rýb na udicu. Pretekov sa zúčastnilo 183 súťažiacich, z toho
17 z Dolného Kubína. MO SRZ Dolný Kubín sa umiestnila na 3. mieste (M. Sabo, J. Púčik
a Ľ. Svoboda).
Dolnokubínske florbalové družstvo trinásťročných chlapcov si úspešne počínalo na
majstrovstvách Slovenska v Košiciach. Získali bronzovú medailu. V družstve hrali Michal
Kumba, Michal Záň, Ľuboš Šárfy, Peter Brunčiak, Tomáš Smolka, Adam Šumský, Patrik
Krivulčík, Andrej Pazdera, Tomáš Čižmár, Roman Henrich a Dušan Zelina.
Dolnokubínske florbalové družstvo dievčat do 19 rokov sa zúčastnilo majstrovstiev
Slovenska v Žiline v dňoch 2.-3. júna 2007. Umiestnili sa na piatom mieste. V zostave hrali:
P. Vankúšová, M. Krivulčíková, M. Kadučáková, V. Karcolová, M. Fiačanová, I. Adamcová,
D. Jaroščáková a Z. Rišianová.
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Víťazom mestskej florbal4u.com ligy dospelých sa stalo družstvo Žatva. Najlepšími
strelcami boli Marek Smoleň a Richard Čižmár, najlepším brankárom Tomáš Vidlička,
obrancom Roman Válek a útočníkom Richard Čižmár. Družstvo Žatva pretekalo aj
v regionálnej súťaži a v Oravskej Florbalovej lige sa umiestnilo na 3. mieste. Dvakrát sa
zúčastnili aj medzinárodného turnaja Slovak Open v Bratislave a mali cieľ hrať
v celoslovenskej lige. V družstve hrali Jakub Luši, Tomáš Papjak, Ľuboš Feranc, Michal
Vass, Juraj Lakoštík, Denis Ligas, Igor Badáň, Matúš Lakoštík, Peter Strapec, Tomáš David,
Marián Flajs, Michal Hutko, Juraj Pazdera, Miroslav Feranc, Andrej Feranc, Róbert Révai,
Roman Zajac a Miloš Hradec. Okrem týchto úspechov sa podaril aj vznik Občianskeho
združenia Žatva 90, ktoré združuje nielen svojich hráčov, ale aj mladé talenty, ktorým chce
pomôcť napredovať.
Kickbox club Dolný Kubín bol jedným z najúspešnejších športových klubov na Orave. Za
veľmi krátku dobu sa prepracoval medzi absolútnu slovenskú špičku. Začiatkom mája 2007 sa
skončil seriál Slovenského pohára v kickboxe a Dolnokubínčania obsadili druhé miesto. Do
pretekov Slovenského pohára sa zapojilo 26 pretekárov. V piatich kolách Slovenského pohára
nazbierali 68 medailí, z toho 17 zlatých, 29 strieborných a 22 bronzových. Medzi ďalšie
úspechy patrilo tretie miesto Matúša Jaňáka v kategórii full contact v Svetovom pohári
v maďarskom Szegete a 3. miesto Radoslava Chmelíka na prestížnom turnaji Austria Classic
v ligt contact.
Dňa 10. júna 2007 skončila futbalová sezóna v II. lige. Dolnokubínčania sa v nej
predstavili ako nováčik. Po jesennej časti skončili na poslednom mieste v tabuľke, ale jarná
časť sa im vydarila, nazbierali 36 bodov a umiestnili sa na 9. mieste v konečnej tabuľke.
Dolnokubínski dorastenci hrali futbal v III. lige a umiestnili sa na 2. mieste v konečnej
tabuľke. Družstvo starších žiakov hralo futbal v I. lige a umiestnili sa na 11. mieste. Mladší
žiaci hrali v skupine B a umiestnili sa na 1. mieste. Družstvo prípravky z Dolného Kubína
v skupine B vyhralo všetky futbalové zápasy a umiestnilo sa na 1. mieste.
Dňa 2. júna 2007 sa na tenisových kurtoch v Kňažej konal 2. ročník tenisového turnaja
neregistrovaných žiakov a žiačok Orange Cup Dolný Kubín. Zúčastnilo sa ho 45 tenistov.
V kategórii žiakov sa na 3. mieste umiestnil Filip Kšenzulák z Dolného Kubína a v kategórii
žiačok boli úspešné Petra Moravčíková, Táňa Tabačková a Júlia Dúhová.
V dňoch 9.-10. júna 2007 sa konal III. ročník tenisového turnaja amatérskych
neregistrovaných hráčov nad 18 rokov tzv. Prolink&Ardes CUP na tenisových kurtoch za
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plavárňou. Zúčastnilo sa 39 súťažiacich z Dolného Kubín, Ružomberka, Žiliny a niektorých
oravských obcí. Kvalitné tenisové súboje vyvrcholili počas nedele, kedy sa odohrali
semifinálové zápasy. Vrcholom celého turnaja bol finálový zápas dvojice Ján Bartoš – Róbert
Moravčík. Víťazom III. ročníka Prolink Ardes Cup bol Róbert Moravčík.
Klub vojenských dôchodcov v Dolnom Kubíne pripravil dňa 8. júna 2007 strelecké
preteky pre vojenských dôchodcov z celého Slovenska. Súťažilo sa v streľbe zo samopalu
a z pištole. V súťaži družstiev sa na prvom mieste umiestnil KVD Dolný Kubín a v súťaži
jednotlivcov Jozef Novák z KVD Dolný Kubín.
V dňoch 8.-9. júna 2007 sa v telocvični ZŠ J. Matúšku uskutočnil basketbalový turnaj
kadetov o Pohár mesta Dolný Kubín a zároveň bol memoriálom Petra Rajniaka.
Dolnokubínčania sa umiestnili na 2. mieste. O úspech D. Kubína sa pričinili: A. Diežka, M.
Bruncko, Grenčík, J. Bruncko, Heckenberg, Jurík, Kratochvíl, Strážnický, Včelka, Lipka, A,
Sklárčík, Sluka a Sahatqija. Trénerom bol Alexander Peter.
Basketbalový sviatok v Dolnom Kubíne sa konal dňa 21. júna 2007 pri príležitosti
otvorenia novej športovej haly Gymnázia P. O. Hviezdoslava. Priaznivci basketbalu si mohli
pozrieť medzinárodný zápas reprezentačných družstiev mužov Slovensko – Česká republika.
Dňa 9. júna 2007 sa uskutočnil turnaj družstiev v elektronických šípkach. Zúčastnilo sa
ho jedenásť trojčlenných družstiev a víťazom bolo družstvo FOFO (S. Korčuška, J. Korčuška,
L. Chromeková). Na 2. mieste sa umiestnili SEDMIČKY (D. Drnďák, L. Vrlák, F. Híreš), na
3. mieste RYBÁRI (P. Líška, J. Vengrín, M. Paluga) a nasledovali družstvá Rio, Martiner,
Hockey team, Studňa, Kremeľskí mamuti, JSD, Pacienti a GT.
Majstrovstvá Slovenska v atletike dorastu sa konali v Nitre. Zúčastnili sa ho atléti ŠK
Orava Dolný Kubín. Marek Vajdík získal bronzovú medailu (beh) a v prvej desiatke sa
umiestnili Katarína Kluková (hod kladivom), Andrej Záhradník (osemboj), Ondrej Bruncko
(skok o žrdi), Patrik Žeňúch (hod oštepom, vrh guľou), Veronika Kvietková (hod oštepom),
Daniel Vajdík (beh), Jakub Lonský (beh), Lukáš Kaco (trojskok), Daniel Vajdík. Mladí atléti
ŠK Orava sa zúčastnili aj majstrovstiev atletiky stredoslovenskej oblasti v Banskej Bystrici
a Považskej Bystrici. Celkom získali 13 medailí, medzi medailistov patrili: Miriam Košťálová
(1.), Zuzana Križanová (1.), Dávid Babinský (1.), Marek Vajdík (1., 2.), Matúš Vajdík(1.),
Veronika Štyráková (2.), Petra Kacová (3.), Zuzana Terénová (3.).
Na atletickej súťaži „Hľadáme nového Jozefa Plachého“, krajskom kole v Martine, sa
zúčastnili športovci - víťazi školských kôl. Na 1. mieste sa umiestnili žiaci ZŠ M. Kukučína

118

z Dolného Kubína a na 2. ZŠ Andreja Radlinského z Dolného Kubína. O úspech sa zaslúžili
Miriam Košťálová a Silvia Ďurotová.
Atletický oddiel Orava Dolný Kubín každý rok usporiada na počesť bývalého
vynikajúceho atléta Miroslava Vojteka atletické preteky v trojboji - disciplíny, v ktorých
dosahoval vysokú výkonnosť. Tento rok sa uskutočnil 4. ročník a bol spojený
s majstrovstvami atlétov – veteránov stredoslovenskej oblasti. Pretekov sa zúčastnili aj
športovci z Poľska. Dolnokubínčan Jaroslav Lupák (57-ročný) sa v hode kladivcom umiestnil
vo svojej kategórii na 3. mieste. V trojskoku bol výborný Peter Sládek (49-ročný) a v hode
diskom Roman Hrubec (47-ročný). Z mladších atlétov do 18 rokov boli úspešní Daniel Vajdík
a Petra Kacová.
Skupina atlétov ŠK Orava Dolný Kubín sa zúčastnila „medzinárodného atletického
mítingu Brno 2007“. Najhodnotnejší výkon dosiahol Marek Vajdík v behu a obsadil 8.
miesto. V prvej desiatke sa umiestnili atléti Veronika Kvietková (vrh guľou, diskom,
oštepom), Veronika Štyráková (vrh guľou, oštepom), Jakub Lonský (beh), Matúš Vajdík
(beh), Daniel Vajdík (beh) a Patrik Žeňúch (vrh guľou, oštepom = rekord Oravy).
Dňa 17. júna 2007 sa v Prahe konali majstrovstvá sveta juniorov vo vzpieraní a zúčastnil
sa ich Michal Pokusa z Dolného Kubína, odchovanec ŠK Elkop WLC Dolný Kubín.
Umiestnil sa na siedmom mieste výkonom 335 kg v dvojboji, Michalov brat Matúš Pokusa sa
umiestnil na 25. mieste.
Dňa 30. júna 2007 sa konal v telocvični ZŠ A. Radlinského 8. ročník memoriálu Petra
Rajniaka a Libora Burjana vo volejbale a zároveň 7. ročník memoriálu Petra Hlavatíka vo
volejbale mužov. Hrali družstvá z Dolného Kubína, poľského Žiwca a Popradu. Memoriál
vyhralo volejbalové družstvo VK Hlavatík A. Dolný Kubín, druhé bolo družstvo zo Žiwca.
Športový klub Strelec Dolný Kubín usporiadal strelecké preteky v malokalibrovom
trojboji M-600 dňa 14. júla 2007. Zišli sa najlepší pretekári zo Slovenska. Z Dolnokubínčanov
bol úspešný Ladislav Mäsiar (1.), Marián Šaliga sa umiestnil na 15. mieste a Vladimír Šimek
na 23. mieste.
Mladá nádej dolnokubínskej kanoistiky Samuel Stanovský sa počas predposledného
júlového víkendu

