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Úvodom

„Práca v samospráve je o spolupráci a chcem so všetkými občanmi Dolného Kubína
spolupracovať“.

Ing. Ivan Budiak, primátor mesta Dolný Kubín

Rok 2006 bol opäť volebný. Konali sa voľby do NR SR i do samosprávnych
zastupiteľstiev. Občania hodnotili prácu primátora a poslancov mestského zastupiteľstva
a volili z početných kandidátov. V komunálnych voľbách občania zvolili za primátora Ing.
Ivana Budiaka.
Ku dňu 4. september 2006 malo mesto Dolný Kubín 19636 obyvateľov, preto sa počet
poslancov mestského zastupiteľstva znížil z 25 na 19 v ďalšom volebnom období. Počas roka
2006 sa v Dolnom Kubíne narodilo 184 detí, zomrelo 133 občanov a dňa 31. decembra 2006
mal Dolný Kubín 19616 obyvateľov. V Dolnom Kubíne žilo 1529 občanov vo veku nad 65
rokov a 7155 detí.
Na úseku výstavby a životného prostredia mesto vybudovalo nové parkoviská,
chodníky, kruhové križovatky, ihrisko s umelým trávnikom na Kohútovom sade, prírodnú
pláž pri rieke Orave, park na Mokradi, telocvičňu ZŠ Nemocničnej, rekonštruovalo zimný
štadión, budovy základných škôl, zástavky mestskej autobusovej dopravy, námestie Slobody,
binárne hodiny, verejné osvetlenie, teplovodné rozvody atď. Mesto iniciovalo tvorbu
projektov, ktorými bolo možné získať finančné prostriedky z fondov Európskej únie. Na
úseku cestovného ruchu sa mesto prezentovalo na veľtrhoch v Bratislave, Poznani a Varšave.
Dolný Kubín sa významne aktivizoval v Euroregióne Tatry. Počas celého roka v meste vládol
čulý stavebný ruch. Nezamestnanosť sa naďalej znižovala. Miera nezamestnanosti v priebehu
roka 2006 klesla z 10% (934 nezamestnaných) na 7,95% (736 nezamestnaných). Dolný Kubín
mal 9258 ekonomicky činných obyvateľov.
Z iniciatívy oddelenia školstva MÚ bol založený Mestský mládežnícky parlament, tvorili ho
zástupcovia základných a stredných škôl v meste a prvýkrát sa zišiel dňa 23. februára 2006.
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Základná škola na ul. Nemocničnej ukončila pôsobenie, zlúčila sa so ZŠ na ul. M. Hattalu.
Dolný Kubín mal 2307 školopovinných žiakov, z toho 227 prvákov. Na základných školách
chýbali kvalifikovaní učitelia cudzích jazykov. Vo februári 2006 sa konal monitoring
vedomosti deviatakov, ktorý mal v budúcnosti nahradiť prijímacie pohovory na stredné školy.
Základné i stredné školy v meste vydávali školské časopisy, niektorí žiaci dosiahli vynikajúce
výsledky na olympiádach a v športových súťažiach. Združená stredná škola obchodu a služieb
v Dolnom Kubíne si pripomenula 120. výročie svojho založenia.
Kultúrne podujatia v meste sa konali denne. Medzi tradičné patrili: 52.
Hviezdoslavov Kubín, hudobný festival „Talenty pre Európu“, hudobný festival ZUŠ Ivana
Ballu, výtvarná Bohúňova paleta, cyklus koncertov Kubínska hudobná jeseň a Kubínska
hudobná jar, literárna Florinova jar, Kubínske divadelné dni, filmová prehliadka „Starcov
poklad 2006“, folklórne „Višegrádske Vianoce“, výtvarná „Vianočná pohľadnica“ atď.
Oravská galéria ponúkala návštevníkom výstavy diel významných výtvarných umelcov
v dvojmesačných cykloch. Ďalšie výstavné priestory vo Florinovom dome a Mestskom
kultúrnom stredisku ponúkali výtvarnú tvorbu detí, učiteľov, amatérskych výtvarníkov,
fotografov, rezbárov, výšivkárov a tkáčov, umeleckých remeselníkov a zberateľov. Oravská
knižnica Antona Habovštiaka pripravovala zaujímavé podujatia pre detí materských škôl,
žiakov základných a stredných škôl, besedy so spisovateľmi, prezentácie nových kníh a opäť
udelila titul „Priateľ knižnice“ dvom občanom mesta. Oravská knižnica v Dolnom Kubíne
podporovala a poskytovala priestor literárnemu klubu Fontána, v ktorom sa schádzali mladí
talentovaní dolnokubínski literáti. Doposiaľ vydali tri zborníky svojej tvorby. Kino Choč
uskutočnilo 287 večerných filmových predstavení, 46 detských, 15 školských a filmový klub
23 premietal filmy pre svojich členov.
PhDr. Leonard Vajdulák, riaditeľ ZUŠ P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne, sa stal prezidentom
ESTA – Združenia pedagógov sláčikových nástrojov Európy.
Členovia Klubu dôchodcov si v tomto roku pripomenuli 30. výročie založenia
klubu. Takmer ani jedno podujatie v Dolnom Kubíne sa nezaobišlo bez účasti členov klubu
dôchodcov a mestskej organizácie Slovenskej jednoty dôchodcov. Obľubovali kultúrne,
športové a iné spoločenské podujatia, zaujímali sa o výstavbu v meste. Medzi ďalšie výročia
patrili: 140. rokov narodenia spisovateľa a vzdelanca Ladislava Nádaši Jégého, 130. výročie
narodenia Jána Ťatliaka, 10. ročník Dňa narcisov, 10. ročník hudobného festivalu „Talenty
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pre Európu“, 10. ročník výtvarnej súťaže Bohúňová paleta, 10. ročník benefičných koncertov
VÚB pre nemocnicu.
Nemocnica s poliklinikou v Dolnom Kubíne bola úspešná v projekte budovania
medicínskych sál, ktorý zaručoval takú úroveň ústavu, aká sa požadovala v Európskej únii.
V Nemocnici s poliklinikou L. N. Jégého vybudovali novú jednotku intenzívnej starostlivosti
a heliport. Počas roka sa v dolnokubínskej pôrodnici narodilo 571 detí. V Dolnom Kubíne
bolo 693 poberateľov sociálnych dávok a jednorazové dávky dostalo 240 občanov v hmotnej
núdzi.
Mestská polícia riešila 1931 priestupkov, čo bol nárast o 146 oproti minulému
roku. Dobrú službu pri objasňovaní priestupkov a vandalizmu robilo šesť kamier, ktoré
monitorovali najfrekventovanejšie námestia, ulice, križovatky a kolonádový most.
Na úseku športu naše mesto vynikajúco reprezentovali P. Kokoška, P. Tatarka, K.
Mudroňová, P. Mudroň, J. Lonská, P. Podstrelený, P. Janíček, M. Janíček, P. Lupák, P.
Sládek, M. Vajdík, L. Kaco, J. Trnovská, R. Chmelík, basketbalový oddiel mužov a kadetov,
atletický oddiel Orava Dolný Kubín, kickbox club a mestský futbalový oddiel mužov. Konali
sa tradičné športové podujatia ako ocenenie najlepších športovcov roka 2006, Cena fair play
MUDr. Ivana Chodáka, plavecký Žinčicový pohár, tenisový Dolný Kubín Cup, Silvestrovský
turistický výstup na Choč. V Dolnom Kubíne sa konal 40. ročník zrazu turistov. Futbalisti
dostali nové ihrisko s umelou trávnatou plochou, rekonštruoval sa zimný štadión.

Vedenie mesta
Dňa 30. januára 2006 sa v mestskej časti Záskalie konalo stretnutie občanov so
županom Žilinského samosprávneho kraja Ing. Jurajom Blanárom. Stretnutia sa nezúčastnili
funkcionári vedenia mesta a tak podľa primátora Dr. Ľubomíra Bláhu tu odzneli niektoré
nekompetentné stanoviská, najmä v problematike opravy ciest a križovatiek v Dolnom
Kubíne. Na udalosť reagoval primátor vysvetlením v týždenníku Orava a informoval ako
rozvojový plán VÚC nadväzuje na rozvojové plány miest v Žilinskom samosprávnom kraji.
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Zasadnutia mestského zastupiteľstva v roku 2006 sa konali v dňoch 23.
februára, 27. apríla, 29. júna, 7. septembra, 20. septembra, 26. októbra, 14. decembra a 28.
decembra. Poslanci sa zaoberali nasledovnými interpeláciami:
-

osadiť malé smetné nádoby na trase od ul. Aleja Slobody po hypermarket Tesco po oboch

stranách,
-

rozšíriť možnosti parkovania aj na verejnom priestranstve, lebo v meste bol citeľný

nedostatok parkovacích miest pre automobily,
-

vybudovať komunikáciu ku garážam na ul. M. Hattalu,

-

opraviť „rozkopávky“ po rekonštrukcii rozvodov tepelného hospodárstva na sídlisku

Brezovec,
-

odchytiť túlavých psov po meste, zriadiť útulok pre túlavých psov na Brezovci v lokalite

bývalej kotolne,
-

vybudovať Dom smútku na Kňažej, odvodniť povrchové vody v mestskej časti,

vybudovať chodníky na Kňažej, odkanalizovať Nábrežie Oravy na Kňažej, zaviesť TV signál
pre príjem mestského televízneho vysielania na Kňažej,
-

odstrániť hanlivé nápisy na objekte bývalého Kovopolu pri železničnej stanici,

-

vybudovať chodník z ľavej strany hypermarketu Tesco smerom ku stanici,

-

upraviť a pokosiť ihrisko pri ZŠ Nemocničnej,

-

upraviť chodník po rozkopávkach na ul. M. Hattalu,

-

osadiť redardér na ul. SNP pri IV. Materskej škole,

-

zlepšiť parkovanie na ul. Hurbanovej a vyriešiť parkovanie nákladných vozidiel na

Bystreci,
-

posilniť policajnú ochranu, lebo počas víkendov narastá v meste vandalizmus zo strany

návštevníkov reštaurácií Kopačka a Orfeo,
-

opraviť nefunkčné verejné osvetlenie na Bysterci, kde bolo na niektorých úsekoch

nedostatočné osvetlenie ulíc,
-

upraviť vhodnejšie dobu prevádzky smetiska v Širokej, ktoré bolo otvorené len do 13.

hod.
-

vytýčiť cyklotrasu v inom priestore, nie popri rieke Orave, lebo občania sa báli

o zlikvidovanie oddychovej zóny popri Orave,
-

upraviť cestovný poriadok mestskej autobusovej dopravy tak, aby vyhovoval obyvateľom

Domova dôchodcov na Brezovci,
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-

neparkovať v zimných mesiacoch pred Domovom dôchodcov na Brezovci, lebo autá

znemožňovali odhrnutie snehu.
Dňa 19. októbra 2006 sa konal verejný hovor zástupcov mesta s občanmi
sídliska Brezovec v Základnej škole na Hattalovej ulici. Predseda mestskej časti Ing. Anton
Krákorník v úvode informoval o činnosti mestského výboru v roku 2006 a plánoch na rok
2007, medzi ktoré patrili ďalšie úpravy chodníkov, Námestia Jána Vojtaššáka, detských
ihrísk, vybudovanie parkoviska pri NsP. Podľa slov primátora sa za ostatné volebné obdobie
podarilo splniť len 80% plánovaných akcií. Prepojenie ulice Štrbičného járku s Brezovcom sa
nepodarilo vybudovať pre vleklé majetkové vysporiadanie pozemkov s ich vlastníkmi.
Obyvateľov zaujímali možnosti výstavby rodinných domov, garáži, úprava zelene, odvoz
komunálneho odpadu, parkovacie možnosti, nedostatočná zimná údržba, nedostatočné
odvodnenie chodníkov a komunikácii (počas dažďov voda dostatočne neodtekala) atď.
Kancelária prvého kontaktu na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne fungovala
12 mesiacov a Dolnokubínčania boli zatiaľ spokojní. Najmä starší ľudia si pochvaľovali, že
nemuseli chodiť po schodoch z kancelárie do kancelárie. Občania tu mali k dispozícii rôzne
tlačivá napr. k vydaniu súpisného čísla, k drobným stavebným úpravám, na výrub drevín,
k prideleniu nájomného bytu, k povoleniu hudobnej produkcie, daňové priznania k dani z
nehnuteľností, k dani za psa, známku pre psa, za komunálny odpad, k dani za ubytovanie, k
rybárskym lístkom a pod.
Dňa 25. januára 2006 sa primátor mesta Dolný Kubín PaedDr. Ľubomír Bláha
stretol so starostom družobnej komúny Egebjerg v Dánsku Morgensom Johansenom, aby sa
dohodli o ďalšej vzájomnej spolupráci. Dohodli sa na kontaktných stretnutiach počas leta
2006. Po reforme verejnej správy v Dánsku v roku 2006 sa komúna Egebjerg stala súčasťou
väčšej komúny Svendborg.
Tohtoročné Dni mesta navštívili zástupcovia družobných miest s mestom Dolný Kubín.
Spolupráca s maďarským Egrom sa traduje už 30 rokov. Primátor mesta Dolného Kubína
a zástupca mesta Eger Rafael Santosi podpísali zmluvu o ďalšej vzájomnej spolupráci, aby
získali oficiálny doklad k žiadosti o granty z európskych fondov v rámci cezhraničnej
spolupráce. Jednalo sa o oblasť cestovného ruchu a využívanie geotermálnych vôd, o ktorom
má Eger bohaté skúsenosti.
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Voľby do Národnej rady SR
Predčasné voľby do Národnej rady SR sa konali dňa 17. júna 2006. Medzi
kandidátmi boli títo Dolnokubínčania: Peter Markovič za SDKÚ – DS, Eva Lofajová za
Slobodné fórum, Ján Kapala za KDH, Vladimír Pavelka za ĽS – HZDS, Peter Kubačka
a Antom Martvoň za SMER.
Dňa 3. mája 2006 sa v kine Choč uskutočnilo prvé zasadnutie volebných okrskových komisií,
ktorých bolo 18 a pracovalo v nich 154 členov. V okrskových komisiách malo zastúpenie
desať politických strán. Členovia zložili a podpísali volebný sľub.
Výsledky volieb do Národnej rady SR v meste Dolný Kubín bolo nasledovné: počet
oprávnených voličov v meste Dolný Kubín bol 14972, volieb sa zúčastnilo 8325 voličov
(55,6%), platných hlasov bolo 8236, z toho 2664 voličov dalo hlasy politickej strane SMER
(32,55 %), 1647 volilo SDKÚ (20,15 %), 960 volilo SNS (11,73 %), 29 volilo SMK (0,35 %),
611 volilo HZDS – ĽS (7,46 %), 1172 volilo KDH (14,32 %), 345 volilo KSS (4,22 %), 413
volilo Slobodné fórum (5,05 %) a 166 volilo ANO (2,03 %).
Peter Markovič z Dolného Kubína sa stal poslancom NR SR za SDKÚ – DS. Za svojho
asistenta si vybral Pavla Turčinu z Dolného Kubína, študenta Národohospodárskej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Voľby primátora a poslancov mestského zastupiteľstva
V Dolnom Kubíne kandidovali na miesto primátora: Mgr. Michal Sporina ako
nezávislý, PaedDr. Ľubomír Bláha ako nezávislý kandidát, Ing. Ivan Budiak za SDKÚ –
DS, ĽS – HZDS a SMER – SD a Ing. Peter Florek za KDH. Výsledky volieb primátora
mesta Dolný Kubín boli nasledovné: Ivan Budiak dostal 4010 hlasov, Ľubomír Bláha 2255
hlasov, Peter Florek 500 hlasov a Michal Sporina 280 hlasov. Primátorom mesta Dolný Kubín
sa stal na ďalšie štyri roky Ing. Ivan Budiak. Do primátorského kresla sa vrátil po 8 rokoch.
Kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva bolo 98, mestské zastupiteľstvo malo mať
19 kandidátov, čiže o 6 menej ako v predchádzajúcom volebnom období. Medzi kandidátov
pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva patrili: Ing. Adriana Adamcová, Ing. Igor
Badáň, PaedDr. Jozef Bajčičák, Mgr. Ján Baňas, Daniela Bašistová, Ing. Ľudovít Behula,
Stanislav Bernolák, Ján Briestenský, Ing. Milan Čellár, Ing. Jozef David, Ing. Tibor Demeter,

9

Ing. Katarína Demeterová, Jozef Dibdiak, Ing. Pavol Dibdiak, Ing. Peter Drozd, Ing. Milan
Ďaďo, Ing. Peter Florek, Štefan Florek, Gabriela Floreková, Richard Fulier, Ing. Eduard
Grácik, MUDr. Juliana Gregová, RSDr. Pavol Hajdúk, Pavol Halaša, Janka Halašová, Ing.
Vladimír Handák, Pavol Heško, Ing. Jana Hlinická, Pavol Holubčík, Karol Hromádka, MUDr.
Eva Hrudová, PaedDr. Jozef Hunčaga, Zdeno Chmelan, Vladimír Jandura, Mgr. Juraj Jonák,
Ing. Michal Kavuliak, Otília Kočalková, RSDr. Alojz Korbeľ, Miroslav Kosmeľ, Jozef
Kotvas, Mgr. Alexander Kováč, MUDr. František Kováčik, Ing. Rastislav Kováčik, Vladimír
Kozáčik, Ing. Anton Krákorník, Ing. Juraj Kubas, Mgr. Martina Kucharská, MUDr. Metod
Kulich, Vladimír Kuteš, Anna Kvasová, Matúš Lakoštík, Michal Lavrík, Mgr. Boris Lettrich,
Pavol Líška, Eva Lofajová, Mgr. Jozef Macík, Ing. Vladimír Macko, Ing. Miroslav Málik,
Ing. Jozef Manco, Ing. Anton Martvoň, Mgr. Anton Martvoň, Mgr. Milan Migo, Ing.
Vladimír Mišala, Mgr. Ľudovít Matejčík, Mgr. Roman Matejov, Ing. Tatiana Nesvadbová,
Ing. František Okoličáni, Ing. Alojz Oparty, Ing. František Oravec, Adriana Osadská, Ing.
Peter Ostrihoň, Zlatko Paľko, Pavol Pachník, PaedDr. Ján Pečeňák, Ladislav Pecháček, Ing.
Dalibor Pelach, Dušana Podskubová, Ing. Anton Povalač, Mgr. Martin Pukáč, Ján Ráclavský,
Ing. Rudolf Salcer, Ing. Vladimír Salva, Ing. Alena Skirčáková, RSDr. Ján Sporka, Mgr.
Ladislav Svrčan, Ing. Ján Šimún, MUDr. Juraj Štefák, MUDr. Peter Šulej, MUDr. Jozef
Tholt, Ing. Peter Tomáň, MVDr. Emil Tomášek, Ing. Zdena Trnková, Mgr. Gustáv Turčina,
Viera Turzová, Ľubomír Ťažandlák, Ing. Stanislav Vilček, Július Zelina a Mgr. Peter Zemko.
Za poslancov mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne boli zvolení: Pavol Heško, Ján
Briestenský, Juraj Jonák, Ľudovít Behula, Ján Šimún, Roman Matejov, Jozef Bajčičák,
Juraj Štefák, Anton Krákorník, Eva Hrudová, Metod Kulich, Gustáv Turčina, Peter
Šulej, Dalibor Pelach, Boris Lettrich, Peter Ostrihoň, Karol Hromádka, Alena
Skirčáková a Ján Pečeňák. Ustanovujúce mestské zastupiteľstvo sa konalo dňa 28.
decembra 2006 v MsKS v Dolnom Kubíne.
Percentuálne zastúpenie politických strán v mestskom zastupiteľstve Dolného Kubína bolo
nasledovné: SDKÚ – DS 42,11%, SMER – DS 21,05%, ANO, PS 10,53%, KDH 10,53%,
SNS 5,26%, HZD 5,26% a SNS 5,26%.
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Výstavba a životné prostredie
Pozostatky ľudovej jedálne v Dolnom Kubíne už niekoľko rokov kazili
estetický pohľad na Dolný Kubín pri križovatke na Radlinského ulici. Oddelenie výstavby
a životného prostredia Mestského úradu v Dolnom Kubíne usilovalo o odstránenie opustenej
a znečistenej stavby – ruiny. V tomto roku sa podarilo opustenú stavbu odstrániť.
Na úseku skrášľovania verejného priestranstva mesto Dolný Kubín investovalo okolo 700
tisíc Sk. Zrekonštruovali zástavky mestskej autobusovej

dopravy na Banisku, Mokradi

a Kňažej, zakúpili dvadsať nových odpadových košov na odpad z domácnosti a desať na psie
exkrementy, vytvorili sedem nových miest na separovaný zber na sídliskách, jedno
oddychové miesto pri rieke Orave neďaleko daňového úradu a osadili 45 nových lavičiek. Na
Ulici Odbojárov v Dolnom Kubíne (Brezovec) bolo vybudované nové parkovisko s 22
parkovacími miestami. Na ulici Aleja Slobody bola do konca novembra 2006 vybudovaná
kruhová križovatka.
V meste boli vybudované dve kruhové križovatky, ktoré zlepšili bezpečnosť
chodcov i automobilovej premávky. Jedna bola vybudovaná pri gymnáziu na Ul. Aleja
Slobody a druhá na štátnej ceste I/70, kde sa premávka križovatky riadila semaformi.
Neprehľadnosť križovatky tu spôsobovala časté dopravné nehody.
Prostredníctvom vybudovanej časti Metropolitnej datovej siete začalo od 1.
marca 2006 televízne vysielanie v mestských častiach Záskalie, Mokraď a Kňažia. Záujem
prejavilo 140 rodín, mali možnosť prijímať 9 TV programov STV 1, STV 2, Markíza, JOJ,
TA3, Óčko, ČT 1, ČT 2, Prima. V lete bolo pripojené aj vysielanie mestskej televízie
Infoštúdia. Ako veľkonočný darček dostali promo vysielanie programov Viasat Explorer
a Viasat History. V jesenných mesiacoch sa počet programov rozšíril na 34 v štyroch
programových balíkoch (mini, klasik, super, maxi). O poskytovanej skladbe programových
balíkov rozhodovali občania. Budovanie MDS v Dolnom Kubíne bolo súčasťou projektu,
realizáciu zabezpečovala firma Tehos.
Zimnú údržbu ciest v meste zabezpečovala firma Technické služby. Spolupracovala
s firmou Hydroekol, Agrodružstvom Oravská Poruba a Riline z Ružomberka. Počas zimy
minuli 1200 ton posypového materiálu (štrk a soľ). Prácu im komplikovali zle zaparkované
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autá na Malom Bysterci, Brezovci, uliciach Hattalovej, Hamuljakovej a Štúrovej. V meste bol
nedostatok parkovacích miest a vodiči parkovali aj na chodníkoch.
V priestoroch bývalého autoparku vojenských kasárni v Dolnom Kubíne
prebiehali demolačné práce. Potom začala výstavba ďalšieho hypermarketu - obchodného
domu Lídl.
Počas mesiaca júna 2006 bola obnovená fasáda na rímskokatolíckom kostole
sv. Kataríny Alexandrijskej. V jesennom období bola v okolí kostola položená nová zamková
dlažba. Neskorogotický rímsko-katolícky kostol Svätej Kataríny Alexandrijskej v Dolnom
Kubíne patril medzi národné kultúrne pamiatky na Slovensku.
Od júna do októbra 2006 pokračovala rekonštrukcia verejného osvetlenia
v Dolnom Kubíne. Týkala sa výmeny 400 lámp. Staré svietidlá nahradili moderné,
univerzálne, charakteristické nízkymi nákladmi na údržbu s odolnosťou voči vandalizmu.
Obnova verejného osvetlenia bola rozdelená do jedenástich lokalít – ulíc Janoškovej,
Nemocničnej, Chočskej, Obrancov mieru, Športovcov, Okružnej a ďalších. Technické služby
mesta Dolný Kubín vykonali obnovu verejného osvetlenia v deviatich lokalitách a spoločnosť
Pema s.r.o. v dvoch lokalitách. Jednalo sa o výmenu svietidiel, opravy stožiarov, rozvádzačov
a príslušenstva. V lete bolo zrekonštruované Námestie Slobody na Bysterci výmenou
dlažby. Stará dvadsať-ročná dlažba bola polámaná a krušila sa na štrk. Novú podobu dostali aj
binárne hodiny, ktoré zničili vandali. Stavebná firma Ivana Zubaja dláždila chodníky v meste.
Na sídlisku Brezovec na ulici Ľ. Štúra boli vybudované schody medzi bytovkami a pre
mamičky s deťmi osadili v parku lavičky a preliezačky. Dňa 28. augusta 2006 bol slávnostne
odovzdaný do užívania zimný štadión po rekonštrukcii. Renovácia sa týkala ľadovej plochy,
betónového podkladu, nového systému chladenia, pribudli nové mantinely a plexisklá. Na
rekonštrukciu sa podarilo získať finančné prostriedky z Európskych fondov – z programu
Intereg III., Čechy – Slovensko, v spolupráci s českým mestom Limařov.
V júli 2006 dal Slovenský vodohospodársky podnik vybudovať v Dolnom
Kubíne prírodnú pláž na brehu Oravy od Sihoti po reštauráciu Kopačka, dlhú 200 metrov
a širokú 4-5 metrov. Dôvody úpravy koryta a brehu rieky boli viaceré – zabrániť prípadným
povodniam, vodnej erózii brehu, poškodeniu cesty na Gäceľ a využiť miesto na rekreačné
účely.
Mesto rozhodlo o vybudovaní AquaRelaxu (aquaparku) v Dolnom Kubíne na ploche 10500
m2 na Bysterci. Medzi plavárňou a riekou Orava bolo navrhnuté rozšírenie krytých bazénov,
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vyplávací bazén s celoročnou prevádzkou a otvorené letné bazény s potrebnou technickou
vybavenosťou. Počas roka bola spracovaná projektová dokumentácia aquaparku pre vydanie
územného rozhodnutia. V mesiacoch november a december 2006 boli zabezpečované
vyjadrenia dotknutých organizácií štátnej správy a úradu pre vydanie stavebného povolenia
a uskutočnilo sa niekoľko stretnutí s odborníkmi na stavebnú a technologickú časť aquaparku.
Mesto schválilo založenie spoločnosti Aqua Kubín pre výstavbu aquaparku. V poslednom
decembrovom týždni 2006 dostalo mesto vyjadrenie k projektovej dokumentácii aquaparku
od úradu životného prostredia, kde bolo konštatované, že v rámci povoľovacieho procesu táto
stavba podlieha zisťovaciemu konaniu podľa zákona NR SR č. 24/2006 o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie v platnom znení. Financovanie výstavby aquaparku bolo možné
zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
V mestskej časti Mokraď pri kaštieli mesto vybudovalo park, ktorý žiadali
občania tejto mestskej časti. Mohli si tu posedieť na lavičkách. V ďalšej etape sa malo
budovať aj detské ihrisko.
Firma TEHOS, ktorá je v Dolnom Kubíne dodávateľom tepla, pokračovala
v rekonštrukcii teplovodných rozvodov na sídlisku Bysterec. Rozkopávky sa ukončili do
konca augusta. Výška investície je 145 miliónov Sk, z toho 65 mil. Sk bolo určených na
kotolňu a zmenu vykurovania zemným plynom na biomasu. Na túto investičnú akciu bol
schválený firme Tehos nenávratný príspevok z fondov EÚ a štátneho rozpočtu vo výške 38
miliónov Sk.

Hospodárenie a rozpočet mesta
Mesto hospodárilo ako samostatná právnická osoba. Rozpočet na rok 2006 bol
schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 221/2005 ako vyrovnaný s príjmami
a výdavkami vo výške 181.088 tisíc Sk. Počas roka 2006 prešiel viacerými úpravami, čím
boli navýšené príjmy i výdavky na 306.642 tis. Sk. K 31. decembru 2006 mesto dosiahlo
príjmy vo výške 345.278 tis. Sk, výdavky 321.187 tis. Sk, t. j. prebytok hospodárenia vo
výške 23.407 tis. Sk.
Vnútorne je rozpočet členený na bežný, kapitálový a na finančné operácie. Na
dosiahnutých bežných príjmoch v roku 2006 vo výške 270.326 tis. Sk sa podieľali daňové
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príjmy čiastkou 175.455 tis. Sk, nedaňové príjmy 18.565 tis. Sk, granty a transféry 70.748 tis.
Sk a príjmy rozpočtových organizácií 5.557 tis. Sk. V oblasti kategórii dane z príjmov
a kapitálového majetku bolo plnenie na 107 % t. j. 148.136 tis. Sk. Túto kategóriu príjmov
tvoril príjem z nového systému financovania obcí a VÚC tzv. fiškálna decentralizácia.
V kategórii dane z majetku (daň z nehnuteľností) bolo vykázané plnenie na 102 % t.j. 15.773
tis. Sk. Prekročenie tejto položky bolo spôsobené tým, že boli uhradené niektoré nedoplatky
z minulých rokov. V súvislosti s novým zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku
sa vytvoril priestor na zvýšenie a stabilizáciu vlastných finančných zdrojov nevyhnutných na
zabezpečenie úloh, ktoré plnia orgány územnej samosprávy. V roku 2006 bolo vydaných
6688 výmerov, z toho 6192 výmerov pre fyzické osoby. V kategórii dane na tovary a služby
je vykázané plnenie vo výške 11.546 tis. Sk (105 %). V štruktúre týchto príjmov bolo
priaznivé plnenie na položke daň za psa (evidovaných je 588 psov v meste), daň za
ubytovanie (31 subjektov poskytovalo odplatne ubytovanie), daň za užívanie verejného
priestranstva. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa plnil na
104 %. Bolo vydaných 9145 platobných výmerov, z toho pre fyzické osoby 8117. Položka iné
dane za tovary a služby zahŕňala nedoplatky za už zrušené dane (poplatok za predaj alkoholu
a tabakových výrobkov, zo vstupného a lokalizačný poplatok). Príjem z miestnej dane za
užívanie verejného priestranstva bol rozpočtovaný vo výške 283 tis. Sk, plnenie je vo výške
314 tis. Sk. Občania užívali verejné priestranstvo na poskytovanie služieb, umiestnenie
stavebných zariadení alebo materiálu, prenosných garáží, reklamných putačov, dočasné
parkovanie motorových vozidiel, umiestnenie sezónnych terás a príležitostný ambulantný
predaj (tržnica). V štruktúre príjmov došlo k naplneniu rozpočtu u príjmov z podnikania
a z vlastníctva majetku (102 %). Tvorili ich príjmy z penájmu pozemkov, nebytových
priestorov, bytov a pod. Do skupiny administratívnych a iných poplatkov a platieb (13.245 tis.
Sk) patrili poplatky za matričnú činnosť, osvedčovanie fotokópii a podpisov, rybárske lístky,
výrub stromov, povolenie reklám, výherných hracích prístrojov, rozkopávky a pod. V skupine
pokuty vybraté mestskou políciou 243. tis. Sk, pokuty vyrubené Obvodným úradom 68 tis.
Sk, pokuty za nesplnenie oznamovacej povinnosti 66 tis. Sk a pokuty vyrubené majetkovoprávnym oddelením 82 tis. Sk. Do skupiny nedaňové prjimy patrili príjmy za materské školy,
opatrovateľskú službu, stravné v klube dôchodcov, odpredaj prebytočného majetku, úroky
z účtov, náhrady poistného plnenia, refundácie z minulých rokov, odvody z výťažkov
stávkových kancelárii a pod. Granty a transféry vo výške 70.748 tis. Sk dostalo mesto od
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Krajského stavebného úradu, Krajského školského úradu, Ministerstva VaRR SR, Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny, MPSVaR SR, MV SR, MK SR, Krajského úradu,
Európskeho sociálneho fondu, MF SR, Úradu vlády SR a Obvodného úradu. Tieto účelové
prostriedky sa použili na Spoločný stavebný úrad, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania,
rodinné prídavky, sociálne zariadenia Kotva a Šanca, matričné oddelenie, kultúrne poukazy,
kanceláriu prvého kontaktu, životné prostredie, aktivačné práce, absolventskú prax, dopravné
školám, vzdelávacie poukazy, stravné a štipendium, dotácie školám, sociálne zabezpečenie,
komunitnú sociálnu prácu, hlásenie pobytu občanov a register, cestnú dopravu, ZUŠ P. M.
Bohúna, projekt Infovek, komunálne voľby a chránenú dielňu MsP. Kapitálové príjmy boli
dosiahnuté vo výške 25.176 tis. Sk (plnenie na 150 %). Na plnení kapitálových príjmov sa
podieľali predaje objektu v bývalých kasárňach, budovy na ul. S. Nováka, 17 unimobuniek,
prebytočného majetku a pozemkov. Okrem kapitálových grantov mesto získalo darom
finančné prostriedky na sociálny taxík 300 tis. Sk od Ing. Ondreja Škvarku, Antónie
Škvarkovej a spoločnosti Elkop s. r. o. v Dolnom Kubíne.
Rozpočet výdavkov bol plánovaný vo výške 304.991 tis. Sk, v skutočnosti sa
čerpal vo výške 320.464 tis. Sk, čím predstavovalo plnenie na 105%. Výdavky sa delili na
bežné a kapitálové. Výška čerpania rozpočtovaných bežných výdavkov za rok 2006
predstavovala čiastku 248.595 tis. Sk. Výdavky verejnej správy vo výške 29.644 tis. Sk
predstavovali plnenie na 106 %, v tomto oddiely boli výdavky na výkon samosprávy vo výške
26.566 tis. Sk (102 %). Výdavky na spoločný obecný úrad predstavovali 1.111 tis. Sk
(alikvotná časť výdavkov pripadajúcich na mesto Dolný Kubín). Výdavky na policajnú službu
(MsP) predstavovali 5.087 tis. Sk (98%), na požiarnu ochranu v meste 288 tis. Sk (83%) –
náklady

v mestských

častiach

Záskalie,

Mokraď

a Kňažia

(zbrojnice).