zúčastnil pretekov Český pohár žiakov. Vo svojej kategórii K 1 sa

umiestnil na 2. mieste. Jeho otec Miroslav Stanovský pretekal v kategórii K1M - seniori
a umiestnil sa tiež na 2. mieste. Podobne sa mu darilo v Slovenskom pohári v Žiline, kde sa
umiestnil na 2. mieste. Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode a Športový klub polície
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Dolný Kubín usporiadali v dňoch 3.-5. augusta 2007 preteky 5. a 6. kola Slovenského pohára
žiakov v slalome, zjazde a šprinte. Z Dolnokubínčanov v kategórii K1 si dobre počínali Peter
Kurjak a Samuel Stanovský.
Dňa 29. júla 2007 sa konal šachový turnaj Open Dolný Kubín v Mestskom kultúrnom
stredisku. Zúčastnilo sa 44 šachistov z celého Slovenska. Z dolnokubínskych šachistov bol
najúspešnejší Pavol Murín, ktorý obsadil 7. miesto. Ďalší dolnokubínski šachisti sa umiestnili
nasledovne: 13. Pavol Palider, 14. Peter Ambrózi, 15. Ľuboš Molnár, 16. Roman Hrnčiar, 18.
Ján Péter a 19. Juraj Pecho.
V dňoch 10.-12. augusta 2007 sa na tenisových kurtoch za plavárňou v Dolnom Kubíne
konal 10. ročník medzinárodného volejbalového turnaja žien Dolný Kubín CUP 2007.
Záštitu nad týmto podujatím prevzal prezident SR Ivan Gašparovič. Už tradične sa podujatia
zúčastňujú volejbalistky z Ruska, Bieloruska, Belgicka, Česka a Slovenska.
Dňa 11. augusta 2007 sa za zimným štadiónom v Dolnom Kubíne uskutočnilo „Prvé
Kubínske plážové leto“. Jeho súčasťou bol turnaj dvojčlenných družstiev v plážovom
volejbale a turnaj v malom futbale. Do volejbalu sa zapojilo desať družstiev, z toho dve
ženské. Vyhralo družstvo Animals (S. Novák, P. Čimbora). Futbalového turnaja sa zúčastnili
tri tímy a zvíťazilo družstvo Prales (Letko, Luši, Burdzek, Faglic a Zachar). Dňa 19. augusta
sa na plážovom ihrisku v Dolnom Kubíne konal volejbalový turnaj neregistrovaných hráčov
v plážovom volejbale „Beach volleyball Cup Dolný Kubín 2007“. Súťažilo deväť zmiešaných
družstiev a zvíťazilo družstvo „Spotená Božena“ (R. Pánik, E. Halašová, K. Korbáš).
Dolnokubínski atléti sa zúčastnili bežeckých pretekov známych ako „Belanská
päťnástka“, ktoré poriadal Bežecký spolok v Ružomberku už 32. ročník. Zúčastnilo sa vyše
100 bežcov v rôznych vekových kategóriách. V kategórii dorastu zvíťazil Daniel Vajdík,
v kat. starších žiakov Matúš Vajdík a Marek Vajdík sa umiestnil na 2. mieste. Súrodenci
Matúš, Marek a Daniel Vajdíkovci sa umiestnili na popredných miestach vo svojich vekových
kategóriách aj na majstrovstvách Slovenska veteránov v Nových Zámkoch, ktoré usporiadal
miestny atletický klub. V prvej desiatke sa umiestnili atléti veteráni z Dolného Kubína: Peter
Sládek (4., hod oštepom, 9., hod diskom, 10., hod guľou), Roman Hrubec (5., hod kladivom)
a Jaroslav Lupák (6., hod diskom a 7., hod oštepom).
Na prelome mesiacov august a september 2007 sa v maďarskom meste Kazinebarcika
uskutočnili Majstrovstvá sveta vo vzpieraní mužov kategórie masters. Z Dolného Kubína sa
zúčastnili Jozef Fischer (10. miesto) a Peter Janíček (4. miesto).
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Mladí dolnokubínski vodáci – kanoisti sa 1. septembra 2007 zúčastnili medzinárodných
pretekov v poľskej Szczawnici. Vo vodnom slalome o Poľský pohár mládeže. Samuel
Stanovský sa umiestnil na 2. mieste a Jakub Stanovský na 3. mieste.
Nedeľa 9. septembra 2007 patrila v dolnokubínskej plavárni všetkým, ktorí mali radi
vodu. Mestské športové zariadenia pripravili pre nich osem hodín zábavy pod názvom „Leto
na plavárni nekončí“. Detský zábavný deň plný vodných hier (basketbal, pólo, mokré
kreslenie, skoky do vody) využili rodiny na spestrenie nedeľného dňa. Odvážnejší si vyskúšali
potápanie pod dozorom skúsených potápačov aj manipuláciu s vodnou striekacou pištoľou.
Na atletickom mítingu Grand Prix Slovakia 2007 v Nových Zámkoch boli úspešní
Dolnokubínčania Marek Vajdík (1., beh), Matúš Vajdík (1., beh), Patrik Žeňúch (2., hod
oštepom) a v prvej desiatke sa umiestnili Lukáš Kaco (4.), Veronika Kvietková (4.), Ľuboslav
Šiška (5.), Andrej Záhradník (7.) a Veronika Štyráková (9.).
Na majstrovstvách Slovenska v atletike v Banskej Bystrici získal titul majstra Marek
Vajdík vo svojej kategórii a Matúš Vajdík sa umiestnil na 2. mieste. Obidvaja si vybojovali
reprezentačný dres. Veronika Štyráková vytvorila rekord okresu Dolný Kubín v hode
oštepom, ale jej výkon stačil len na 5. miesto. Mladšia žiačka Petra Kacová v hode diskom
obsadila 8. miesto.
Majstrovstvá sveta veteránov v atletike sa uskutočnili v talianskom Riccione. Z Dolného
Kubína sa ich zúčastnili Jaroslav Lupák a Peter Sládek. Nastúpilo 33 pretekárov, preteky
dokončilo 24 atlétov. Peter Sládek sa umiestnil na 5. mieste a Jaroslav Lupák na 15. mieste.
Dolnokubínski atléti sa zúčastnili II. ročníka „European kids athletics Games“ v Brne dňa
20. septembra 2007. Veľmi dobré výsledky dosiahli bratia Marek a Matúš Vajdíkovci,
Alžbeta Majdišová, Veronika Štyráková a Dávid Babinský.
Dolnokubínski atléti vo 4. kole súťaže družstiev v Banskej Bystrici definitívne potvrdili
svojimi športovými výsledkami v atletike postup na Majstrovstvá Slovenska družstiev.
Umiestnili sa na 2. mieste. Na prvých troch miestach sa umiestnili Daniel Vajdík, Veronika
Štyráková, Patrik Žeňúch, Ondrej Bruncko, Jozef Vozár, Juraj Tylka, Veronika Kvietková,
Katarína Kluková, Lukáš Kaco, Jakub Lonský a Andrej Záhradník.
Vyvrcholením letnej biatlonovej sezóny boli majstrovstvá Slovenska v dňoch 21.-23.
septembra 2007 v Osrblí. Dolnokubínčania Jakub Lonský vybojoval striebornú medailu
a Alžbeta Majdišová bronzovú medailu.
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V dňoch 22.-23. septembra 2007 sa uskutočnili v mestskej športovej hale v Dubnici nad
Váhom Majstrovstvá Slovenska v boccii pre telesné postihnutých športovcov, na ktorých sa
zúčastnili členovia oddielu z Dolného Kubína Martin Rom, Tomáš Dančo, Dušan Sotoniak,
Kristína Makačová, Ján Brašeň a Lenka Ďurdinová. Hrali za športový klub ALTIUS
Bratislava. Výborne sa umiestnila Lenka Ďurdinová, ktorá porazila minuloročného majstra
SR Jakuba Nagya. Martin Rom sa umiestnil na treťom mieste vo svojej kategórii, rovnako aj
Tomáš Dančo.
Plavci Mestského plaveckého oddielu v Dolnom Kubíne sa zúčastnili plaveckých
pretekov v poľskom meste Ledziny v dňoch 26.-27. septembra 2007. Na popredných miestach
sa umiestnili: Katarína Mikulová (1., znak 3., voľný spôsob), Jozef Foltín (1., motýlik, 1.,
polohové preteky), Romana Komorová (3., motýlik) a Timotej Birtus (1. znak, 2., motýlik).
V sobotu 29. septembra 2007 na premiére dolnokubínskych šípkárov Oravskej šípky
Dolný Kubín sa naším nevydaril zápas s Prešovčanmi. Z domáceho mužstva najlepší výkon
podal Pavol Líška. V dolnokubínskej zostave ďalej hrali Stanislav Valentíny, Peter Hrdlička,
Pavol Granatier, Milan Paluga, Rastislav Štefaňák, Milan Štefaňák, Peter Nahálka a Michal
Krupár.
Alica Kavuljaková z Dolného Kubína, momentálne trénerka kulturistiky a fitnes
v Bratislave, sa umiestnila na Majstrovstvách sveta na 4. mieste. Začala sa venovať
bodyfitnes a na Majstrovstvách sveta v španielskej Santa Zuzana obsadila vynikajúce šieste
miesto medzi 26 pretekárkami. Bola to súťaž o estetickej a súmernej stavbe tela.
Začiatok II. ligy šachistov sa pre Dolnokubínčanov začal víťazstvom na súťaži v Žilline
dňa 6. októbra 2007. O dobré výsledky sa pričinili A. Šingliar, P. Palider, P. Murín, Ľ.
Molnár, P. Haluška, J. Pecho a R. Hrnčiar.
Dolnokubínski basketbalisti hrali v najvyššej slovenskej súťaži a v októbri už teríkrát
zvíťazili. Tak sa posunuli v tabuľke na 6. miesto medzi 12 družstvami. Bodovali Bruncko,
Diežka, Jurík, Hakenberg, Kratochvíl, Slúka, Grenčík, Sklárčik, Včelka, Strážnický a Lipka.
Prvou atletickou súťažou základných a stredných škôl

v každom školskom roku je

cezpoľný beh družstiev. V tomto roku sa uskutočnil v stredisku na Opalisku – Závažná
Poruba pri Liptovskom Mikuláši. Majstrovstiev kraja sa zúčastnili aj Dolnokubínčania
a medzi úspešných patrili študenti Združenej strednej školy Kňažia (2. miesto) a Cirkevnej ZŠ
A. Radlinského v Dolnom Kubíne (3. miesto). Medzi jednotlivcami boli úspešní Marek
Vajdík, Alžbeta Majdišová a Matúš Vajdík. Dolnokubínski dorastenci športového klubu
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Orava Dolný Kubín sa umiestnili na 3. mieste v atletickej súťaži v Dubnici. Jednotlivci sa
umiestnili nasledovne: Daniel Vajdík (1., beh), O. Bruncko (1., skok o žrdi), Patrik Žeňúch
(1., vrh guľou, 1., hod oštepom = rekord Oravy), J. Vozár (1., skok do výšky), Marek Vajdík
(1., beh), J. Lonský (1., beh) a Juraj Tylka (3., beh).
Dolnokubínski plavci sa zúčastnili medzinárodných plaveckých pretekov „Štiavnický
kahanec“ v dňoch 13.-14. októbra 2007. Na popredných miestach sa umiestnili Timotej Birtus
(1., motýlik), Alžbeta Štajerová (1., znak, 2. motýlik), Gabriela Zemenčíková (2., motýlik),
Jozef Foltín (3., voľný spôsob), Adam Senko (2., znak) a Martin Stanovský (3., motýlik).
Dňa 27. októbra 2007 sa dolnokubínski plavci zúčastnili 5. kola majstrovstiev
Stredoslovenskej oblasti na dlhých tratiach v Banskej Štiavnici. Na popredných miestach sa
umiestnili Norbert Nováček (1.), Dominika Vlčáková (2.), Romana Komorová (2.), Jakub
Kecera (3.), Barbora Vicáňová (1.), Alžbeta Štajerová (1.) a Gabriela Zemenčíková (1.).
Majstrovstvá Slovenska vo vzpieraní jednotlivcov sa uskutočnili v priestoroch
Armádneho klubu Dukla Trenčín počas posledného októbrového víkendu 2007. Zúčastnili sa
vzpierači ŠK Elkop WLC Dolný Kubín a štartovali vo ôsmych váhových kategóriách. Peter
Janíček sa umiestnil na 2. mieste, Miroslav Janíček na 3. mieste, Miloš Bajánek na 3. mieste
a Peter Janák na 3. mieste.
Odchovanci športového klubu I.M.P.A. Fitness Centrum Dynamic v Dolnom Kubíne
patrili k vynikajúcim športovcom vo fitnes i v kulturistike. Kulturista Peter Tatarka sa
predstavil vo výbornej forme na Majstrovstvách sveta v jukoréjskom Jeju a obsadil
vynikajúce siedme miesto.
Slovenská asociácia športu na školách usporiadala dňa 7. novembra 2007 v Piešťanoch
celoslovenské finále populárnej súťaže vytrvalostných štafiet tzv. Memoriál

Márie

Zavarskej. Z Dolného Kubína sa ho zúčastnili štafety dievčat zo ZŠ M. Kukučína a CZŠ A.
Radlinského. Štafeta dievčat CZŠ A. Radlinského v zostave Alžbeta Majdišová, Andrea
Bieľová, Silvia Ďurotová, Ivana Diežková a Emília Púčková sa umiestnila na 3. mieste.
Štafeta dievčat ZŠ M. Kukučína v zložení Petra Kacová, Michaela Smolková, Zuzana
Kršáková, Nikoleta Dúhová a Miriam Košťálová sa umiestnila na 5. mieste. Usporiadateľ
meral aj čas pretekárov a Alžbeta Majdišová mala tretí najlepší čas.
Pretekári športového klubu Elkop WLC Dolný Kubín zostavili družstvo mužov (Peter
Janíček, Václav First, Ladislav Babál a Milan Olos) do ligy vzpieračov Masters. Táto súťaž
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Majstrovstiev Slovenska sa konala dňa 10. novembra 2007 v Košiciach. Dolnokubínčania
obsadili 5. miesto, ale v hodnotení jednotlivcov zvíťazil Peter Janíček.
Futbalová jeseň v Dolnom Kubíne skončila s príchodom prvého snehu začiatkom
novembra. Skončili sa aj všetky súťaže, v ktorých hrali oravské družstvá. Futbalové družstvo
mužov v II. lige sa umiestnilo v jesennej súťaži na 6. mieste. Úspešní starší dorastenci
Dolného Kubína v III. lige sa umiestnili na 2. mieste. Mladší dorastenci v tej istej súťaži sa
umiestnili na 7. mieste. Starší žiaci sa v I. lige umiestnili na 11. mieste, mladší žiaci na 2.
mieste. V III. lige skončili starší žiaci na 7. mieste a mladší žiaci na 4. mieste. Dolnokubínsky
futbalový klub mal okrem týchto kategórií aj mladších žiakov a prípravkárov, ktorí sa
zúčastňovali futbalových turnajov v rámci regiónu Orava.
Vo štvrtok 15. novembra 2007 sa florbalový klub Žatva 90 Dolný Kubín zúčastnil
pretekov turnaja o Pohár rektora Trnavskej univerzity v Trnave. Dolnokubínčania zvíťazili,
obsadili 1. miesto. Hrali: Juraj Pazdera, Denis Ligas, Juraj Barťák, Matúš Krúpa, Michal
Vass, Tomáš David, Matúš Lakoštík, Ľuboš Feranc, Daniel Chomistek, Daniel Lieskovský,
Jakub Luši a Marián Flajs.
V dňoch 24.-25. novembra 2007 sa konali v Banskej Bystrici medzinárodné plavecké
preteky o Banskobystrický pohár 2007. Zúčastnili sa ich plavci z Dolného Kubína a boli
veľmí úspešní. Michaela Salcerová sa umiestnila na 1. mieste (motýlik), Lucia Vlčáková na 3.
(znak) a Patrik Mudroň na 1. (prsia).
Metský plavecký klub Dolný Kubín v spolupráci so Slovenskou plaveckou federáciou
usporiadali „Zimné majstrovstvá SR v plávaní starších žiakov“, ktorých sa zúčastnilo 168
pretekárov z 35 klubov. Plavci počas majstrostiev vytvorili 3 slovenské rekordy v kategórii
starších žiakov a jeden v kategórii juniorov. Z dolnokubínskych plavcov sa najviac darilo
Norbertovi Nováčekovi, Romane Komorovej a Lucii Vlčákovej.
Olympiáda škôl v stolnom tenise sa konala v telocvični ZŠ J. Matúšku dňa 26. novembra
2007. Zúčastnilo sa jej 15 družstiev a na prvých troch miestach sa umiestnili: v kategórii
dievčat 1. ZŠ A. Radlinského, 2. ZŠ Komenského, 3. ZŠ J. Matúšku a v kategórii chlapcov 1.
Obchodná akadémia Dolný Kubín, 2. Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín, 3.
Združená stredná škola obchodu a služieb Dolný Kubín. Víťazi postúpili do krajskej súťaže.
Dňa 28. novembra 2007 sa uskutočnil III. ročník turnaja vo florbale, známy ako
„Kohútik Cup“. Zvíťazili žiaci zo ZŠ Tvrdošína, na druhom mieste sa umiestnili gymnazisti
z Dolného Kubína a na treťom družstvo zo ZŠ na Ul. M. Hattalu.
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Mestská florbalová liga seniorov sa začiatkom decembra 2007 dostala do piateho kola,
poradie družstiev v tabuľke bolo nasledovné: All Stars, Žatva –junior, AK-47, Majstri, Žatva
90, Meteníci, Raptors, LAS Team.
CVČ Domček usporiadal v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou a OR SAŠS
v Dolnom Kubíne okresné preteky v basketbale študentiek dňa 29. novembra 2007.
Umiestnenie družstiev bolo nasledovné: 1. Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín, 2.
Združená stredná škola obchodu a služieb Dolný Kubín, 3. Stredná zdravotnícka škola Dolný
Kubín. Víťazné družstvo postúpilo do regionálneho kola.
Vzpierači športového klubu Elkop WLC Dolný Kubín sa zúčastnili medzinárodných
pretekov vo vzpieraní o Veľkú cenu Třinca dňa 1. decembra 2007. Peter Janíček sa umiestnil
na 2. mieste a Tomáš Chovanec na 3. mieste.
Počas prvého decembrového víkendu pokračovala II. liga šachistov 5. a 6. kolom.
Dolnokubínski šachisti boli v obidvoch kolách úspešní. Bodovali P. Haluška, J. Pecho, P.
Murín, P. Palider, P. Ambrózy, A. Šingliar, Ľ. Molnár.
RK-STAV Dolnokubínska liga šípiek pokračovala počas prvého decembrového víkendu
piatym kolom. Poradie družstiev bolo nasledovné: Promile, Rybári, Noviny Orava, Kremeľskí
mamuti, JSD, Studňa, Peďo Telovo a Rákosníci.
V treťom kole zimnej halovej futbalovej ligy sa Dolnokubínčania udržali na 1. mieste.
Nasledovali družstvá Márna Snaha, Orly, Bziny, Novoť, Dreváreň, Podzámok a Oravské
Veselé. Počas decembra prebiehali halové futbalové turnaje žiakov.
Dňa 8. decembra 2007 sa konali Majstrovstvá dorastencov a juniorov v karate v Sabinove.
Marek Radúch z Dolného Kubína zvíťazil vo svojej kategórii a stal sa majstrom Slovenska.
Tak sa nominoval na majstrovstvá sveta, ktoré sa budú konať vo februári 2008 v Taliansku.
Druhé kolo Slovenského pohára v kick boxe sa konalo v Košiciach dňa 15. decembra
2007. Dvojnásobná majsterka Jana Trnovská obsadila v light contakte 1. miesto a Martin
Furinda 2. miesto.
Pod názvom „Mládežnícka atletika – Brána k olympiáde“ sa konal medzinárodný
atletický míting v hale Elán v Bratislave, ktorého sa zúčastnili žiaci a dorastenci.
Organizátori určili podujatie výlučne pre registrovaných atlétov zo Stredoeurópskeho regiónu.
Z Dolného Kubína sa pretekov zúčastnili bratia Daniel, Marek a Matúš Vajdíkovci, Ondrej
Bruncko, Nikola Dúhová, Jana Babinská, Veronika Kvietková, Veronika Štyráková, Miriam
Košťálová a Petra Kacová.
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Euroregión Tatry
Rada Združenia Tatry zasadala dňa 5. februára 2007 v Kežmarku. Zaoberala sa prácou
Rady a odborných komisií v uplynulom volebnom období, hodnotila prácu kancelárie ZRT
a pripravila volebný kongres. Na návrh primátora mesta Dolný Kubín sa volebný kongres
konal začiatkom marca 2007 v Dolnom Kubíne. František Jedinák, riaditeľ Agentúry pre
regionálny rozvoj Sever Dolný Kubín, ktorá koordinuje INTERREG III A, podal správu
o prípravách projektov financovaných s príspevkom Európskej únie. Vladimír Medzihradský,
koordinátor slovenskej časti projektu „Cesta okolo Tatier“ informoval, že práce na slovenskej
strane zaostávajú za poľskou stranou.
Združenie región Tatry organizoval svoj XIII. kongres v Dolnom Kubíne dňa 2. marca
2007 v kongresovej sále hotela City Park. Účastníci si vypočuli správu o činnosti rady
a odborných komisií. Za predsedu Rady združenia Tatry zvolili primátora mesta Dolný Kubín
Ivana Budiaka. Dominantným projektom roka 2007 sa stal projekt „Cesta okolo Tatier“. O
tomto projekte sa rokovalo aj dňa 2. mája 2007 na stretnutí členov rady Euroregiónu Tatry
v Dolnom Kubíne.