Výstavba

predstavovala výdavky na úhradu sanácie svahu pri garážach na Banisku. Cestná doprava
zahŕňala horizontálne dopravné značenie, údržbu lavice v Záskalí, náter kolonádového mosta,
opravu lavice do Jelšavy a pri ihrisku, opravu zástavok mestskej autobusovej dopravy na
Banisku, Bysterci, Mokradi a Kňažej, opravu zábradlí a zvodidiel pri Všeobecnej zdravotnej
poisťovni, na ul. Pelhřimovskej, Na Sihoti, opravu reťazí na Hviezdoslavovom námestí,
príspevok na bezplatnú dopravu MAD pre bezpríspevkových darcov krvi, údržbu vysprávok
na miestnych komunikáciách, zimnú údržbu ciest a komunikácií, odstraňovanie snehu
a odvoz snehu. V položke cestovný ruch boli výdavky na účasť na výstavách Slovakiatuor, v
Poznani a Varšave, propagačný materiál a prenájom kamery od OFZ a. s. Istebné. Nakladanie
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s odpadmi, odpadovými vodami a znížením znečisťovania predstavovali úhrady súvisace
s čistením verejného priestranstva, zberom, triedením

a uložením odpadu, prevádzkou

verejnej kanalizácie, deratizáciou kanálových zberačov, cestných vpustí a čistením vodných
tokov a kanalizácie v meste. Ďalšie výdavky sa týkali bývania, občianskej vybavenosti,
zásobovania vodou, prevádzky fontány na Hviezdoslavovom námestí, verejného osvetlenia,
prevádzky verejných WC, Mestských športových zariadení, športových podujatí. Mesto
prispelo na činnosť športovým klubom a telovýchovným jednotám – horolezeckému klubu
James, basketbalovému klubu, volejbalovému klubu, plaveckému klubu, Kick boxu klubu,
I.M.P.-A FS Dynamic, hokejovému klubu, stolnotenisovému klubu, MPK, ŠK WLC Elkop,
TJ Orava, ŠK Meteor, MFK, MsKS, OZ Fénix, Úsmev ako dar, Píšťalka, Fórum života,
folklórnej skupine Orava, folklórnemu súboru Rosička, divadelnému ochotníckemu súboru,
Oravskej knižnici A. Habovštiaka, filmovému klubu, ZO SZPB, OOS, ZUŠ. Mesto sa staralo
o údržbu pamätníkov a prispelo finančne na publikácie Petrovi Šterlingovi, Vladimírovi
Medzihradskému a Petrovi Hubovi, prevádzku Infoštúdia, prispelo cirkvám a náboženským
združeniam. Medzi ďalšie výdavky patrili prostriedky na predškolské zariadenia (MŠ),
základné školy, ZUŠ, stravovanie v školských jedálňach, Klube dôchodcov, pomoc občanom
v núdzi, sociálne zariadenia, sociálne služby. Z kapitálových výdavkov boli vybudované
bezbariérový vstup do mestského úradu, chodníky a komunikácie na Banisku, ul. ČSA, Aleja
Slobody, Záskalí, Medzihradnom, inžinierske siete k 34 b. j., nájomnej bytovke, rekonštrukcia
verejného osvetlenia, multifunkčné ihrisko pre plážový volejbal, rekonštrukcia školských
budov a pod.
Plnenie rozpočtu finančných operácií predstavovalo plán 43.030 tis. Sk,
v skutočnosti 49.776 tis. Sk (111%). Audit hospodárenia Mestského úradu vykonala Ing.
Mária Kurcinová. Majetok mesta Dolný Kubín predstavoval hodnotu v NC: 675.388.205.81
Sk a ZC: 607.246.820,28 Sk. Majetok školstva predstavoval v NC: 255.476.916,49 Sk a ZC:
154.183.895,14 Sk.

Podnikanie, obchod, služby
Lyžiarske stredisko Kubínska hoľa (vo výške 720 až 1396 m) vďaka dobrým
snehovým a klimatickým podmienkam pripravila lyžiarom vynikajúce služby. Návštevníci
mali k dispozícii novú štvormiestnu sedačkovú lanovku a sedem lyžiarskych vlekov
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v celkovej dĺžke 8470 m s prepravnou kapacitou takmer sedem tisíc lyžiarov za hodinu.
Lyžiarske trate boli v prípade potreby upravované aj technickým snehom. V blízkosti
zjazdovky sa nachádzajú veľkokapacitné parkoviská.
V bratislavskej Inchebe sa konal v dňoch 26.-29. januára 2006 XII. ročník
medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakia. Prezentovali sa tu regióny
Slovenska a každoročne aj mesto Dolný Kubín. Veľtrhu sa zúčastnila Andrea Filová
z oddelenia cestovného ruchu MÚ v Dolnom Kubíne a podľa jej vyjadrenia mali návštevníci
najväčší záujem o možnosti zimných športov, ubytovania, služieb a stravovania.
V dňoch 2. 2. – 5. 2. 2006 sa konali tri podujatia zamerané na podporu cestovného ruchu.
V dolnokubínskom City Hoteli Park sa uskutočnilo stretnutie
podnikateľov

v turistickom

ruchu

a Stretnutie

pracovníkov

malých a stredných

Turisticko-informačných

kancelárií. Na Kubínskej holi sa dňa 4. februára 2006 uskutočnil lyžiarsky pretek o Pohár
Interregu IIIA, zameraný na podporu propagácie turistickej infraštruktúry Dolnej Oravy – Ski
centra Kubínska hoľa.
Aj v roku 2006 rezonovala vo všetkých masmédiách problematika eurofondov. V Dolnom
Kubíne patrili medzi úspešných riešiteľov

Ľubomír Ťažandlák a Andrea Filová,

zamestnankyňa oddelenia regionálneho rozvoja MÚ. V priebehu jedného roka sa vydarili štyri
veľké štrukturálne projekty, jeden štrukturálny mikroprojekt, dva projekty z fondu sociálneho
rozvoja a jeden z ministerstva školstva. Európska únia riadila a koordinovala svoju činnosť
podľa tzv. sedemročného plánu. V roku 2006 končila a v roku 2007 mala začať nová etapa
trvajúca do roku 2013. Sedemročnica určovala, koľko ktorá krajina prispeje do rozpočtu
a koľko môže z rozpočtu čerpať. V rámci Národného strategického a referenčného rámca sa
prostriedky eurofondov delili medzi jedenásť operačných programov. Regionálny operačný
program

zahŕňal

životné

konkurencieschopnosť,

prostredie,

zdravotníctvo,

dopravu,

informatizáciu,

zamestnanosť,

vzdelávanie,

výskum,
sociálnu

vývoj,
inklúziu

a technickú pomoc. Mesto Dolný Kubín podalo napr. výzvu na vybudovanie Priemyselného
parku. Ak by bol projekt úspešný, nové pracovné miesta by získalo 350 ľudí. Ďalej skupina
odborníkov spracovávala projekt Aqua park Dolný Kubín - Aqua relax. Podieľali sa na ňom
ďalší odborníci z projekčnej kancelárie Ing. Jána Kubinu a Ing. Marián Smoleň, vedúci
oddelenia výstavby a životného prostredia MÚ v Dolnom Kubíne.
Mestské kultúrne stredisko začalo vo februári 2006 realizovať projekt pod názvom “Hranica
– iba čiara“, zameraného na propagáciu Dolnej Oravy ako centra cestovného ruchu. Jeho
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hlavným cieľom bolo predstaviť región, ktorý má v oblasti cestovného ruchu stále veľké
kapacitné rezervy, ale aj veľké možnosti na ďalší rozvoj a expanziu turizmu. Tradičnými
návštevníkmi nášho mesta boli turisti z Česka, Poľska a Maďarska.
Mesto Dolný Kubín sa v dňoch 26.-29. januára 2006 stalo hostiteľom jubilejného 40.
Slovenského a 4. Medzinárodného zimného zrazu turistov. Pre turistov Slovenska, Česka
a Poľska boli pripravené pešie trasy s dĺžkou 251 km a osem lyžiarskych vlekov s prevýšením
220-960 metrov. Predsedom organizačného výboru bol MUDr. Juraj Štefák. Večer bol pre
turistov pripravený v MsKS vibramový bál, country tancovačka, premietanie filmov
z turistických a horolezeckých výstupov.
Tradičný veľkonočný trh v Dolnom Kubíne sa konal na námestí Slobody a v priestoroch
MsKS. Predajcovia ponúkali tradičný tovar – medovníky, kraslice, textil, obuv, remeselné
výrobky, medovinu a podobne. Lákadlom bol tradičný autosalón, na ktorom sa prezentovali
viaceré automobilové firmy.
V máji 2006 otvorila firma Nový TopCar v Dolnom Kubíne na ulici Aleja Slobody vedľa
Pošty predajňu korejských automobilov zn. KIA, ktoré sa vyrábali v novom závode KIA
v Žiline. Medzi ponúkanými typmi boli Picanto, Cerato, Magentis, Carens, Carnival, SUV
Sportage aj iné automobily značiek Lublin 3, UAZ, GAZ, ARO a Honker. O výhodách
predaja a záruk imformoval záujemcov vedúci obchodu spoločnosti Nový TopCar v Dolnom
Kubíne Martin Stanovský.
V Dolnom Kubíne začala obnova bytového fondu s hlavným cieľom znížiť náklady na
bývanie a predĺžiť životnosť budov. Zatiaľ nesmelo a po troške, ale konkrétne prípady ukázali
úspory spotreby plynu a elektrickej energie. Majitelia bytov sa zamerali na výmenu okien za
plastové alebo drevené (eurookná) a zatepľovanie vonkajšieho obvodového plášťa bytoviek
(fasády).
Vedenie spoločnosti SAD v Liptovskom Mikuláši symbolicky odovzdalo nový autobus
primátorovi Dolného Kubín Ľubomírovi Bláhovi dňa 7. júla 2006. Autobus jazdil pre účely
mestskej hromadnej dopravy na trasách Beňová Lehota – Brezovec, Banisko – Kňažia. Celý
deň 7. júla 2006 prevážal cestujúcich zadarmo.
Firma VS - mont v areáli bývalého štátneho podniku ZVL na Kňažej v Dolnom Kubíne
zamestnávala 77 pracovníkov. Zaoberala sa výrobou nákladných automobilov s kapacitou od
1,5 m3 po 20 m3, prívesov na prevoz stavebných materiálov a jej ročný obrat predstavoval 300
mil. Sk. Deväťdesiat percent produkcie smerovalo do 16 štátov Európy. Materský závod fi.
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VS-mont bol v Lazoch pod Makytou pri Púchove. Dolný Kubín si vybrala pre tradíciu
strojárenskej výroby v tomto meste. Podľa vyjadrenia riaditeľa Jozefa Vetešku firma sa
stretávala s nedostatkom kvalifikovaných robotníkov zváračov. Školstvo by malo produkovať
také profesie, o aké je na trhu práce záujem. Pre nedostatok šikovných zváračov firma
vytvorila špičkové zváracie robotizované pracovisko vyrobené pre závod v Dolnom Kubíne,
ale obzerala sa aj po zváračoch z Ukrajiny. V tomto roku firma vybudovala novú lakovňu.
Spoločnosť KOBIT-SK, s.r.o. v Dolnom Kubíne je najväčším výrobcom a dodávateľom
zariadení na letnú a zimnú údržbu ciest a komunikácií na Slovensku. Obchodný sortiment
spoločnosti tvoria aj stroje na zber a odvoz komunálneho odpadu, transportná technika
a špeciálne nadstavby.
Správa a údržba ciest v Dolnom Kubíne sa starala o takmer 450 kilometrov ciest na Orave.
Cesty I. triedy tvorili 120 km, cesty II. triedy 86 km a cesty III. triedy okolo 240 km. SÚC
mala 34 strojov a počas uplynulej zimy použili 12 200 ton posypovej soli, kamenia a drte.
Súťaž AUTOSERVIS roka 2006 vyhrala spoločnosť IMPA, s. r. o. v Dolnom Kubíne,
autorizovaný predajca a servis vozidiel Škoda a autorizovaný servis vozidiel SEAT. Tradičnú
súťaž časopisu Nový Automagazín o najlepší autoservis a najlepšieho autoopravára roka
organizuje spoločnosť Alianz – SP s Agrokomplexom v Nitre. Výsledky boli vyhlásené na
autosalóne v Nitre. Riaditeľom spoločnosti IMPA Dolný Kubín bol Miroslav Jaroščák. Firma
pôsobila v Dolnom Kubíne od roku 1996. Od roku 1999 sa firma sústavne umiestňovala
v prvej desiatke súťažiacich spoločností. Motoristov zaujímalo, že firma poskytovala non-stop
pohotovosť.
Ján Smolka v Dolnom Kubíne, ako jediný na Slovensku, vyrábal plátna pre výtvarných
umelcov. Remeslu sa naučil od svojho svokra Juraja Schürgera, ktorý s akademickým
maliarom Ctiborom Belanom našli v knižnici Národnej galérie v Prahe starú receptúru na
výrobu špeciálneho náteru tzv. šepsu, ktorý sa nanášal na plátno. Používali ho talianski
a holandskí majstri. Ján Smolka si šeps vyrábal sám a bol rodinným tajomstvom. Na plátna
Jána Smolku kreslili umelci Mária Medvecká, Vincent Hložník, Milan Paštéka i Karel Gott.
Mal veľa záujemcov zo zahraničia. Výroba maliarskeho plátna bola náročná a pracná.
Medzi nové podnikateľské subjekty roku 2006 v našom meste patrili: AQUA KUBÍN, s. r. o.,
CABELL, s. r. o., FLATVISION, s. r. o., Gyn AT, s. r. o., KAMA – Real, S.R.O., Oravské
reality, s.r.o., SRIS s.r.o, system + 1 S.R.O., CATALLINE, s.r.o., ENDIAMED, s.r.o., 3D
REAL, s.r.o., AUDIOR, s.r.o, IK-STAV, s.r.o., L.S.a.,s.r.o., MANDY EGO, s.r.o.,
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RENOMIX, s.r.o., VKMF, s. r. o., Catering&Consulting, s. r. o., Gastro – Oftal – med, s. r. o.,
VIGAS, s. r. o., WELD-ZVAR, s. r. o., CORALL, spol. s. r. o., DAREL, s. r. o., DEFT
GROUP, s. r. o., KHK electric, s. r. o., A.D.O.S- - Nádej, s. r. o., ALARM, s. r. o., Endo –
Ped, s. r. o., JK – REZOSTAV, s. r. o., LASAN s. r. o., LED DISPLAY s. r. o., NIKA
NÁBYTOK – OK, s.r.o., PP – Projekt, s.r.o., T and spol. s.r.o., WOODMETAL, s. r. o. Svoju
činnosť ukončili firmy FONTANA spol. s. r. o., RENEX spol. s. r. o., MIHA, spol. s. r. o,
HCS spol. s. r. o. a BYTTHERMSTAV, s. r. o.

Dolný Kubín v Euroregióne
Dňa 9. marca 2006 sa v Dolnom Kubíne konalo zasadanie Euroregiónu Tatry,
aby prerokovalo materiály určené na XII. kongres Euroregiónu, ktorý sa konal nasledujúceho
dňa v Liptovskom Mikuláši. Zasadania sa zúčastnili riaditelia kancelárii Antoni Nowak,
Martin Galik, predsedovia Jozef Repaský, Vendelín Haber, primátor mesta Ľubomír Bláha
a Vladimír Medzihradský, člen komisie športu. Tohtoročný kongres Euroregiónu Tatry nebol
volebný ale bilančný. Euroregión v oblasti životného prostredia pokračoval v programe
monitoringu čistoty vôd, projekte o separovaní zberu, projektov budovania cyklotrás
v Liptovskom Mikuláši a Cesty okolo Tatier.
Koncom apríla 2006 sa v sídle Euroregiónu Tatry v Novom Targu stretli
členovia komisií kultúrnej, hospodárskej, športovej, mládeže, turistiky a cestovného ruchu.
Hodnotili turistickú sezónu 2006 a koncepciu spolupráce. Podporili akcie obcí a miest, členov
Euroregiónu Tatry, ktoré mali výrazne cezhraničný efekt. Pri projekte MiniEurópa (obce
Oravská Poruba a združenia Turist Orava Dolný Kubín) odstúpila poľská Limanová od
spolupráce. Nového partnera sa nepodarilo získať. Projekt Cesta okolo Tatier bol na poľskej
strane dobre financovaný.

Nezamestnanosť
Supermarket Tesco v novom roku prepustil 15% zamestnancov. Títo rozšírili
rady nezamestnaných. Prepustení boli veľmi sklamaní, mali pocit krivdy. Veď cez vianočné
a novoročné sviatky odviedli najviac práce. Na druhej strane všetci prepustení mali pracovnú
zmluvu na dobu určitú.
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Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne otvoril dňa 24. apríla 2006 pre
nezamestnaných nové informačno-poradenské stredisko (IPS). Klienti sa prostredníctvom
internetu mohli dozvedieť o možnostiach získania práce v krajinách Európskej únie. Súčasťou
strediska bol aj call-centrum, z ktorého si mohli záujemcovia zatelefonovať novému
potencionálnemu zamestnávateľovi. ÚPSVaR v Dolnom Kubíne v júni 2006 zriadila
kanceláriu prvého kontaktu pre nezamestnaných, v ktorej zabezpečovala klientom vybavenie
vecí bez toho, aby museli chodiť po kanceláriách úradu. Ďalšou službou bolo zavedenie
elektronického podávania žiadostí o prijatie do zamestnania. V novembri 2006 ÚPSVaR
v Dolnom Kubíne vytvoril vlastnú web stránku, na ktorej informoval o voľných pracovných
miestach v okrese, v Slovenskej republike a v štátoch EÚ. Záujemcovia tu našli tlačivá,
formuláre žiadostí, info o príspevkoch, nárokoch občanov a ďalšie novinky. Pracovné
uplatnenie cez útvar EURES našlo 278 ľudí. Najviac záujemcov o prácu bolo do Českej
repuliky, v Spolkovej republike Nemecko si našlo prácu 70 osôb. V roku 2006 začalo
podnikať s pomocou príspevku zo štátneho rozpočtu a Európskeho sociálneho fondu 88
občanov. Absolventskú prax u zamestnávateľov vykonávalo 84 absolventov. Vzdelávania pre
trh práce sa zúčastňovalo 44 občanov mesta.
K 31. marcu 2006 bolo v meste Dolný Kubín 934 nezamestnaných, z toho 21 vo veku
15-19 rokov, 247 vo veku 20-29 rokov, 205 vo veku 30-39 rokov, 275 vo veku 40-49 rokov
a 186 nad 50 rokov. V meste boli väčšími zamestnávateľmi spoločnosti: MIBA SINTER
Slovakia a. s. (355 zamestnancov), Elkop, s. r. o. (327), Glacier Slovakia, a. s. (294), SEZ a. s.
(253), Pekárne a cukrárne Rusina (195), Oravská vodárenská spoločnosť a. s. (169), UTILUX
s. r. o. (162), Ján Matis (152), SCAME – SK s. r. o (135), North Slovakia Camion s. r. o.
(120), Slovlepex s. r. o. (91), Správa a údržba ciest (80), Hydroekol s. r. o. (84), ORAVING
s.r.o (68), Technické služby mesta (67), I.M.P.A. s.r.o. (53), ITOSS s.t.o. (50), VS-Mint (48),
ZEM-KOVO s.r.o (48), Oravské výrobné družstvo (45), TEHOS s.r.o (45), Primalex Slovakia
s.r.o. (38), TS Geotherm s.r.o. (37), KAJO METAL s.r.o (35), Fontána, a.s. (32), Lezana s.r.o.
(32), MOBI – transport a.s. (30), JVPK SROS s.r.o. (27), Oravex s.r.o (27), Oravan družstvo
(24), SUNSOFT s.r.o. (22), Kobit-SK s.r.o. (21), STROJSROS s.r.o. (18).
V máji 2006 miera nezamestnanosti v meste Dolný Kubín predstavovala 10,1% (934 osôb).
V roku 2006 sa očakával pokles na 8,5%, lebo firmy Elkop, Key Plastic a Dana Fluid
Products avizovali rast počtu zamestnancov. Key Plastic zvýšil počet zamestnancov zo 121 na
233, Elkop zvýšil počet zamestnancov z 327 na 397, Utilux prijal ďalších 38 zamestnancov,
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Miba Sinter Slovakia zvýšila počet zamestnancov o 47, zamestnávala celkom 407 ľudí.
Naopak SEZ a. s. prepustila 33 zamestnancov a Glacier Tribometal Slovakia 7 zamestnancov.
Mesto Dolný Kubín realizovalo projekt aktivačných prác v roku 2006, zamestnalo 135
občanov a iné organizácie 86 občanov.
K 30. septembru 2006 dosiahla miera nezamestnanosti v Dolnom Kubíne 8,39 %, čo
predstavovalo 42 nezamestnaných vo veku 15-19 rokov, 202 nezamestnaných vo veku 20-29
rokov, 149 nezamestnaných vo veku 30-39 rokov, 221 nezamestnaných vo veku 40-49 rokov,
163 nezamestnaných nad 50 rokov. Spolu 777 nezamestnaných, z toho 336 mužov, 441 žien,
60 zdravotne ťažko postihnutých a 74 absolventov. Podľa vzdelania malo 38 nezamestnaných
ukončenú základnú školu, 274 bolo absolventov odborného učilišťa, 300 stredoškolákov
s maturitou, 11 s vyšším vzdelaním a 54 vysokoškolákov. Podľa dĺžky nezamestnaných do 3
mesiacov bolo 221, od 3 do 6 mesiacov 100, od 6 do 12 mesiacov 119, od 12 do 24 mesiacov
103 a nad 24 mesiacov 236 nezamestnaných. V meste žilo 9258 ekonomicky aktívnych
obyvateľov. Ku dňu 31. december 2006 mesto Dolný Kubín malo 736 nezamestnaných, čo
predstavovalo mieru nezamestnanosti 7,95 %. Koncom septembra 2006 bola v okrese Dolný
Kubín miera nezamestnanosti 9,82 % (1732 občanov).
V októbri 2006 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne zaznamenal
najpriaznivejší vývoj nezamestnanosti za ostatných 15 rokov.
Konzultačné a informačné centrum Edukos na Ťatliakovej ulici začalo v júni
2006 realizovať projekt 5P Centrum, ktorý je finančne podporený Európskym sociálnym
fondom. 5P znamenalo poradenstvo, pomoc, partnerstvo, práca, poznanie. Projekt bol
zameraný na

prorodinné,

motivačné,

rehabilitačno-relaxačné

a vzdelávacie

aktivity

s partnerskými a spolupracujúcimi inštitúciami: ÚPSVaR v Dolnom Kubíne, SČK v Dolnom
Kubíne, CVČ Domček, OZ Materské centrum Píšťalka, Agentúra podporovaného
zamestnávania Orava Plus a Združenie zdravotne postihnutých Orava. Úlohou Edukos bolo
monitorovanie situácie a snaha pomôcť nájsť optimálne riešenia v znižovaní nezamestnanosti
a zlepšovaní životných
zamestnaným

rodičom

podmienok rodičov s ich povinnosťami. Taktiež pomáhali
v zlepšovaní

vzájomných

vzťahov

medzi

zamestnancami

a zamestnávateľmi. 5P Centrum poskytovali kurzy – počítačový, jazykový, účtovníctvo,
osobný asistent.
Územný spolok Červeného kríža v Dolnom Kubíne rozbehol začiatkom marca
2006 projekt s názvom „Sektorový operačný program – Ľudské zdroje“, zameraný na podporu
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sociálnych a opatrovateľských služieb v domácom i európskom trhu práce. Určený bol
nezamestnaným a rizikovým skupinám obyvateľov, ako boli absolventi, ktorí na domácom
trhu práce nenašli uplatnenie, či ženy po hlavnom produktívnom veku, ktoré už neboli pre
zamestnávateľov natoľko zaujímavé. ÚSČK vybral 30 záujemcov v Dolnom Kubíne, ktorí
v kurzoch dostali prípravu na získanie práce v tomto odbore. Medzi aktivity projektu patril
napríklad komunikačný blok zameraný na rozvoj psychologicko-sociálnych zručností,
zvládanie konfliktov, odolnosť voči stresu, kultúru osobného prejavu a zvládnutie práce
s počítačom. Najväčším blokom bol kurz opatrovateľskej služby. Súčasťou bola aj jazyková
príprava z anglického alebo nemeckého jazyka.