Záujmové spolky, kluby a občianske združenia
Sociálna agentúra Fórum života, občianske združenie FLAP a občianske združenie
Žubrienky v Dolnom Kunbíne pripravili pre záujemcov tvorivú dielňu na tému drôtovanie
v priestoroch kina Choč dňa 18. februára 2007.
Občianske združenie EDUKOS v Dolnom Kubíne malo 23 členov a pod vedením Evy
Vajzerovej pokračovalo v projekte „Dajme šancu odsúdeným“. Jeho hlavným cieľom je
odstraňovať predsudky a diskrimináciu voči mladistvým odsúdeným a prepusteným z výkonu
trestu odňatia slobody. Má im pomôcť pri reintegrácii do spoločnosti a uplatnení sa na trhu
práce, vytvoriť podmienky pre zavádzanie alternatívnych trestov do života a pobyt vo
väzniciach obmedziť

len na najnutnejšie prípady. V Edukose pracuje E. Vajzerová, L.

Lášticová. O. Škarbová, M. Vránová, I. Dubovská, I. Vráblová a I. Dvoršťáková. Založili 5P
centrum

a v spolupráci s materským centrom Píšťalka, Úradom práce, sociálnych vecí

a rodiny v Dolnom Kubíne, Centrom voľného času Domček a niektorými zamestnávateľmi
hľadajú riešenie problémov zamestnanosti a nezamestnanosti, zosúladenia pracovného
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a rodinného života zamestnancov podnikov a firiem. Každú stredu sa záujemcom zo širokého
okolia bezplatne venujú odborníci a pomáhajú im riešiť ich problémy.
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar so sídlom v Dolnom
Kubíne usporiadala dňa 14. apríla 2007 “Najmilší koncert“, na ktorom sa predstavili deti
z detských domovov. Tancovali, spievali a predviedli scénky.
Kresťanské spoločenstvo detí známe ako eRKo v Dolnom Kubíne viedla Renáta
Jedláková a malo pätnásť členov. Medzi ich najznámejšie akcie patrili vianočná Dobrá
novina, misijná púť detí do Levoče, detský čin pomoci, Sviečka za nenarodené deti a pod.
V Dolnom Kubíne pôsobilo aj jedno z troch oblastných centier (OC) eRKa pre obce Malatiná
a Chlebnice. OC združovalo okolo 150 detí a 40 vedúcich.
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v spolupráci s Mestom
Dolný Kubín pripravilo konferenciu pod názvom „Mosty k rodine“ v MsKS dňa 19. mája
2007. Zišli sa zástupcovia ministerstva, samosprávy, štátnej správy a rokovali o prevenčných
programoch pre rodiny a deti v ohrození, ktoré nemajú bezpečné miesto v rodine. Elena
Vaňová z Úsmevu ako dar sa vyjadrila, že je potrebné, aby tu prišli ľudia z Bratislavy
a poznali našu prácu v regióne.
Kynologický klub v našom meste existuje od roku 2003. Na cvičenie psov využíval
priestory na Gäceli, ale po zrušení kasárni sa presťahoval na Mokraď vedľa firmy Utilux.
Klub mal stálych pätnásť členov a ďalších päť chodilo so svojimi psami cvičiť nepravidelne.
Členovia sa stretávali každú nedeľu. Všetci členovia mali nemeckých ovčiakov, ale v klube
boli vítaní aj chovatelia ostatných plemien. Psy neboli agresívne, napríklad jeden člen mal
vlčiaka, ktorý spával na koberci s mačkou, alebo fenka Jozefa Marka dovolila, aby sa z jej
misky najedlo cudzie šteňa. Majitelia vlčiakov boli aj členmi Slovenskej únie chovateľov
nemeckých ovčiakov.
Občianske združenie FLAP, OZ Žubrienky, MsKS a sociálna agentúra Fórum života
uskutočnili výstavu výtvarných prác detí materských škôl v meste Dolný Kubín pod názvom
„Toto je moja mama“. Vernisáž sa konala v MsKS dňa 1. júna 2007 a výstavné podujatie bolo
podporené grantom mesta Šanca pre všetkých. Porota hodnotila vyše 200 výkresov detí.
V jednotlivých kategóriách sa víťazmi stali Elka Fedorová, Nikolka Datková, Monika
Janotíková, Michal Ondrejka, Emka Dobáková, Adriana Tomáňová, Lukáš Janček, Emka
Jančeková, Viktória Vajdiarová, Klaudia Chomisteková, Filip Lopeň a Oliver Michalica.
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Materské centrum Píšťalka pripravilo deťom podujatie „S Píštalkou do rozprávky“ dňa
10. júna 2007 pri altánku pred Malým Parkom. Zišlo sa tu okolo 800 detí s rodičmi a starými
rodičmi. Všetkým sa páčili postavičky z rozprávok. Maskot Ronald Mcdonald rozdával
džúsiky, balóniky, farebné maľovanky, šilty, súťažili o ďalšie pekné ceny. Deti kreslili na
asfalt, hádzali s vodníkom do plechoviek guľôčky, zdolávali prekážky, veľký záujem bol
o maľovanie na tvár, vystúpenie tanečnej skupiny Maya a predstavenie divadielka Makovica
zo Žiliny s rozprávkou „Smelý zajko“.
Občianske združenie Žubrienky, sociálna agentúra pre deti a rodinu Fórum života
a občianske združenie FLAP zorganizovali pred kinom Choč podujatie pod názvom
„Originálny chodníkový super-kriedo-majster 2007“ koncom júna 2007. Deti kreslili
farebnými kriedami na chodník. Na výber mali dve témy – „Môj ocko“ alebo „Farebné leto“.
Podujatie podporilo Mesto Dolný Kubín z grantového programu Šanca pre všetkých. Cez
letné prázdniny pripravovali podujatia pre deti, ktoré nemali možnosť zúčastniť sa nejakej
rekreácie. Napríklad v pekne upravenom prostredí za kinom Choč opekali s deťmi špekačky,
pripravili im súťaže a hry.
Materské centrum Píšťalka v Dolnom Kubíne zriadilo za budovou Mestského kultúrneho
strediska na Bysterci nové detské ihrisko – Píšťalkina záhradka s pomocou sponzorov fi.
Primalex, Transbet, KOS a agentúry ZRNO. V priestoroch bývalej záhrady detských jaslí
osadili hojdačky, preliezky, drevený domček a šmýkačky s pieskovým doskočiskom.
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov
pripravila v spolupráci