Poľnohospodárstvo, záhradkárstvo, veterina, potravinárstvo
Januárové mrazy ( -28 stupňov C) spôsobovali poľnohospodárom starosti.
Oziminy síce dobre vyklíčili, ale počas mrazov aj vymrzli na viacerých miestach. Pod
vrstvou snehu sa vytvorili podmienky pre rozšírenie snežnej plesne. Mráz spôsoboval aj
problémy zvieratám, krmivo bolo zamrznuté, zamŕzali napájačky pre dobytok, zle sa
odstraňoval zamrznutý maštaľný hnoj a zimná nafta zamŕzala pri teplote -15 stupňov C. Tuhé
mrazy spôsobili aj uhynutie rýb v rybníkoch pod vyše polmetrovou vrstvou ľadu.
Podľa veterinárov sa najväčšie nebezpečenstvo výskytu vtáčej chrípky očakávalo vo februári
a marci 2006. Vírus totiž mohli rozšíriť sťahovavé vtáky, ktoré prilietali na jar. Regionálna
a veterinárna správa v Dolnom Kubíne mala vypracovaný pohotovostný plán pre prípad
vzniku aviárnej chrípky. Vykonávala monitoringy u uhynutého vtáctva, do ktorého boli
zainteresovaní všetci veterinárni lekári. Občanov informoval v tejto oblasti riaditeľ RVPS
v Dolnom Kubíne a MUDr. Katarína Ranostajová z Regionálneho ústavu verejného
zdravotníctva v Dolnom Kubíne.
Regionálna veterinárna a potravinová správa v Dolnom Kubíne kontrolou všetkých predajní
v meste zisťovala kvalitu ponúkaného tovaru pred Veľkou nocou. Inšpektori vylúčili
z predaja takmer dvetisíc závadných potravín (mliečnych výrobkov, cukroviniek, mäsa,
hlboko mrazených potravín, nealkoholických nápojov i alkoholu atď.). Predajcom udelili aj
blokové pokuty.
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V auguste 2006 bola otvorená záchytná stanica pre túlavé psy na Brezovci pri starej kotolni,
ale občania s ňou nesúhlasili. Tvrdili, že zavíjanie a štekot psov bude rušiť nočný pokoj.
Orava bol jediný región, ktorý ešte nemal takúto záchytnú stanicu. Na Brezovci bolo 6
kotercov. Psy v útulku boli najdlhšie 21 dní, kým sa našiel majiteľ, potom ho premiestnili do
útulku v Ružomberku alebo v Martine. Vybudovaním útulku sa v meste znížila možnosť, že
túlavý pes pohryzie občana.
Dňa 20. apríla 2006 prišiel do nášho mesta minister poľnohospodárstva SR Zsolt Simon
s cieľom informovať verejnosť o smerovaní pôdohospodárskej politiky Slovenska v súlade so
spoločnou pôdohospodárskou politikou EÚ. Podpredseda Regionálnej poľnohospodárskej
a potravinárskej komory v Dolnom Kubíne Milan Mišánik uviedol základné problémy
oravských poľnohospodárov, medzi ktoré patril pokles stavu dobytka a znížená produkcia
mlieka. Podľa ministra Simona to bol dôsledok vynegociovania kvóty. Pri prekročení limitu
vyprodukovaného mlieka by farmárov neminuli sankcie. Doporučoval oravským farmárom
uchádzať sa o navýšenie kvóty, respektíve možnosti produkcie mlieka. Hovorilo sa aj o nízkej
konzumácii mlieka žiakmi a programe rozvoja vidieka na roky 2007-2013.
Poľnohospodárske družstvo Bziny prevádzkovalo Dolnokubínčanmi obľúbený
Zverník v Záskalí na Kubínskej holi. Vyhľadávali ho rodiny s deťmi. Na ploche 97 hektárov
tu žilo cca 70 kusov jelenej zveri a 12 muflónov. Zaujímavosťou bola samica kozorožca.
Počítalo sa s rozšírením chovu o danielov. Predseda družstva Ing. Daniel Chomistek sa
vyjadril, že pretrvávali nezhody s vlastníkmi pôdy. Družstvo i majitelia chceli riešiť problémy
projektmi a dotáciami z eurofondov.
Správa katastra v Dolnom Kubíne sa v roku 2006 podieľala na vyhotovení
Registra obnovy evidencie pôdy, aby občania mali svoje vlastníctvo zapísané v pozemkovej
knihe. V Dolnom Kubíne bol pozemkový operát veľmi starý a tým pádom vlastníctvo
nevyhovujúce a neaktuálne. Vypracovanie registrov obnovy evidencie pôdy financoval štát,
ale prispievali naň aj občania – vlastníci, ktorí mali záujem o vysporiadanie pozemkov.
Účastnícky poplatok bol sto korún od výmery v extraviláne za každú parcelu do 5000 m
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a v intraviláne za každú parcelu do 400 m2. Register musel byť hotový do roku 2009.
Pavol Brezňan s manželkou Emíliou sa venovali pestovaniu exotického ovocia
- pomarančov, citrónov, mandarínok a banánov vo svojom skleníku pri rodinnom dome.
Dosahovali vynikajúce úspechy a úrodu zbierali okolo Vianoc.
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Školstvo a vzdelávanie
Dňa 30. júna 2006 bolo v Dolnom Kubíne 2406 školopovinných žiakov, z toho
229 prvákov. Dňa 4. septembra 2006 začalo nový školský rok v Dolnom Kubíne na
základných školách 2307 žiakov, z toho 227 prvákov. Základné školy v meste Dolný Kubín
boli dobré pripravené na školský rok 2006/2007, ale chýbali kvalifikovaní učitelia anglického
jazyka. Absolventi vysokých škôl pedagogických nemali záujem o učiteľské povolanie,
odchádzali za prácou do zahraničia alebo prijímali výhodnejšie (mzdové) pracovné ponuky.
Oddelenie školstva a mládeže Mestského úradu muselo prijať na učiteľské miesta pre
vyučovanie anglického jazyka aj stredoškolákov, ktorí mali štátne skúšky z jazyka. Riaditelia
základných škôl v Dolnom Kubíne na svojej porade dňa 30. augusta 2006 riešili ďalšie
vzdelávanie týchto učiteľov. V meste bolo päť základných škôl (ZŠ M. Kukučína, ZŠ M.
Hattalu, ZŠ J. Matúšku, ZŠ Kňažia a CZŠ A. Radlinského) a sedem materských škôl, ktoré
navštevovalo 659 detí.
Monitoring, previerka vedomostí žiakov deviateho ročníka z materinského jazyka (30
otázok) a matematiky sa na základných školách v meste konal dňa 7. februára 2006. Prvý raz
sa testovania zúčastnili aj žiaci so zdravotným postihnutím a poruchami učenia, ale dostali
o 100% času viacej ako zdraví žiaci. Matematikári si všimli, že jeden z 30 príkladov (výpočet
objemu valca) predbehol osnovy, lebo sa preberal až v druhom polroku. Takže nemal byť
zaradený do testovania. Žiaci hodnotili úlohy z matematiky ako ťažké. V budúcnosti by mal
monitoring celkom nahradiť prijímacie pohovory na stredné školy.
V marci 2006 sa v Domčeku CVČ konali okresné kolá olympiády z matematiky,
fyziky, chémie a biológie. Medzi víťazných Dolnokubínčanov v zoológii patrili Norbert
Nováček a Jakub Vojvoda, obidvaja zo ZŠ M. Hattalu, postúpili krajského kola.
Dňa 29. marca 2006 sa v internetovej kaviarni U novinára zišlo 60 tvorcov školských novín
a časopisov z celej Oravy na vyhlásení výsledkov súťaže o najlepší školský časopis. Bolo čo
obdivovať. Z dvanástich prihlásených časopisov sa vyberalo ťažko, lebo ich úroveň sa z roka
na rok zvyšuje. Na druhom mieste sa umiestnil školský časopis Mladé letá zo ZŠ M.
Kukučína. Zaujal jednoduchým, no krásnym logom, vyváženou obsahovou stránkou,
kvalitným papierom a fotkami.
Oravské kolo výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“, do ktorej sa prihlásili žiaci z 23 škôl
Oravy a zaslali 273 výtvarných prác, vyhodnotila odborná porota začiatkom apríla 2006
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a vybrala do celoslovenskej súťaže najlepšie. Medzi víťazmi boli dolnokubínski žiaci: Ján
Vician (MŠ Obrancov mieru), Nina Franková (MŠ Obrancov mieru), Natália Škombárová
(ZŠ Nemocničná), Roman Paluga (ZŠ J. Matúšku). Z nepostupujúcich výtvarných prác boli
vytvorené výstavy na ZŠ Nemocničnej, v Okresnom osvetovom stredisku a v niektorých
kultúrnych domoch v oravských mestách a obciach.
Hvezdáreň v Žiline usporiadala v dňoch 20.-21. apríla 2006 krajské kolo astronomickej
vedomostnej súťaže pod názvom „Čo vieš o hviezdach?“ V silnej konkurencii sa dobre
umiestnili Aneta Pinteková zo ZŠ Nemocničnej a Peter Svrček z Gymnázia P. O.
Hviezdoslava. Postúpili do celoslovenského kola, ktoré sa konalo v dňoch 7.-8. júna 2006 vo
hvezdárni v Hurbanove.
Domček CVČ usporiadal dňa 29. apríla 2006 tretie kolo automodelárskej súťaže I. M. P.-A.
Cup o pohár riaditeľa CVČ. Súťaže sa zúčastňovali nielen deti ale aj dospelí automodelári
z Dolného Kubína, ostatnej Oravy, Púchova a Bratislavy. O pravidlách ich poučoval vedúci
automodelárskeho krúžku Zdeněk Sládek. Ďalšie kolo súťaže sa konalo dňa 17. júna 2006,
kedy súťaž bola vyhodnotená. Domček CVČ plánoval sprístupniť verejnosti vybudovanú
autodráhu.
Dňa 11. apríla 2006 sa zišlo v Domčeku CVČ 56 žiakov zo základných škôl – recitátorov
poézie a prózy na okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín 2006. Medzi víťazmi boli
nasledovní Dolnokubínčania: Michal Porubíni (ZŠ J. Matúšku), Andrej Štyrák (CZŠ A.
Radlinského), Mária Kubalová (ZŽ M. Kukučína), Alžbeta Labudová (ZŠ M. Kukučína),
Michaela Blšáková (ZŠ M. Kukučína) a Barbora Valečíková (ZŠ M. Hattalu). Víťazi postúpili
na krajské kolo do Martina.
Dňa 22. apríla 2006 je na celom svete Deň Zeme. Pri tejto príležitosti usporiadal Domček
CVČ s Oravským múzeom P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne zaujímavé besedy pre
žiakov. Zúčastnilo sa okolo 200 žiakov s učiteľmi a vypočuli si prednášky z oblasti
geologicko-geomorfologického vývoja Oravy, vtáctva a liečivých rastlín.
Učitelia dejepisu, zemepisu, vlastivedy, výtvarnej výchovy a iných spoločenskovedných predmetov zo ZŠ na Orave každoročne poriadali poznávací zájazd po Slovensku.
V dňoch 19.-20. mája 2006 sa v rámci projektu „Objavujeme Slovensko“ zúčastnili
poznávania Záhoria. Bol to 16. ročník podujatia. Lektormi podujatia boli Mgr. Jindřich Čajka
(zemepis) a PhDr. Soňa Maťugová zo Štátneho archívu v Dolnom Kubíne (história).
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Účastníci absolvovali Pezinskú Babu, Plavecký Peter, Smrdáky, Šaštín, Senicu, Gbely,
Kopčany, Holíč, Skalicu, Veľké Leváre, Kúty, Stupavu a Malacky.
Po skončení školského roka 2005/2006 Slovenská asociácia športu na školách
vyhodnocovala celoslovenskú súťaž „Škola roka“. Poradie sa určovalo na základe
dosiahnutých umiestnení na majstrovstvách Slovenska v športoch, ktoré boli vypísané pre
daný školský rok v kalendári športových súťaží SR. Medzi slovenskú špičku sa prebojovala
ZŠ Martina Kukučína v Dolnom Kubíne a medzi 241 školami sa umiestnila na 6. mieste.
Cirkevná ZŠ A. Radlinského v Dolnom Kubíne sa umiestnila na 57. mieste.
Výtvarníci Základnej umeleckej školy Ivana Ballu v Dolnom Kubíne
predstavili svoje práce na výtvarnej prehliadke „Malé grafické formy Vrútky“ v apríli 2006.
Samuel Šagát a Eva Stašáková získali vynikajúce umiestnenie a hlavnú cenu riaditeľa ZUŠ F.
Kafendu získala tiež ZUŠ Ivana Ballu v Dolnom Kubíne. Hudobníci ZUŠ I. Ballu získali
vynikajúce umiestnenie na súťaži „Nižnianske spievanky“ medzi 120 spevákmi a muzikantmi
dňa 7. apríla 2006.
Husľový súbor Základnej umeleckej školy P. M. Bohúňa Arco Vivo pod vedením
Márie Hrnčiarovej a Marty Mikšíkovej spolu so speváckym zborom Una Corda pod vedením
Romany Šumskej navštívili v dňoch 10. – 19. augusta 2006 komúnu Egebjerg v Dánsku.
Podujatie bolo v súlade s projektom „Posolstvá mladých interpretov“, ktorý vznikol po
minuloročnej septembrovej návšteve dánskych priateľov v Dolnom Kubíne. Dolnokubínski
mladí umelci zo ZUŠ mali v Dánsku maratón koncertov počas Svendborgského hudobného
festivalu. Hrali aj v katedrále Sankt Knudś Kirche v Odense a kostole Vor Frue Kirche.
ZUŠ P. M. Bohúňa v školskom roku 2005/2006 navštevovalo 692 žiakov,
z toho v hudobnom odbore 387, vo výtvarnom 273 a v tanečnom 32 žiakov. Škola uskutočnila
okolo 100 podujatí, niekedy spoluúčinkovala na kultúrnych programoch v meste.
Dolnokubínčania si už nevedia predstaviť vernisáže výstav bez hudobníkov základnej
umeleckej školy. Kultúrne a spoločenské podujatia v Klube dôchodcov sprevádzali mladí
hudobníci hrou na hudobných nástrojoch a spevom. Často koncertoval Akordeónový
orchester Amandolo, kvarteto Piacere, spevácky súbor Una corda a jednotliví žiaci
i absolventi ZUŠ. Žiaci ZUŠ dosiahli výborné výsledky a umiestnenia v rôznych súťažiach.
Zúčastnili sa siedmich hudobných súťaží, medzi nimi Schneiderovej Trnavy, vokálnej súťaže
v Kysuckom Novom Meste, akordeónovej súťaže v Martine, speváckej súťaže vo Vrútkach,
detského hudobného festivalu Jána Cikkera v Banskej Bystrici, Husľových talentov v Nižnej,
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Klavírnej Oravy v Dolnom Kubíne. Získali desať umiestnení na 1. mieste v zlatom pásme,
desať umiestnení na 2. mieste v striebornom pásme, 4. umiestnenia na treťom mieste
v bronzovom pásme. Výtvarníci sa zúčastnili súťaží Bohúňova paleta, Krajina očami detí,
Vianočná pohľadnica, Žitnoostrovské pastelky a ďalších. Vedenie školy vypracovalo
v školskom roku deväť projektov, z toho osem bolo úspešných: Nadácia SPP na zakúpenie
klavíra za milión korún, Talenty pre Európu, Bohúňová paleta, Medzinárodné majstrovské
kurzy atď.
Združenie pedagógov sláčikových nástrojov Európy (ESTA – European Spring
Teachers Association) zvolilo sa svojho prezidenta PhDr. Leonarda Vajduláka, riaditeľa
ZUŠ P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne. Cieľom ESTA je snaha o vývoj a pokrok v sláčikovej
pedagogike v teórii a praxi, výmena skúseností v metódach a cieľoch, výklad a diskusia
v otázkach techniky a interpretácie a spoluúčasť na vytváraní kultúrno-politických konceptov.
Zakladateľom ESTA bol významný husľový virtuóz lord Yehudi Menuhin, ďalšími profesor
Mikuláš Jelínek, Ján Albrecht, profesor Jozef Podhoranský. Zasadnutie výboru ESTA sa
konalo dňa 14. októbra 2006 na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.
Súkromná základná umelecká škola Jánoš v Dolnom Kubíne pripravila pre malých
výtvarníkov výtvarnú súťaž pod názvom „Rozprávkový svet“. V roku 2006 sa konal nultý
ročník. Heslom súťaže bolo: „Kde sa maľuje, tam sa aj čaruje a z farieb sa narodí
rozprávkový svet“. Záujem o súťaž bol veľký, súťažilo sa v kategóriách (MŠ, ZŠ, ZUŠ)
a výtvarné práce boli vystavené v priestoroch ZUŠ Jánoš v Dolnom Kubíne. Na popredných
miestach sa umiestnili: Frederika Múdra (MŠ), Ján Vicáň (MŠ), Tomáš Paluga (MŠ),
Katarína Marettová (ZŠ), Matej Ďaďo (ZŠ), Lukáš Svýba (ZŠ), Samuel Lasok (ZUŠ), Zuzana
Dibdiaková (ZUŠ), Barbora Škombárová (ZUŠ).
Základná škola Janka Matúšku je druhou najväčšou školou v meste Dolný
Kubín. Školu navštevovalo 678 žiakov. Edukačný proces zabezpečovalo 68 zamestnancov,
z toho 48 pedagogických a 22 nepedagogických. Škola sa zameriavala na rozšírené
vyučovanie cudzích jazykov. Žiaci dosahovali dobré výsledky a umiestnenia na olympiádach
a v športových súťažiach. Medzi najúspešnejších patrili Adriana Mudrončíková, Veronika
Stašová, Mária Nováková, Jakub Mužila (SJL), Zuzana Habeková, Marcela Mešková (OAJ),
Laura Krámerová (ONJ), Juraj Jonák, Ľuboš Šárfy, Martina Kaučiariková, Aneta Kňazúrová,
Ondrej Ivan, Marián Šamaj, Michal Papula (Pytagoriáda, MO), Marián Šamaj (FO), Lukáš
Meško, Matej Kohár, Paulína Škradová (geografická olympiáda), Miroslav Bohucký, Beáta
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Bohucká, Lucia Salajová, Ivana Slavkovská (biologická olympiáda), Simona Paulová (CHO),
Natália Palugová (Slávik Slovenska). Škola bola zapojená do projektov „Otvorená škola,
Infovek, Digitálni Štúrovci, Interreg III A“. ZŠ J. Matúšku v rámci projektu Interreg III A
spolupracovala s partnerskou školou v poľskom Žywci. Žiacky parlament mal názov Detské
riadiace centrum (DRC) a pracoval na škole už 15 rokov. Kolektív žiakov 9. C triedy dostal
ocenenie v celoslovenskom projekte „Detský čin roka“ v kategórii „Dobrý nápad“. Škola
spolupracovala s Domovom sociálnej starostlivosti, žiaci mali spoločné aktivity so žiakmi
s telesným postihnutím. Trénovali hru Boccia. Na škole pracovalo 26 záujmových krúžkov
v školskom klube.
ZŠ pripravila výnimočné podujatie v dňoch 24.-25. marca 2006. Tridsať sedem

žiakov

prežilo noc v škole – „túlali sa rozprávkami“. O program sa postarali učiteľky. Hlavnou
témou boli rozprávky Pavla Dobšinského, žiaci si vybrali Popolvára. Nacvičovali divadlo
a ráno ho predviedli spolužiakom. Žiaci získali výnimočný zážitok.
V posledný májový deň 2006 deti zo ZŠ pripravili rodičom a občanom
kultúrny program v MsKS. Tancovali, spievali a zahrali scénky.
V lete 2006 získala ZŠ J. Matúšku jednu učebňu opravou a zastrešením terasy.
Rekonštrukciu vykonala firma Subomni.
Žiaci II. stupňa ZŠ J. Matúšku sa dňa 6. októbra 2006 zúčastnili účelového cvičenia.
V skupinkách po triedach na Kuzmínove si vyskúšali ako reagovať a správať sa pri
mimoriadnych situáciách. Uzimení sa vrátili na trávnatú plochu pred školou, kde zlatým
klincom podujatia bol koncert „Nikdy neber drogu“ s protidrogovou tematikou. Žiakom
zaspievali skvelí speváci Roman Ďaďo a Kamil Škvarka zo ZUŠ Ivana Ballu a Rasťo Petkáč.
Základná škola a materskou školou Kňažia v Dolnom Kubíne mala 273
žiakov a 46 škôlkárov. Do prímestskej školy prichádzali žiaci z okruhu 15 km. Škola kráčala
s dobou. Mala zriadenú jednu veľkú počítačovú učebňu, v ktorej bolo 16 počítačov pre žiakov
a jeden pre učiteľov. Pracovať s počítačom sa učili aj deti MŠ. Pracovali v programoch skicár,
Baltík, Detský kútik, cirkus šaša Bonifáca, detský kútik 4-Alenka, svet okolo nás atď. Škola
bola členom Microsoft IT Academy, ktorá organizovala kurzy pre učiteľov a žiakov. Školská
knižnica poskytovala na čítanie 3692 kníh, na škole vychádzal časopis Kolotoč a v školskom
rozhlasovom vysielaní mohli žiaci uplatniť svoj talent. Škola sa zameriavala na šport
a dosiahla dobré výsledky v mestských, okresných i regionálnych súťažiach. Úspešní boli
volejbalisti pod vedením Igora Badáňa, tenisti pod vedením Eduarda Moravčíka, futbalisti
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pod vedením Ľudovíta Kudryho. Žiaci školy boli úspešní vo vedomostných súťažiach:
v olympiáde anglického jazyka získali 3. miesto, v okresnej Pytagoriáde 2. miesto a dvaja
žiaci boli ocenení v celoslovenskej súťaži matematický klokan. Prvé miesto získali v okresnej
súťaži „O kubínsky mikrofón“ a osobitné ocenenie v súťaži „Veľká noc očami detí“
a „Sakrálna výstavná tvorba“. Škola bola zapojená do projektov „Otvorená škola, Strom
života – Modré z neba, Infovek, Lego Dacta, Škola podporujúca zdravie a Konto Orange –
Školy pre budúcnosť“. Medzi ďalšie aktivity školy, ktoré formovali charakterové vlastnosti
žiakov patrili besedy v rámci Mesiaca úcty k starším, prednášky na ekologické témy,
stretnutia s odborníkmi v oblasti proti spoločenskej a trestnej činnosti či rezortu
zdravotníctva. Obľúbené boli aj výlety za pamätihodnosťami Oravy, Slovenska a výlety do
poľského Osvienčimu. Oblasť kultúry bola zastúpená výchovnými koncertmi (letom
rozprávkovým svetom, hudobné žánre a nástroje), výstavami (kníh, etická výchova vo svete
faktov) a kultúrnymi programami (Vianoce v EÚ, Deň matiek, Juniáles).
ZŠ Kňažia predložila projekt „Deti v dielach slovenských spisovateľov“, ktorého autorkou
bola učiteľka slovenského jazyka Lenka Šuvadová a projekt bol úspešný. Škola získala
finančné prostriedky z konta Orange na realizáciu projektu. Žiaci zostavili katalóg knižnej
ponuky a referáty o prečítaných knihách s ilustráciami. Projekt vyvrcholil literárnou
exkurziou po celom Slovensku.
Základná škola Martina Kukučína mala 787 žiakov, z toho 211 ukončilo
školský rok so samými jedničkami. ZŠ počas letných prázdnin ponúkala rôzne aktivity pre
deti, napríklad športovú činnosť, vychádzky do prírody, rôzne hry, prácu s papierom,
počítačom, prípravu zdravej výživy atď.
ZŠ v rámci projektu Otvorená škola umožnila desiatim žiakom ŠZŠ pre telesne postihnutých
nácvik práce s počítačom v ich počítačovej učebni s lektorkou J. Šulejovou. Zmena prostredia
a spôsobu vyučovania ich zaujala a motivovala tak, že dokázali v rámci svojich možností,
sústredene pracovať dve vyučovacie hodiny počas piatich dní v priebehu troch júnových
týždňov. Hostitelia boli milo prekvapení, čo sa deti s mentálnym a telesným postihom naučili
pri obsluhe počítača. Vytvorili kresbičky v skicári, vyhľadávali a kopírovali obrázky
z internetu, písali a upravovali krátke a nenáročné texty v programe Word.
Dvadsaťtri školákov z I. B. triedy ZŠ M. Kukučína prežilo koncom marca 2006 jeden večer
a noc v škole. Po besede s dolnokubínskou detskou spisovateľkou – rozprávkárkou Blaženou
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Mikšíkovou si v skupinkách čítali z knižiek, zahrali si jednu z rozprávok a zatancovali na
diskotéke.
Dňa 31. októbra 2006 bol na ZŠ M. Kukučína sviatok. Primátor mesta PaedDr.
Ľubomír Bláha slávnostne otvoril školskú knižnicu. Školskú knižnicu obohatilo darovanie
kníh od rodín. V knižnici bolo vytvorené chránené pracovisko pre zamestnankyňu so
zníženou pracovnou schopnosťou. Školská knižnica bola vytvorená ako moderné mediálne,
informačné a komunikačné centrum. Po vyučovaní sa konal školský halloween. Sprievodné
podujatia na „Kukučínke“ pokračovali Európskym dňom rodičov a škôl, prezentáciou
výrobkov zdravej výživy a pracovnými dielňami. Škola predstavila rodičom aj novú jazykovú
učebňu s výborným technickým vybavením.
Cirkevná základná škola A. Radlinského v Dolnom Kubíne ponúkala pre deti
priestory a program aj cez letné prázdniny, v čase od 3. júla do 28. augusta 2006 (od 8,00 hod.
do 13,30 hod.) a možnosť stravovania detí v školskej jedálni. V širokej ponuke boli: počítače,
pingpongové stoly, tenisový kurt, herňa, ihrisko, posilovňa, spontánne činnosti pod dozorom,
súťaže a výlety.
V školskom roku 2006/2007 otvorili v priestoroch CZŠ A. Radlinského
cirkevnú materskú školu s jednou triedou pre 35 detí vo veku od 3 do 6 rokov.
Základná škola na ulici Martina Hattalu v Dolnom Kubíne mala 22 tried
a navštevovalo ju 584 žiakov. Školský klub mal 5 oddelení so 144 deťmi. Na škole pracovalo
46 záujmových krúžkov. Pedagogický kolektív tvorilo 36 pedagógov, o údržbu a čistotu sa
staralo 9 zamestnancov a v školskej jedálni pracovalo 7 zamestnancov. Školský časopis pod
názvom „Ihla“ tvorili žiaci s učiteľmi. Folklórne tradície prezentoval súbor „Kolovrátok“,
talentované deti pôsobili v divadelnom súbore „Čertík“. Pod vedením riaditeľky školy
pracoval detský parlament, ktorý pomáhal pri organizovaní celoškolských aktivít a podieľal sa
na rozhodovaní o živote školy. Každá trieda mala vyhotovený svoj vlastný erb, ktorý triedu
charakterizoval. Žiaci každoročne volili spomedzi deviatakov kráľovnú školy a kráľa školy.
Škola je zapojená do viacerých projektov. Zmyslom projektu „Infovek – Otvorená škola“ je
oboznámiť žiakov na dobrej úrovni s informačnou technikou, prácou s počítačmi, proste
počítačová gramotnosť na európskej úrovni. V tomto školskom roku pribudla ďalšia nová
učebňa s 29 počítačmi. Škola mala aj multimediánu učebňu či interaktívnu tabuľu. Edukačné
softvéry sa využívali priamo na vyučovaní, napr. class-server. Vďaka projektu „Digitálni
Štúrovci“ sa na škole rozvinula fotoškola. Podarilo sa zriadiť Školiace centrum Infoveku. So
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systémom „Lego Dacta“ pracovali žiaci v rámci vyučovacích hodín matematiky, fyziky
a technickej výchovy. Škola pokračovala v projekte „Škola podporujúca zdravie“, ktorého
cieľom bola ochrana a tvorba životných podmienok, psychohygiena v škole, environmentálna
výchova, rozvoj pohybových aktivít, zdravia a humanizácia výchovno-vyučovacieho procesu.
Vďaka projektu „Čarovné pero“ žiaci získali nielen čarovné perá a brašne, ale aj chuť
literárne tvoriť, odvahu mať fantáziu a hrať sa na kreatívnych spisovateľov a novinárov.
Prírodné a fyzikálne princípy sa deti učili hravou formou. V anglickom jazyku hrali deti hru
scrabble. Projekt „Buďme hrdí na našich predkov“ bol zameraný na zmenu spôsobu
odovzdávania poznatkov, získanie čo najviacej informácii prostredníctvom vlastného bádania,
spracovanie informácie rôznymi spôsobmi, vytvorenie zaujímavého a tvorivého prostredia,
rozvíjanie schopnosti žiakov a prepojenie školy so životom. Vďaka projektu „Poznáš svoje
mesto?“ sa deti zoznamovali s históriou Dolného Kubína, pátrali po významných
osobnostiach. Cez projekt „Občan učí mladých ľudí sledovať verejnú politiku“ sa žiaci
zameriavali na celoštátne, miestne, školské i triedne problémy a snažili sa dôjsť k tvorivému
riešeniu. Projekt „Hlasné čítanie“ sa realizoval medzi žiakmi 1. a 2. ročníkov s lektorkami
akreditovaného

vzdelávania občianského združenia Orava. Zároveň prebiehali besedy

s pracovníčkami Oravskej knižnice.
Už tretí rok organizovala škola Deň Európy, v rámci ktorého žiaci získavali informácie
o jednotlivých členských štátoch EÚ, o ich národnej kultúre, zvykoch, gastronómii
a pripravili prezentácie v počítačovom programe Power Point. Škola sa zapojila do
medzinárodného projektu Socrates – Comenius. Cieľom projektu bolo vzájomné spoznávanie
histórie, kultúry a regiónu týchto krajín. Žiaci a učitelia udržiavali kontakty prostredníctvom
mailovej komunikácie, písomnej korešpondencie a osobnými stretnutiami. Témou projektu
bola aj ľudová kultúra regiónu. Projekt pod názvom „Športom k vzájomnému poznaniu života
detí z prihraničných regiónov“ v rámci programu Interreg III A PR – SR umožnil
zorganizovať pre žiakov Dolného Kubína a družobnej poľskej školy Zarzece turistickošportové aktivity.
Základnú školu M. Hattalu navštevovalo na druhom stupni aj 22 hyperaktívnych detí.
Obyčajne vyrušovali na hodinách, lebo sa nedokázali dlhšie sústrediť. Všetko zmenili krosná.
Deťom práca na tkáčskych stavoch pomáhala sústrediť sa a rozvíjať. Na krosnách sa naučili
napr. utkať koberec. Bol to projekt učiteľky výtvarnej výchovy Evy Pokornej. Jeho cieľom
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bolo, aby sa deti odreagovali, dostali zo seba nadbytočnú energiu a zažili úspech, lebo videli,
čo vytvorili na tkáčskom stave. Deti mali potom chuť pracovať a učiť sa.
Zber papiera sa konal každoročne na každej škole. Poväčšine sa zisk zo zberu
papiera využíval na úhradu školských výletov. Základná škola na ulici Martina Hattalu
rozhodla darovať peňažný výťažok zo zberu papiera neziskovej organizácii Reliéf – Pomoc
v núdzi, ktorej zakladateľom bolo mesto Dolný Kubín. Nezisková organizácia Reliéf
pomáhala sociálne odkázaným občanom a dôchodcom v našom meste. Symbolický šek
prevzala Ľubomíra Bernoláková, riaditeľka Klubu dôchodcov.
ZŠ M. Hattalu pripravila so žiakmi pod vedením učiteľov Evy Pelachovej,
Heleny Böhmerovej, Mariána Krupáša a Ľubice Chmelíkovej pásmo „Holokaust“ v čase
spomienky na zosnulých. Pásmo poézie a smutných autentických záznamov bolo o ľuďoch
židovskej národnosti, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch počas druhej svetovej vojny.
ZŠ M. Hattalu v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou pripravila pre deviatakov
rýchlokurz prvej pomoci. Inštruktorkou bola pedagogička Andrea Jarabáková.
Na Brezovci otvorili dňa 5. januára 2006 novú telocvičňu, ktorej výstavba
trvala až trinásť rokov.
Začiatkom októbra 2006 piati školáci zo ZŠ Hattalovej ušli z domu. Polícia
vyhlásila celoštátne pátranie, pomohli informácie občanov a chlapcov z Dolného Kubína našli
v Nitre. Chlapci patrili medzi problémových žiakov. Riaditeľka ZŠ Magdaléna Kubisová
doporučovala spoluprácu rodičov s psychológom.
Zapojiť mladých ľudí do verejného života

bolo cieľom Mestského mládežníckeho

parlamentu v Dolnom Kubíne. Prvé zasadanie MMP sa konalo dňa 23. februára 2006
v Domčeku za účasti primátora Dr. Ľubomíra Bláhu mesta a PaedDr. Márie Dudákovej,
vedúcej oddelenia školstva MÚ. V mládežníckom parlamente boli zástupcovia ZŠ J. Matúšku,
ZŠ Kňažia, Gymnázia P. O. Hviezdoslava, Obchodnej akadémie, Strednej Zdravotníckej
školy a Združenej strednej školy. Mladí ľudia do 26 rokov v našom meste sa mali touto
formou podieľať na riešení problémov, ktoré trápia mladých a prispieť tak k zlepšeniu ich
života. Predsedom MMP bol Dean Reš a podpredsedníčkou Veronika Bombová.
V parlamente boli zástupcovia škôl a rôznych mládežníckych organizácií v Dolnom Kubíne.
Zástupca ZŠ Kňažia navrhol vybudovať v mestskej časti detské ihriská. Ďalšie zasadnutie
MMP sa konalo dňa 2. marca 2006. Zástupcovia navrhovali zaviesť študentské zľavy na
kultúrne podujatia v meste a konať viacej podujatí v MsKS pre mladých ľudí. Ďalej navrhoval
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vytvoriť schránku nápadov v Domčeku, do ktorej by mladí ľudia vhadzovali písomné návrhy
na zlepšenie využitia voľného času. Dňa 6. apríla 2006 sa v Street ateliéri CVČ konalo tretie
zasadanie

Mestského

mládežníckeho

parlamentu.

Prejednávali

program

Mestského

kultúrneho strediska. Prítomný bol riaditeľ Ing. Štefan Stieranka a kladne sa vyjadril
k požiadavke zaradiť viacej programov pre deti a mládež. V máji 2006 sa MMP rozrástol
o zástupcov ZŠ M. Kukučína a CZŠ A. Radlinského. Debatovalo sa o zrozumiteľnejšom
informovaní mladých ľudí o našom meste, vytvorení detských správ v mestskej televízii
Infoštúdiu, sprístupnení trávnikov ľuďom, znovu vybudovaní basketbalových a volejbalových
plôch v meste. Posledné stretnutie MMP v roku 2006 sa konalo dňa 13. decembra
v Domčeku CVČ. Od 1. januára 2007 pracoval Mestský mládežnícky parlament ako
občianske združenie.
Pre absolventov základných škôl ponúkali stredné odborné školy v Dolnom Kubíne
nasledovné možnosti. Združená stredná škola Dolný Kubín Kňažia 4-ročné odbory –
mechanik strojov a zariadení, mechanik nastavovač, podnikateľ v poľnohospodárstve,
agropodnikateľ (turistika na vidieku), pracovník v marketingu, obchod a podnikanie, 3-ročné
odbory

–

autoopravár

mechanik

a karosár,

mechanik

opravár

pre

renováciu

poľnohospodárskej techniky a kováčstvo, nástrojár, obrábač kovov, cukrár, krajčírka pre
dámske odevy a viazač - aranžér kvetín. Stredné súkromné odborné učilište Peter Zemko
poskytovalo štúdium 3-ročné v odboroch stolár, predavač, kaderník, murár, čašník – servírka,
kuchár a hostinský, 4-ročné v odboroch operátor nábytkárskej výroby a kozmetička
a nadstavbové štúdium v odbore drevárska a nábytkárska výroba a prevádzka obchodu.
Súkromná združená stredná škola v Dolnom Kubíne ponúkala 4-ročné študijné odbory
v podnikaní, manažmente kvality a potravinárstve, environmentálny manažment a TAP.
Združená stredná škola obchodu a služieb v Dolnom Kubíne ponúkala 3-ročné štúdium
v odboroch inštalatér, maliar, murár, stolár, hostinský, kaderník a 4-ročné štúdium v odboroch
obchodný pracovník, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, čašník, servírka a kozmetik.
Päť–ročné štúdium sa týkalo hotelovej akadémie a náročného odboru hoteliérstva
a gastronómie s ovládaním komunikácie v dvoch cudzích jazykoch. V - V Centrum PaedDr.
Ján Kuruc ponúkal prípravu na dištančné bakalárske a magisterské štúdium v rámci
celoživotného vzdelávania v odboroch slovenský jazyk, estetická výchova, telesná výchova,
predškolská pedagogika, učiteľstvo na ZŠ (1.-4. ročník), sociálna práca, pedagogika, majster
odbornej výchovy, matematika a anglický jazyk.
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„Európska jar“ alebo Spring day in Europe je najmä diskusia mladých v Európe. Išlo
o iniciatívu európskej komisie, ktorá už po štvrtýkrát ponúkala mladým ľuďom možnosť
diskutovať o Európe a jej budúcnosti. Dňa 21. marca 2006 navštívil Gymnázium P. O.
Hviezdoslava europoslanec Ján Figeľ a zamestnanci Ministerstva školstva Dana Dorotea
Mikulová, Viera Bláhová a Ľubomír Lehuta. Študenti privítali hosťov v angličtine
a francúzštine a potom prezentovali svoje rozbehnuté projekty – divadelný, spevácky a
etwinningový. Stretnutia sa zúčastnili aj študenti Obchodnej akadémie a konalo sa
v Mestskom kultúrnom stredisku. Žiaci základných umeleckých škôl v Dolnom Kubíne
pripravili kultúrny program. Ján Figeľ si Dolný Kubín vybral preto, lebo minulý rok získal
študent Gymnázia P. O. Hviezdoslava 2. miesto za svoj projekt Vízia spoločnej Európy roku
2025.
Programy Leonardo da Vinci, financované z prostriedkov Európskej únie, boli na školách
veľmi obľúbené. Na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne sa v rámci programu PPS pre
výchovných poradcov a študentov stretli začiatkom mája 2006 partneri z Islandu, Grécka,
Španielska a Nórska. Koordinátorom bol Reykjavik University na Islande. Koordinátorka
projektu na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne Jana Hečková hodnotila program
stretnutia, na ktorom každý prezentoval svoju časť projektu, ako veľmi nabitý.
Dolnokubínčania mali na starosti disemináciu a testovanie programov. Projekt bol zameraný
na podporu študentov pri adaptačnom procese na strednej škole, napríklad pri prestupe alebo
prechode zo ZŠ na SŠ. Bol určený výchovným poradcom, ktorí pomáhajú študentom lepšie
zvládnuť záťažové situácie napríklad v čase skúšok. Študentom sa venovala výchovná
poradkyňa Marta Bennárová. OA spolupracovala s riaditeľom PPP Antonom Sojčákom.
Spätné väzby boli pozitívne. Jana Hečková a Henrieta Pischová navštívili Island. Vyjadrili sa,
že Islanďania keď oddychujú, o práci sa ani nezmieňujú, relaxujú a vychutnávajú si voľno.
Vedia oddeliť prácu od súkromia. Nenosia dáždniky, ani keď prší. Nosia pláštenky, lebo
vietor často mení smer dažďa. Školy majú krásne a výborne vybavené učebnými pomôckami.
Deťom sa v nich venujú naplno.
Niektorí študenti Obchodnej akadémie sa zapojili do projektu Vindee, realizovali ho žiaci
v programe EÚ Sokrates – Comenius – školské partnerstvo. Ich partnerom bol holandský SHertogenbosch,

ktorý

zorganizoval

projektové

stretnutie

s prezentáciou

projektov.

Uskutočnilo sa v dňoch 14.-17. marca 2006 a projekty boli na témy „Zakladám spoločnosť“ a
„Tvorba databáz“. Projekt VINDEE pokračoval aj v roku 2007. Medzi ďalšie projekty, do
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ktorých sa zapojili školy boli „Revitalizácia a informatizácia školských knižníc, Projektový
manažér, Kvalita trhu práce a Sociálna práca bez hraníc“.
Obchodnú akadémiu navštevovalo 414 študentov, z toho 21 pomaturitné štúdium a 36 Vyššie
odborné štúdium. Škola mala 16 tried. Riaditeľom školy bol Ing. Karol Kmoško, v školskej
rade pracovali Ing. Vilma Janotíková (predsedníčka), Ing. Mária Kampová, Irena Škrabáková,
Ing. Ivan Budiak, MUDr. Peter Šulej, PaedDr. Ľubomír Bláha, Ing. Vladimír Klocok,
Ľudmila Osadská, PhDr. Anton Sojčák, Mgr. Marta Sojčáková, Andrea Šimeková. Škola
spolupracovala s Pedagogicko-psychologickou poradňou v Dolnom Kubíne, Policajným
zborom v Dolnom Kubíne, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne,
občianskymi združeniami Edukos a Fórum života v Dolnom Kubíne.
Študentky prvého ročníka vyššieho odborného štúdia sociálno-právneho v Obchodnej
akadémii sa zapojili dňa 17. októbra 2006 do verejnej zbierky „Biela pastelka“ na pomoc
ľuďom zrakovo postihnutým. Prispelo 155 Dolnokubínčanov zo 600 oslovených. Škola sa
zapojila aj do zbierok „Kvapka krvi a Deň narcisov“. Medzi ďalšie formy prezentácie školy
patrili športové podujatia, štátne skúšky v písaní na stroji, víkendové pobyty rovesníckych
skupín, tvorba internetových stránok školy, kroniky a ročenky školy, spolupráca s miestnými
podnikmi a firmami, účasť na miestnych aktivitách (Hviezdoslavov Kubín) a pod. Záujmová
činnosť študentov prebiehala v 20 krúžkoch (anglický, nemecký a francúzsky jazyk,
matematika, informatika, administratíva, futbal, účtovníctvo, krúžok prvej pomoci, volejbal,
aerobik), do ktorých bolo zapojených 373 študentov. Najväčší záujem zo strany študentov bol
o anglický jazyk.
V dňoch 13.-16. novembra 2006 sa konali na Obchodnej akadémii Dni otvorených dverí.
Hlavným cieľom bolo vzbudiť a prehĺbiť záujem mladých o štúdium na tejto škole.
Verejnosť, rodičia a potencionálni žiaci sa mohli oboznámiť s inštitúciou, ktorej mládež
získava teoretické i praktické vedomosti z oblasti ekonomiky, účtovníctva, daňovníctva,
sociálnej práce, cudzích jazykov i obchodnej korešpondencie.
Dňa 10. mája 2006 navštívil Gymnázium P. O. Hviezdoslava premiér slovenskej vlády
Mikuláš Dzurinda (SDKÚ) a prednášal študentom o rozvoji regiónov Slovenska. Sprevádzal
ho Peter Markovič, ktorý bol zaradený na kandidátku SDKÚ do júnových volieb Národnej
rady SR. Premiér vo svojom vystúpení hodnotil aj prácu niektorých ministrov, hovoril
o politike SDKÚ, reformách, etike, morálke a pod.
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Dolnokubínski gymnazisti v rámci medzinárodného environmentálneho programu ENO
oslávili Svetový deň mieru (21. september 2006) sadením stromov pod vedením profesoriek
Márie Sabovej a Márie Sabakovej. Zasadili sadenice smrečkov za mestským úradom, vyčistili
kvetinové záhony pred mestským úradom a gymnáziom a na Hviezdoslavovom námestí
zasadili okrasné kríky a letničky. Pani Irena Balážová z Technických služieb mesta Dolný
Kubín zhodnotila a pochválila ich prácu.
Domovy mládeže (stredoškolské internáty) v Dolnom Kubíne mala Stredná zdravotnícka
škola a Obchodná akadémia. Záujem o ubytovanie bol veľký. Študenti mali k dispozícii
knižnicu, študovňu, kopírovací prístroj, spoločenskú miestnosť s televízorom, videom,
možnosť zapožičania športových potrieb (bežky, korčule, tenisové rakety, badmintonové
rakety, lopty) a elektrické spotrebiče (chladnička, dvojplatnička, rýchlovarná kanvica,
mikrovlná rúra, žehlička).
Deti z MŠ na Námestí slobody s učiteľkami M. Hanušniakovou a A. Záňovou pripravili
v MsKS výstavu pod názvom „Vitamínové kráľovstvo“ v októbri 2006. Z ovocia a zeleniny
vytvorili zvieratká a rôzne rozprávkové bytosti. Poslúžili jablká, hrušky, slivky, hrozno,
zemiaky, mrkvičky atď.
Združená stredná škola obchodu a služieb v Dolnom Kubíne si v tomto roku
pripomenula 120 rokov svojej existencie. Dňa 16. novembra 2006 sa pri tejto príležitosti
konala slávnostná akadémia. Návštevníci sa dozvedeli z premietnutých krátkych filmov
zaujímavosti z bežného života školy, ale aj názory okolia a absolventov. Okrem medzníka
vzniku školy v roku 1886 bol ďalším rok 1950, kedy sa zlúčili tri učňovské školy (v
Námestove, Tvrdošíne a Dolnom Kubíne) do jednej v Dolnom Kubíne. Dnešné sídlo školy na
Ulici Pelhřimovskej je od roku 1965. V roku 1989 mala škola deväť tried, dnes ich má
tridsaťpäť. Škola spolupracovala so školami svojho druhu v Taliansku, Poľsku a Čechách.
Škola pracovala na projekte Európskeho sociálneho fondu, ktorý mapoval situáciu
absolventov na trhu práce v štátoch EÚ. Kultúrny program na slávnostnú akadémiu pripravili
študenti školy.
ZSŠOS v Dolnom Kubíne pripravila v priestoroch učňovského strediska
výstavu s témou najkrajších sviatkov roka – Vianoc. Prezentovala niekoľko slávnostných
tabúl pri príležitosti Vianoc s ponukou teplých nápojov a drobného pečiva. Návštevníkov
výstavy zaujali hlavne slávnostné tabule s moderným dizajnom. Starší boli dojatí pri pohľade
na stôl prestretý podobne ako v časoch ich detstva.
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Študenti ZSŠOS v Dolnom Kubíne usporiadali v decembri 2006 burzu rôznych
predmetov. Trojtisícový výťažok venovali žiakom Špeciálnej základnej školy v Dolnom
Kubíne na nákup učebných pomôcok.
Združená stredná škola Kňažia v Dolnom Kubíne zabezpečovala komplexnú
výuku žiakov pre oblasť strojárenstva, poľnohospodárstva, rozvoj vidieka a služieb. Škola
mala 21 tried. Učebne boli vybudované moderne, so špecializáciou na výučbu odborných
predmetov, jazykov a výpočtovej techniky. Škola mala telocvičňu, ľahkoatletický areál
s bežeckou dráhou a tenisovými kurtmi. Odborný výcvik prebiehal vo vlastných dielňach
v areáli školy. Pracoviská odborného výcviku boli kompletne vybudované na získavanie
praktických zručností žiakov vo všetkých študijných a učebných odboroch. V škole bola
zriadená aj akreditovaná „Zváračská škola“ pre prípravu zváračov v základných kurzoch
zvárania metódami Z-E1, Z-G1 a Z-M1. Od roku 1994 škola vyškolila 530 zváračov.
Škola spolupracovala s významnými firmami v Žilinskom kraji, medzi ktoré
patrili: MIBA Slovakia v Dolnom Kubíne, SEZ, a. s. v Dolnom Kubíne, Universa Metal
Plastic Industry, Aldan a Rotex, KIA Motors Slovakia. Škola mala dobré výsledky. Na
medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Bratislave získala dobré umiestnenie cvičná firma
ZSŠ Kňažia a postúpila na prezentáciu do Viedne. V olympiáde anglického a nemeckého
jazyka vyhrali v regionálnom kole, postúpili do krajskej súťaže. Jeden žiak postúpil do
krajskej súťaže v stredoškolskej odbornej činnosti. Ďalšie dobré umiestnenie získali
v biblickej olympiáde a olympiáde ľudských práv. V literárnej súťaži sa zúčastňovali súťaže
o najkrajšiu poviedku, prednesu poézie a prózy a súťaže Multikultúrna Európa. Zapojili sa do
výtvarnej súťaže „Galandova matka“ a „Prečo som na svete?“. Na škole prebiehali
matematické súťaže „Šalamúnik, Mladý účtovník a Mladý génius“. Najlepšie výrobky
prezentovali na celoštátnej súťaži „Mladý tvorca“ Na výstave Agrokomplexe Nitra, úspešne
sa zúčastňovali súťaži zručnosti v odboroch automechanik, cukrár, viazač – aranžér kvetín
a v strojárskych odboroch. V športových súťažiach sa im darilo vo volejbale a futbale. Všetky
aktivity zo života školy zaznamenával školský časopis „Študáčik“, ktorého tvorcami boli
žiaci.
ZSŠ Kňažia priniesla posolstvo Troch kráľov dňa 11. januára 2006 deťom Domova
sociálnych služieb v Dolnom Kubíne. Vytvorili vynikajúcu atmosféru, deťom zaspievali,
zahrali na hudobných nástrojoch, priniesli im pastelky, náčrtníky a veľkú tortu. Potom všetci
kreslili.
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ZSŠ Kňažia uskutočnila dňa 14. decembra 2006 olympiádu ľudských práv. Študentov
pripravovali učitelia občianskej náuky, zúčastnili sa tretiaci a štvrtáci. Súťaž pozostávala
z písomného testu a voľnej diskusie na vylosovanú tému, napr. ľudská diskriminácia, trest
smrti, eutanázia, právo voliť, sloboda prejavu a pod. Víťazkou sa stala Michaela Hlinová
z tretieho ročníka a postúpila do krajského kola súťaže.
V školskom roku 2006/2007 Združená stredná škola v Kňažej každoročne
volila svoju Miss školy. V tomto školskom roku sa ňou stala Veronika Benešová, druhá bola
Žaneta Zoššáková a tretia Veronika Zimenová. Titul Miss foto a Miss sympatia získala
Petronela Jašurková.
Strednú zdravotnícku školu v Dolnom Kubíne navštevovalo 251 študentov
a v školskom roku 2005/2006 ukončilo školu 58 absolventov denného štúdia odboru
zdravotný asistent a 31 absolventov diaľkového štúdia v odbore sanitár. Školu kedysi
navštevovali len dievčatá, v súčastnosti tu študovalo 13 chlapcov.
Stredná zdravotnícka škola v Dolnom Kubíne usporiadala dňa 6. októbra 2006
vo svojich priestoroch športovo-branný pretek pod názvom „Kalokagatia 2006“. Oblastného
kola sa zúčastnilo päť stredných škôl zo 17 stredných škôl. Súťažili v streľbe zo vzduchovky,
športe, cestnej dopravy, styku s verejnosťou, prvej pomoci, topografie, histórie, teórie štátu
a práva, geografie, ochrane pred požiarmi, BOZP, CO a hode granátom na cieľ. Víťazom sa
stala SZŠ v Dolnom Kubíne a postúpila do krajskej súťaže.
Súkromná združená stredná škola na Nemocničnej ulici realizovala projekt
pod názvom „Integrované kariérne poradenstvo pre žiakov 9. ročníkov ZŠ a výchovných
poradcov“. Projekt s podporou Európskeho sociálneho fondu bol rozložený na tri roky.
Projekt nadväzoval na Koncepciu rozvoja výchovy a vzdelávania v SR na najbližších 15 – 20
rokov (projekt Milénium), Memorandum celoživotného vzdelávania, Národný akčný plán
zamestnanosti a iné vládou schválené materiály, regionálne stratégie rozvoja krajov
a sociálneho rozvoja obce a mikroregiónov. Projekt sledoval zvýšenie ochoty žiakov vyberať
si strednú školu podľa svojich osobnostných kompetencií a požiadaviek trhu práce. Podporu
mobility za účelom prípravy na povolanie, potlačenie preferencie školy v mieste bydliska.
Vytváranie a zánik študijných odborov stredných škôl s ohľadom na trendy vývoja na
regionálnom trhu práce a zvýšený záujem rodičov o kvalifikované poradenstvo v oblasti
voľby povolania. Škola sa snažila dať také vzdelanie mladým ľuďom, aby bol o nich na trhu
práce záujem.
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Konzultačné a informačné centrum EDUKOS v spolupráci s ÚPSVaR
v Dolnom Kubíne realizoval projekt, financovaný z európskeho sociálneho fondu. Projekt bol
určený nezamestnaným. V dňoch 20. - 31. marca 2006 absolvovalo 14 uchádzačov
o zamestnanie odborný kurz, počas ktorého získali nové vedomosti a zručnosti v oblastiach:
trh práce, marketing a stratégia trhu práce, aktívne techniky získavania zamestnania,
neverbálna, verbálna a asertívna komunikácia na trhu práce, komunikácia na trhu práce
prostredníctvom počítača a Internetu.
Na úseku vzdelávania vzrástol záujem o získanie „počítačového pasu“ (ECDL), ktorý bol
dôkazom, že jeho držiteľ ovláda prácu s osobnými počítačmi a vyžadoval sa v krajinách
Európskej únie. Akadémia vzdelávania v Dolnom Kubíne v spolupráci s Národným úradom
práce ponúkala možnosť získať európsky počítačový certifikát – European Computer Passport
Xpert. Všetkých modulov bolo sedem, ale už po absolvovaní troch získal uchádzač európsky
počítačový pas. Akadémia vzdelávania v Dolnom Kubíne ponúkala kurzy nemeckého jazyka,
anglického jazyka, jednoduchého a podvojného účtovníctva, opatrovateľstva, manuálnej
masáže, spôsobilosti technikov požiarnej ochrany, spôsobilosti na výkon epidemiologických
závažných činností.
Centrum voľného času detí a mládeže Domček v Dolnom Kubíne pripravil
tzv. plavecké jasličky v priestoroch sauny v krytej plavárni. Boli určené najmenších deťom
s rodičmi. Záujem bol veľký. CVČ Domček ponúkal záujemcom viac ako 80 lákavých
záujmových krúžkov a útvarov. Tie boli prístupné pre mladých aj starších. Medzi športové
krúžky patrili volejbalový, strelecký, tanečné, basketbalový, cvičenie v posilovni, hra
s guľami – petang. Mimo športových krúžkov sa Domček sústreďoval na modelárske dielne
(lietadlá, vláčiky, autá). Veľkým lákadlom pre deti bola autodráha. Nechýbali kurzy
výpočtovej techniky pre začiatočníkov i pokročilých, jazykové kurzy, šachový krúžok
a výtvarné záujmové útvary. V tvorivých dielňach deti pracovali s hlinou, kožou, učili sa
drotárčine. Okrem toho Domček viedol prírodovedné záujmové útvary, kde sa deti venovali
turistike a poznávaniu prírody. Zaujímavým podujatím boli Dni otvorených dverí v Domčeku
na Bysterci. Spoluprácu s rodičmi podchytil Domček podujatiami Sobotienka a Jašidielko.
V Domčeku CVČ sa dňa 11. apríla 2006 konalo okresné kolo súťaže
Hviezdoslavov Kubín v prednese poézie a prózy žiakov ZŠ a SŠ. Medzi víťazov patrili
Dolnokubínčania Michal Porubini, Andrej Štyrák, Mária Kubalová, Alžbeta Labudová,
Michaela Blšáková a Barbora Valečíková. Postúpili na krajské kolo súťaže do Martina.

40

CVČ Domček v októbri usporiadal pre deti ZŠ a MŠ výtvarnú súťaž o najoriginálnejšie
stvárnenie jesenného strašidla. Deti v street ateliéri vytvárali obrazy nie klasickým štetcom
a farbami, ale používali listy stromov, kapusty, zemiaky, kukuricu, cibuľu. Ich odtláčaním na
veľký výkres vytvárali postavy strašidiel. Dielka boli vystavené v školskom klube ZŠ J.
Matúšku v Dolnom Kubíne. Ku Dňu matiek sa v Street ateliéri v Domčeku zišlo 90 rodičov
s deťmi. Deti maľovali pastelovými farbami, modelovali figurky z cesta a hrali sa. Dňa 3.
júna 2006 usporiadal Domček CVČ pre deti netradičné maľovanie a hry s farbičkami
v záhrade.
ZOO klub na Janoškovej ulici bol obľúbený u dolnokubínskych detí a denne ho navštevovalo
okolo 160 detí MŠ, ZŠ a SŠ z celej Oravy. Obdivovali malé hlodavce (morčatá peruánske,
škrečky, myši, zakrpatených králikov, činčily), akvarijné rybky, vodné korytnačky
písmenkové, suchozemské korytnačky, gekony, hada pytona, exotických vtákov – zebričky,
pestúnky, ryžovníky, kanáriky. Pri ZOO klube pracoval krúžok mladých rybárov, ktorému sa
venovala Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Dolnom Kubíne. ZOO
výborne fungoval vďaka pracovníkom Ing. Jánovi Dobákovi, Jozefovi Macíkovi a Adriane
Bažíkovej. Podľa ich vyjadrenia by potrebovali sponzora na opravu strechy, rozšírenie
priestorov pre zvieratá i pre prácu záujmových útvarov.
Deti zo Špeciálnej základnej školy pre telesne postihnutých v Dolnom Kubíne milovali
hudbu. Učiteľ Viliam Janík poznal túto ich záľubu a využil ju vo vyučovacom procese. Deti
mali najradšej moravské ľudové melódie, pesničky v štýle bratov Nedvědovcov a hudobnej
skupiny Čechomor. Zo slovenských interprétov sa im páčili piesne Zuzany Smatanovej a Jany
Kirschner. Najmenej obľúbený bol Peter Cmorík. V jeho piesňach prevažovali molové
akordy, ktoré v deťoch vyvolávali pesimizmus, smútok a deti sa rozplakali. Nemali radi ani
blues. Z iniciatívy V. Janíka vznikla spevácka súťaž „Polročná hviezda“. Konala sa
v Oravskej galérii v spolupráci so ZUŠ P. M. Bohúňa. Deti zo špeciálnej školy hrali na
jednoduchých nástrojoch ako triangel, zvonkohra, paličky, bongo a na gitare ich sprevádzal
V. Janík. Piesne pre deti skladal V. Janík. Povedal: „Zložím pesničku, v ktorej sa napríklad
nachádza časť číselného radu alebo určité ťažko zapamätateľné slová. Žiaci si ju potom
s učiteľom spievajú a ani nevedia, ako sa pritom naučia to, čo treba.“
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Kultúra
Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne poskytovalo obyvateľom
kultúrno-výchovné aktivity. Malo svoj ročný plán činnosti, ktorý operatívne dopĺňalo
a aktualizovalo. Novinkou pre rok 2006 bol projekt kultúrnych poukazov realizovaný
Ministerstvom školstva SR. MsKS vyzbieralo viac ako desať tisíc poukazov, čím získalo
finančné prostriedky vo výške 530 tisíc Sk. Kultúrne poukazy umožnili navštevovať kultúrne
podujatia mladým ľuďom, ktorí nemali dostatok finančných prostriedkov na vstupenky.
Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne počas roka 2006 poskytlo obyvateľom 89
kultúrnych podujatí a ďalších 32 podujatí v spolupráci s inými organizáciami. Deväť
záujmových krúžkov, združení a skupín tu našlo priestor na nácviky, rovnako aj 22
odborných kurzov. Medzi kultúrne a zábavné podujatia patrili divadelné predstavenie
„Basisti“ v hlavnej úlohe s Milanom Markovičom, „Desatoro“ v podaní Radošínskeho
naivného divadla, „Kamenný chodníček“ v podaní ochotníkov z Veličnej, „Kocúrkovo“
v podaní Spišského divadla, „Tri sestry“ v podaní Slovenského komorného divadla v Martine,
„Hra a svadba“ v podaní folklórneho súboru

Lúčnica, „Tancovali naši vašim“ v podaní

folklórneho súboru SĽUK, vystúpenie folklórneho súboru LIKAVA s programom „Posledný
fašiang“, kabaretné predstavenie „Stredoslováci“ s Jánom Snopkom, „Írsku tanečnú schow“,
koncert Honzu Nedvěda, hudobnej skupiny Desmond so speváčkou Zuzanou Smatanovou,
koncert Katky Knechtovej so skupinou PEHA, koncert Mrenicovcov „Diabolské husle“,
divadelné predstavenia rozprávok „Aladinová lampa“, „Pinocchio“, „Gašparko a drak“,
„Gašparko a Janko v pekle“, pesničková súťaž „Naj star“, koncerty začínajúcich skupín
„Mladá hudobná scéna“, Hviezdoslavov Kubín, kultúrne programy na uvítanie nového roku,
plesu mesta, sviatku práce, Dni mesta, Mikuláša a Vianoc.
Vo výstavnej sieni Mestského kultúrneho strediska sa konali nasledovné
výstavy: detské práce z papiera a plastiky pod názvom „BETLEHEMY“ (do 3.1.2006), „Z
Jeruzalema ku všetkým národom“ – o počiatkoch kresťanstva (január – 30. marec 2006),
výšivky Metoda Salvu „Staré sa snúbi s novým“ (7.4. – 2. 5. 2006), maľby a kresby
amatérskych umelcov pod názvom „Čo len chcete“ (5. – 30. 5. 2006), práce žiakov ZŠ a SŠ
„Detská hračka“ (1. -30. 6. 2006), olejomaľby Ľ. Sléhy „Jogapuri – na břehu řeky“ (júl –
august 2006), výstava detskej hračky „Ľudoví muzikanti v umení“ (september 2006), výstava
detských prác „Bohúňova paleta“ (október 2006), výstava domácich maliarov a grafikov pri
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ZUŠ Ivana Ballu „Išpirácie“ (november 2006). Vo fotogalérii Mestského kultúrneho strediska
v Dolnom Kubíne sa konali nasledovné výstavy: medzinárodná výstava detských výtvarných
prác „Vianočná pohľadnica“ (do 9. januára 2006), celoslovenská výstava výtvarných prác
„Vesmír očami detí“ (10. – 25. januára 2006), „Orava vo fotografii Pavla Poppa“ (25.1. – 28.
februára 2006), „Petzvalov okruh“ (1. – 31. marca 2006), „Výšivky“ (1. 4. – 10. mája 2006),
„Zábery zo Záberu“ (26.6. – 18. septembra 2006), výstava známok Iva Velikého z Trenčína
„Literatúra vo filatelii“ (18.9. – 2. novembra 2006), „Deti Himaláji“ (2.11. – 7. decembra
2006), „Vianočná pohľadnica“ (7.12. 2006 – 5. 1. 2007).
Pravidelné nácviky poriadali v MsKS hudobné a tanečné súbory ORAVA
(spevácka folklórna skupina), IDEA (hudobná skupina), KASA (hudobná skupina), BB dance
(rómsky tanečný súbor), GYPSY (rómsky tanečný súbor), break dance (rómsky tanečný
súbor), detský folklórny súbor TRNKA a dychovka BRASS BAND.
Kino CHOČ uskutočnilo nasledovné predstavenia: celovečerných 287
s návštevnosťou 18404 divákov, detských 46 s návštevnosťou 5106 divákov, školských 15
s návštevnosťou 2764 žiakov a filmový klub 23 ponúkol 15 predstavení s návštevnosťou 608
divákov.

Divácky najúspešnejšie boli filmy „Harry Potter 4, Narnia, lev šatník

a čarodejnica, Doba ľadová 2, Divočina, Karcoolka, Da Vinciho kód, Rafťáci, Rýchlo
a zbesilo 3, Autá, Let ś dance, Asterix a Vikingovia“. V kine Choč sa konali aj podujatia
Gymnázia P. O. Hviezdoslava, zasadania komisií k parlamentným voľbám, pracovné
stretnutia zamestnancov Mestského úradu v Dolnom Kubíne, podujatia OZ Fórum života,
Materské cenntrum Píšťaľka, prednášky pre študentov SŠ a pod.
Mestské kultúrne stredisko malo aktivity v mimoškolskej oblasti, ponúkalo
rôzné kurzy, napríklad deväť jazykových (angličtina, nemčina, taliančina), ktoré ukončilo 84
frekventantov. Medzi ďalšie patrili kurz spoločenských tancov a zdravotného cvičenia
(kalanetika, redukčné cvičenie, orientálne tance, latino tance, tanečné nácviky pred stužkovou
slávnosťou maturantov), kurz batikovania a šitia technikou dvojvýpustkového vrecka. Každú
stredu a každú druhú nedeľu mal svoje podujatie v MsKS cirkevný zbor Jednoty bratskej
v Dolnom Kubíne. Ďalej sa v

MsKS konali stretnutia ZO sluchovo postihnutých,

Slovenského zväzu telesne postihnutých, KST Orava, Klubu vojenských dôchodcov, výročné
členské schôdze Zväzu záhradkárov osád Potoky, Hutník, Lieskovec, stretnutia starších
dolnokubínskeho CEAVZ, spoločenstva kresťanskej mládeže SIDON, ZO Slovenského
záhradkárskeho zväzu, bytových spoločenstiev, ÚSČK, Úradu práce SVR, konali sa tu
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svadobné a stužkové slávnosti, podujatia politických strán. MsKS konalo na námestí Slobody
a vo foyeri Veľkonočné trhy v dňoch 4.-5. apríla, Katarínske trhy v dňoch 21.-22. novembra
a Vianočné trhy dňa 20. decembra 2006.
Okresné osvetové stredisko v Dolnom Kubíne pripravilo v januári 2006 tvorivé dielne pre
záujemcov v Klube výšivky a pre žiakov základných škôl pokračoval cyklus pod názvom
„Urobme si bábiku“. Dňa 28. februára 2006 pripravilo OOS moderátorskú súťaž pod názvom
„Kubínsky mikrofón“. Súťažilo sa v dvoch vekových kategóriách (11-14 rokov a 15-25
rokov). Hosťom súťaže bola Eva Pribylincová, moderátorka STV a Funrádia. Medzi ďalšie
podujatia OOS v Dolnom Kubíne vo februári 2006 patrili: cyklus tvorivých dielní pre
redaktorov študentských časopisov a novín pod názvom „Zdravý život III.“, tvorivé dielne
„Maľujeme na sklo“, „Urobme si bábiku“, školenie pre vedúcich astronomických krúžkov
a pedagógov, tvorivá dielňa pre vedúcich folklórnych súborov „Detské hry“. Dňa 20. marca
2006 sa konala súťaž o najkrajšiu veľkonočnú kraslicu, ktorú vyhlásilo OOS. Ďalej OOS
ponúkalo v marci 2006 súťažnú prehliadku v prednese poézie a prózy IV. a V. kategórie
a tvorby divadiel poézie pod názvom „Slovo o slove“, súťaž ochotníckých divadelných
súborov dospelých, divadiel mladých a divadiel hrajúcich pre deti „IV. Kubínske divadelné
dni“, výstavu neprofesionálnych fotografických klubov Slovenska „Petzvalov okruh“, klub
výšivky a ručných prác, tvorivú dielňu „Urobme si bábiku“ a spomienkové podujatie o
osobnosti Ladislava Nádašiho Jégé. OOS ponúkalo v apríli 2006 regionálnu súťaž detských
ľudových hudieb, detských speváckych skupín, sólistov aj inštrumentalistov pod názvom
„Oravské spievanky“. Klub výšivky OOS pripravil výstavu ručných prác pod názvom „Ihlou
a niťou“. Žiakom bola určená vedomostná súťaž z astronómie „Čo vieš o hviezdach?“
OOS v Dolnom Kubíne už tretí rok vydávalo časopis „Zdravý život“.
Vychádzal štvrťročne a bol určený pre stredoškolskú mládež. Jeho zameraním bola
protidrogová prevencia. V redakčnej rade pracovali zástupcovia mestského televízneho
vysielania Infoštúdia a zástupcova školských študentských časopisov. Príloha vychádzala
s podporou Protidrogového fondu SR. Nechýbali v nej ani aktuálne poznatky o sektách
a opisy autentických zážitkov. Ku kvalite prispievali stretnutia s Annou Vojvodovou
z policajného zboru a Otíliou Škarbovou z centra poradensko-psychologických služieb
v Dolnom Kubíne.
OOS v Dolnom Kubíne pripravilo v októbri 2006 zaujímavé podujatia: seminár
pod názvom „Lepšie žiť“ pre realizátorov kultúrno-osvetovej práce a voľnočasových aktivít,
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výstavu výtvarníkov pod názvom „Inšpirácie 2006“, cyklus tvorivých dielní, výstavu ručných
prác čipkárky Anastázie Janekovej pod názvom „Biela na bielom“, slávnostné podujatie k 80.
výročiu narodenia Martina Ťapáka, vyhlásenie medzinárodnej súťaže „Vianočná pohľadnica“,
jednoročný kurz „Škola tanca“ pre deti.
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne pripravilo v stredu
11. januára 2006 spomienkové podujatie na štúrovca Janka Matúšku, autora slovenskej
hymny, dolnokubínskeho rodáka, pri príležitosti 129. výročia jeho smrti. Janko Matúška je
pochovaný na historickom cintoríne v Dolnom Kubíne. Hrob bol upravený v roku 1978 tak,
že pôvodný pomník s textom „Svoji svojmu“ bol nahradený sochou lietajúcej múzy.
Spomienkové pásmo na Janka Matúšku pripravila PhDr. Dagmar Kubištová, vedúca
Literárneho oddelenia Oravského múzea v Dolnom Kubíne.
Oravské múzeum organizovalo výstavy vo Florinovom dome. V januári tu
vystavovali amatérske výtvarníčky Lýdia Kráľovičová a Irena Polóniová. Obidve výtvarníčky
fascinovala príroda a jej premeny. Lýdia vystavovala krajinky, omaľovánky pre deti a detskú
knihu „Prekrásne rozprávky o ľudských citoch“, ktorú napísala a ilustrovala. Irena Polóniová
sa predstavila krajinkami z Liptova a okolia pod Tatrami. Výstava trvala do 12. marca 2006.
Od 24. marca do konca apríla 2006 si návštevníci Florinovho domu mohli
pozrieť výstavu „Hry s textilom“ od autoriek, výtvarníčok a absolventiek vysokej školy
výtvarných umení v Bratislave v odbore textilný dizajn Patrície Biarincovej, Anny
Frabákovej, Andrei Lachovej a Andrei Ševčíkovej Marčekovej. Kurátorkou výstavy bola
Mária Martinková zo Školy úžitkového výtvarníctva v Ružomberku. Patrícia Biarincová sa
zameriava na odev a odevné doplnky, preto prezentovala kolekciu odevov a nechala sa
inšpirovať kolobehom zo života v prírode. Anna Farbáková vytvorila textilné obrazy pre
interiéry, objekty indogovo modré na plátne a vystavila kolekciu vankúšov. Andrea Lachová
sa zameriava na odev a odevné doplnky technikou pleteniny, pričom povrch pripomína srsť,
čo je akoby prírodné a živočíšne. Kombináciou skla a textilu vytvorila špecifickú kompozíciu.
Andrea Ševčíková Marčeková, inšpirovaná prírodou, svoju kolekciu interiérového textilu
nazvala „Ikony“.
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne dostalo v septembri
2006 prestížne ocenenie – sochu Fénixa, od Ministerstva kultúry SR. Prevzala ju riaditeľka
múzea Mgr. Mária Jagnešáková a predseda ŽSK Ing. Juraj Blanár od Ministra kultúry SR
Mareka Maďariča. Ocenenie bolo dotované finančnou sumou (500 tisíc Sk) a podľa
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vyjadrenia riaditeľky ju Oravské múzeum bude investovať do obnovy historického organu
v kaplnke Oravského hradu, aby spríjemňoval sobáše, o ktoré bol na Oravskom hrade veľký
záujem.
Literárne múzeum P. O. Hviezdoslava usporiadalo vo výstavných priestoroch
Florinovho domu výstavu pod názvom „Spätné zrkadlo – zo života starého Kubína“. Výstava
prezentovala