s Úradom

v Dolnom Kubíne Úsmev ako dar

práce, sociálnych služieb a rodiny v Dolnom Kubíne

rekreačný pobyt detí s poruchami správania na ranči v Osádke v dňoch 1.-15. júla 2007.
Program bol zameraný na rozvoj sociálnych a komunikačných zručností. Počas letných
prázdnin spoločnosť Úsmev ako dar v spolupráci s mestom Dolný Kubín organizovala
týždenný denný tábor pre deti Day-camp na Brezovci v priestoroch bývalej materskej školy.
Deti športovali, maľovali, vyrábali figurky z hliny, súťažili, hrali sa a čítali.
Dňa 1. augusta 2007 si skauti pripomenuli 100. výročie založenia organizácie. Dnes má
na celom svete 38 miliónov členov. Dolnokubínski skauti sa aktívne schádzali trinásť rokov,
organizáciu – 53. zbor Gentiana založil Ján Suroviak v roku 1994. Zbor bol pomenovaný
latinským názvom podľa kvetu horca, ktorý rastie na Choči. Skaut bol povinný vykonať
každý deň aspoň jeden dobrý skutok z vlastnej iniciatívy a dobrovoľne. Dolnokubínski skauti
robili splavy na člnoch, výstupy do hôr, vymýšľali ľanové hry, mali medzi sebou aj
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horolezcov. V prírode využívali veľa indiánskych zvykov. Dňa 31. júla 2007 vyšli na Choč,
rozložili stany a o štvrtej ráno 1. augusta pri východe slnka oslávili storočnicu organizácie.
OZ Žubrienky, Fórum života, FLAP a CVČ pripravili pre deti tvorivú dielňu – hrnčiarstvo
dňa 25. augusta 2007 pod odborným vedením Zuzany Vengrínovej z CVČ. Pred kinom Choč
to vyzeralo ako v hrnčiarskej dielni, deti modelovali misky, krčahy, figúrky a pod. Ďalšiu
tvorivú dielňu pripravili pre záujemcov v čajovni kina Choč dňa 9. septembra 2007. Darčeky
sa vyrábali z farebného papiera, napr. srdiečka, kvietky, rybky a pod.
V piatok 7. septembra 2007 v klubovni Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne
začalo oficiálne pracovať Oravské európske informačné centrum mladých (OREMIC)
v Dolnom Kubíne. V neformálnom prostredí sa stretli mladí ľudia, aby pokrstili nové
priestory a zároveň sa informovali o svojich projektoch, na ktorých pracovali. Stretnutie
mladých využila riaditeľka MsKS Janka Greššová a slávnostne podpísala dohody medzi
zástupcami mládeže, ktorí pôsobia v začínajúcich hudobných skupinách, o bezplatnom
prenájme priestorov na hudobné skúšky v MsKS. Hlavnou náplňou OREMIC-u sú aktivity
mladých ľudí na projektoch EÚ Mládež, mládežnícke výmeny a Európska dobrovoľnícka
služba. V roku 2007 sa uskutočnili dve mládežnícke výmeny v Dlhej nad Oravou
a Pelhřimove. Práve tie motivovali jej účastníkov a členov OREMIC k spolupráci
s mládežníckymi organizáciami v zahraničí a k tvorbe projektov. Dňa 15. novembra 2007
OREMIC usporiadal pre mladých ľudí odborný seminár, na ktorom sa dozvedeli zaujímavé
informácie o podpornom programe Európskej únie „Mládež v akcii na roky 2007-2013“.
Taktiež tu bol predstavený víťazný projekt v súťaži FILIP mladých ľudí z Dolného Kubína
a Oravskej Poruby „Silná 4 – pozor začíname“.
Občianske združenie Fórum života pripravilo pre záujemcov tvorivú dielňu dňa 20.
októbra 2007 na tému „Vytvor krásu zo skla“ v čajovni kina Choč. Podujatie bolo realizované
s finančnou podporou mesta Dolný Kubín z grantového programu Šanca pre všetkých.
Združenie miest a obcí Slovenska zorganizovalo v Dolnom Kubíne odborný seminár
„Mestá a obce na ceste k euru“ dňa 10. októbra 2007. ZMOS si kládol za cieľ poskytnúť
mestám a obciam praktické návody, dobrú metodiku a konzultačnú pomoc v súvislosti so
zavedením eura od 1. januára 2009. Jednou zo zásad prechodu na euro je nepoškodiť občana
vo vzťahu k verejnej správe.
Miestny výbor Matice Slovenskej v Dolnom Kubíne na valnom zhromaždení dňa 22.
júla 2007 zvolil za svojho predsedu opäť Vladimíra Mišalu. Medzi úlohy dolnokubínskych
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matičiarov patrilo dokončenie Pamätníka slovenského cyrilo-metodského kríža ekumenickej
jednoty na Vyšnokubínskych skalkách, úprava okolia a výstavba informačnej tabule.
Pripravili výstavu ornamentov Štefana Kostelničáka a zájazd do Černovej pri príležitosti 100.
výročia tragédie v obci roku 1907. Zasadnutie

matičiarov sa konalo v izbe bardov

slovenského národa v MsKS. Miestnosť je vyzdobená obrazmi 34 vzdelancov a kniežat
z územia terajšej Slovenskej republiky.
Mladí filatelisti boli úspešní na súťažiach i celoslovenskej filatelistickej olympiáde
v Ružomberku. Do finále postúpilo päť Dolnokubínčanov. Zlatú priečku obsadili Darinka
Kucharíková, Martina Brtošová a Peter Jurík, na druhom mieste sa umiestnil Vlado
Hanušniak a na treťom Lukáš Grman. Filatelisti pripravili pre záujemcov o zberateľstvo deň
otvorených dverí v dňoch 26.-27. októbra 2007. Kubínsku filatelistickú školu založila
učiteľka Mária Luptáková v Dome detí (dnes Domček CVČ). Po nástupe na dôchodok odišla
do Brna, ale každý štvrťrok v roku 2007 prichádzala na dva dni do Dolného Kubína medzi
filatelistov a priniesla exponáty na súťaž.
Občianske združenie Šanca pre Oravu vyhlásilo fotosúťaž ako jednu zo sprievodných
akcií v rámci kandidatúry Dolného Kubína - Regiónu Oravy na Európske hlavné mesto
kultúry 2013. Súťažné kategórie obsahovali témy: Človek v meste, Nová generácia, Krajina
a mesto a Iný pohľad. Fotografie posudzovala odborná porota profesionálnych fotografov
a dňa 8. novembra 2007 boli fotografie premietnuté v kine Choč. Do súťaže sa zapojilo 50
fotografov a predložili 460 digitálnych fotografií. V kategórii „Človek v meste“ zvíťazil
Milan Horňák, v kategórii „Nová generácia“ Ladislav Pagáčik, v ďalších kategóriách boli
víťazmi Jarolím Žáček, Milan Removčík a Ladislav Kubačka. Víťazi si odniesli 4-tisícovú
prémiu a ich fotografie budú použité pri propagácii Dolného Kubína a regiónu Orava.
Občianske združenia Žubrienky, Flap a Fórum života pripravili zaujímavú tvorivú dielňu
pod názvom „Vitráž“ a pod vedením skúsenej a kreatívnej lektorky Aleny Kotvanovej
z Bratislavy. V čajovni kina Choč sa zišlo okolo 35 záujemcov. Pomocou vitráže sa učili
tvoriť dekoratívne predmety. Tieto združenia pripravili pre záujemcov v čajovni kina Choč
tvorivú dielňu tzv. dekupáž (vystrihovanie) dňa 17. novembra 2007. Z baliaceho papiera
vystrihovali ozdobné servítky. Ďalšia tvorivá dielňa dňa 9. decembra 2007 bola o tvorbe
vianočných ozdôb a vianočnom aranžovaní.
Sociálna agentúra Fórum života

pripravila pre žiakov základných a stredných škôl

výstavu fotografií Dávida Lajmona pod názvom „Chceli žiť a nemohli, môžu žiť a nechcú“
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v dňoch 12. novembra až 5. decembra 2007 vo fotogalérii MsKS. Čierno-biele snímky
z koncentračného tábora v Osvienčime boli pamiatkou na holokaust Židov. Súčasťou
vernisáže výstavy bol príhovor lektora a krátky film.
Zástupcovia dolnokubínskych občianskych združení s kultúrnym zameraním sa zišli dňa
12. novembra 2007 na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne na podujatí pod názvom
„Komunitný život mesta“. Stretnutie bolo akciou programu INTERREG III.A a projektu
„Spoločný slovensko-poľský knižničný rok“. Hlavným cieľom stretnutia bolo zmapovať
činnosť funkčných združení, odovzdať si skúsenosti pri získavaní finančných prostriedkov
(2% z daní fyzických osôb, projekty). V Dolnom Kubíne existovalo okolo dvadsať kultúrnych
občianskych združení a k úspešným patrili Kukučínka, PAĽKO, Flap, Orava, T.A.R.G.O.,
Rosička, Inšpirácie, Orava+, Educos, Píšťalka, Filmový klub 23, Fórum života, Homo
Erectus, Femina, ARR SEVER a iné. K novým patrili Orbis Libri, DK Brass-Band, Mestský
mládežnícky parlament.
Občianske združenie Úsmev ako dar uskutočnilo dňa 30. novembra 2007 peňažnú zbierku
pre deti z detských domovov. Hlavnou myšlienkou podujatia bolo, aby každé dieťa malo
rodinu.
Klub vojenských veteránov a výsluhových dôchodcov v Dolnom Kubíne mal 37 členov
vo veku od 40 do 83 rokov. Pravidelne sa zúčastňovali na piétnych aktoch kladenia vencov
k pamätníkom padlých v druhej svetovej vojne. Zapájali sa do mnohých kultúrnospoločenských podujatí v meste. Vydareným podujatím boli strelecké súťaže, ukážka
vojenského výcviku, priateľské stretnutia s členmi ružomberského klubu, MDŽ pre manželky,
dôstojné rozlúčky so zosnulými a pod. Predseda dolnokubínskeho klubu Ján Sporka bol
členom Ústrednej rady Zväzu vojakov SR.
Register občianskych združení Ministerstva vnútra SR evidoval 151 občianskych
združení s rôznym zameraním činnosti v Dolnom Kubíne. Patrili k ním: Jánoško, 3D Klub,
Agentúra Fórum života, Amatérsky klub 47, Amšport, Baniskáčik pri MŠ na Ul. Chočskej,
Basketbalový klub Dolný Kubín, Basketbalový klub Domček Dolný Kubín, Basketbalový
klub Juniori Dolný Kubín, Bež.Skáč.Hádž., Biliardový klub Dolný Kubín, CESTY,
Cyklistický klub, Cykloklub Dolný Kubín, Diverzita, DK-RIDERS, Dolnokubínsky
abstinenčný klub, EKO-VODA Dolný Kubín, ESTA Slovensko Združenie pedagógov
a interprétov sláčikových nástrojov, Farebný detský svet, Femina a spol., Filmový klub 23,
Folklórny súbor Rosička, rosa..., GOFA ŠPORT, Hokejový klub Draci Dolný Kubín, Homo
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erectus, Horolezecký klub JAMES, Hutnícke združenie, I.M.P.-A Fitness centrum Dynamic,
INŠPIRÁCIE, Karate klub, Kayak klub, Kick Box Club, Klub absolventov Hviezdoslavovho
gymnázia, Klub bežeckého lyžovania Slávia, Klub Oravských športových muškárov, Klub
podnikateľov, Klub potápania a vodných športov NO LIMIT, Klub praktickej combat streľby,
Klub priateľov Dánska: DK-Denmark, Klub RTVŠ Šport, Klub slovenských turistov Orava,
Klub slovenských značkárov, Klub vodných športov, Klub vojenskej histórie Orava, Kohútik,
KONVERTITA, Konzultačné a informačné centrum EDUKOS, KUBÁŇ – Rock Music
Centrum, Kukučínka, Kynologický klub, Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Orava,
Lyžiarsky klub alpských disciplín, Materské centrum Píšťalka, Mestský futbalový klub,
Mestský hokejový klub, Mestský mládežnícky parlament, Mestský plavecký klub, Mestský
šachový klub, Nádej pre rodinu, Národné združenie pre PKU Slovensko, Naša alternatíva,
Nemocničný športový klub, Občianske združenie Ostrý vrch, Občianske združenie Aulos, OZ
EDI, OZ Floorball Club Snipers, OZ pri ZSŠ Dolný Kubín Kňažia, OZ SEVER, OZ
ŠTVORLÍSTOK pri ZŠ a MŠ, Ochrana karpatskej divočiny, Oravská asociácia športových
zväzov, Oravská asociácia telovýchovných a turistických aktivít, Oravská asociácia
telovýchovných jednôt a klubov, Oravská šípka, Oravské združenie jednotlivo hospodáriacich
roľníkov, Oravské združenie podnikateľov cestovného ruchu, Oravské združenie telesnej
kultúry, Oravský futbalový zväz, Oravský vysokohorský klub, Oravský zväz ľadového
hokeja, Oravský zväz viacboja všestrannosti, ORBIS LIBRI, Paintballový klub Orava,
PaĽKO – Združenie priateľov ľudovej kultúry Orava, Poľovné združenie TIESŇAVY,
Poľovnícka spoločnosť CSR – Bystrá, Poľovnícke združenie CHSP, Poľovnícke združenie
Grúň, Poľovnícke združenie Kubínska hoľa, Poľovnícke združenie Oravská priehrada,
Poľovnícke združenie Osnica, Poľovnícke združenie Pribiš, Mladá hora, Pucov, OZ Pre
Oravu, Priateľ materskej školy, PROCESS, Rada mládeže Oravy, Regionálna rada Klubu
slovenských turistov, Regionálna športová rada Orava, OZ Šanca pre Oravu, Sedmička,
SESTRA, ŠK ELKOP WLC Prava, Športový klub Meteor, Športový klub Orava Ski, ŠK
Roma, ŠKP Dolný Kubín, Slovenská speleologická spoločnosť Oblastná skupina Orava,
Slovenská spoločnosť priateľov Francúzska a frankofónneho sveta Dolný Kubín, Spevácka
folklórna skupina Orava, Spoločenstvo rodičov ZŠ a MŠ A. Radlinského, Spoločnosť pre
Oravu, Spolok malej dychovej kapely DK BRASS BAND, SPORT CLUB – klub na podporu
mladých športovcov, Športovo - strelecký klub Príma, Špotrový klub basketbal Dolný Kubín,
Športový klub Kubínska hoľa, Športový klub polície – vodné športy, Športový klub
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STRELEC, Športový kolkársky klub, Stuff, T.A.R.G.O., Telovýchovná jednota Jachtklub
Slávia Dolný Kubín, Telovýchovná jednota Slávia Dolný Kubín, Telovýchovná jednota ZVL
Dolný Kubín, Tenisový klub Dolný Kubín, Tenisový športový klub v Dolnom Kubíne, TJ
stolnotenisový klub, Telovýchovná jednota Elán, TJ Invalidšport, TJ Kubínska hoľa,
Telovýchovná jednota Olympia, TJ Orava, Telovýchovná jednota SeVaK, Telovýchovná
jednota Ski klub, TURIST Orava, Umelecké združenie divadelných amatérov, Volejbalový
klub Orava, Žatva 90, Zdravie pre Oravu, Združenie akcionárov ZVL KL PM Dolný Kubín,
Združenie autokempistov Slovenska, Združenie Brezovček pri ZŠ na Ul. M. Hattalu,
Združenie klubov vodného slalomu SR, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím, Združenie pre propagáciu a šírenie umenia ČÍRENIE TALENTOV, Združenie
priateľov ortopédie Dolný Kubín, Združenie rodičov a priateľov futbalovej mládeže,
Združenie turizmu Orava, OZ Žena a dieťa, OZ Žubrienky.

Družobné vzťahy mesta Dolný Kubín
Mesto Dolný Kubín malo družobné vzťahy s českým mestom Pelhřimovom, dánskou
komúnou Egebjerg, poľským mestom Limanovou, ukrajinským Kamieniecom Podolskim.
Delegácia z Limanovej prišla na oficiálnu návštevu do Dolného Kubína dňa 16. mája 2007
pod vedením primátora Mareka Czeczótku. Mestá dohodli vzájomnú spoluprácu na ďalšie tri
roky na úsekoch kultúry a športu, napr. vystúpenie kultúrnych súborov na Dňoch mesta,
futbalový zápas hráčov mestských klubov na podujatí „Futbal bez hraníc“ a pod. Informovali
sa vzájomne o rozvoji miest Limanovej a Dolného Kubína. Dňa 30. augusta 2007 navštívila
Dolný Kubín delegácia z družobného poľského mesta Zawiercie na čele s primátorom
Miroslavom Mazurom. Na radnici ich prijal viceprimátor Roman Matejov. Súčasťou
programu bolo aj stretnutie s dolnokubínskymi podnikateľmi. Predstavitelia mesta Zawiercie
pozvali Dolnokubínčanov na konferenciu v októbri 2007, ktorá sa konala pod názvom
„Hospodárska misia“.
Primátor poľského mesta Zawiercie Miroslav Mazura pozval vedenie mesta Dolný Kubín
na XXII. Dni mesta Zawiercie. Zúčastnila sa ich delegácia na čele s viceprimátorom
Romanom Matejovom. Zišli sa tu zástupcovia iných družobných miest z Ukrajiny a Rakúska.
Na konferencii vystúpil Jozef Gruchalák a informoval o našom meste a jeho okolí. Po
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konferencii bola podpísaná dohoda o spolupráci miest Dolného Kubína a Zawiercie dňa 1.
júna 2007. Týkala sa mládežníckych programov, športu, kultúry, rozvoja turistiky a pod.
Mesto Dolný Kubín pozvalo na Dni mesta zástupcov družobných miest. Osobne prišli
z Limanovej, Egru, Svenborgu, Žywca, Zawiercia, písomné pozdravy poslali z Branau,
Pelhřimova, Truskavca, Kamenca Podolského a Nového Gradu. Všetci rečníci v príhovoroch
ocenili spoluprácu s Dolným Kubínom. Mogens Johansen z Dánska pri tejto príležitosti (20.
septembra 2007) daroval mestu symbolický dar: dánsku misu s kubínskymi kvetmi.
V polovici októbra navštívil primátor mesta Dolný Kubín Ivan Budiak s poslancom Jánom
Šimúnom družobné mesto Braunau na rieke Inn a na stretnutí dohodol pracovnú odbornú
exkurziu zamestnancov dolnokubínskeho mestského úradu v Braunau.
Pri príležitosti schválenia vstupu Slovenska do Schengenu slávnostne odhalili v Dolnom
Kubíne dňa 6. decembra 2007 drevený stĺp s názvami družobných miest a vyznačením ich
vzdialenosti v kilometroch od Dolného Kubína. Medzi partnérske mestá Dolného Kubína
patrili Žywec, Svendborg, Novy Grad, Braunau, Pelhřimov, Limanova, Zawierzie, Kamenec
Podolskij a Eger. Podujatia sa zúčastnili primátori Žywca, Limanovej a Zawiercia, ktorí to
majú do Dolného Kubína najbližšie.