niektoré

staré

dolnokubínske

rody

ako

Országh,

Novák,

Trnkóci,

Hammerschmid, Nádaši, Tyroler, Bruck, Kňazovič, Medzihradský.
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne pripravovala podujatia pre deti
v spolupráci so ZUŠ. V januári to bola prezentácia knihy „Neuveriteľné dobrodružstvá
kocúrika Mňauka“. Dňa 13. februára 2006 knižnica pripravila literárne podujatie pod názvom
„Umelec – lekár – človek“, venované 140. výročiu narodenia spisovateľa Ladislava Nádašiho
Jégého. Sála bola plná a recitátori Otília Štepitová (autorka scenára), Katarína Kasalová,
Mária Muráňová a Štefan Jakoby predniesli prítomným pásmo o živote a diele významného
dolnokubínskeho rodáka L. N. Jégého. Oravská knižnica vyhlásila 3. ročník súťaže školských
časopisov základných škôl.
V tomto roku sa konal VII. ročník „Týždňa slovenských knižníc“ (27. marca – 2. apríla 2006),
počas ktorého Okresná knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne pripravila pre verejnosť 17
podujatí, ktorých sa zúčastnilo 490 návštevníkov všetkých vekových kategórií. Dňa 27. marca
2006 sa uskutočnilo „Rozprávkové dopoludnie“ pre deti materských škôl pod názvom „Čo sa
skrýva v knižnici?“. Pre škôlkárov a mladších žiakov boli pripravené rozprávky, pre starších
informatická výchova. Ďalším podujatím pre starších žiakov bola prednáška v rámci
prevencie drogových závislostí pre žiakov deviatych ročníkov. Podvečer patril prezentácii
kníh „Obrazy starej Oravy“ od známeho fotografa Jaroslava Sýkoru a nového vydania knihy
Antona Habovštiaka „Oravci o svojej minulosti“. Dňa 28. marca 2006 prebiehala zaujímavá
akcia pod názvom „Pasovanie detí na rytierov krásneho slova“. Išlo vlastne o slávnostné
zapísanie sa do knižnice a zloženie rytierskej prísahy. V jej obsahu bol sľub mať knihy v úcte
a nepoškodzovať ich. Rytieri krásneho slova boli oslobodení od platenia členského v knižnici.
Dňa 29. marca 2006 sa konal bezplatný informačný minikurz „Základy práce s počítačom
a internetom“ pre znevýhodnených používateľov (napr. dôchodcov, nezamestnaných, rodičov
na materskej dovolenke). V tento deň sa konalo vyhodnotenie III. ročníka súťaže školských
časopisov základných škôl pod vedením redaktorov týždenníka Orava. V Klube dôchodcov sa
konalo spomienkové podujatie na Ladislava Nádašiho Jégé. Dňa 30. marca 2006 sa konalo
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ďalšie pasovanie na rytierov krásneho slova, aby sa rozšírili rady čitateľov. V nasledujúcich
dvoch dňoch sa konalo vyhlásenie ankety o najobľúbenejšiu detskú knihu roka 2006. Konal sa
aj 3. ročník nocovania v knižnici pod názvom „Noc s Andersenom“. Sprievodným podujatím
boli tri výstavy v priestoroch čitárne knižnice - publikácie Vydavateľstva Matice slovenskej
z Martina, produkty nahrávacej firmy Pavlík Rekords z Tvrdošína, literatúra a informačný
materiál o problematike drogovej závislosti.
Oravská knižnica plnila nezastupiteľné funkcie informačné, spoločenské, kultúrno-výchovné
a výchovno-vzdelávacie s dosahom na všetky vekové, sociálne a profesijné skupiny občanov.
V tomto roku vypracovala nový projekt pre žiakov Špeciálnej základnej školy pre telesne
postihnutých pri Ústave sociálnych služieb v Dolnom Kubíne. Boli to podujatia
príležitostného charakteru. Pracovať s týmito deťmi bolo zložité najmä preto, že detské
oddelenie sa nachádzalo na poschodí, kam bolo treba deti vynášať. Hlavným zámerom
knižnice bolo zmeniť túto nepriaznivú situáciu, postupne prekonať bariéry, fyzické, sociálne,
komunikačné, ktoré bránia úplnej integrácii zdravotne znevýhodnených detí. Projekt bol
zameraný na cieľovú skupinu žiakov Špeciálnej školy, ZŠ J. Matúšku a ZŠ M. Kukučína
v Dolnom Kubíne. Knižnica chcela projektom získať finančné prostriedky na schodolez.
Medzi ďalšie podujatia patrilo poznávanie zvukov a hudobných žánrov (Krajina zvukov),
rozprávanie o knižných ilustráciách, „Túlavé topánky“ – zábavný zemepis a ďalšie.
V máji 2006 Oravská knižnica dostala 100 nových kníh v rámci akcie „100 kníh od Tatra
Banky“. Vydavateľstvo L.C.A. a Tatra banka poriadali túto akciu pre knižnice už druhý rok.
Oravská knižnica dostala tvorbu spisovateľov Ballu, Vadasa, Krištúfeka, Lavríka, Johanidesa,
Pankoviča, Rankova, Slobodu a ďalších. Súčasťou odovzdávania kníh bola aj beseda
s režisérom a spisovateľom Petrom Krištúfkom, spisovateľom a rozhlasovým moderátorom
Dadom Nagyom, vydavateľom Kolomanom Kertészom Bagalom a riaditeľkou žilinskej
regionálnej siete pobočiek Tatra banky Margitou Prostrednou.
Oravská knižnica v spolupráci s nadáciou pre deti Slovenska „Hodina deťom“ zorganizovala
dňa 21. júla 2006 prázdninové podujatie „Túlavé topánky“. Túlavé topánky boli súčasťou
projektu Radosť a poznanie bez hraníc, na ktoré finančne prispela Nadácia pre deti Slovenska.
Deti v knižnici „cestovali“ podľa knihy „Veselé potulky po Slovensku“ od Štefana Moravčíka
a hádali zemepisné hádanky. Informácie hľadali v encyklopédiách.
Oravská knižnica podporovala a poskytovala priestor literárnemu klubu Fontána v Dolnom
Kubíne. Viedla ho Otília Štepitová a schádzali sa tu mladí dolnokubínski literáti. Klub
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Fontána vyprodukoval doposiaľ tri zborníky (útle knižky) pod názvami „Na úteku“,
„Zabudnutými cestami“ a „Nakreslená podstata tvarov bez súvislostí“. Medzi autorov patrili
Lenka Červeňová, Peter Varga, Jarka Kulinová, Peter Tomáň, Tomáš Toček, Michal Skála,
Peter Varman, Erika Juráková, Mária Muráňová, Iveta Grootová, Milan Čukča, Pavol
Lúčanský, Iveta Babničová, Lýdia Kovalíková a Róbert Pagáčik. V rámci 52. ročníka
Hviezdoslavovho Kubína sa v knižnici konalo stretnutie literárnych klubov a autorské čítanie
dňa 28. septembra 2006 v klubovni Oravskej knižnice.
Oravská knižnica usporiadala v dňoch 25.-26. októbra 2006 literárny festival pod názvom
„Čítanie nás“. V programe bola široká ponuka: seminár pre knihovníkov a učiteľov,
regionálna vedomostná súťaž „Knižný vševedko 2006“ žiakov 6. ročníkov základných škôl,
stretnutie spisovateľov s tvorcami školských časopisov a s členmi literárnych klubov, autorské
besedy spisovateľov a výstava produkcie pre deti a mládež. Zároveň Oravská knižnica
vyhlásila IV. ročník súťaže školských časopisov. Na literárny festival Oravskej knižnice
prijala pozvanie spisovateľka pre deti a mládež Gabriela Futová z Prešova. Prezentovala svoju
knižku „Hľadám lepšiu mamu“ o trucovitom dievčatku.
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne a mesto Dolný Kubín usporiadali
stretnutie s historikom a vydavateľom Pavlom Dvořákom, spojené s prezentáciou jeho
odborných historických kníh vo vydavateľstve Rak.
Siedma materská škola už niekoľko rokov navštevovala Oravskú knižnicu a spolupracovali.
Výsledkom boli besedy o knihách, exkurzie v knižnici a čítanie v čitárni. V tomto roku
pripravila Miriam Kazimírová cyklus besied o knihe, jej vzniku a previedla deti čarovným
svetom rozprávok. Deti sa v triedach Motýlikov, Lienok, Mravčekov, Chrobáčikov a Včielok
zoznamovali s čarovným svetom kníh, ilustráciami, učili sa nové slová.
Oravská knižnica Antona Habovštiaka udeľovala titul „Priateľ knižnice“ aj v roku 2006.
Dostali ho PhDr. Branislav Kaššovic, konateľ mestskej televízie Infoštúdia a dolnokubínska
detská spisovateľka Blažena Mikšíková.
Oravská galéria v Dolnom Kubíne pripravila pre žiakov stretnutie
s reštaurátorom Petrom Saxom v rámci programu „Šanca pre náš región“ Konta Orange.
Programu „Galéria plná detí“ sa zúčastnili najmä žiaci ZŠ Janka Matúšku v Dolnom Kubíne.
Zaujímala ich práca so sadrovými odliatkami sošiek, príprava faksimile a technologické
postupy pri reštaurovaní obrazov.
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Dňa 12. januára 2006 sa konala prvá tohtoročná vernisáž v Oravskej galérii. Vo
Veľkej výstavnej sieni prezentoval svoju tvorbu fotograf Wolfgang Träger z Nemecka.
Pracoval pre viaceré časopisy, medzi nimi aj pre Der Spiegel. Súbor pozostával zo 450
malých, 76 stredných a 5 veľkých fotografií z rokov 1986 – 2005. Trägerove fotografie
zachytávali svet umenia a ich tvorcov. V malej výstavnej sieni si návštevníci pozreli tvorbu
výtvarníčky Barbary Výrostkovej Opršalovej z Martina, členky Slovenskej výtvarnej únie
Združenia Aura. Umelkyňa maľovala na drevo.
Vo februári 2006 pripravila Oravská galéria odborný seminár pre oravských kňazov o ochrane
kultúrnych pamiatok v kostoloch. Vzácne staré ikony, drevené obrazy a sochy napádali najmä
živočíšní škodcovia (červotoč), niekedy stačilo málo a škodám sa dalo predísť. Seminár
viedol reštaurátor Peter Saxon.
Dňa 30. apríla 2006 sa konali vernisáže dvoch výstav v OG. Vo Veľkej výstavnej sieni to bola
kolekcia afrického umenia, konkrétne 180 predmetov zberateľa Ivana Melicherčíka. Druhým
vystavovateľom, ktorému učarovala Afrika bol František Turcsányi, ktorý strávil dlhší čas
v Lýbii ako veterinár. K najväčším zážitkom vernisáže patrilo vystúpenie skvelého
slovenského bubeníka a perkusionistu Doda Šošoku, ktorému sa Afrika dostala hudbou
„hlboko pod kožu“.
Dňa 4. mája 2006 sa uskutočnili vernisáže dvoch výstav. Vo Veľkej výstavnej
sieni výstava pod názvom „Uvidíte mesiac“ predstavovala diela štyroch autorov Andreja
Augustína, Milana Lukáča, Petra Balhara a Petra Faltusa. Táto výstava sa konala v Prahe,
Bratislave a tretím miestom bola Oravská galéria. Autori sa predstavili v rôznych technikách
– obrazy, sochy, tapisérie, oleje, grafiky. V Malej výstavnej sieni sa predstavil režisér
a scenárista slovenských dokumentárnych i hraných filmov profesor Dušan Hanák
fotografickou tvorbou. Výstava trvala do 18. júna 2006.
V júni 2006 sa konali dve vernisáže v Oravskej galérii. Vo Veľkej výstavnej
sieni kolekcia výtvarných diel pod názvom „Umenie zo Žiliny“ asi od 40 výtvarných umelcov
Žiliny a okolia predstavovala maľbu, grafiku, sochárske techniky, kresbu, priestorové médiá
až po inštalácie. Garantom podujatia bola Považská galéria. V Malej výstavnej sieni si
návštevníci mohli pozrieť výtvarné diela akademického maliara Stanislava Harangozó pod
názvom „Z oravských sympózií“. Vystavené diela boli vytvorené technikou suchého pastelu
v kombinácii s akrylovými farbami, čo vytvorilo určitý autentický osobný prístup autora
k téme.
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Dňa 7. septembra 2006 sa konala vernisáž výstavy diel umelcov Běly
Kolčákovej, Ignáca Kolčáka a ich dcéry Kariny Kolčákovej. Kolčákovci začínali svoju
umeleckú výtvarnú dráhu na Orave, ktorá ich inšpirovala v tvorbe. Ignác Kolčák bol krátku
dobu aj riaditeľom Oravskej galérie a organizoval oravský plenér pre maliarov z Bratislavy.
Ich výstava vo Veľkej výstavnej sieni OG mala názov „Retrospektíva“. Ignáca Kolčáka prišli
do galérie pozdraviť rodáci zo Sihelného. Séria obrazov Běly Kolčákovej pod názvom
„Plynutie“ bola vystavená v troch miestnostiach. Výstavu diel

Kariny Kolčákovej pod

názvom „Komunikácia so svetlom“ si návštevníci pozreli v Malej výstavnej sieni OG. Ignác
Kolčák daroval mestu obraz, na ktorom je Dolný Kubín – Staré mesto v roku 1965. Odvtedy
obraz visí v pracovni primátora mesta Dolný Kubín.
Vernisáže nových výstav sa konali v Oravskej galérii dňa 9. novembra 2006.
O kultúrny program sa postaral mladý hudobník Lukáš Javorek hrou na bicie nástroje. Vo
Veľkej výstavnej sieni sa predstavil svoju tvorbu fotograf Martin Marenčin, popredný
predstaviteľ slovenskej dokumentárnej tvorby. S Oravskou galériou spolupracoval do roku
1995. Umelec sa stal finalistom grantu „Photodocument.sk“ svojím projektom pod názvom
„Slowly Slovakia“. Autor prezentoval subjektívny pohľad na slovenskú realitu formou
nemanipulovanej fotografie s výrazným kritickým podtónom, glosoval konzumný spôsob
života. Sociálne fotografie mali ironický a sarkastický náboj. V Malej výstavnej sieni sa
predstavila textilná výtvarníčka Júlia Zelená, ktorá sa venuje textilnej odevnej tvorbe od roku
1993. Súbor, ktorý autorka predstavila, vznikol v posledných rokoch a maľovanie na hodváb
je stará orientálna technika.

Kronika kultúrnych podujatí v roku 2006:
-

Dňa 8. januára 2006 sa v MsKS v Dolnom Kubíne konal „Novoročný koncert“. V dňoch

9.-31. januára 2006 si záujemcovia mohli pozrieť vo foyeri Mestskom kultúrnom stredisku
celoslovenskú výstavu detských výtvarných prác pod názvom „Vesmír očami detí“.
Usporiadateľom výstavy bolo Okresné osvetové stredisko v Dolnom Kubíne.
-

Dňa 15. januára 2006 sa ochotníci z Veličnej – Revišného predstavili v divadelnej sále

MsKS divadelnou hrou „Kamenný chodníček“ od Ferka Urbánka pod vedením režisérky
Ľuboslavy Jančekovej.
-

Dňa 15. januára 2006

žiaci ZUŠ P. M. Bohúňa uskutočnili novoročný koncert

v Limanovej pod vedením riaditeľa PhDr. Leonarda Vajduláka. Ľudová hudba zahrala
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novoročné vinše, klaviristka Alžbeta Labudová zahrala dve skladby od A. Dvořáka, ďalej
vystúpili: husľové kvarteto, vokálne zoskupenie Una Corda, husľové kvinteto, akordeónové
kvarteto Piacere, Mária Matisová, akordeónový orchester Amandolo s Vierou Vrtichovou.
Podujatie sa konalo v rámci projektu z EÚ – Programu Interreg III.
-

Dňa 20. januára 2006 sa konal tradičný XXV. PLES MESTA a Nemocnice s poliklinikou

v Dolnom Kubíne. K dobrej zábave prispeli hudobná skupina Fresh Band, ľudová hudba
Leoša Vajduláka a tanečný klub Hildy Preinerovej z Prievidze. Pre účastníkov boli pripravené
bohaté švédske stoly a zaujímavá tombola. V Bratislave sa konal už XXXIII. Ples Oravcov
tradične v poslednú januárovú sobotu, na ktorom sa zúčastňovali súbory z nášho mesta
i predstavitelia Dolného Kubína a Oravy. Medzi organizátormi bol v tomto roku
Dolnokubínčan JUDr. Milan Galanda.
-

Vo výtvarnej súťaži tvorby plagátov pod názvom „Imagine – Predstav si všetkých ľudí“

s antidiskriminačnou tematikou bol najúspešnejším stredoškolákom medzi vysokoškolákmi
16-ročný Juraj Pecho z Dolného Kubína, študent Školy úžitkového výtvarníctva
v Ružomberku. Ústrednou témou jeho plagátu bola diskriminácia žien a vyhral medzi 74
návrhmi. Jeho práca tvorila výstavnú kolekciu na Trienále plagátu Trnava 2006 a postúpila
tiež na výtvarnú prehliadku do Hongkongu.
-

Dňa 21. januára 2006 sa v Centre voľného času - Domčeku na Lucenkovej ulici v Dolnom

Kubíne konala tanečná súťaž, ďalšia akcia v rámci Street ateliéru. Pod názvom „Domček
dance“ sa skrývala súťaž v tancovaní a hľadal sa najlepší tanečník v Dolnom Kubíne.
-

Primátor mesta Dolného Kubína a občianske združenie Homo erectus aj v tomto roku

vyhlásilo literárnu súťaž – IV. ročník pod názvom „Florinova jar 2006“. Vek prihlasovateľov
bol neobmedzený. Súťaž organizačne zabezpečoval dolnokubínsky básnik Miro S. Líška.
-

Dňa 23. januára 2006 sa v MsKS konal koncert Tria RNA, študentov Akadémie

múzických umení v Prahe, huslistu Alexeja Rosíka, klaviristu Mateja Arendárika
a violončelistu Petra Nouzovského. Organizátorom koncertu bola ZUŠ P. M. Bohúňa
v Dolnom Kubíne.
-

Dňa 25. januára 2006 Oravská knižnica Antona Habovštiaka a ZUŠ P. M. Bohúňa

pripravili pre verejnosť prezentáciu knihy pre deti pod názvom „Neuveriteľné dobrodružstvá
kocúrika Mňauka“. Na podujatí sa zúčastnili aj autor Benjamín Tinák a ilustrátorka Edita
Kubičková z Dolného Kubína.
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-

Dňa 29. januára 2006 sa v MsKS konala spevácka súťaž detí 9-15-ročných pod názvom

„Naj-Star“. Z 31 uchádzačov postúpilo do semifinále jedenásť. Na súťaži sa organizačne
spolupodieľala agentúra US GONG. Podujatie moderoval Vlado Železňák, v porote
rozhodovali riaditeľ MsKS Štefan Stieranka, učiteľ ZUŠ Juraj Šupka a Juraj Maslo. Do
stredoslovenského finále súťaže postúpili Betka Labudová a Natália Benková.
-

Mestské kultúrne stredisko ponúkalo záujemcom kurz batikovania tkaniny dňa 16.

februára 2006 vo svojej klubovni. Lektorka Anna Farbáková z oddelenia tkáčstva a ručnej
tvorby Školy úžitkového výtvarníctva v Ružomberku ukázala účastníčkam šitú, viazanú
a skladanú batiku. U nás bola v minulosti známa technika batikovania indigom.
-

V rámci „Hudobnej zimy 2006“ sa konal dňa 17. februára 2006 koncert vážnej hudby v

rámci cyklu „Koncerty bývalých absolventov“. V koncertnej sále ZUŠ P. M. Bohúňa vystúpili
huslista Andrej Matis, violista Lukáš Turčina s klavírnym sprievodom Tomáša Matisa.
-

V rámci „Hudobnej jari 2006“ sa v Dolnom Kubíne konal ďalší z koncertov vážnej hudby

z dlhodobého cyklu „Koncerty bývalých absolventov“. V koncertnej sále ZUŠ vystúpili
huslista Andrej Matis, violista Lukáš Turčina s klavírnym sprievodom Tomáša Matisa.
Zahrali skladby G. H. Händla, W. A. Mozarta, R. Schumanna, Ch. Beriota, L. Goringa.
-

Dňa 20. februára 2006 sa konal koncert obľúbeného českého speváka Honzu Nedvěda,

ktorý v ostatnom čase nevštevoval Dolný Kubín každoročne.
-

Dňa 28. februára 2006 sa konali „Dolnokubínske fašiangy“. Ich organizátorom bol

Mestský úrad a Mestské kultúrne stredisko. V programe vystupoval detský folklórny súbor
Trnka, deti materských a základných škôl v podaní Stražanovho bábkového divadla
(rozprávka Aladinová lampa), detská folklórna skupina Likava z Likavky a vyvrcholením
bolo pochovávanie basy s tradičným nárekom plačiek. Symbolizovali koniec zábav a začiatok
pôstneho obdobia.
-

Dňa 28. februára 2006 sa konal V. ročník súťaže mladých moderátorov a zabávačov pod

názvom „Kubínsky mikrofón“. Predsedníčkou poroty bola moderátorka Eva Pribylincová
z Fun rádia a Slovenskej televízie. V mladšej kategórii sa víťazom stal Samuel Mahút z
Cirkevnej ZŠ A. Radlinského a postúpil do krajského kola súťaže „Sárová Bystrica“.
V druhej kategórii získala prvenstvo Petra Karcolová, študentka Gymnázia P. O.
Hviezdoslava. V prvej trojke sa umiestnili ďalší Dolnokubínčania: Lenka Bystričanová zo ZŠ
M. Hattalu, Jakub Mužila zo ZŠ J. Matúšku, Ivana Maťková z Gymnázia P. O. Hviezdoslava,
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Mária Muráňová, učiteľka ZŠ J. Matúšku a cenu poroty dostal Filip Kšendzulák zo ZŠ A.
Radlinského v Dolnom Kubíne.
-

V dňoch 28. februára až 3. marca 2006 sa v MsKS v Dolnom Kubíne konali „Kubínske

divadelné dni“ - súťaž detskej dramatickej tvorivosti a ochotníckeho divadla s názvom „O erb
mesta Dolný Kubín“. Prihlásili sa detské divadelné súbory z Novote, Zákamenného, Nižnej,
Tvrdošína a Štefanova. Podujatie usporiadalo Oravské osvetové stredisko v Dolnom Kubíne.
-

Dňa 2. marca 2006 sa konal XXIV. ročník súťažnej prehliadky detskej dramatickej

tvorivosti. Predstavilo sa šesť detských súborov. Do krajskej súťaže postúpil divadelný súbor
z Tvrdošína.
-

Dňa 8. marca 2006 sa v priestoroch Oravského múzea v Dolnom Kubíne uskutočnilo

stretnutie hudobníkov, bývalých členov akordeonového orchestra Amandolo. Konal sa
koncert pod vedením dirigentky Viery Vrtichovej pre asi 100 návštevníkov. Koncert nahrala
na CD firma Pavlík Rekors z Tvrdošína.
-

Dňa 14. marca 2006 sa konal v koncertnej sále ZUŠ P. M. Bohúňa koncert klaviristky

Magdalény Bajuszovej. Odzneli skladby R. Schumanna, B. Bartóka, J. Haydna, F. Chopina
a Ludvika van Beethovena. Dolnokubínčan Boris Lenko, pedagóg VŠMÚ, rozobral jednotlivé
skladby, čo umožnilo poslucháčom lepšie pochopiť party.
-

Dňa 15. marca 2006 sa konala druhá spomienka na spisovateľa Ladislava Nádašiho Jégé

v tomto roku. Organizátormi podujatia boli Žilinský samosprávny kraj, Oravské osvetové
stredisko a Základná umelecká škola P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne. O životných osudoch
spisovateľa hovoril Pavol Parenička zo Slovenskej národnej knižnice a o jeho literárnom diele
Peter Cabadaj z tej istej inštitúcie.
-

Dňa 17. marca 2006 sa v MsKS konalo divadelné predstavenie komédie „Basista“

v podaní hercov Milana Markoviča, Judity Hansmanovej, Veroniky Kozákovej a Rastislava
Pušku.
-

VII. Materská škola na Námestí Slobody v Dolnom Kubíne privítala príchod jari podľa

folklórnych tradícií. So spevom a dobrou náladou učiteľky s deťmi vyniesli Morenu, symbol
zimy, ku kolonádovému mostu a hodili ju do vody, aby už zima odišla.
-

V dňoch 1. – 22. marca 2006 sa vo výstavnej sieni MsKS v Dolnom Kubíne konala

putovná výstava fotografií pod názvom „Z Jeruzalema ku všetkým národom“. Návštevníkom
ju ponúklo občianske združenie Orava Fénix a hnutie Spoločenstvo a oslobodenie. Svedectvá
o počiatkoch kresťanstva priblížili návštevníkom prvé tri storočia kresťanstva. Sprievodným
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podujatím výstavy bol dňa 12. marca 2006 seminár s prednáškou v podaní Rosengela
Libertini a diskusiou na tému „Prvé stopy kresťanstva v Ríme“.
-

Dňa 24. marca 2006 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne konal VI.

ročník tanečnej súťaže detí a mládeže v moderných tancoch „Tanečný Kubín 2006“. Záštitu
nad podujatím prevzal primátor mesta Ľubomír Bláha, súťaž organizoval Domček CVČ.
Zúčastnilo sa okolo 200 súťažiacich z celej Oravy. Porota vybrala 22 najlepších tanečníkov.
V kategórii ZUŠ obsadili prvé miesto tanečníci súboru Blšky zo ZUŠ Ivana Ballu. V staršej
vekovej skupine zvíťazili tanečníci súboru YES zo Súkromnej ZUŠ Jánoš z Dolného Kubína.
-

Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne dňa 2. apríla 2006 pripravilo pre deti

divadelné predstavenie známej rozprávky „Pinocchio“ v podaní hercov profesionálneho
divadla Actores z Rožňavy.
-

Na počesť 61. výročia oslobodenia mesta Dolný Kubín sa v Oravskej galérii konal koncert

žiakov základných umeleckých škôl. Vystúpili aj žiaci z poľskej Limanovej, s ktorou mal
Dolný Kubín dlhoročné družobné vzťahy. Na limanovských podujatiach často vystupovali
žiaci zo ZUŠ P. M. Bohúňa a ZUŠ Ivana Ballu z Dolného Kubína.
-

V dňoch 22. – 26. apríla 2006 sa konal v Dolnom Kubíne 10. ročník medzinárodného

hudobného festivalu Bohdana Warchala v hre na sláčikové nástroje (husle a violončelo) pod
názvom „Talenty pre Európu“ a 1. ročník súťaže Violino arvenzis. Koncerty sa konali
v Mestskom kultúrnom stredisku, Oravskom múzeu, Základnej umeleckej škole P. M.
Bohúňa, evanjelickom a. v. chráme a rímsko-katolíckom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej.
Súťaže sa zúčastnili husliari z Japonska, Ukrajiny, Talianska, Litvy, Maďarska, Lotyšska,
Česka, Poľska a Slovenska. Riaditeľom súťaže bol riaditeľ ZUŠ P. M. Bohúňa Leonard
Vajdulák, predsedom hodnotiacej poroty hudobný umelec Peter Michalica. Súťažilo sa
v troch kategóriách a na popredných miestach sa umiestnili: Lenka Nemcová (ČR), Lukáš
Dašek (ČR), Jessica Glowik (PL), Konstancia Smolarz (PL), Ján Duda (ČR), Dávid Dašek
(ČR), Kristina Rimkevičiute (Litva), Ugnev Petrauskaite (Litva), Rastislav Huba (SR),
Kristína Chalmovská (SR), Magdaléna Krukovská (PL), Anna Dražkovská (PL), Eva
Rachevská (Ukrajina), Dominika Kaczmarczik (PL), Natália Dzizinskaya (Ukrajina), Pawel
Czarakowicz (PL), Maciej Kulakowski (PL), Ondřej Klimeš (ČR), Margarita Balanas
(Lotyšsko), Laura Szabo (Maďarsko), Ján Nečaský (ČR), Alexander Dazjiewicz (PL), Atella
Zke (Lotyšsko), Zenon Dashak (Ukrajina), Karol Daniš (SR), Nikola Gajovnik (PL), Karolina
Nowotczynska (PL), Aliz Szabo (Maďarsko), Márie Korpasová (ČR), Kateřina Stanislavová,
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Taras Dovganyk (Ukrajina), Markéta Sadecká (ČR), Judita Škodová (ČR), Natalie
Ardaševová (ČR), Alexandra Lelek (PL), Maria Wlastowska, Joana Pioszczorowicz, Anna
Zamyslowska, Malgorzata Bagusz, Patrycja Sloczinska, Marta Domagala, Patricja Stepen,
Joana Josiewska a Joanna Laskowská. Na festivale vystúpili aj vlaňajší víťazi. Sprevádzal ich
Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala pod vedením Ewalda Daniela, ktorý
nakoniec zahral hymnu festivalu, skladbu Ilju Zeljenku Musica Slovaca. Violino arvenzis
bola prvá súťaž husliarov na Slovensku. Hlavnú cenu získal Michal Róžák z Poľska. Odborná
porota hodnotila umelecko-remeselné spracovanie huslí a ich zvukovú kvalitu. Do súťaže
výrobcovia prihlásili 39 huslí, uznanie získali majstri z talianskej Cremony a Japonska.
-

Dňa 28. apríla 2006 sa konalo vyhodnotenie okresného kola výtvarnej súťaže ku Dňu

hasičov. Do súťaže bolo predložených 251 prác zo základných škôl, materských škôl,
základných umeleckých škôl a špeciálnych škôl. Na popredných miestach sa z Dolného
Kubína umiestnili: Terézia Čutková (ZŠ J. Matúšku), Dávid Bobček (MŠ), Martin Toman
(MŠ), Viktória Vajdiarová (MŠ), Mário Lorenc (ZUŠ P. M. Bohúňa), Andrea Kalužová (ZUŠ
I. Ballu), Martin Zanovit (ZUŠ P. M. Bohúňa), Martina Škutová, Peter Chomistek, Ivana
Mrázová (všetci zo ZUŠ I. Ballu), Alena Moresová, Adriana Kitašová, Andrea Kršáková
(ZUŠ P. M. Bohúňa).
-

Dňa 3. mája sa vo výstavných priestoroch MsKS konala vernisáž výstavy pod názvom

„Staré sa snúbi s novým“ od autora Metoda Salvu z Lúčok. Návštevníci si mohli pozrieť
obrusy, vyšité technikou richelieu, šatky, čepce, oplecká, modrotlač. Výšivkár sa tejto
netradičnej záľube venoval dlhé roky a motívy čerpal s časopisov alebo si ich vytváral sám.
-

Vo štvrtok 4. mája 2006 sa v kaviarni U novinára uskutočnilo vyhodnotenie IV. ročníka

súťaže o literárnu cenu T. H. Florina mesta Dolný Kubín. Celkove sa prihlásilo 24 autorov vo
veku od 8 do 70 rokov z rôznych častí Slovenska, ale aj z Českej republiky. Podujatie
moderoval dolnokubínsky básnik Miro S. Líška, ocenenia udeľoval vedúci oddelenia kultúry
Mestského úradu v Dolnom Kubíne Ing. Jozef Gruchalák, ukážky z ocenených diel prečítal
Matej Záchenský a o hudobné podfarbenie večera sa zaslúžil spevák a gitarista Peter
Medvecký. Ocenených bolo jedenásť prác (v kategóriách: poézia a próza), medzi nimi jediný
Dolnokubínčan Štefan Filo. Získal Cenu mesta Dolný Kubín.
-

Dňa 8. mája 2006 sa konala výtvarná súťaž pod názvom „Strašiak – ochranca prírody“.

Súťaž zorganizovalo Okresné osvetové stredisko a Základná umelecká škola Ivana Ballu
v Dolnom Kubíne.
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-

Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne ponúkalo občanom v mesiaci máj

nasledovné kultúrne podujatia: zábavný program „Stredoslováci“ v podaní humoristov (4. 5.),
vystúpenie folklórneho súboru Lúčnica s pásmom „Hra a svadba“ (14. 5.), koncert hudobnej
skupiny Desmod (31. 5.) so speváčkou Zuzanou Smatanovou.
-

V Dolnom Kubíne sa dňa 12. mája 2006 v spolupráci so Súkromnou základnou školou

Jánoš a Agentúrou Mambu uskutočnila Krajská súťažná prehliadka moderného tanca pod
názvom

„Tanečný Kubín 2006“. Podujatie sa uskutočnilo pod patronátom Mikuláša

Dzurindu a riaditeľkou súťaže bola Mgr. Jana Greššová. Tradícia Tanečného Kubína začala
pred siedmimi rokmi a viedol ju Milan Ilčík. V tomto roku sa zúčastnilo 287 tancujúcich, čo
je doteraz najvyššia účasť. Prihlásilo sa 53 choreografií, tancovalo sa od rána do neskorého
večera. Na popredných miestach sa umiestnili choreografie disco a hip-hop: Minifresch –
Roztlieskavačky Dolný Kubín, Blšky ZUŠ Ivana Ballu, Kamaráti Dolný Kubín.
-

V dňoch 23. – 26. mája 2006 sa konal v Dolnom Kubíne hudobný festival ZUŠ Ivana

Ballu s medzinárodnou účasťou. Niesol sa v duchu 250. výročia narodenia W. A. Mozarta.
Na festivale vystúpili vynikajúci umelci: gitarový virtuóz a skladateľ Vladislav Bláha,
akordeonista J. Zámečník z Brnenskej akadémie, venezuelský gitarový virtuóz G. Gyulem,
Peter Bažík, Michaela Stroková, Katarína Cabanová, Jakub Lonský, Michaela Sopúchová, Ján
Fačko, Jana Krajčovičová, Pavel Vitáček a Marie Cendelínová. Počas festivalu prebiehali tri
súťaže – Mladí gitaristi, Klavírna Orava a Husľové talenty. Dolnokubínčania nesklamali, boli
úspešní. Laureátom Klavírnej Oravy sa stal Jakub Lonský z Dolného Kubína. V súťaži
mladých gitaristov získala prvé miesto M. Sopúchová zo ZUŠ P. M. Bohúňa. Víťazkou tretej
kategórie v súťaži Husľové talenty sa stala M. Straková zo ZUŠ P. M. Bohúňa v Dolnom
Kubíne a stala sa aj laureátkou súťaže.
-

Dňa 25. mája 2006 sa konal večer so spevákom Petrom Bažíkom, oravským finalistom

súťaže SuperStars v Klube 77 v Dolnom Kubíne a spolupracovala aj Združená stredná škola
obchodu a služieb v Dolnom Kubíne.
-

V prvú júnovú sobotu 2006 mal koncert v MsKS v Dolnom Kubíne vynikajúci český

folkový spevák Ján Nedvěd. Prichádzal každoročne do Dolného Kubína.
-

Dňa 11. júna 2006 zavítali do Dolného Kubína herci Radošínskeho naivného divadla.

Predstavili sa inscenáciou „Desatoro Stanislava Štepka“ od autora Ondreja Spišáka.
-

Dňa 12. júna 2006 sa na školskom dvore ZŠ J. Matúšku konala spevácka súťaž pod

názvom „Kohuťákstár 2006“. Na prvých troch miestach sa umiestnili speváčky Zuzana
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Melicherčíková, Terézia Čutková a Laura Uhorskaiová. Spomedzi učiteľov cenu získala
Mária Muráňová. Deti si aj zatancovali pri pesničkách, ktoré púšťali hudobníci Roman Ďaďo
a Kamil Škvarka zo ZUŠ Ivana Ballu. Deti na farebných papierikoch vyberali miláčika
publika a najlepšieho tanečníka. Zároveň jedného speváka pasovali do Hviezdnej roty.
Zabávali sa vynikajúco. Kuchárky všetkým upiekli chutný krémeš.
-

Dňa 21. júna 2006 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne konal koncert

začínajúcich hudobných skupín pod názvom „Mladá hudobná scéna“. Veľa hudobne
nadaných mladých ľudí hrávalo v pivniciach, školských kluboch alebo garážach, preto dostali
tento priestor. Predstavili sa dolnokubínske hudobné skupiny Spirit bar, Kasa, Vec názoru,
Idea, Saturday jam.
-

Dňa 23. júna 2006 sa v MsKS konalo predstavenie „Írska tanečná schow“.

-

Dňa 25. júna 2006 sa v divadelnej sále MsKS v Dolnom Kubíne predstavili herci

Spišského divadla s predstavením „Kocúrkovo“ v úprave Mira Kočického.
-

Ďalším vypredaným koncertom v stredu dňa 28. júna 2006 bolo vystupovanie speváčky

Zuzany Smatanovej v estrádnej sále MsKS v Dolnom Kubíne. Vystúpili aj hudobné skupiny
Desmod a IMT Smile. Návštevníci si mohli kúpiť jej dva albumy – „Entirely good“ a „Svet mi
stupil na nohu“.
-

Dňa 28. júna 2006 sa konalo vyhodnotenie tretieho ročníka literárnej súťaže mladých

autorov pod názvom Oravská poviedka 2006 v koncertnej sále ZUŠ P. M. Bohúňa. V porote
rozhodovali Eva Kollárová, Jozef Brezovský a Etela Farkašovská. Najúspešnejšou
Dolnokubínčankou, ktorá sa zapojila do súťaže bola Miriama Čierna.
-

Počas letných prázdnin roku 2006 sa konali tradičné letné koncerty v altánku pred Malým

Parkom v Dolnom Kubíne. Vystupovali hudobné skupiny: Spinet (9. júla), DEel (16. júla),
dychovka Istebňanka (23. júla), dychovka z Limanovej (30.

júla), IDEA (6. augusta),

dychová hudba Tvrdošanka, Flasch Band (13. augusta), Vec názoru (skupina hip hop – 20.
augusta), dychovka Echo Podhala a folklórny súbor Rosička Rosa (27. augusta 2006).
-

V dňoch 9.-19. júla 2006 sa konal v Dolnom Kubíne hudobný festival v poradí V. ročník

Medzinárodných majstrovských kurzov, na ktorých sa zúčastnili študenti z Českej
republiky, Číny, Dánska, Estónska, Fínska, Holandska, Južnej Kórei, Maďarska, Rakúska,
Ruska, Srbska, Čiernej Hory, Španielska a Slovenska. Hralo sa na husliach, violončele, flaute,
klavíri v Oravskej galérii, City Hotel Parku v Dolnom Kubíne, Múzeu Oravskej dediny
v Zuberci a v Turčianskej galérii v Martine.
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-

Divadelný estrádny súbor Femina v Dolnom Kubíne zorganizoval na Srňacom zábavný

program „Návraty do histórie“ dňa 19. augusta 2006. Okrem dobrej ľudovej hudby
a vystúpenia folklórnej skupiny z Veličnej, sa konal remeselnícky jarmok s ponukou
tradičných oravských jedál.
-

Orchester vynikajúceho huslistu Jána Berkyho Mrenicu so sólistom Ľubom Virágom

zavítal dňa 14. septembra 2006 do Dolného Kubína. Návštevníkom zahrali folklórne piesne
slovenské, ruské, maďarské, grécke, cigánske, rumunské, židovské, ďalej klasické, operné,
filmové, muzikálové i džezové skladby. Orchester hral v zložení: Ján Berky Mrenica ml., E.
Hasala, Z. Grunza, J. Farkaš, T. Lévai, S. Šárköziová, E. Šarközi.
-

Dňa 14. septembra 2006 sa vo výstavnej sieni MsKS konala vernisáž dvoch výstav pri

príležitosti konania siedmeho ročníka Medzinárodného gajdošského festivalu „Gajdovačka
2006“. Výstava pod názvom „Ľudoví muzikanti v umení“ obsahovala práce detí na túto tému.
Druhá výstava mala názov „Ľudová kultúra Beskýd“. Dospelí tvorcovia v nej prezentovali
výrobky v drevorezbe, drotárstve, ručné práce zhotovené paličkovaním, háčkovaním,
vyšívaním a keramické výrobky. Remeselníci z Poľska predstavili aj tradičné ozdoby
z krepového papiera.
-

Dni mesta Dolný Kubín a 25. Kubínsky jarmok sa konali v dňoch 22.-26. septembra 2006

na ulici SNP a Námestí Slobody. Návštevníci si mohli pozrieť bohatý kultúrny program.
Medzi súbormi vystupovali známy folklórny súbor GYMNIK, populárny DRIŠĽAK, skupina
Seitespiel z nemeckého Zwickau, dychovka MAGURANKA, hudobná skupina RENONS
s programom „Repete v rytme spomienok“, detský folklórny súbor TRNKA a cirkusová škola
Kaskad z ukrajinského Truskovca. V rámci projektu INTERREG III A boli zorganizované
DNI ŽYWCA v Dolnom Kubíne, kde sa predstavili tri hudobné telesá rôznych žánrov,
ponúkali sa tradičné pokrmy mesta Žywca a konala sa prezentácia remeselníkov na trhu
ľudových remesiel.
-

Dňa 25. septembra 2006 sa konal v Oravskej galérii koncert študentov a profesorov

Konzervatória

Róberta

Schumanna

z Zwickau

v Nemecku.

Prišli

na

pozvanie

dolnokubínskeho akordeónového súboru ZUŠ P. M. Bohúňa. Hrali na brnkacích nástrojoch
a zaujímavosťou bola hra na mandolínu a starých hudobných nástrojoch ako traumschen
alebo fínsky hranol. Zahrali aj slovenské pesničky a vedúca súboru Annetta Schneiderová
zaspievala pieseň v slovenčine.
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-

Chrámový spevácky zbor Sv. Kataríny Alexandrijskej sa dňa 24. septembra 2006

zúčastnil sviatku mesta Limanovej pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie
a účinkoval na svätej omši. Dolnokubínskych pútnikov sprevádzal miestny kaplán Richard
Jurík.
-

Posledný septembrový týždeň 2006 sa v Dolnom Kubíne niesol v znamení 52. ročníka

Hviezdoslavovho Kubína, celoštátnej súťažnej prehliadky v prednese poézie, prózy a divadiel
poézie. Účastníkov privítal primátor mesta PaedDr. Ľubomír Bláha a zástupkyňa Ministerstva
kultúry SR Viera Rosinová. Po uvítaní generálny riaditeľ Národného osvetového centra Ján
Tazberík odovzdal Vladovi Sadílekovi medailu Daniela Gabriela Licharda. Oficiálne
otvorenie Hviezdoslavovho Kubína uzavrela prehliadka detských recitačných kolektívov. Vo
štvrtok po tradičnom stretnutí účastníkov pri soche a hrobe Pavla Országha Hviezdoslava boli
večerné hodiny venované slovenskej klasike. Piatok patril súťaži recitátorov štvrtej a piatej
kategórie a divadlám poézie. Súťažná prehliadka pokračovala v sobotu a vyvrcholila
slávnostným

večerom

najúspešnejších

súťažiacich.

Z Dolnokubínčanov

bola

na

Hviezdoslavovom Kubíne úspešná recitátorka Mária Muráňová, učiteľka ZŠ J. Matúšku
v Dolnom Kubíne. Recitovala báseň „De profundis“ o Bohu a národe zo zbierky „Žalmy
a hymny“ od Pavla Országha Hviezdoslava, ktorý originálne doplnila spevom podľa melódie
zo staroslovienskeho otčenáša. Mária sa umiestnila na 3. mieste v piatej kategórii súťažiacich.
Medzi ďalších víťazov patrili: Viera Kozáková z Liptovského Hrádku, Eva Kašová z Prešova,
Peter Hort z Novej Dubnice a súbor divadla poézie Alfa z Humenného. Medzi detskými
recitačnými kolektívmi boli najúspešnejší DRK Rámus zo ZUŠ vo Vindole. Súčasťou HK
boli tvorivé dielne zorganizované básnikom Danielom Hevierom. Sprievodným podujatím
bola aj Literárna kaviareň dolnokubínskeho literárneho združenia Homo erectus, ktorá sa
konala vo Florinovom dome.
-

V dňoch 29. septembra až 1. októbra 2006 sa mladí hudobníci folklórneho súboru Trnka

ZUŠ P. M. Bohúňa zúčastnili hudobného podujatia v Brne, ktorý organizovala Folklórna únia
v Českej republike.
-

V dňoch 5. – 6. októbra 2006 sa Leonard Vajdulák, riaditeľ ZUŠ P. M. Bohúňa v Dolnom

Kubíne, zúčastnil súťaže husliarov v talianskej Cremone na pozvanie Simona Morazziho.
-

Dňa 10. októbra 2006 sa vo výstavných priestoroch Mestského kultúrneho strediska

uskutočnila vernisáž výtvarnej súťaže X. ročníka Bohúňovej palety, ktorej organizátorom
bola ZUŠ P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne. Na otvorení sa zúčastnili zástupcovia z poľského
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mesta Bialsko – Biala a JUDr. Anton Bukna, starosta Veličnej, rodnej obce P. M. Bohúňa.
Akademický maliar Pavol Rusko a riaditeľ ZUŠ P. M. Bohúňa poďakovali všetkým
výtvarníkom za účasť v súťaži. Predsedom poroty bol akademický maliar Ján Kudlička
z Dolného Kubína, výtvarníci Pavol Rusko, Marta Bolešová, Withold Jacykow a Barbara
Jacykow. Súťaže sa zúčastnilo 127 škôl z Česka, Slovenska a Poľska s 3345 výtvarnými
prácami. Porota zaradila do zlatého, strieborného a bronzového pásma 430 prác a ocenila ich
čestnými uznaniami. Oravské školy získali 92 ocenení, najviac základné umelecké školy
v Dolnom Kubíne.
-

Dňa 12. októbra 2006 sa konalo krajské kolo speváckej súťaže detí vo veku 7-15 rokov

pod názvom Children Eurostar. Z Dolného Kubína sa ho zúčastnila víťazka oravskej súťaže
Alžbetka Labudová. Bola úspešná a postúpila do celoslovenského kola speváckej súťaže.
-

Mestské kultúrne stredisko ponúkalo občanom divadelné predstavenie „Tri sestry“ dňa 19.

októbra 2006 v podaní Slovenského komorného divadla z Martina. Účinkovali Marek
Geišberg, František Výrostko, Jana Oľhová, Ľubomíra Krkošová, Martin Horňák, Petronela
Valentová a Eva Gašparová.
-

V októbri 2006 začal cyklus koncertov pod názvom Kubínska hudobná jeseň, ktorej

organizátormi boli ZUŠ P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne a Súkromná ZUŠ Jánoš.
Nadväzovala na činnosť Kruhu priateľov hudby. Tohtoročnú Kubínsku hudobnú jeseň otvoril
koncert vynikajúcej umelyne Agáty Brodňanskej a Martina Mikuša v rímskokatolíckom
kostole Sv. Kataríny Alexandrijskej. Na klavíri ich sprevádzal Michael Berki. Ďalším
koncertom bolo „Stretnutie s jazzom“ skupiny The Followers, v ktorej účinkovali Richard
Fičor, Pavol Hoďa, Robert Neuser, Juraj Blaha a Boris Lenko. Konal sa dňa 24. októbra 2006
v Oravskej galérii a o podujatie bol veľký záujem.
-

V dňoch 20.-21. októbra 2006 sa v Dolnom Kubíne v kine Choč konala medzinárodná

prehliadka krátkych filmov pod názvom „Starcov poklad 2006“. Podujatie pripravil Filmový
klub 23 Dolný Kubín v spolupráci s Vysokou školou múzických umení v Bratislave
a Akadémiou umení v Banskej Bystrici a išlo o druhý ročník. Účastníci si pozreli
dokumentárny film „Vízie z Inferna študentom dolnokubínskych škôl“, portrét výtvarníka
bratislavského Adolfa Franka (bývalého väzňa v koncentračnom tábore Osvienčim), krátke
filmy poslucháčov filmových škôl, argentínsky film „Cesta na Mars“. Súčasťou podujatia
bola prednáška o holokauste. Dokumenty mali širokú žánrovú úroveň: rodina, osamelá žena,
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život študentov, bezdomovci, krňačkové preteky atď. Takmer 700 divákov uvidelo 21 filmov.
Programovým riaditeľom filmovej prehliadky bol Patrik Bartoška.
-

Dňa 27. októbra 2006 sa konalo v MsKS divadelné predstavenie rozprávky „Gašparko

a Janko v pekle“ v podaní Stražanovcov.
-

Mestská televízia Infoštúdio Dolný Kubín sa v dňoch 27. – 28. októbra 2006 zúčastnila

súťažnej prehliadky filmovej tvorby Kafka 2006. Infoštúdio súťažilo v troch kategóriách –
spravodajstve, publicistike a reklame. Spravodajstvo ohodnotila porota na čele s Elenou
Hradiskou kladne. Najviac sa jej páčili krátke správy odľahčujúce vysielanie. Publicistický
príspevok „Potkany na toalete“ redaktorky Lucie Špitálovej a kameramana Ľubomíra Viludu
o probléme obyvateľov bytovky na ulici SNP vyvolal živú diskusiu a Infoštúdiu priniesol
tretie miesto. Najväčší úspech dosiahlo Infoštúdio Dolný Kubín v kategórii reklama. Za
reklamu Antona Palugu a Ľubomíra Viludu na leštínske mlieko získali druhé miesto. Reklama
zaujala od zvučky, cez spôsob znázornenia spracovania mlieka až po milý záver s dievčatkom
pijúcim mlieko a sviežou pointou. Jeden z najuznávanejších investigatívnych novinárov
Stanislav Moti ju pochválil. Dramaturg ostravskej televízie ČT Jozef Albrecht povedal, že už
desať rokov mlieko nepije, ale po zhliadnutí našej reklamy dostal naň chuť. Mestská televízia
Infoštúdio Dolný Kubín mala doteraz na svojom konte sedem ocenení súťažnej prehliadky
filmovej tvorby Kafky.
-

Dolnokubínska folklórna skupina ORAVA na podnet Matice slovenskej sa zúčastnila

VIII. ročníka Festivalu slovenských piesní v Meďurič v Chorvátsku. Celkom sa zúčastnilo 17
speváckych skupín. Podujatie sa konalo v dňoch 10.-14. novembra 2006. V dňoch 1.-4.
decembra 2006 oslavovala Matica slovenská v chorvátskej Rijeke 12. výročie svojho
založenia a pri tejto príležitosti sa folklórny súbor Orava z Dolného Kubína zúčastnil
slávnostného programu. Súbor sa prezentoval vianočnými piesňami a koledami. Slováci,
žijúci v Chorvátsku mali záujem o CD „Nad Betlehemom vyšla hviezda“ od skupiny Orava.
-

Dňa 15. novembra 2006 sa konal v mestskom kultúrnom stredisku koncert populárnej

skupiny PEHA s populárnou speváčkou Katkou Knechtovou.
-

Filmový klub 23 v Dolnom Kubíne zabezpečil pre divákov filmy, premietnuté na 10.

ročníku Medzinárodného horského festivalu vo Vancouveri a 7. ročníku Medzinárodného
festivalu horských filmov a dobrodružstva Hory v Bratislave. Diváci si mohli pozrieť filmy
v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne v dňoch 16. a 17. decembra 2006.
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-

V rámci Kubínskej hudobnej jesene sa v treťom koncerte predstavilo Aperta trio

v zložení violončelista Jozef Lupták, klarinetista Ronald Šebesta a klaviristka Nora Škuta,
poprední slovenskí interpréti. V programe koncertu zahrali skladby Petra Zagara, Albana
Bera, Igora Stravinského a Johanesa Bramsa. Naplnená koncertná sála ZUŠ P. M. Bohúňa
praskala vo švíkoch. Koncert sa uskutočnil ako „krst klavíra“ mimoriadnej kvality, ktorý
škola získala do svojho inventára. Klavír stál 1 milión Sk.
-

Dňa 16. novembra 2006 sa uskutočnilo stretnutie s husľovým virtuózom Jindřichom

Pazděrom v koncertnej sále ZUŠ P. M. Bohúňa. Vyštudoval na Konzervatóriu v Žiline,
VŠMÚ v Bratislave, učil sa u profesora Leonida Kogana v Moskve a v súčasnosti bol
docentom na Akadémii muzických umení v Prahe. Mal za sebou okolo 1400 koncertov po
celom svete. Hral na husliach presláveného majstra husliara Laurentia Storioniho z Cremony
z roku 1764. Zahral skladby hudobných skladateľov Antonína Dvořáka, Ottu Šimeka,
Johanesa Brahmsa, Césara Francka a Arnolda Schonberga. Na klavíri ho sprevádzal klavirista
Václav Mácha z AMU v Prahe.
-

Výstava oravských a turčianskych výtvarníkov pod názvom „Inšpirácie 2006“ sa konala

dňa 21. novembra 2006 vo výstavných priestoroch MsKS v Dolnom Kubíne. Pripravila ju
ZUŠ Ivana Ballu v Dolnom Kubíne, občianske združenie Inšpirácie a Oravské osvetové
stredisko v Dolnom Kubíne.
-

Dňa 23. novembra 2006 divadelná sála MsKS „praskala vo švíkoch“. Takmer 500

divákov bolo zvedavých na voľbu MISS ORAVA 2006. Program bol veľmi zaujímavý.
Dvanásť finalistiek predviedlo promenádu vo svadobných šatách a v spoločenských šatách.
Jednou úlohou bola zatancovať formou pantomímy ukážku, na základe ktorej súťažiace hádali
povolanie. Moderátorom programu bol novinár Ľubomír Viluda. Večer všetkým
spríjemňovali svojím spevom finalisti celoslovenskej súťaže Superstar II. Peter Bažík
z Habovky s Rasťom Petkáčom. Všetkých zaujal sedem-minútový film Anny Dobošovej
s názvom „Mauglí“, v ktorom svoj príbeh vyrozprával malý chlapec z detského domova.
Súťaž MISS ORAVA 2006 sa stala víťaznou pre Máriu Císařovú. Vo voľnej disciplíne sa
predstavila ako záchranárka (ukážka prvej pomoci) a futbalistka. Možno práve toto veľmi
zapôsobilo na členov poroty Dušana Galisa a Dušana Tittela? Diváci zvolili za Miss Sympatia
Adrianu Jurkyovú z Vasiľova. Spoločenské a svadobné šaty do súťaže zapožičal svadobný
salón Noblesse z Ružomberka.
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-

Dňa 24. novembra 2006 sa konal ďalší koncert Kubínskej hudobnej jesene 2006 – koncert

gitarového dua ADAM&EVA – Eva Kavuljaková a Adam Marec. Vystupovali vo Veľkej
výstavnej sieni Župného domu (Oravskej galérii) v Dolnom Kubíne. Zahrali skladby: J. P.
Rameaua, J. Haydna, E. Gismontiho, J. Morela, skladby barokové, z obdobia prelomu
klasicizmu a romantizmu, latinsko-americké a ďalšie. Dolnokubínčanka Eva Kavuljaková
bola profesorkou hudobnej výchovy na Konzervatóriu v Žiline.
-

V dňoch 9.-12. decembra 2006 sa konal III. medzinárodný festival vianočných zvykov

a remesiel pod názvom Višegrádske Vianoce. Divákom sa predstavili folklórne súbory,
skupiny, ľudoví remeselníci a výtvarne nadané deti zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska,
Slovinska a Chorvátska. Súčasťou festivalu bola výtvarná súťaž „Vianočná pohľadnica“.
V tomto roku do súťaže bolo zaslaných 3500 prác detí zo šiestich európskych štátov a 236
materských, základných a umeleckých škôl.
-

Na Medzinárodnom festivale outdoorových filmov v Čechách získal zvláštnu cenu poroty

film Ľubomíra Viludu a Ivana Kršiaka pod názvom „Na hrane“ v kategórii dobrodružných
a extrémne športových filmov. Natočili plavca otužilca Dávida Čecha, ktorý si zaplával v
mrazivom zimnom januárovom počasí v rieke Orave pod kolonádovým mostom v Dolnom
Kubíne. Porota vyberala najlepšie snímky z 25 filmov z 12 štátov.
-

Dňa 7. decembra 2006 sa konal desiaty ročník benefičného koncertu v rímskokatolíckom

kostole Povýšenia Svätého kríža na Brezovci. Tradične usporiadateľmi boli ZUŠ P. M.
Bohúňa a Všeobecná úverová banka v Dolnom Kubíne. Medzi dvesto účinkujúcimi vystúpila
aj japonská sopranistka Nao Higano, ktorú sprevádzali huslisti skupiny Musica Arvensis zo
ZUŠ P. M. Bohúňa.
-

Na IV. ročníku súťaže lokálnych televíznych staníc Slovenska dňa 9. decembra 2006 v

tvorbe audiovizuálnych diel s protidrogovou tematikou sa umiestnila na 3. mieste mestská
televízia Infoštúdium z Dolného Kubína. Do súťaže zaradila filmový príspevok pod názvom
„Alkohol za volantom zabíjal“ o nezmyselnej smrti šiestich mladíkov v požičanom aute pri
autonehode, ktorá sa stala pri reštaurácii Radnica v Dolnom Kubíne.
-

V dňoch 16.-17. decembra 2006 sa v MsKS konala prehliadka horských a adrenalínových

filmov v rámci I. medzinárodnej prehliadky týchto filmov. Diváci si mohli pozrieť sedem
filmov z Veľkej Británie, USA, SR a Nemecka.
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-

Dňa 21. decembra 2006 sa v MsKS v Dolnom Kubíne konalo predstavenie rozprávky

„ČIN – ČIN“ v podaní detí divadelného súboru z Oravskej Poruby. Podujatie zabezpečila
sociálna agentúra FLAP a sponzor Mestské športové zariadenia v Dolnom Kubíne.
-

Dňa 14. decembra 2006 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne konalo

vystúpenie folklórneho súboru SĽUK z Bratislavy s pásmom „Tancovali naši vašim“.
Režisérom programu bol Jozef Krasula.
-

Dňa 22. decembra 2006 si záujemcovia mohli pozrieť v kine Choč zadarmo filmovú

rozprávku pod názvom „Polárny expres“, ktorú zabezpečili Materské centrum Píšťalka
s Filmovým klubom 23, Mestským kultúrnym strediskom a Mestom Dolný Kubín.
-

Zábavný program pre deti a dospelých pod názvom „Nebyť sám“ koncom decembra 2006

zorganizovalo občianske združenie „Úsmev ako dar“, v rámci ktorého pracuje Agentúra
PRIDE. Účastníci si pozreli program mladých umelcov z cirkevného zboru Jednoty bratskej
z Liptovského Mikuláša, vystúpenie tanečnej skupiny King Kids z Bieloruska a zážitkový
film o deťoch.

Zdravotníctvo
Nemocnica s poliklinikou L. N. Jégé v Dolnom Kubíne predložila projekt o dostavbe
medicínskych sál centrálnej sterilizácie a oddelenia intenzívnej medicíny cez agentúru
Žilinského samosprávneho kraja vo výške 120 mil. Sk. Bol to momentálne najväčší projekt
v oblasti zdravotníctva na Slovensku financovaný z fondov Európskej únie. Dostavba bola
pokračovaním budovy NsP do nemocničnej záhrady k heliportu. NsP by sa dostavbou dostala
na takú úroveň, že jej nebude hroziť zatvorenie pre nesplnenie kritérií, vyplývajúcich zo
zákonov EÚ.
Počas roka 2006 sa v dolnokubínskej pôrodnici narodilo 571 detí, čo bolo o 57 detí menej ako
v roku 2005. Nemocnica s poliklinikou v Dolnom Kubíne zakúpila pre detské oddelenie nové
prístroje pre choré deti z finančných prostriedkov získaných benefičným koncertom. Dva
nové monitory na sledovanie životných funkcií, akciu srdca, dýchanie, teplotu a sýtenie krvi
a infúzne pumpy obohatili inventár detského oddelenia. Od mája 2006 pribudla
novorodeneckým oddeleniam povinnosť vyšetriť sluch všetkým bábätkám. V NsP L. N.
Jégého v Dolnom Kubíne doteraz vyšetrovali sluch rizikovým novorodencom do jedného
mesiaca (krčný lekár) a do štvrtého mesiaca špecialisti v Banskej Bystrici. V minulom roku sa
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jeden rizikový prípad nepotvrdil. NsP v Dolnom Kubíne zakúpila nový prístroj na
screeningové vyšetrenie u novorodencov. Kontroloval sa nielen sluch, ale aj činnosť štítnej
žľazy, obličiek, či možné metabolické poruchy. Vyšetrenie špeciálnym prístrojom bolo
jednoduché a bezbolestné.
Združenie gynekologické ambulancie NsP v Dolnom Kubíne ponúkalo psychologickú
prípravu na pôrod pre matky aj otcov. Ženy sa počas nej učili, ako správne dýchať
v jednotlivých pôrodných dobách, ako relaxovať, ako sa pripraviť na dojčenie, správne
polohy atď. Počas prípravy mamičky cvičili na fitloptách, ktoré pomáhali udržať si v priebehu
tehotenstva kondíciu. Psychologická príprava na pôrod existovala v poradniach pre mamičky
už pred rokom 1989, ale potom sa s ňou prestalo. Kurz ponúkal aj prípravu otca k pôrodu.
Vedúcou kurzu bola sestrička Ľubica Mlynarčíková.
Novorodenecké oddelenie NsP v Dolnom Kubíne sa dňa 6. júla 2006 negatívne
spomínalo vo všetkých slovenských televíznych médiách a novinách. Došlo tu totiž k zámene
novorodencov. Na zámenu upozornila mamička z Oravskej Lesnej a vyšetrenie DNA
v Bratislave zámenu potvrdilo dňa 12. júla 2006. NsP zabezpečila pre novorodenecké
oddelenie dvojité náramky z ľahkého vinylového materiálu s patentným uzáverom pre matku
a novorodenca. Tieto sa odstraňovali prestrihnutím až po zapísaní do odovzdávacej knihy
novorodencov a podpise matky, ktorá ním potvrdila správnosť všetkých údajov.
Chirurgické oddelenie NsP v Dolnom Kubíne pod vedením MUDr. Jána
Neznámeho malo vynikajúcu odbornú úroveň a vyhľadávali ho pacienti nielen z Oravy ale
z celého Slovenska. Spokojní pacienti šírili dobrú povesť lekárov a sestričiek chirurgického
oddelenia. Operovali tu štítnu žľazu, cievy, žlčníky, prsia, čreva atď.
Už jedenásť rokov pôsobila v Dolnom Kubíne zásluhou Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva poradňa zdravia pre obyvateľov. Navštevovali ju hlavne tí, ktorí
trpeli nadváhou a obezitou a rozhodli sa schudnúť. Podľa vyjadrenia MUDr. Dariny Vasiľovej
navštívilo poradňu 4 % obyvateľov Oravy, z toho 49 % žien a 62% mužov trpeli nadváhou
alebo obezitou. V poradni dostali občania rady ako sa správne stravovať a zdravú výživu
kombinovať s potrebnou fyzickou aktivitou.
V priebehu roka 2006 sa na Orave vyskytlo 8324 akútno-respiračných ochorení
vrátane chrípky, z toho v okrese Dolný Kubín 2096 ochorení.
Od 1. septembra 2006 pacienti neplatili niektoré poplatky za zdravotnícke
služby. Zrušený bol poplatok 20 Sk za návštevu u lekára, 50 Sk poplatok za pobyt
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v nemocnici a poplatok za odvoz sanitkou. V platnosti ostali poplatky za ústavnú
pohotovostnú službu a 60 Sk za lekársku službu prvej pomoci (mimo ordinačných hodín).
Zrušením poplatkov vláda potešila pacientov, ale zmarila plány nemocníc na získanie
finančných prostriedkov, z ktorých by hradila údržbu nemocničných priestorov. Poplatky
v lekárňach ostali, ale mali sa znížiť z 20 Sk na 5 Sk.
Predsedníčka Miestnej lekárnickej komory PharmDr. Alena Chytilová z lekárne „U Anjela“
pravidelne informovala občanov o novinkách z oblasti farmácie. V novom roku lekárnici
mohli zameniť pacientom drahší liek za lacnejší, aj keď bol napísaný na recepte lekárom. Išlo
o generickú substitúciu, ktorá bola schválená v auguste minulého roku, ale v praxi nebola
vykonateľná. Až vyhláška ju uviedla do praxe. Generický liek mal rovnakú terapeutickú
účinnosť, rovnakú dávku, rovnaký spôsob podania či rovnaký počet tabliet v balení. Je to
vlastne rovnaká skupina látok.
Z roka na rok vzrastal záujem o vakcíny proti chrípke. Dolnokubínske lekárne ich ihneď
predali, ale požadovali ich ďalší záujemcovia. Podľa vyjadrenia Dr. Aleny Chytilovej,
predsedníčky Miestnej lekárnickej komory, sa vakcíny v meste vypredali za jeden deň.
Občania ich požadovali, a tak si nechávali v lekárňach recepty, aby mali prednostné právo na
ich kúpu. Pritom prednostnými (ohrozenými) pacientmi boli kardiaci, alergici a iní pacienti,
ktorí ich súrne potrebovali. Lekárnici čakali ďalšie vakcíny proti chrípke začiatkom decembra
2006, čiže na očkovanie bol dostatok času. V poslednom marcovom týždni 2006 zaznamenal
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne 901 ochorení na chrípku a počet
rástol aj v prvom aprílovom týždni. Podľa epidemiologičky MUDr. Kataríny Ranostajovej
chorobnosť prekročila hranicu a bolo možné ju považovať za epidémiu. Chrípka najviac
postihla deti v predškolskom veku. Vytvoril sa reálny dôvod na dočasné zavretie prevádzky
materských škôl a prerušenie vyučovania na základných školách. Žiaci sa vždy tešili
„chrípkovým prázdninám“.
Dolnokubínska lekáreň „U Anjela“ v Starom meste a lekáreň na Brezovci ponúkli občanom v
„Týždni srdca“ (od 25. do 30. septembra 2006) zmeranie krvného tlaku a poradenstvo. Deň
30. september 2006 bol vyhlásený sa Svetový deň srdca.
Dobrovoľníci Ligy proti rakovine dňa 7. apríla 2006 vyšli do ulíc, aby požiadali občanov
o peňažný príspevok pre onkologické oddelenia nemocníc. Konal sa 10. ročník Dňa narcisov.
Študentky Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne rozdali v uliciach 15 tisíc narcisov
(kvietok nádeje). Podľa koordinátorky podujatia Gabriely Matkulčíkovej bola zbierka
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úspešná, vyzbieralo sa 147 570 Sk, čo bola v doterajšej histórii regionálneho Dňa narcisov
najvyššia suma. Niektorí občania vhodili do pokladničky aj tisíckorunáčku.
Spoločnosť Tesco v Dolnom Kubíne zorganizovala peňažnú zbierku a jej výťažok 23 tisíc Sk
darovala na pomoc postihnutým deťom. Symbolického odovzdávania výťažku zbierky sa
zúčastnila pani Marta Bakošová, tajomníčka Združenia zdravotne postihnutých Oravy
a zástupca primátora mesta PaedDr. Jozef Bajčičák.
Krajské stredisko v Žiline pripravilo pre zrakovo postihnutých občanov v Dolnom Kubíne
výstavu amatérskych fotografií pod názvom „Cesta svetla“ zo života zrakovo postihnutých
občanov. Výstava v priestoroch Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na Bysterci v Dolnom
Kubíne bola dňa 27. apríla 2006 spojená aj s prezentáciou kompenzačných pomôcok pre
zrakovo postihnutých ľudí.
Začiatkom apríla 2006 bratislavskí lekári a zdravotné sestry začali štrajk za splnenie
požiadaviek Slovenských lekárskych odborov, ktoré predložili Ministerstvu zdravotníctva SR.
Dolnokubínski lekári sa do štrajku nezapojili počas pracovnej doby, ale morálne podporovali
kolegov. Cieľom štrajku bolo navýšenie finančných prostriedkov pre celé zdravotníctvo, teda
nešlo len o mzdy lekárov a zdravotných sestier, ale aj o zlepšenie zdravotnej starostlivosti
pacientov. V porovnaní s Českou republikou bolo na Slovensku napr. prístrojové vybavenie
nemocníc na nižšej úrovni, čiže neuspokojivé. Spôsob štrajku neohrozoval pacienta, ktorý
súrne potreboval ošetrenie. Dolnokubínski lekári a zdravotné sestry (75%) prezentovali
podporu štrajku v dňoch 13. – 18. apríla 2006 a žiadali zvýšenie platieb za poistencov.
Pri príležitosti svetového dňa Červeného kríža sa v Dolnom Kubíne uskutočnila celooravská
súťaž hliadok mladých zdravotníkov a družstiev prvej pomoci mladých zo základných
a stredných škôl. Miestna organizácia ÚSČK privítala v Dolnom Kubíne 160 účastníkov, ktorí
vytvorili 21 hliadok mladých zdravotníkov a 5 družstiev prvej pomoci mladých. Súťažilo sa
na stanoviskách na Námestí Slobody, testovali sa znalosti

o poskytnutí prvej pomoci,

resuscitácie, o Červenom kríži a zdravotníctve. Vedúcou poroty bola MUDr. Eva
Majchráková, primárka oddelenia urgentnej medicíny NsP v Dolnom Kubíne. Najlepšie si
počínali zdravotné hliadky zo ZŠ Nižnej, ZŠ M. Hattalu v Dolnom Kubíne a Cirkevná ZŠ A.
Radlinského v Dolnom Kubíne.
Slovenský Červený kríž organizoval už desiaty ročník celoslovenského podujatia
bezpríspevkového darcovstva krvi „Valentínsku kvapku krvi“ v dňoch od 1. do 18. februára
2006. Cieľom akcie bolo získať pre darcovstvo krvi aj prvodarcov. V Dolnom Kubíne
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darovalo krv 368 ľudí. Počas leta (júl, august) sa NsP zapojila