Rôzne udalosti
Prvým novorodeniatkom Dolnokubínčanom v roku 2007 bol Dominik Dibdiak (3900
gramov, 49 cm). Narodil sa mamičke Anne Dibdiakovej z Bysterca. Rodinka býva na
Bysterci, mala tri dcéry a Dominik bol štvrtým dieťaťom. Primátor mesta navštívil mamičku
s kyticou kvetou, zablahoželal jej, poprial zdravie a odovzdal päťtisíc Sk. Od Nového roku
2007 dostal každý novonarodený dolnokubínsky obyvateľ príspevok od mesta vo výške
dvetisíc Sk.
V zime 2007 bolo netradične teplé počasie. Zo štvrtka 18. januára na piatok 2007 sa
prehnal Európou orkán Kyrill a nevynechal ani Slovensko. Rýchlosť vetra presahovala 100
km/1 hod. Na cestách boli popadané stromy a haluziny, v prímestskej časti Dolného Kubína –
Srňacie víchor vyvrátil betónový stĺp. Viacero domácnosti ostalo bez elektrickej energie.
Hasiči a elektrikári mali plné ruky práce.
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Dňa 13. januára 2007 na Kňažej horelo humno za jedným rodinným domom v skorých
ranných hodinách. Žena zo susedného domu zbadala oheň a ihneď privolala hasičov. Oheň
zničil hospodársku budovu, dvadsať kubíkov sena, záhradnú techniku a elektrické motory.
Obyvatelia na Kopaničiarskej ulici v Dolnom Kubíne pripravili pre svoje deti už VI.
ročník pretekov na rôznorodých snežných klzákoch pod názvom „Tobogan maslo Cup“ dňa 3.
februára 2007. Deti súťažili v troch kategóriách na svahu dlhom cca 50 metrov. Zvíťazili
všetci.
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. na začiatku nového roka zvýšili cenu
stočného z dôvodu zrušenia krízových dotácií a vysokých nákladov na odkanalizovanie. Cena
vodného ostala na úrovni minulého roka.
Dolnokubínčan Pavol Beco (*1930) sa venoval vo svojom voľnom čase cyklistike od roku
1984. V denníku si zaznačil všetky svoje cyklo-jazdy, najdlhšiu absolvoval na Senec (250
km). Ročne mu tachometer nameral 4000 – 5000 km a za roky 1984-2007 to bolo viacej ako
90 tisíc km.
Mesto Dolný Kubín prenajímalo obyvateľom 124 bytov: v 66 bytovke na Ulici Ľudovíta
Štúra, 24 bytov na Ťatliakovej ulici a 34 bytov na Ulici Martina Hattalu. Išlo o nájomné byty,
vybavené bežným štandardom. Sociálne byty boli vybavené menším štandardom.
Minister spravodlivosti SR Štefan Harabin odvolal JUDr. Petra Bebeja z funkcie predsedu
Okresného súdu v Dolnom Kubíne. Dňa 1. februára 2007 bola za predsedníčku Okresného
súdu vymenovaná JUDr. Renáta Kňazúrová, ktorá úspešne absolvovala výberové konanie.
V meste sa vyskytovalo viacero neplatičov vlastníkov bytov – neplatičov. Dražobná
spoločnosť Licitor ponúkala dobrovoľnú dražbu bytu. V apríli 2007 sa konala dražba 4izbového bytu neplatičky v bytovke č. 1531. Záujem o byt neprejavil nikto, aj keď
vyvolávacia cena štvor-izbového bytu bola 570 tisíc Sk. Majiteľke pomohlo Spoločenstvo
bytu, zatiaľ uhradilo dlžnú sumu.
Sviatok sv. Valentína dňa 14. februára sa v našom meste natrvalo udomácnil
v rôznorodých podobách. Zaľúbenci si darovali darčeky. Mesto Dolný Kubín v tento deň
darovalo občanom cestovanie mestskou hromadnou dopravou zadarmo. Bol to pekný príklad
uctenia si občana zo strany Mesta Dolný Kubín. V autobusoch vznikla príjemná atmosféra,
ľudia sa usmievali, bolo veselšie, aj celkom cudzí ľudia sa pustili do vzájomného rozhovoru,
lebo každý cestujúci dostal „darček“ od mesta na sv. Valentína, ktorý ich potešil. Naviac,
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seniori, ktorí dovŕšili 70 a viac rokov dostali od primátora osobné blahoželanie s finančným
príspevkom 1000 Sk.
Deň 21. február bol v kalendári označený ako Svetový deň sprievodcov. Na základe
výzvy Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu sa Dolný Kubín pripojil
k tradičnému podujatiu po prvýkrát v sobotu 17. februára 2007. Obyvatelia mesta mali
možnosť zúčastniť sa pešej prehliadky mestom s odborným výkladom sprievodcov na troch
trasách – Hviezdoslavovom námestí, Židovskom cintoríne a Historickom cintoríne. Približne
40 záujemcov sprevádzali odborné lektorky Katarína Illeninová, Albína Pániková a Eva
Milanová. Účastníci sa dozvedeli veľa zaujímavostí z histórie Dolného Kubína.
Dňa 1. marca 2007 navštívili naše mesto primátor z rakúskeho Braunau am Inn Gerhard
Skib s kolegami a prišli na vernisáž výstavy v Oravskej galérii pod názvom „Umenie bez
hraníc“. V mene primátora mesta prijal vzácnych hostí na dolnokubínskej radnici
viceprimátor Roman Matejov. Stretnutia sa zúčastnil Jozef Gruchalák, vedúci odboru
sociálnych vecí MÚ, ktorý sa zaujímal o riešenie sociálnych problémov v Rakúsku, najmä
o starostlivosť o seniorov.
O nevšednú udalosť na Kubínskej holi sa dňa 3. marca 2007 postaral mladý Peter Javorek
z Revišného, športovec paraglidingu, keď neplánované, za silnej hmly a vďaka silnému vetru
pristál na stožiari sedačkovej lanovky v lyžiarskom stredisku namiesto pri chate. Našťastie
bola nablízku pomoc ľudí z chaty, vlekárov i Horskej služby. Mal šťastie v nešťastí, lebo ak
by mladý športovec pristál v hustej hmle priamo na kladky vleku, mohli by mu odrezať nohu.
Záchranná akcia trvala desať minúť, takže lyžiari na vleku veľmi nepremrzli.
Primátor mesta Dolný Kubín Ivan Budiak pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 8.
marca 2007 pozval na slávnostné stretnutie na mestský úrad asi 20 žien z Dolného Kubína,
ktoré sa úspešne angažovali a reprezentovali mesto v rôznych profesiách. Ženy sa zapísali do
pamätnej knihy Mesta Dolný Kubín, dostali kvety a nasledovala beseda s predstaviteľmi
mesta.
Dňa 10. marca 2007 navštívil Dolný Kubín predseda vlády SR Róbert Fico. S primátorom
mesta Ivanom Budiakom hovorili o prioritách mesta, pričom sa dotkli dvoch hlavných tém –
problematiky cien za elektrickú energiu v spoločnosti OFZ, a. s., pretože zvýšenie ceny za
energiu môže podniku spôsobiť problémy. Druhou témou bol presun areálu bývalých kasární
do vlastníctva mesta. K tejto téme sa vyjadril minister vnútra SR Róbert Kaliňák. Areál
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kasární mal veľký potenciál, najmä čo sa týka príchodu nových investorov, resp. vytvorenia
nových pracovných miest.
Na veľkonočný Veľký piatok si kresťania pripomínali umučenie Ježiša Krista konaním
krížovej cesty. V Dolnom Kubíne sa aj v roku 2007 konala tradične od kostola Sv. Kataríny
Alexandrijskej na Kuzmínovo. Veriaci vyniesli drevený kríž po tejto trase na vrchol
Kuzmínova a účastníci procesie niesli v rukách horiace sviečky.
Na XVI. ročníku Majstrovstiev Oravy v slovenskom mariáši, ktoré poriadalo Oravské
kultúrne stredisko, súťažilo 51 hráčov z Oravy, Liptova a Kysúc. Na druhom mieste sa
umiestnil Ján Rešutík z Dolného Kubína. Hráči do 30. miesta mali právo štartu na turnaji
Masters 30, ktorý sa konal 30. apríla 2007 v Dolnom Kubíne v kaviarni U novinára.
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva otvorilo jednu zo svojich 7 pobočiek
v Dolnom Kubíne pre Oravu, Liptov a Turiec. Viedla ju pracovníčka bola Mária Brišková.
Jej práca spočívala v získavaní informácii o dodržiavaní ľudských práv v regióne. Dbala aj na
prevenciu porušovania základných práv a slobôd, či práv dieťaťa. Zároveň poskytovala
poradenstvo a pomoc obetiam diskriminácie a prejavov intolerancie. Až 90% podaní
národného strediska bolo z regiónov.
Dňa 12. mája 2007 sa konalo podujatie „Míľa pre mamu“ na Hviezdoslavovom námestí.
Účastníci prešli jednu míľu (1609 metrov) s kočíkom, vozíkom alebo pešo s dieťatkom pri
príležitosti Dňa matiek. Materské centrum Píšťalka ponúkalo špeciálnu pohľadnicu ku Dňu
matiek. Sprievodným programom boli súťaže a hry pre deti (namaľuj svoju mamu, zaspievaj
a zarecituj svojej mame, maľovanie na detské tváričky), prezentácia výrobkov Oriflame
(líčenie pre maminky zdarma) a súťaž v pečení.
Dňa 18. mája 2007 navštívil Dolný Kubín prezident SR Ivan Gašparovič, ktorého pozval
do nášho mesta primátor Ivan Budiak. Dolnokubínčania privítali prezidenta chlebom a soľou
na Dolnokubínskej radnici. Prezident rokoval s primátorom a poslancami o ďalšom rozvoji
mesta, potom si prezident pozrel Oravskú galériu, o ktorej sa vyjadril, že je nádherná.
Program pokračoval stretnutím so starostami obcí Dolnokubínskeho okresu a so študentmi
stredných škôl na besede v MsKS.
Dňa 26. mája 2007 sa Dolným Kubínom prehnala prietrž mračien a prudký dážď zaplavil
cesty a ulice množstvom vody. Na mnohých miestach voda nestíhala odtekať kanalizáciou,
napríklad medzi rímskokatolíckym kostolom Sv. Kataríny a predajňou športového tovaru, na
Hviezdoslavovom námestí a na Ul. Zochovej pred reštauráciou Anna.
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Mirka a Pavlínka Konečné z Dolného Kubína sa zaoberali nevšednou záľubou - pletením
košíkov z novinového papiera. Slúžili ako obal na kvetináč, podnos, kôš na dáždniky, prádlo,
kozmetiku, rôzne misky, vázy na umelé kvety a pod.
Viac ako stovka nablýskaných automobilových veteránov sa zišla na jubilejnom X.
ročníku Ružomberskej ruže veteránov na Hviezdoslavovom námestí v Dolnom Kubíne dňa
23. júna 2007. Deti zaujali sovietske a nemecké vojenské motorky, ktorých vodiči boli
oblečení v uniformách z čias II. svetovej vojny. Podobne americké džípy viedli vodiči
v dobovej vojenskej americkej uniforme, dokonca okolo seba strieľali „slepými“ nábojmi.
Divákom sa páčili staré autá – Aerovka, Velorex, Aero 662 z roku 1933 a ďalšie.
Dňa 21. júna 2007 sa Slovenskom prehnala prudká víchrica a narobila značné škody.
V Dolnom Kubíne si prechod vetra odniesli stromy. Na autá spadol 30-metrový topoľ. Na
ulici Aleja Slobody od gymnázia po Tesco odstraňovali popadané konáre aj hasiči. Sídlisko
Brezovec ostalo vyše hodiny bez elektrickej energie.
Spoločnosť TEHOS v Dolnom Kubíne je najväčším dodávateľom tepla v našom meste.
V tomto roku pestovali na ploche 5,4 ha kukuricu na poli pri železničnej stanici na sídlisku
Bysterec západ, ktorá potom slúžila ako bio-palivo. Používanie netradičných zdrojov energie
ako je kukurica, slama a seno je na Slovensku ešte v začiatkoch. Tehos sa tak zaradil medzi
priekopníkov využívania obnoviteľných energetických zdrojov. Skúsenosti zo zahraničia
dokazujú, že je to dobrá cesta. Riaditeľ spoločnosti Tehos M. Ďaďo potvrdil, že uvažujú
o výstavbe tepelnej elektrárne s ročnou spotrebou 50 tisíc ton biomasy. Jej výrobcovia by ju
mohli dodávať spoločnosti Tehos celoročne. Spoločnosť pracovala na projekte a k diskusii ho
chcela predložiť verejnosti ešte v roku 2007.
Neďaleko Gäcele, obľúbeného prímestského rekreačného miesta Dolnokubínčanov,
trénovali motorkári, ktorým lokalitu prenajalo Spoločenstvo bývalých urbarialistov obce
Veličnej. Dráha motoriek sa nachádzala presne oproti lodenici, autokempu a reštaurácii.
Rachot motoriek bolo počuť až na sídlisko Bysterec západ a obyvatelia sa sťažovali.
Návštevníci Gäcele a zahraniční turisti boli nespokojní, lebo okrem hluku sa zvýšila aj
prašnosť. Všetci požadovali, aby motorkári dostali tréningové miesto v inej lokalite.
Na kostolnej veži uprostred Dolného Kubína sa usídlila rodinka dravca sokola myšiara.
Podľa sokoliarov Sláva Jandu a Adama Bieleka to nebolo nič výnimočné, že sa tieto vtáky
vyskytujú priamo v rušnej aglomerácii. V mestskom prostredí nemali prirodzeného nepriateľa
a mali dostatok potravy. Živili sa hmyzom, hlodavcami a drobnými vtákmi. V mestách sú
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poštolky vítané, lebo dokážu úspešne regulovať populáciu holubov, ktoré prenášajú choroby
a svojím trusom poškodzujú kultúrne pamiatky. Sokol myšiar si nestaval hniezdo, jednoducho
sa nasťahoval do opustených vtáčich obydlí. Tak tomu bolo aj v našom meste.
Dňa 21. júla 2007 sa konal „Deň zlatého pivného moku Za Kopačkou“, známy ako
dolnokubínsky Deň piva. Padli aj rekordy. Ivan Kršiak z Banskej Bystrice udržal v ústach
naraz 66 podložiek pod pivné poháre. Betka Gráciková vyhrala medzi ženami v tejto
disciplíne, lebo udržala 48 podložiek. Martin Mišek z Jasenovej dokázal udržať dva plné sudy
piva 1,35 minút, čím prekonal minuloročný rekord o 24 sekund. Ženy dvíhali prázdny pivný
sud vážiaci 12,5 kg. V tejto disciplíne vyhrala Iveta Slávkovská, členka zboru mestskej
polície v Dolnom Kubíne. Dokázala zdvihnúť sud 240-krát. Najväčší pivný mozoľ (brucho)
mal Milan Bodorík starší (140 cm) a medzi ženami Mária Mašlonková. V pití fľaškového
piva dosiahli rovnaký čas Andrea Jadroňová z Dolného Kubína a pani Troupová. V rýchlosti
vypitia piva z litrového pohára vyhral Milan Bodorík a medzi ženami Andrea Jadroňová.
Marek Szekereš dokázal držať litrový pohár plný piva 4,15 min. a získal prvé miesto. Medzi
ženami túto disciplínu vyhrala Mária Kušnieriková.
Martina Balleková z Dolného Kubína vyštudovala Fakultu masmediálnej komunikácie na
univerzite v Trnave, od roku 2003 pracovala v STV ako koordinátorka zahraničného
spravodajstva, neskoršie zahranično-politická redaktorka a moderovala krátke správy.
V mestskej časti Kňažia sa v sobotu 25. augusta 2007 konali športové hry, súťaže
a tanečná zábava. Program bol pripravený pre deti i dospelých, každý si tu našiel to, čo mu
vyhovovalo. Príjemná zábava pod holým nebom pokračovala do rána.
Starší Dolnokubínčania si dňa 29. augusta 2007 pripomenuli 63. výročie Slovenského
národného povstania. Oficiálne oslavy sa konali o deň skôr. Za zvukov dychovej hudby
predstavitelia Zväzu protifašistických bojovníkov, miestnej samosprávy, štátnej správy
a politických strán položili vence k Pamätníku oslobodenia na Hviezdoslavovom námestí. Po
štátnej hymne sa prítomným prihovoril Eduard Trizuljak, predseda mestskej organizácie
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Zdôraznil, že povstanie