do 13. kampane

bezpríspevkového darcovstva krvi „Človek človeku“, organizovanej Červeným krížom. Na
HTO v NsP v Dolnom Kubíne darovalo krv 346 darcov, z toho 26 po prvýkrát.
Oravský územný spolok Slovenského Červeného kríža v Dolnom Kubíne pripravil dňa 11.
mája 2006 slávnostný aktív bezpríspevkových darcov krvi v dolnokubínskom City Hotel
Park. Predsedníčka ÚSČK MUDr. Danuše Litváková a riaditeľka spolku Ľubica Dubnicayová
odovzdali darcom Jánskeho plakety. Bronzovú plaketu dostalo 47 darcov, striebornú 35
a zlatú 17 darcov. Najcennejšiu diamantovú plaketu za 80 darovaní krvi dostal Vladimír
Škulec z Dolného Kubína. Dňa 5. decembra 2006 sa konalo druhé odovzdávanie Janského
plakiet dobrovoľným darcom krvi. Kultúrny program pripravili žiaci ZUŠ P. M. Bohúňa,
predstavili sa pásmom vianočných kolied ale aj iných skladieb. Do darcovstva sa zapájali aj
mladí ľudia – študenti dolnokubínskych stredných škôl. Predsedníčka ÚSČK v Dolnom
Kubíne MUDr. Danuše Litváková a prezidentka MUDr. Helena Kobzová odovzdali bronzovú
plaketu 67 darcom, striebornú 43 darcom, zlatú 20 darcom a diamantovú udelili trom darcom
Alojzovi Hudecovi, Ladislavovi Gándimu a Štefanovi Barnasovi.
Od 20. apríla 2006 mali pacienti Nemocnice s poliklinikou L. N. Jégého v Dolnom Kubíne
k dispozícii vynovenú kaplnku Sedembolestnej Panny Márie. Posvätili ju pomocný spišský
biskup Andrej Imrich a dolnokubínsky dekan ThDr. Ľubomír Pekarčík.
Dňa 9. júna 2006 sa konal v Dolnom Kubíne VI. ročník peňažnej zbierky pod názvom Deň
belasého motýľa. Výťažok bol určený pre doplatenie zdravotných pomôcok chorých na
svalovú dystrofiu, lebo štát im na niektoré pomôcky neprispieval.
Dňa 5. júna 2006 bola v NsP v Dolnom Kubíne slávnostne otvorená nová jednotka
intenzívnej starostlivosti (JIS) za účasti zástupcov Žilinského samosprávneho kraja, primátora
mesta PeadDr. Ľubomíra Bláhu, zástupcu Fakultnej nemocnice z Martina a dodávateľských
firiem. Pôvodná JIS bola v poliklinickej časti a dosah pre ťažko postihnutých pacientov na
ARO bol viacej ako 10 minút. Novovybudovaná JIS patrí ku lôžkovej časti, čo umožňuje, aby
sa pacient odtiaľto dostal do 5 minút na ARO, keď je v kritickom stave. JIS je riešená
komplexne a jej predná časť je vyhradená pre nechirurgické disciplíny, kde je interná
príjmová ambulancia, funkčná diagnostika, neurologická ambulancia, EG a EEMG. To
znamená, že pacient, ktorý trpí týmito chorobami, príde do jedného objektu, kde je vyšetrený
v blízkosti SVALZ, hlavne CT, ultrazvuku a je veľmi rýchle diagnostikovaný.
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NsP v Dolnom Kubíne s občianskym združením Šanca rozhodli zriadiť „Hniezdo záchrany“
aj v Dolnom Kubíne. Tak pribudlo k desiatim miestam záchrany nechcených novorodeniatok
na Slovensku aj dolnokubínske. Anonymné odloženie dieťaťa do hniezda záchrany nie je tým
najlepším, ale krajným riešením pre matky v zúfalej situácii, ktoré sa chcú zbaviť nechceného
dieťaťa. Hniezdo záchrany bolo bezpečné miesto pre dieťatko, kde ihneď dostalo okamžitú
pomoc a lekársku starostlivosť. Využilo ich už desať matiek. Deti, ktoré matky odložili do
verejných inkubátorov, pôjdu najprv do dojčenských ústavov a neskôr budú ponúknuté na
adopciu. Pre matky, ktoré boli z rôznych dôvodov nútené skryť svoje tehotenstvo a pôrod, bol
najprirodzenejším riešením utajený pôrod v nemocnici pod dohľadom zdravotníka. Túto
možnosť v dolnokubínskej pôrodnici využila jedna rodička.
Dňa 5. októbra 2006 bola slávnostne uvedená do užívania nová pristávacia plocha pre
helikoptéru rýchlej zdravotnej záchrannej služby. Heliport sa začal budovať v apríli 2006
s nákladom 300 tisíc Sk. Pacienti v ohrození života tak mohli byť bezpečne prepravovaní do
špecializovaných nemocníc v prípade, že im NsP v Dolnom Kubíne nebude môcť poskytnúť
potrebnú zdravotnú starostlivosť. Predtým sa využívala plocha ihriska v areáli Základnej
školy na ul. Nemocničnej, ale nebola vhodná na pristavanie vrtuľníka. Zvírený prach a škvara
všetkým navôkol znepríjemňovali život.
Denzitometrická ambulancia MUDr. Petra Vlkolinského v Dolnom Kubíne ponúkla občanom
„Deň otvorených dverí“ dňa 20. októbra 2006 pri príležitosti svetového dňa osteoporózy.
Svetová zdravotnícka organizácia WHO vyhlásila obdobie rokov 2000-2010 za dekátu kostí,
v ktorej sa snažila verejnosti priblížiť možnosti diagnostikovania a liečby ochorení
pohybového aparátu a kostí. Návštevníci si mohli v súkromnej ambulancii pozrieť moderné
prístroje tzv. denzitometre, ktorými sa zisťovala kvalita kostí, ich hustota i krehkosť.
Pani Dana Koteková v Dolnom Kubíne sa zaoberala o liečbu pijavicami lekárskymi
(hirudoterapiou). Túto liečbu doporučovala ľuďom trpiacim vysokým tlakom, krčovými
žilami a po infarkte. Liečbou pijavicami sa zaoberala aj pani Alžbeta Poláková, ktorá sa jej
naučila od svojej matky a starej matky.
Novinkou roku 2006 bol zdravotný preukaz EPZP (Európsky preukaz zdravotného poistenia)
pre zdravotné poistenie v zahraničí. Držiteľ tohto preukazu mal nárok na zdravotné ošetrenie
vo všetkých štátoch Európskej únie. Z tohto dôvodu nastal po 1. januári 2006 vo Všeobecnej
zdravotnej poisťovni „nával“ žiadateľov. Podľa riaditeľa Ing. Michala Šimku hneď v januári
2006 zaevidovali 1700 žiadostí o vydanie preukazov.
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Sociálna pomoc občanom
Počas roka 2006 sa v Dolnom Kubíne narodilo 184 detí, zomrelo 133 občanov
a v meste žilo 1529 občanov vo veku nad 65 rokov, 10852 občanov v produktívnom veku
(25-65 rokov) a 7155 detí. Počet živonarodených detí v roku 2006 klesol a je mierne nad
celoslovenským priemerom 9,4% na 1000 obyvateľov. Úmrtnosť mierne poklesla, ale
populácia nášho mesta starne a zvyšuje sa počet seniorov od veku 75 do 90 rokov. Dňa 31.
decembra 2006 mal Dolný Kubín 19616 obyvateľov.
Od 1. januára 2006 sa začala miera chudoby posudzovať aj podľa príjmu
a začal sa používať pojem nízkopríjmové rodiny, ktoré si mohli uplatniť nárok na niektoré
nástroje sociálnej pomoci pre deti. Napríklad na príspevok na stravu, príspevok na školské
potreby alebo motivačný príspevok. V Dolnom Kubíne bolo 693 poberateľov dávok
v hmotnej núdzi, z toho 113 partnerov (úplných rodín) s nezaopatrenými deťmi, ktorých bolo
v uvedených rodinách 326. Aktivačný príspevok poberalo 167 občanov. Mestský úrad pridelil
jednorázové sociálne dávky 240 občanom, žiadateľov bolo 243. Medzi hlavné skupiny
obyvateľov ohrozené chudobou a exklúziou v našom meste boli dlhodobo nezamestnaní
občania, mladí ľudia po ukončení vzdelávania bez práce, zdravotne postihnutí občania,
dlhodobo neprispôsobiví občania (vrátane občanov bez prístrešia), príslušníci rómskej
komunity a ostatní dlhodobo neprispôsobiví občania (drogovo a inak závislí a občania po
výkone trestu).
Občianske združenie Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Orava (*2005) so sídlom
v Dolnom Kubíne malo za sebou rok činnosti. V snahe pomáhať sociálnemu začleneniu
cieľových skupín, ktoré sa ocitli na okraji spoločnosti a v sociálnom vylúčení, začalo
združenie v polovici roka 2006 s podporou Fondu sociálneho rozvoja realizovať projekt pod
názvom „Pomoc regiónu Orava“

a stanovilo si päť hlavných cieľov. LPSI vybudovalo

kanceláriu a so skupinou pracovníkov, ktorí dávali konkrétnu podobu široko koncipovaným
aktivitám

a úlohám projektu. Koordinátorm projektu bol Alojz Polčic a komunitnými

konzultantmi Zuzanou Durajovou, Elenou Vaňovou a Zuzanou Voskovou. Zmapovali životnú
situáciu a možnosti pomoci občanom a rodinám v sociálnych krízových situáciách, detí
a mládeže vyrastajúcej v znevýhodnenom sociálnom a rodinnom prostredí, občanov
zdravotne znevýhodnených a pod.
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Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne usporiadal dňa 11. januára 2006 pre
zamestnancov samosprávy seminár o zmenách v sociálnej oblasti po 1. januári 2006. Novela
zákona o pomoci v hmotnej núdzi priniesla možnosť, na základe ktorej sa obec mohla stať
poberateľom všetkých sociálnych dávok občanov.
V tomto roku bola zrekonštruovaná ubytovňa Šanca pre osamelých mužov
v areáli SeVaK. Približne 20 osamelých opustili ubytovňu a niektorí sa nezaujímali
o náhradné ubytovanie, ale potulovali sa v letných mesiacoch okolo železničnej stanice
a obchodného domu Tesco, lebo sa zlepšilo počasie, oteplilo sa. Bol to ich životný štýl.
Obyvatelia mesta ich vnímali negatívne pre dotieravosť. Terénni sociálni pracovníci s nimi
pravidelne komunikovali, ponúkali im aktivačné práce a iné dočasné ubytovanie. Kapacita
troch zariadení krízovej intervencie v Dolnom Kubíne bola 92 miest, z toho v Kotve I.
šesťdesiat, ubytovni Šanca dvadsať a útulku STOP dvanásť miest. V januári 2006 Mestský
úrad – oddelenie sociálnych vecí v Dolnom Kubíne evidoval osemnásť občanov bez
prístrešia.
Súčasťou sociálnych služieb bola opatrovateľská služba. Mesto Dolný Kubín malo veľmi
dobre rozbehnutý systém sociálnej starostlivosti. Malo šesť profesionálnych opatrovateliek,
jedného ošetrovateľa a poskytovalo aj prepravnú službu. Oddelenie opatrovateľskej služby
bolo súčasťou Spoločného úradu pre 22 obcí Dolnokubínskeho okresu, pričom 16 obcí
využívalo opatrovateľskú službu.
Opatrovateľskú službu poskytovala aj Spišská katolícka charita v Dolnom Kubíne a Cirkevný
evanjelickej augsburského vierovyznania zbor. CEAVZ poskytoval opatrovateľskú službu
trom osobám v Dolnom Kubíne. Opatrovateľská služba je financovaná z viacerých zdrojov:
Žilinského samosprávneho kraja, úhrad občanov, z dotácie rozpočtov mesta, milodarov,
z reklamy a darovania 2% dane z príjmov občanmi.
Po zrušení detských jasiel a viacerých materských škôl v našom meste
využívali ženy - matky, ktoré nechceli prísť o svoje zamestnanie službu opatrovateliek.
Vykonávali ju najčastejšie mladé mamičky na materskej dovolenke. Výhodou mini-škôlky
bolo, že mamička mohla chodiť do práce, mala o dieťa postarané a neprišla o rodičovský
príspevok. Na druhej strane opatrovateľka mala na starosti tri-štyri deti, takže sa im mohla
jednotlivo viacej venovať ako v klasickej škôlke. V menšom kolektíve sa dalo všetko
ustriehnuť, deti boli zdravšie, lebo odpadla možnosť rozšírenia nákazy v širšom kolektíve
detí, deti tu mali viac slobody. Opatrovateľkami boli mamičky s pedagogickým vzdelaním
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a dokázali pripraviť pre deti zaujímavý program s výchovnými zložkami. Opatrovateľka sa
starala aj o stravovanie detí.
V dňoch 14.-15. novembra 2006 sa konala v účelovom zariadení Národnej rady
SR v Častej Papierničke medzinárodná konferencia pod názvom „Mosty v sociálno-právnej
ochrane“. Na konferencii sa zúčastnili poslanci NR SR, ministerka práce, sociálnych vecí
a rodiny Viera Tomanová, zástupcovia ÚPSVaR, mimovládnych organizácií a samosprávy.
Mesto Dolný Kubín tu prezentovalo svoju činnosť v oblasti sociálnej pomoci, sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately. Zúčastnení sociálni pracovníci ocenili systémový prístup
v uplatňovaní zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v našom meste
a prejavili záujem bližšie sa oboznámiť so systémom pomoci v Dolnom Kubíne. Pre naše
mesto je to veľké ocenenie.
Mesto Dolný Kubín zabezpečilo pre občanov so zdravotným postihnutím a
seniorov sociálny taxík (9-miestné vozidlo) v prípade, že sa nemali ako dopraviť k lekárovi.
Taxík premával od 18. októbra 2006. Využívali ho občania so sťaženou mobilitou na
prepravu do zdravotníckych zariadení.
Dňa 4. decembra 2006 sa Dolný Kubín mohol pochváliť storočnou občiankou – Máriou
Rusnákovou. Žila v Domove dôchodcov v Dolnom Kubíne, ktorý jej pripravil príjemnú
narodeninovú oslavu. Pani Hašková napísala jubilantke báseň. Do Domova dôchodcov prišlo
Márii Rusnákovej zagratulovať v 100. narodeninám asi 40 príbuzných.
Klub dôchodcov v Dolnom Kubíne si pripomenul 30. výročie svojho
založenia. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a 30. výročia Klubu dôchodcov sa dňa 18.
októbra 2006 konala slávnostná akadémia v Mestskom kultúrnom stredisku. Medzi seniorov
prišiel primátor mesta PaedDr. Ľubomír Bláha, evanjelický farár Mgr. Rastislav Stanček
a rímskokatolícky dekan ThDr. Ľubomír Pekarčík. Vo svojich príhovoroch všetkým úprimne
popriali veľa slnečných chvíľ a krásnu jeseň života. Primátor informoval dôchodcov, že mesto
pre nich pripravilo sociálny taxík, vyrovnávací príspevok na stravovanie v školských
jedálňach a jednorázový kompenzačný príspevok na lieky. V kultúrnom programe vystúpil
folklórny súbor Orava, spevák Zdeněk Sychra a hudobná skupina Augustína Chomisteka
z Kňažej. V estrádnej sále mali pripravenú recepciu. Podľa vyjadrenia riaditeľky Klubu
dôchodcov Ľubomíry Bernolákovej bol život v Klube dôchodcov veselý, dôchodcovia
prejavovali elán do života, záujem o dianie v meste, každý si tu našiel vhodné podujatia
a aktivity podľa svojich záľub.
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Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Dolnom Kubíne pripravovala
v klube dôchodcov aj v roku 2006 veľmi zaujímavé podujatia. Začiatkom februára 2006 sa
v jedálni ZŠ Martina Kukučína na Bysterci konalo fašiangové posedenie. Kultúrny program
pripravili žiaci Základnej umeleckej školy Ivana Ballu pod vedením učiteľky Hromádkovej.
O fašiangových tradíciách na Orave v minulosti informovala etnografka z Oravského múzea
P. O. Hviezdoslava PhDr. Elena Beňušová. Nasledovalo vystúpenie speváckeho krúžku
Klubu dôchodcov. Posedenie spríjemnil pohár vína a chutné šišky. Podujatia sa zúčastnil aj
primátor PaedDr. Ľubomír Bláha.
Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb pre dospelých v Dolnom Kubíne
poriadal besedy s odborníkmi na medicínu, múzejníctvo, informatiku, sociálne právo a pod.
Tieto besedy starčekovia nazývali svojsky - kreslo pre hosťa.
Hypermarket Tesco v Dolnom Kubíne uskutočnil šesť kôl dobročinnej akcie na pomoc
deťom v detských domovoch pod názvom Tesco Charita roku 2006. Cieľom podujatia bolo
podporiť deti žijúce v týchto zariadeniach tak, aby sa zvýšili ich šance na uplatnenie
v občianskom živote a na budúcom trhu práce. Vyzbieralo sa 34 tisíc Sk.
Dolnokubínski dobrovoľníci UNICEF poriadali v dňoch 15.-21. mája 2006
v uliciach mesta zbierky pre deti v rámci akcie Modrý gombík – symbol Zeme. Cieľom
kampane v tomto roku bolo získať finančné prostriedky pre deti v africkej Ugande. V Dolnom
Kubíne sa vyzbieralo 53 tisíc Sk.
V Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Dolnom Kubíne otvorili
začiatkom septembra 2006 chránené pracovisko. Zamestnancom ekonomicko-hospodárskeho
úseku sa stal Michal Osadský z Pokryváča, zdravotne postihnutý, ktorý úspešne ukončil
štúdium na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne.

Spolky, občianske združenia
Od 15. apríla 2006 platila nová vyhláška Ministerstva životného prostredia SR,
ktorou sa vykonával zákon o rybárstve. Predseda Základnej organizácie Slovenského
rybárskeho Zväzu v Dolnom Kubíne Ing. Marián Sabo informoval členov o zmenách. Týkali
sa obdobia ochrany rýb,

denného času lovu pstruhových, lipňových a kaprových rýb,

zvýšenia limitu lovnej miery a denného množstva úlovkov. Oravskí rybári zo Základnej
organizácie SRZ v Dolnom Kubíne, Námestove a Trstenej súťažili dňa 14. mája 2006 na
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vyrovnávacej nádrži v Tvrdošíne. Konal sa 33. ročník celooravských rybárskych pretekov
v love rýb udicou na plávanú. Na prvom mieste sa umiestnil PhDr. Leonard Vajdulák z MO
SRZ Dolný Kubín medzi 39 pretekármi.
ZO SRZ v Dolnom Kubíne poslala ministrovi životného prostredia petíciu za
zrušenie ochrany kormorána veľkého. Zmyslom petície bola záchrana rýb v rieke Orava, ktoré
kormorány už niekoľko rokov likvidovali. Podľa predsedu Ing. Mariána Saba by stačilo
odstreliť niekoľko vtákov. Keďže kormorán je učenlivý, dôsledkom odstrelu by sa dosiahlo,
že rieku Oravu by opustili. Dosiahla by sa záchrana rýb v rieke.
Občianske združenie Úsmev ako dar v spolupráci s oddelením športu, kultúry
a sociálnych vecí mesta Dolný Kubín, Materským centrom Píšťalka a Asociáciou náhradných
rodín uskutočnilo dňa 10. februára 2006 stretnutie pre občanov, ktorí mali záujem o adopciu
dieťaťa. Odborný program pre dospelých zabezpečila agentúra PRIDE pod heslom, aby každé
dieťa malo rodinu.
Občianske združenie Úsmev ako dar v Dolnom Kubíne

v spolupráci

s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, Združením miest a obcí Dolnej Oravy a Mestom
Dolný Kubín zorganizovalo dňa 30. mája 2006 regionálnu konferenciu pod záštitou predsedu
Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraja Blanára. Cieľom bolo spojiť čo najviacej
odborníkov a vytvoriť platformu spolupráce pre vznik podmienok, aby každé dieťa malo
svoju rodinu. Pre tento cieľ bola založená pracovná skupina v Dolnom Kubíne.
OZ Úsmev ako dar zorganizovalo letný tábor pre 32 detí s poruchami správania
na Srňacom v mestskej časti Dolného Kubína. Účastníci vo veku od 8 do 17 rokov pochádzali
z problémových rodín a boli zaradení do skupín. Vedúci šiestich skupín sa svojím zverencom
snažili rôznymi zábavnými a nenápadnými formami dokázať, že hoci majú v záznamoch
napísané, že sú zlí a neposlúchajú, je v nich niekde skryté aj niečo dobré. Manažérkou tábora
bola Oľga Klúčiková.
Nadácia Úsmev ako dar v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom
pripravila pre dolnokubínske deti v polovici decembra 2006 vianočný koncert v duchu hesla
„Nebyť sám“. Na javisku sa vystriedali speváci všetkých vekových kategórií, herecké nadanie
predviedli deti v príbehu o Snehulienke a scénke „Dievčatko so zápalkami“. Nasledovali
koledy, ktoré deti spievali pod vedením Pavla Turčinu. Na programe sa stretli deti
z náhradných rodín, zo Špeciálnej základnej školy na Matúškovej ulici, Kotvy II, ZUŠ Jánoš,
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študenti Združenej strednej školy obchodu a služieb, pozvaní hostia a obyvatelia Dolného
Kubína.
Občianske združenie Fórum života, sociálna agentúra pre deti a rodiny,
usporiadala v dňoch 2.-3. marca 2006 prednášky na tabuizované témy – sex, AIDS, vzťahy.
Prednášky boli určené najmä mladým ľuďom. Odzneli aj zaujímavé príbehy zo života
mladých ľudí.
OZ Fórum života v čajovni kina Choč v Dolnom Kubíne usporiadalo dňa 22.
októbra 2006 tvorivú dielňu na výrobu šarkanov. Na podujatí sa podieľali aj Občianske
združenia Žubrienky a Flap klub.
Občianske združenie Žubrienky a Agentúra Fórum života usporiadali v čajovni
kina Choč dňa 26. marca 2006 zaujímavé nedeľné popoludnie – tvorivú dielňu o výrobe
veľkonočných ozdôb (kraslice, kuriatka, zajačiky) a pod. OZ Žubrienky

pripravilo pre

verejnosť v priestoroch III. Materskej školy na ul. Obrancov mieru burzu detských kníh počas
prvého marcového týždňa 2006. Dňa 24. mája 2006 pripravilo občianske združenie Žubrienky
v spolupráci s OZ Život a zdravie a III. Materskou školou v Dolnom Kubíne ďalšiu prednášku
z cyklu zdravie v podaní Pavla Štefanáka. Prednášal o správnej životospráve detí a dospelých
a prevencii nádorových ochorení. OZ Žubrienky a Fórum života v Dolnom Kubíne
usporiadali dňa 17. júna 2006 v priestoroch čajovne v kine Choč tvorivú dielňu technikou
vitráž (spájanie sklíčok). Lektorkou bola Alena Kotvanová, učila záujemcov robiť jednoduché
ozdoby – prívesky, zrkadielka a pod. OZ Žubrienky a Fórum života s Domčekom CVČ
pripravili detské prázdninové podujatie originálny chodníkový „Super- kriedo- majster 2006“
dňa 15. júla 2006 pre čajovňou v kine Choč.
Občianske združenie Žubrienky, OZ Flap a OZ Fórum života usporiadali pre
záujemcov dňa 22. októbra 2006 výtvarnú dielňu pre deti a rodičov v čajovni kina Choč.
Tentokrát sa jednalo o maľovanie šarkanov.
Sociálna agentúra pre deti a rodiny Žubrienky pripravila dňa 18. novembra 2006 pre
záujemcov tvorivú dielňu o výrobe vianočných ozdôb a darčekov s použitím techniky Tiffany
vitráže. Lektorkou podujatia bola Alena Kotvasová z Bratislavy. Dňa 30. novembra 2006
pripravilo OZ Žubrienky v spolupráci s III. Materskou školou piatu prednášku v tomto roku
z cyklu „Zdravie je vlastne život“ v podaní lektora Pavla Štefanáka.
Občianske združenie Štvorlístok pri Základnej škole s materskou školou Kňažia v Dolnom
Kubíne zorganizovalo pred blížiacimi sa Veľkonočnými sviatkami podujatie pre mamičky

75

a žiakov pod názvom „Keď prichádza Veľká noc“. V tvorivej dielni maľovali kraslice, kytice,
vence a iné veľkonočné ozdoby.
Občianske združenie Baniskáčik pri materskej škole na Banisku malo hlavnú náplň
činnosti opatrovateľskú službu detí. Bola určená mamičkám na materskej dovolenke, ktoré
z nejakého dôvodu potrebovali dočasne (dopoludnia alebo jeden deň) opateru pre svoje deti,
aby si vybavili neodkladné záležitosti.
Materské centrum Píšťalka v Dolnom Kubíne v spolupráci so študentkami Strednej
zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne pripravilo pre mamičky s malými deťmi rozprávkové
popoludnie v Malom Parku dňa 11. júna 2006. Všetkých vítal a sprevádzal maskot káčer
Ronald McDonald. Deti spievali, tancovali, recitovali, kreslili na asfalt, hádzali loptičky do
pieskoviska, zaskákali si vo veľkom nafukovacom hrade, navštívili rozprávkový domček,
stretli dobrú Ježibabu, ktorá im darovala medovníky. Herci divadielka z Divadelnej kaviarne
v Ružomberku zahrali rozprávku „Kocúr v čižmách“. Nechýbala tombola, prvou cenou bola
plavba plťou po Orave.
Materské centrum Píšťalka pripravila pre verejnosť podujatie „Skvelá jazda na
kolieskach“ dňa 10. septembra 2006 na Hviezdoslavovom námestí v Dolnom Kubíne.
Súťažiaci dostali malý darček od firmy McDonalds. Zúčastnili sa rodičia a starí rodičia
s deťmi, usporiadatelia napočítali 139 kočíkov. Pre deti boli pripravené súťaže, hry, stánky
s koláčikmi a šťavami, gumený skákajúci hrad, ukážka letu balónom. Tombolu vyžrebovala
pani Mária Gruchaláková z OZ Fórum života. Všetci boli spokojní s dobrou zábavou.
Dňa 14. novembra 2006 Materské centrum Píšťalka pripravilo v MsKS
prezentáciu bezlepkových výrobkov pre občanov celiatikov. Zároveň sa konala burza
detských vecí.
Členovia Základnej organizácie slabozrakých a nevidiacich v Dolnom Kubíne sa
stretávali každý štvrtý utorok na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne. Predsedom bol Ľubomír
Dvořák. Základná organizácia mala 35 členov. Nové informácie prinášali pracovníčky
z krajského strediska Únie slabozrakých a nevidiacich v Žiline. Ich činnosť bola zaujímavá
pre členov. Koncom mája 2006 varili guláš v prírode, počas roka poriadali rôzne súťaže
s nácvikom priestorovej orientácie, v predvianočnom období sa schádzali pri kapustnici.
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Dolnom Kubíne konala
svoj snem dňa 11. septembra 2006 v dolnokubínskom Klube dôchodcov. Predseda Eduard
Trizuliak zhodnotil ročnú činnosť JDS a vo voľbách boli zvolení: za predsedu Jozef Tokarčík,
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podpredsedu František Barťák, tajomníkov Peter Havrila a Anna Hrabalová. Jednota
dôchodcov Slovenska v Dolnom Kubíne mala 520 členov.
Klub vojenských dôchodcov a veteránov v Dolnom Kubíne spolupracoval s mnohými
organizáciami. Do klubu pozývali primátora mesta, lebo členovia sa zaujímali o výstavbu
a dianie v Dolnom Kubíne. Dňa 16. marca 2006 uskutočnili stretnutie a besedu. Členovia sa
zúčastňovali na verejných spomienkových oslavách a výročiach.
Združenie miest a obcí Dolnej Oravy sa poväčšine konalo na Mestskom
úrade v Dolnom Kubíne. Starostovia obcí tu dostávali potrebné informácie pre svoju činnosť.
Predseda Združenia miest a obcí Dolnej Oravy PaedDr. Ľubomír Bláha podpísal dňa 16.
januára 2006 v Bratislave zmluvu, na základe ktorej ZMODO mohlo čerpať finančné
prostriedky zo získaného grantu v rámci projektu „Aktivizácia turistického ruchu – rozvojový
plán Dolnej Oravy.“ Projektové dokumentácie sa týkali Kubínskej hole, Srňacieho, Oravskej
Poruby, Malatinej a Zázrivej, najvyhľadávanejších destinácii turistov na Dolnej Orave.
Kubínska hoľa bola v projekte prioritou. V mestskej časti Srňacie bol záujem dotvoriť
rekreačnú oblasť, ktorá sa tu nachádzala, vybudovať lyžiarske vleky, doriešiť infraštruktúru,
kanalizáciu a vodu, lebo doteraz ľudia používali vodu zo studní.
Dňa 3. októbra 2006 sa zasadanie ZMODO konalo vo Veličnej v urbárskom dome.
Prejednávalo sa zrušenie Krajských úradov, vytvorenie vyšších úradov pre štátnu správu
(obvodných úradov), zvýšenie koeficientu pre obce a mestá, zriadenie útulku pre túlavých
psov. František Jedinák, riaditeľ Regionálnej rozvojovej agentúry Sever v Dolnom Kubíne,
ponúkol starostom možnosť spolupráce pri vypracovaní monografie obce, prípadne vytvorení
internetovej stránky.
Združenie miest a obcí Dolnej Oravy na svojom zasadaní dňa 23. októbra 2006
prerokovalo zmeny v systéme výstavby nájomných bytov prostredníctvom podpory zo
Štátneho fondu bývania, rozpočet Spoločného obecného úradu pri Mestskom úrade v Dolnom
Kubíne na rok 2007, príspevok do rozpočtu obcí a miest na jedného obyvateľa, účasť na
veľtrhu cestovného ruchu ITF v Bratislave v januári 2007.
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Politické strany
V slovenskej

politike

sa

presadzovali

mladí

ľudia.

Príkladom

bol

Dolnokubínčan 27-ročný Peter Markovič, predseda ZO SDKÚ – DS v Dolnom Kubíne,
kandidát vo voľbách do Národnej rady SR. Bol predsedom mládežníckej organizácie SDKÚ
– DS – Nová Generácia v Dolnom Kubíne. V parlamentných voľbách ho Oravci zvolili za
svojho poslanca. V týždenníku Orava zo dňa 18. apríla 2006 bola uverejnená fotografia
usmievajúceho sa Petra Markoviča, ako si podáva ruku s prezidentom USA J. Buschom.
V apríli 2006 navštívil naše mesto František Mikloško, poslanec NR SR za
KDH a člen parlamentného výboru pre školstvo, vedu, vzdelávanie, kultúru a šport. Podľa
jeho názoru školská reforma prebehla materiálne a štrukturálne, ale nie obsahovo, chýbala
akási ústava výuky. František Mikloško navštívil rímsko-katolíckeho dekana v Dolnom
Kubíne ThDr. Ľubomíra Pekarčíka a stretol sa s niektorými obyvateľmi mesta.
Dňa 3. mája 2006 navštívili Dolný Kubín zástupcovia politickej strany SMER
– Sociálna demokracia Róbert Fico, Dušan Čaplovič, Róbert Kaliňák, Igor Šulaj. Na
stretnutí s občanmi sa vyjadrovali k otázkam ekonomiky, daní, poplatkov v zdravotníctve,
k sociálnemu systému, rozvoju regiónov, cenám a školstvu.
Dňa 10. mája 2006 navštívila Dolný Kubín ministerka práce, sociálnych vecí
a rodiny Iveta Radičová, kandidátka za poslankyňu do NR SR za SDKÚ. S občanmi hovorila
o Európskom sociálnom fonde, problematike telesne postihnutých, príleve investícií do
regiónov pre zvýšenie zamestnanosti, príprave nového zákona o sociálnych službách,
zdravotných kompenzáciách, integrácii a dlhodobej sociálnej starostlivosti.
V dňoch 16.-18. októbra 2006 na pozvanie poslanca SDKÚ – DS a člena
frakcie EĽS-ED Milana Gaľu navštívila Brusel v Belgicku skupina 38 mladých Slovákov,
medzi nimi z Dolného Kubína Katarína Podobová, Karol Biel, Ján Ráclavský a Pavol
Turčina.
Dňa 27. októbra 2006 navštívil Dolný Kubín predseda SDKÚ a bývalý premiér
SR Mikuláš Dzurinda pri príležitosti otvorenia kancelárie poslanca za SDKÚ – DS Petra
Markoviča. SDKÚ malo v parlamente 31 poslancov. Kancelária SDKÚ v regióne slúžila na
zistenie „spätnej väzby“ od ľudí, čerpanie nových podnetov a postrehov.
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Poslanec Dušan Galis (SMER – SD) mal kanceláriu na Hviezdoslavovom
námestí č. 27. Jeho asistentkou bola Blažena Stašíková.
Poslanec NR SR za KDH Peter Gabura otvoril v Dolnom Kubíne svoju
kanceláriu. Jeho asistentom sa stal Róbert Kapala. Kanceláriu vysvätil vdp. Viktor Maretta.
Udalosti Novembra 1989 – Nežnej revolúcie, zmenili život na Slovensku. V predvečer 17.
výročia Nežnej revolúcie, ktorá vstúpila do dejín ako Deň boja za slobodu a demokraciu (17.
novembra) sa konalo v Dolnom Kubíne stretnutie a beseda s niektorými aktérmi a účastníkmi.
Pozvanie do Dolného Kubína prijal Ján Čarnogurský, Daniel Lipšic, ďalej sa zúčastnili Ján
Bencúr, Miroslav Roubal a Milan Galanda z vtedajšieho hnutia VPN v Dolnom Kubíne.
Udalosti vo fabrikách, úradoch, na stredných školách, družstvách, na verejných fórach,
uliciach a námestiach Dolného Kubína pripomínali fotografie Jozefa Pastoreka, vtedajšieho
redaktora týždenníka Orava. Expozíciu pripravil Ing. Peter Florek a sprievodné slovo mal
RNDr. Ján Bencúr. Na stretnutí sa rozprúdila živá diskusia nielen o minulosti ale aj
o budúcnosti Slovenska. Výstižne slová vyjadril Daniel Lipšic, bývalý minister spravodlivosti
SR: „Odkazom Novembra 1989 je sloboda, lebo rozum nám ani predtým nechýbal, preto
treba zúročiť výdobytky slobody a rozumu na to, aby nám bolo lepšie“. O revolučných
udalostiach v novembri 1989 vyšla kniha pod názvom „Verejnosť proti násiliu - november
1989 v okresoch a regiónoch“. Knihu prezentoval JUDr. Milan Galanda a vydala ju Stála
konferencia občianskeho inštitútu.
V stredu dňa 29. novembra 2006 bolo na Námestí slobody rušno. Dolnokubínski kandidáti za
ANO a Prosperitu Slovenska usporiadali zabíjačku troch prasiat ako formu predvolebnej
agitácie svojej politickej strany. Zabíjačkové špeciality ponúkali okolo idúcim, k tomu víno
a kofolu. O klobásky, rezne, škvarky a iné dobroty bol veľký záujem zo strany občanov.