patrilo medzi

najväčšie odbojárske vystúpenia proti fašizmu vôbec. Účastníci odboja a pamätníci zavesili
vence k pamätným tabuliam na budovách Oravskej galérie a Gymnázia P. O. Hviezdoslava.
V sobotu 8. septembra 2007 sa v Mestskom kultúrnom stredisku konala burza zberateľov.
Raz sa tri mesiace sa tu schádzali numizmatici, filatelisti, zberatelia bankoviek, kníh,
pohľadníc, telefónnych kariet a iných zaujímavých vecí. Jeden z usporiadateľov Štefan Badin
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usiloval o založenie Klubu zberateľov v Dolnom Kubíne. Ďalšia zberateľská aukcia sa konala
dňa 8. decembra 2007.
Občania mesta, ktorí prijímali televízny signál systémom MMDS, boli veľmi nespokojní
s nízkou kvalitou služieb. Systém bol častejšie poruchový ako bezchybný. Najviac sťažnosti
padalo na prevádzkovateľa vysielača na Kuzmínove, ktorým bol majiteľ spoločnosti Promont
TV. Mesto dokonca išlo do súdneho sporu s majiteľom spoločnosti pre nedodržanie
podmienok zmluvy z roku 2001. Krajský súd nakoniec žalobu Mesta zamietol a spor je tak
opäť na začiatku.
V dňoch 13.-17. októbra 2007 navštívil primátor mesta Ivan Budiak s poslancom Jánom
Šimúnom Brusel. Pracovný program im pripravil poslanec Európskeho parlamentu,
Dolnokubínčan Miroslav Mikolášik. Prijali ich na Výbore regiónov, Domu slovenských
regiónov, eurokomisára Jána Figeľa, ktorý je vlastne ministrom európskej vlády a vedel
o kandidatúre mesta Dolný Kubín na hlavné mesto európskej kultúry v roku 2013. Navštívili
aj pracovisko stálej reprezentácie Slovenska pri Európskej únii, čo je de facto tamojšie
veľvyslanectvo našej republiky. Tam získali cenné informácie a podnety, ktoré by sa dali
zapracovať do dolnokubínskeho projektu.
Neznámi vandali zničili na Židovskom cintoríne v Dolnom Kubíne v priebehu októbra
2007 desať pomníkov.
Mesto Dolný Kubín na Pamiatku zosnulých dňa 1. novembra 2007 uskutočnilo pietny akt
v Dome smútku na novom cintoríne. Bol spomienkou na tých, ktorým nemá kto zapáliť
sviečku na hrobe a tiež na tých, ktorí žili v našom meste a napísali tak kus histórie.
V nedeľu 25. novembra 2007 slávili rímsko-katolícki veriaci v Dolnom Kubíne odpust pri
príležitosti Sv. Kataríny Alexandrijskej, ktorej je zasvätený farský kostol. Sv. omšu slúžil
spišský pomocný biskup Štefan Sečka. Už tradične zavítali do farnosti v tento deň aj
zástupcovia mesta a veriaci z poľskej Limanovej.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne ponúkol dňa 28. novembra 2007
v priestoroch MsKS „Burzu informácií“ pre žiakov stredných škôl a odborných učilíšť.
Záujemcovia dostali informácie o možnostiach štúdia a požiadavkách na trhu práce. Súčasťou
burzy bolo diskusné fórum.
V dňoch 1.-9. decembra 2007 navštívili prímestkú časť Kňažia rehoľní bratia
redemptoristi z Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa. Konali sa tu ľudové misie.

140

Redemptoristi pripravili pestrý duchovný program pre deti, mladých, dospelých i starších
ľudí.
Dolnokubínčania sa pravidelne zúčastnovali Silvestrovského výstupu na Choč.
Tradičného Silvestrovského výstupu na Veľký Choč sa zúčastnilo napriek nepriaznivému
počasiu okolo 1200 turistov, ktorí si vychutnali posledný deň roku 2007 v prírode.
Počas silvestrovskej a novoročnej oslavy narastá počet ošetrených pacientov v NsP. Na
chirurgicko-ortopedickej pohotovostnej ambulancii ošetrili 42 pacientov, z toho bol len jeden
ťažký úraz (zlomenie stehennej kosti pri páde). Sedem krvavých zranení si vyžiadalo
zošívanie. Manipulácia so zábavnou pyrotechnikou mala za následok dve prípady popálenia.
Na Nový rok 2007 bolo ošetrených 33 pacientov.
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Zoznam skratiek

AMU

Akadémia muzických umení

ANO

Aliancia nového občana

a. s.

akciová spoločnosť

AV

Akadémia vzdelávania

CK

cestovná kancelária

ČOV

čistička odpadových vôd

CVČ

Centrum voľného času

CZŠ

Cirkevná základná škola

ČSOB

Československá obchodná banka

DDS

Detský divadelný súbor

DS

Demokratická strana

DSS

Domov sociálnych služieb

HK

Hviezdoslavov Kubín

KB

Klub biatlonu

KD

Klub dôchodcov

KDH

Kresťansko-demokratické hnutie

KVD

Klub vojenských dôchodcov

MAD

Mestská autobusová doprava

MF SR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

MHD

Mestská hromadná doprava

MHK

Mestský hokejový klub

MK SR

Ministersvo kultúry Slovenskej republiky

MMP

Mestský mládežnícky parlament

MO SRR

Mestská organizácia Slovenského zväzu rybárov

MPK

Mestský plavecký klub

MsKS

Mestské kultúrne stredisko

MsP

Mestská polícia

MŠ SR

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
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MŠK

Mestský šachový klub

MÚ

Mestský úrad

MV SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

MZ

mestské zastupiteľstvo

NsP

Nemocnica s poliklinikou

OA

Obchodná akadémia

OC

oblastné centrum

OFZ

Oravské ferozliatinárske závody

OFZ

Oravský futbalový zväz

OG

Oravská galéria

odd.

oddelenie

OKS

Oravské kultúrne stredisko

OM

Oravské múzeum

OREMIC

Oravské európske informačné centrum mladých

OR PZ

Okresné riaditeľstvo policajného zboru

OZ

občianske združenie

PPP

pedagogicko-psychologická poradňa

PZ

policajný zbor

SAD

Slovenská autobusová doprava

SD

Strana demokracie

SDKÚ

Slovenská demokraticko-kresťanská únia

SeVaK

Severoslovenské vodárne a kanalizácie

SSE

Severo Slovenské elektrárne

SKO

Slovenský komorný orchester

SNS

Slovenská národná strana

SOU

Stredné odborné učište

STV

Slovesnká televízia

ŠK

športový klub

Ul

ulica

UMB

Univerzita Mateja Béla

ÚPSVR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

ÚSSČK

Územný spolok Slovenského Červeného kríža
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TJ

telovýchovná jednota

TÚV

teplá úžitková voda

TV

televízne vysielanie

VK

Volejbalový klub

VP

volebný program

VŠVU

Vysoká škola výtvarných umení

VÚB

Všeobecná úverová banka

VÚC

Vyšší územný celok

VZN

všeobecno-záväzné nariadenie

ZMODO

Združenie miest a obcí Dolnej Oravy

ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska

ZOO

zoólogická záhrada

ZOS

zariadenie opatrovateľskej služby

ZPOZ

Zbor pre občianske záležitostí

ZRT

Združenie regiónu Tatry

ZŠ

základná škola

ZUŠ

Základná umelecká škola

ZVL

Závody valivých ložísk

ŽSK

Žilinský samosprávny kraj