Mestská polícia a bezpečnosť v meste
Úlohy mestskej polície v Dolnom Kubíne v roku 2006 zabezpečovalo jedenásť
príslušníkov. Mestskí policajti v roku 2006 riešili 1936 priestupkov, čo bolo o 146 viacej ako
v roku 2005. Podľa druhu sa jednalo o 1762 dopravných priestupkov, 137 priestupkov proti
verejnému poriadku, 8 proti občianskemu spolunažívaniu, 28 majetkových a v jednom
prípade išlo alkoholizmus u mladistvého. Policajti sa postarali o odstránenie štyroch vrakov,
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ktoré znečistovali verejné priestranstvo. V reštauráciach a bufetoch vykonali mestskí policajti
632 kontrol za účelom ochrany pred alkoholizmom a toxikomániu mladistvých a na
dodržiavanie záverečnej hodiny v reštauráciach vykonali 568 kontrol. Všeobecno-záväzné
nariadenie č. 3/2004 o ambulantnom predaji v meste bolo porušené v dvanástich prípadoch.
Na úseku ochrany životného prostredia zistili počas roka 1135 závad. V chove psov zistili 61
priestupkov, odchytili 53 túlavých psov a vykonali 272 fyzických kontrol psov. Mestská
polícia postúpila osem prípadov na riešenie Okresnému riaditeľstvu policajného zboru
v Dolnom Kubíne pre podozrenie zo spáchania trestnej činnosti.
Mestskí policajti spolupracovali pri výkone služby s Okresným riaditeľstvom
policajného zboru, Obvodným oddelením policajného zboru, Okresným dopravným
inšpektorátom policajného zboru, oddelením vnútornej správy Obvodného úradu (v
záležitostiach prejednávania niektorých priestupkov), Okresnou veterinárnou správou
v Dolnom Kubíne, oddeleniami mestského úradu, mestským kontrolórom a mestskými
výbormi. Najaktívnejšia spolupráca bola s mestským výborom Brezovec. Okresný súd
v Dolnom Kubíne požadoval od mestskej polície doručiť osobne 120 zásielok občanom počas
roka 2006.
V rámci prevencie mestskí policajti prednášali a besedovali so žiakmi na
základných školách. Odprednášali 24 prednášok, ktorých sa zúčastnilo 1087 žiakov. Pre
žiakov 5. ročníka základných škôl realizovali projekt pod názvom „Správaj sa normálne“.
Ukážky svojej činnosti prezentovali na dvoch celoškolských branných dňoch základných
škôl.
Situáciu na uliciach a námestiach v meste Dolný Kubín monitorovalo šesť kamier
s centrálou na mestskej polícii v budove mestského úradu. Kamerový systém v Dolnom
Kubíne sa budoval desať rokov a pomáhal znižovať majetkovo trestnú činnosť a vandalizmus.
Vďaka kamerovému systému mestská polícia získala viacej času na zabezpečenie bezpečnosti
v nemonitorovaných mestských častiach mesta. Záznamy z kamier poslúžili v mnohých
prípadoch ako dôkaz pri dopravných nehodách, ochrane verejného poriadku, ale plnili aj
funkcie civilnej ochrany a preventívnu protipožiarnu bezpečnosť. Jedna otočná kamera je
umiestnená na evanjelickom dome pre snímanie námestia P. O. Hviezdoslava, ulice Gäcelskej
ku Florinovmu domu a Kohútov sad. Druhá otočná kamera je umiestnená na Oravskej
knižnici A. Habovštiaka, ďalšia na bytovke 1157 Na Sihoti, štvrtá na ul. Nemocničnej na
bytovke č. 1950. V priebehu roka boli inštalované ďalšie dve otočné kamery. Prínos
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kamerového systému je jednoznačný pri dokazovaní poškodenia majetku mesta, dopravných
značiek, informačných tabúľ, lavičiek, zástavok mestskej autobusovej dopravy, verejného
osvetlenia, zábradlia, kameninových kvetináčov, poškodzovania fasád budov sprejermi atď.
V doprave bolo z kamerového systému riešených 482 priestupkov.
Dňa 17. apríla 2006 jeden občan na Lucenkovej ulici našiel na trávniku granát
československej výroby vzoru 21. Pyrotechnik Krajského riaditeľstva policajného zboru
nájdený granát odovzdal na likvidáciu, bol funkčný. Naozaj mimoriadne nebezpečný prípad
v našom inak pokojnom a bezpečnom meste.
V dňoch 17.-18. mája 2006 sa konal v Dolnom Kubíne VI. ročník podujatia
Jablko-citrón, zameraného na dopravnú bezpečnosť v meste, v spolupráci poisťovne Generali,
a.s., odboru dopravnej polície policajného zboru v Dolnom Kubíne a základných škôl. Žiaci
hliadkovali na cestách, zastavovali vodičov motorových vozidiel a dávali im jablko alebo
citrón, podľa správnosti jazdy. Žiaci ŽS Janka Matúšku mali pôsobisko pri ceste neďaleko
železničnej stanice v Dolnom Kubíne. Za necelé dve hodiny odmenili 50 vodičov a vodičiek.
Citrón za prekročenie rýchlosti dostalo 32 vodičov (27 mužov a 5 žien). Predpisovo jazdilo 12
mužov a 6 žien. Akcia bola dobre pripravená, žiaci si počínali samostatne a rozvážne. Jeden
vodič sa dokonca vrátil a priniesol žiakom cukríky. Najnehodovejším úsekom v Dolnom
Kubíne bola cesta I/70 – prieťah mestom Dolný Kubín pod Brezovcom.
Dňa 19. mája 2006 sa v Komárne stretli mestskí policajti z deviatich miest
Slovenska na streleckej súťaži mestských polícií „O putovný pohár primátora mesta
Komárna“. Súťažiaci strieľali z krátkych guľových zbraní raže 9 mm, pričom absolvovali dve
disciplíny - mierenú streľbu na pevný kruhový terč a streľbu na otočný kruhový terč, obidva
terče boli vzdialené na 25 m. Víťazný pohár putoval do Dolného Kubína zásluhou Petra
Janotíka. Tretie miesto obsadil Branislav Medvecký, Leonard Bobček bol šiesty a Ján
Šmilňák sa umiestnil na 16. mieste. Dolnokubínski mestskí policajti vyhrali súťaž družstiev.
Niektorí obyvatelia sa stali obeťou podvodnej poľskej firmy AMB Jackpot
Varšava, ktorá sľubovala veľkú výhru vo výške pol milióna Sk. „Šťastný výherca“ mal
zavolať na oznámené číslo, ale pretefonoval viacej ako 1000 Sk. Výhru nikdy nikto nedostal.
Polícia varovala v tlači obyvateľov, aby sa nedali nachytať týmto podvodníkom.
Od 14. apríla 2005 do 14. apríla 2006 platila zbraňová amnestia, ktorej cieľom bolo znížiť
počet nelegálne držaných zbraní a streliva občanmi. Na policajnom zbore v Dolnom Kubíne
do konca januára 2006 odovzdalo tieto zbrane 38 občanov. Zbrane odkontrolovala polícia
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a ak nebol nimi spáchaný trestný čin, majiteľ mohol požiadať o povolenie vlastniť takúto
zbraň po jej zaevidovaní.
Podľa vyjadrenia riaditeľa Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru v Dolnom Kubíne Ing. Jozefa Púčika vykonali 149 výjazdov k požiarom v roku 2006.
Škoda predstavovala viac ako tri milióny Sk. V Dolnom Kubíne bolo 27 požiarov počas roka
2006. V dolnokubínskej zásahovej stanici pracovalo 28 zásahových príslušníkov, 9
zamestnancov okresného riaditeľstva a 1 zamestnanec verejnej služby. Hasiči by potrebovali
ťažkú zásahovú techniku. Tú, ktorú mali k dispozícii bola stará vyše 20 rokov. Aj priestory
boli nevyhovujúce (stiesnené), najmä garáže.

Šport
Súťaž o najúspešnejšieho športovca roka 2006 a najúspešnejší športový
kolektív roka 2006 mesta Dolný Kubín organizoval po tretíkrát Mestský úrad – oddelenie
školstva, mládeže, telesnej kultúry a športu. Slávnostné vyhlasovanie výsledkov moderoval
Milan Ilčík. Novinkou bolo udelenie Ceny primátora Dolný Kubín občanom, zaslúžilým
o šport v našom meste. Za celoživotnú aktívnu prácu v oblasti rozvoja športu a organizačné
zabezpečovanie športových súťaží ju získali Peter Beňuš a Ľubomír Milan.
O nomináciách do súťaže informoval predseda športovej komisie mestského
zastupiteľstva Barnabáš Üvegeš. Nominácie predložili telovýchovné jednoty a športové kluby
prostredníctvom dotazníkov od mestskej športovej komisie. Úspešní športovci aj športové
kolektívy boli ocenené bez určenia poradia. Odovzdávanie cien bolo rozdelené do viacerých
blokov. Predely medzi nimi spestrili malé speváčky Betka a Pavlínka Labudové, tanečná
skupina Hip – hop Devil a Refresh zo Základnej umeleckej školy Jánoš. V kategórii
veteránov

boli traja ocenení: vzpierač Peter Janíček s atlétmi Jaroslavom Lupákom

a Petrom Sládkom. Ďalších úspešných športovcov bolo dvanásť: plavci Katarína Mikulová
a Patrik Mudroň, biatlonisti Jana Lonská a Pavol Podstrelený, kulturisti Peter Kokoška a
Peter Tatarka, vzpierač Miroslav Janíček, atléti Marek Vajdík a Lukáš Kaco. Za vodný
slalom Ján Janček a za kickbox Jana Trnovská a Radoslav Chmelík. Víťazom a nositeľom
titulu Najúspešnejší športovec mesta Dolný Kubín 2006 sa stal Peter Kokoška, ktorý po
prvýkrát štartoval na Majstrovstvách sveta v kulturistike a podarilo sa mu umiestniť na
siedmom mieste.
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Medzi ocenenými úspešnými kolektívmi figurovali: Basketbalový klub Dolný
Kubín (muži), Basketbalový klub Dolný Kubín (kadeti), Atletický oddiel Orava Dolný
Kubín (žiaci), Vzpieračský oddiel Elkop WLC Dolný Kubín (muži), Kickbox club Dolný
Kubín (seniori), Mestský futbalový klub Dolný Kubín (muži). Najúspešnejším športovým
kolektívom mesta Dolný Kubín 2006 sa stal Basketbalový klub mužov, ktorý postúpil do
extraligy.
Peter Janíček, vzpierač Športového klubu WLC ELKOP Dolný Kubín, obsadil na
majstrovstvách Európy veteránov 3. miesto. Prvenstvo mu neuniklo na majstrovstvách
Slovenska v kategórii do 69 kilogramov. V absolútnom poradí majstrovstvách Slovenska
veteránov obsadil 5. miesto. Jaroslav Lupák

z TJ Orava Dolný Kubín dosiahol na

majstrovstvách veteránov v atletike v Poľsku 9. miesto v ťažkom päťboji. Na tom istom
šampionáte získal v hode kladivom 12. pozíciu a vo vrhu guľou 16. miesto. Prvenstvo získal
na halových majstrovstvách Maďarska vo vrhu guľou. Na Slovensku sa v pretekoch
veteránov v roku 2006 stal štvornásobným majstrom. Atlét veterán Peter Sládek na
majstrovstvách Európy obsadil 4. priečku v disciplíne 110 metrov prekážok. Na tom istom
šampionáte získal v desaťboji 5. pozíciu a v skoku do výšky 10. miesto. Na majstrovstvách
Slovenska získal striebornú medailu. Radoslav Chmelík, športovec kickboxu, je majstrom
Slovenska v disciplíne Ligh contact vo váhovej kategórii do 91 kilogramov. Zo slovenských
šampionátov si odniesol dvakrát striebornú medailu a v slovenskom pohári získal trikrát 3.
miesto. Ján Janček sa venoval vodnému slalomu. Na majstrovstvách sveta juniorov K1
obsadil 9. miesto, na majstrovstvách Európy v Anglicku obsadil 16. priečku a v hliadkach
skončil na 4. mieste. V súťažiach na Slovensku získal tri tituly majstra Slovenska. Vzpierač
Miroslav Janíček zo ŠK WLC Elkop Dolný Kubín obsadil siedme miesto na majstrovstvách
Európy v Poľsku. Pre zranenie získal na Slovensku striebornú medailu a v Slovenskom
pohári bol štvrtý. Atlét Lukáš Kaco

z TJ Orava Dolný Kubín získal 2. miesto na

majstrovstvách Slovenska v osemboji. Na Vianočnej latke v Čechách si v skoku do výšky
vyskákal striebornú medailu, na majstrovstvách Slovenska bronzovú a na pretekoch European
Kids v skoku do výšky bronzovú medailu. Biatlonistka Jana Lonská zo ŠK Meteor Dolný
Kubín získala prvenstvo na majstrovstvách Slovenska a bronzovú medailu na majstrovstvách
Slovenska s intervalovým štartom. Plavkyňa Katarína Mikulová z MPK Dolný Kubín je
dvojnásobnou majsterkou Slovenska mladších žiačok v disciplínách plávanie na 400 a 800 m
voľný spôsob. Striebornú priečku Katarína získala v plávaní na 400 m polohové preteky. Tri
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druhé miesta zaknihovala na Orca cup. Plavec Patrik Mudroň získal na Orca cup prvenstvo
v disciplíne plávanie na 1500 m na voľný spôsob. Svoje schopnosti potvrdil aj na
majstrovstvách Slovenska, kde si vybojoval dve tretie miesta. Biatlonista Pavol Podstrelený
sa stal dvojnásobným majstrom Slovenska. Pavol získal v rámci slovenského pohára dve
prvenstvá. Na majstrovstvách Slovenska v zimnom biatlone bol druhý. Slovenský pohár
mladšieho žiactva skončil pre Pavla Podstreleného druhým miestom. Kulturista Peter Tatarka
na majstrovstvách Európy obsadil druhé miesto v kategórii do 90 kilogramov, na
majstrovstvách Slovenska získal striebornú medailu, rovnako aj na Grand Prix Opava. Jana
Trnovská pretekala v kickboxe, na majstrovstvách Slovenska získala bronzovú medailu
a v slovenskom pohári dve piate miesta. Atlét Marek Vajdík sa stal majstrom Slovenska
v cezpoľnom behu vo svojej kategórii. Na trati 1500 m prekážok vybojoval bronzovú
medailu. Marek na European Kids Athletics Games získal bronzovú medailu. Najúspešnejší
športovec mesta Dolný Kubín kulturista Peter Kokoška sa zúčastnil majstrovstiev sveta,
obsadil 7. miesto. Zvíťazil v Grand Prix Slovakia a Grand Prix Pepa v Českej republike. Na
Veľkej cene Dubnice získal striebornú medailu a na majstrovstvách Slovenska bronzovú.
Atletický oddiel Orava Dolný Kubín – starší žiaci obsadili na majstrovstvách Slovenska
štvrté miesto a v dlhodobej krajskej súťaži prvé miesto. Basketbalový klub Dolný Kubín –
kadeti si vybojovali na majstrovstvách Slovenska bronzovú medailu a v dlhodobej oblastnej
súťaži zlatú. Kickbox klub seniori z Dolného Kubína získali na majstrovstvách Slovenska
bronzovú medailu a v slovenskom pohári striebornú pozíciu. Mestský futbalový klub
v Dolnom Kubíne – muži sa z treťoligovej tabuľky prebojovali do II. ligy. Umiestnili sa na
12. mieste. Vzpieračský oddiel Elkop WLC Dolný Kubín – muži si uhájili dobré umiestnenie
v I. lige. Partia okolo Miroslava Janíčka sa umiestnila na 3. mieste. Piate miesto dorastencov
je znakom dobrého úsilia mladších športovcov vzpieračov.
Na XIII. ročníku Ceny fair play MUDr. Ivana Chodáka v Dolnom Kubíne
boli ocenení niektorí zaslúžilí hráči, tréneri i organizátori slovenského futbalu. Laureátmi
Ceny fair play za úspešnú a príkladnú činnosť ako hráči sa stali: - Ján Čapkovič, účastník
majstrovstiev sveta v Mexiku roku 1970, bývalý 20-násobný československý reprezentant,
v súčasnosti tajomník a asistent druho-ligového klubu ŠKP Dúbravka Bratislava.
-

Miroslav Labun, bývalý hráč Rakytova, Sniny, Tatrana Prešov, Humenného

a Vranova nad Topľou, od 1994 po nešťastnom páde na ihrisku ochrnul a ostal na invalidnom
vozíku. Jeho syn Tomáš hrá futbal za Mestský futbalový klub Košice.
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-

Marek Ujlaky, kapitán a špílmacher Spartaka Trnava.

-

Milan Fabián za trénersku činnosť a funkcionársku činnosť vo futbalovom klube,

oblastnom i regionálnom zväze.
-

Jaroslav Kováč, predseda TJ, rozhodca, tréner a záchranca mladého futbalistu.

-

Bartolomej Magyar, predseda zdravotnej komisie VsFZ, je dušou TJ Zdravotník

a olympijského klubu Košice.
-

Peter Špilák, futbal hrával v Trnávke, Rapide a Prostějove a funkcionárom

futbalového zväzu je 25 rokov. Patrí k najdlhšie pracujúcim predsedom futbalového klubu na
Slovensku, desať rokov venuje všetok svoj voľný čas aj funkcii tajomníka ŠTK SFZ.
-

Rudolf Hupka, dostal Cenu za propagáciu futbalu. Rodák zo Šaštína, venuje sa

futbalu už 50 rokov. Trénoval mládež TJ Trnávka, bol tajomníkom klubu, od roku 1998
pracuje ako športový redaktor v denníku SME.
-

Alexander Fülop, hráč Rovinky zachránil život hráčovi Pavlovi Strapáčovi počas

zápasu na ihrisku v Kalinkove.
-

Peter Hesko, tréner Telovýchovnej jednoty Družstevník Budúcnosť Hôrka nad

Váhom poskytol prvú pomoc hráčovi na ihrisku a tým mu zachránil život.
-

Jozef Kakaščík, ako rozhodca v zápase II. futbalovej ligy Slovan Bratislava – Zlaté

Moravce nezištne pomohol hráčovi Danielovi Kosmeľovi a tým mu zachránil život.
Podujatie moderoval známy športový komentátor Karol Polák starší so športovým riaditeľom
Slovenského futbalového zväzu Vladimírom Wänkem a v kultúrnom programe vystúpila
speváčka Marcela Laiferová.

Kronika športových podujatí roku 2006 v Dolnom Kubíne:
-

- Dolnokubínski skialpinisti začali na Kubínskej holi nový ročník s dobrými

snehovými podmienkami. Trať od minulého roku bola zmenená. Prvé kolo pretekov sa konalo
vo Vysokých Tatrách na Štrbskom plese. Trať bola zmenená, nešlo sa celou zjazdovkou ku
chate Solisko, ale všetko sa sústredilo okolo skokanských mostíkov. Medzi úspešných
Dolnokubínčanov vo svojich vekových kategóriách patrili Peter Gebura, (16.), Jaroslav Dudáš
(25.), Mikuláš Gebura (3.), Matej Konštiak (10.), Jozef Machaj (16.), Katarína Smoleňová
(1.), Eva Radochová (3.), Juraj Laštík (1.), Vlastimil Petrovič (4.), Karol Biel (6.), Matej
Pisarčík (10.), všetci z Horolezeckého klubu James v Dolnom Kubíne. Stredoeurópsky pohár
v skialpinizme dňa 7. januára 2006 v Jánskych Lázňach sa rátal ako II. kolo Slovenského
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pohára. Zúčastnilo sa ho 170 pretekárov. Slováci (27) sa umiestnili na popredných miestach.
Skialpinisti z dolnokubínskeho horolezeckého klubu James

sa umiestnili na popredných

miestach vo svojich kategóriách: Juraj Laštík (1.), Katarína Smoleňová (1.), Mikuláš Gebura
(3.) a Peter Gebura (19.). Dňa 21. januára 2006 sa konali preteky 3. kola slovenského pohára
a zároveň majstrovstvá Slovenska v skialpinizme na svahoch Veľkej Fatry v okolí Krížnej.
Skialpinisti HK James Dolný Kubín sa umiestnili na popredných miestach vo svojich
kategóriách: Milan Pisarčík (5.), Mikuláš Gebura (3.), Eva Radochová (1.), Juraj Laštík (1.) a
Vlastimil Petrovič (5.).
-

Dolnokubínske volejbalistky (Halašová, Gašparíková, Ferancová, Sládková,

Červíková, Kováčiková, Palugová) hrali v I. lige a v tabuľke sa umiestnili na druhom mieste.
-

Dolnokubínski florbaloví hráči sa zúčastnili turnaja O putovný pohár primátora

mesta Tvrdošín v dňoch 3.-4. januára 2006. Družstvo Dolný Kubín „A“ sa umiestnilo na 1.
mieste a medzi najlepších hráčov – brankárov patril Peter Jaroščák. V turnaji žien sa Dolný
Kubín umiestnil na 3. mieste a najlepšou hráčkou bola Miroslava Kadučáková. Začiatkom
januára 2006 sa v Dolnom Kubíne naplno rozbehla Mestská Arrow florbalová liga dospelých
a žiakov v telocvični Cirkevnej základnej školy Andreja Radlinského. Zápasy prebiehali do
začiatku mája do konca jesene 2006.
-

V dňoch 4.-5. januára 2006 sa basketbalový oddiel mladších žiakov s trénerom P.

Alexandrom zúčastnil súťaže 2. ročníka Torneo Giovanile Internazionale v talianskom
Roverete a medzi 8 družstvami zvíťazil. O úspech sa pričinili hráči: M. Sochor, M.
Kratochvíl, S. Povolný, P. Petran, E. Sahatquija, T. Marton, M. Lazorík, J. Schmidt, S. Gerat,
M. Muťka, T. Krupa a F. Hakenberg.
-

Zimná halová Mestská futbalová liga v Dolnom Kubíne pokračovala v januári

2006 šiestym kolom v telocvični na Kňažej. Poradie družstiev bolo nasledovné: 1. Mestský
futbalový klub Dolný Kubín, 2. Márna Snaha, 3. Delfíni, 4. Jasenica, 5. Dreváreň, 6.
Podzámok, 7. Zelená Lipa, 8. Bziny, 9. Podzámocký dorast. Medzi najlepších strelcov
z Dolného Kubína patril Drengubiak a Plančo. V predposlednom kole Zimnej halovej
futbalovej ligy v Dolnom Kubíne sa hráči Mestského futbalového klubu Dolný Kubín
umiestnili na 1. mieste v tabuľke. Umiestnenie si obhájili aj v poslednom kole sezóny.
Víťazom Zimnej halovej futbalovej ligy sa stal MFK Dolný Kubín, v ďalšom poradí
nasledovali družstvá 1. Delfíni, 2. Márna Snaha, 3. Jasenica, 4. Podzámok, 5. Dreváreň, 6.
Zelená Lipa, 7. Bziny a 8. Oravsko-podzámocký dorast. Odohrali celkom 36 zápasov, padlo
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415 gólov a najlepším strelcom bol Michal Drengubiak z MFK Dolný Kubín. V zimnej
halovej futbalovej súťaži žiakov sa Dolnokubínčania umiestnili na 2. mieste za Tvrdošínom.
-

Šachisti, hrajúci v III. lige, sa stretli v dolnokubínskej kaviarni „U Novinára“ na 7.

kole turnaja. Mestský šachový klub Dolný Kubín B sa umiestnil v tabuľke na 3. mieste,
napriek remíze s MŠK Tvrdošín. Bodovali: P. Ambrózy, J. Knaperek, P. Murín, J. Pecho,
Jozef Karcol, K, Stefanides, P. Chmelár, Š. Kružliak, A. Šingliar, F. Comorek, D. Gembala a
Vnenk.
-

Dolnokubínski lyžiari ŠK Kubínska hoľa sa v dňoch 13.-15. januára 2006

zúčastnili druhého kola Slovenského pohára žiakov v zjazdovom lyžovaní v lyžiarskom
stredisku

na Šachtičkách

pri

Banskej

Bystrici.

Dominika Šindlerová

dosiahla

v superobrovskom slalome prvé miesto a v slalome druhé miesto. Matej Kutlík sa
v superobrovskom slalome umiestnil na druhom mieste.
-

Lyžiari Športového klubu Meteor Dolný Kubín sa zúčastnili Slovenského pohára

v behu na lyžiach Rossignol cup na kremnickej Skalke. Darilo sa Alžbete Majdišovej, ktorá sa
umiestnila na 2. mieste. V prvej desiatke sa umiestnili Dolnokubínčania Pavol Podstrelený,
Henrich Lonský, Jakub Lonský, Veronika Kitková a Diana Kitková.
-

Dolnokubínski biatlonisti sa zúčastnili v dňoch 7. – 8. januára 2006

Československého pohára dospelých a mládeže v českom Harrachove. V prvej desiatke sa
umiestnili Janka Lonská a Juraj Podstrelený.
-

Športový klub Meteor v Dolnom Kubíne bol jediný biatlonový klub na Orave.

Dolnokubínski biatlonisti ŠK Meteor začali v Osrblí novú sezónu v dňoch 14.-15. januára
2006. Konalo sa prvé kolo Slovenského pohára dospelých, dorastencov a žiakov. Pretekári
zažili extrémne chladné počasie, ktoré bolo na hranici regulérnosti. Medzi dorastencami si
dobre počínal Juraj Podstrelený, obsadil 2. miesto. Janka Lonská sa umiestnila na 3. mieste,
Lucia Podstrelená na 4. mieste, Pavol Podstrelený na 3. mieste, Henrich Lonský na 6. mieste,
Jakub Lonský na 4. mieste. Najväčšie problémy mala Alžbeta Majdišová na strelnici v prvý
deň, takmer jej odmrzli ruky, avšak na druhý deň sa jej darilo a obsadila 2. miesto.
-

Mladí dolnokubínski hokejisti (siedmaci) hrali v žiackej I. lige a po 23 kolách sa

v tabuľke umiestnili na treťom mieste.
-

Základná škola Martina Kukučína Dolný Kubín v spolupráci s Centrom voľného

času Domček usporiadali súťaž v skoku do výšky pod názvom „Žiacka latka“ o Pohár
riaditeľa Centra voľného času Domček. Z Dolného Kubína sa darilo

atlétom Veronike
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Štyrákovej, Lenke Lakoštíkovej, Michalovi Kacovi a

Petrovi Sládekovi. Vo svojich

kategóriách zvíťazili.
-

V dňoch 20.-21. januára 2006 sa vo Vrátnej doline konalo 3. kolo Slovenského

pohára mladších a starších žiakov v zjazdovom lyžovaní. Dobré výsledky dosiahli športovci
zo Športového klubu Kubínska hoľa pod vedením trénerov Igora Urbana, Jozefa, Juraja
a Milana Holištíkovcov. Dominika Šindlerová dosiahla dve prvenstvá v slalome a obrovskom
slalome. Matej Kultík mal úspešný až druhý deň, počas prvého dňa sa mu veľmi nedarilo, bol
až na 26. mieste. Dominika Šindlerová a Matej Kutlík si celkovým umiestnením zabezpečili
nomináciu do slovenského reprezentačného tímu FIS na medzinárodné preteky v dňoch 27.18. januára 2006. Umiestnenie ďalších zjazdových lyžiarov z Dolného Kubína bolo
nasledovné: Kristína Nečasová (17.), Laura Krámerová (38.), Jakub Žilík (26) a Andrej Dudáš
(36.). Dominika a Matej zaznamenali ďalšie úspechy na medzinárodných FIS pretekoch
v silnej konkurencii športovcov z 15 štátov. Dominika získala dve víťazstvá a celkovo sa
umiestnila na 4. mieste. Matej sa umiestnil na 6. mieste.
-

Slovenský pohár predžiakov v alpskom lyžovaní pokračoval v dňoch 21.-22.

januára 2006 štvrtým kolom. Najlepšie jazdila Mirka Dudášová zo ŠK Kubínska hoľa, ktorá
skončila štvrtá. Miroslav Jaroščák skončil na 24. mieste, ale spomedzi rovesníkov dosiahol
najlepší čas.
-

V telocvični Základnej školy Janka Matúšku v Dolnom Kubíne sa dňa 22. januára

2006 konali Majstrovstvá Oravy starších žiakov v stolnom tenise. Zúčastnilo sa tridsať
žiakov z piatich stolnotenisových oddielov. Dolnokubínčania sa umiestnili na 3. mieste,
medzi výborných hráčov patrili Marek Janotík, Adam Záň a Dávid Kubačka. V nadstavbovej
časti 1. divízie starších žiakov v stolnom tenise, ktorá sa uskutočnila dňa 12. februára 2006
v Dolnom Kubíne v telocvični ZŠ J. Matúšku Dolnokubínčania neprehrali ani jeden zápas.
Bodovali: M. Ferneza, M. Bandík, A. Záň, M. Janotík, D. Kubačka. Dolnokubínski stolní
tenisti – muži hrali vo 4. lige a družstvo Dolný Kubín „B“ sa v tabuľke začiatkom marca 2006
umiestnilo na 10. mieste. Družstvo stolných tenistov Dolný Kubín „C“ hrali v 5. lige
a umiestnili sa na poslednom 10. mieste. Družstvo Dolný Kubín „D“ hralo v 2. triede
a umiestnilo sa na 5. mieste.
-

ZŠ a MŠ Kňažia pripravili dňa 24. januára 2006 sankárske preteky, bol to už

v poradí 10. ročník. Deťom nevadil silný mráz. V MŠ dostali za účasť diplom a medailu
oblepenú sladkosťami.
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-

Dňa 28. januára 2006 sa v telocvični ZSŠ Kňažia konal medzinárodný halový

futbalový turnaj žiakov O pohár primátora mesta Dolný Kubín. Zúčastnilo sa aj družstvo
žiakov z poľskej Limanovej. Z Dolného Kubína sa zúčastnili dve družstva a obsadili 1. a 5.
miesto. Medzi najlepších strelcov z Dolného Kubína patril Marek Križan.
-

Klub slovenských turistov Orava v Dolnom Kubíne a mesto Dolný Kubín

pripravili 4. medzinárodný zimný zraz turistov a 40. slovenský zimný zraz turistov. Turisti
prešli pešo alebo na lyžiach Kubínsku hoľu, Minčol, Príslop, Kuzmínovo a hrebeň Oravskej
Magury. Zimného zrazu turistov sa zúčastnilo 1846 ľudí vo veku od 7 do 80 rokov. Turistov
na trasách viedli skúsení členovia Klubu slovenských turistov Orava v Dolnom Kubíne Milan
Lacko, Anton Mikušovský, Ján Fukas, Bohuš Vilčinský, Karol Zeman, Martin Slušňák,
Michal Hojo, Ján Vedel, Anton Strežo, Peter Pivovarčík, Ondrej Nemček, Martin Spišiak,
Ľudo Petkáč, Emil Burák a Ján Chovančák. KST Orava pripravoval každý mesiac pre turistov
pešie alebo lyžiarske túry po Orave.
-

Dňa 28. januára 2006 sa v konalo v Banskej Bystrici 3. kolo Slovenského pohára

v kickboxe. Dolnokubínski športovci získali 19 medailí, v semi contacte Michaela Protušová
(2.), Katarína Čajková (2.), Martin Furinda (3.), Radoslav Chmelík (3.), Jana Krajčovičová
(4.), v ligt contacte Katarína Čajková (2.), Radoslav Chmelík (2.). Michaela Protušová (3.),
František Šinál (3.), Jana Krajčovičová (4.), František Kurnota (4.), vo full contacte Jana
Krajčovičová (2.), Radoslav Chmelík (3.), Matúš Jaňák (3.), vo full contact-Low kick
Radoslav Chmelík (2.), Roman Kováč (2.).
-

Na halových atletických majstrovstvách Stredoslovenského kraja v Banskej

Bystrici sa zúčastnili žiaci a juniori Športového klubu Orava Dolný Kubín. Vynikajúco si
počínali atléti Nina Sihelská, Daniel Vajdík, Tomáš Salák, Veronika Štyráková, Ondrej
Bruncko, Matúš Vajdík, Lukáš Kaco, Anna Dibdiaková a Andrej Záhradník.
-

Dňa 4. februára 2006 sa na Kubínskej holi konali preteky v obrovskom slalome

o Pohár primátora mesta Dolný Kubín. Štartovalo 180 pretekárov všetkých vekových
kategórii. Na prvých troch miestach sa umiestnili: Barborka Brodňanská, Oliver Muška,
Andrej Štyrák, Darina Dibdiaková, Veronika Štyráková, Michaela Furindová, Jakub Dibdiak,
Boris Vaňo, Pavol Halaša, Michaela Kubačková, Anna Dibdiaková, Zuzana Melicherčíková,
Rastislav Škvarka, Michal Macura, Ján Melicherčík, Elena Ondášová, Jarmila Burstusová,
Katarína Nečasová, Pavol Dibdiak, Vladimír Dibdiak, Jozef Legerský, Alena Hradcová,
Daniela Dibdiaková, Daniela Lašticová, Šimon Škvarka, Slavomír Pňaček, Leno Bobček, Ján
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Ustaník, Ladislav Tomečko, Leonard Muška. V snowboarde sa na prvých troch miestach
umiestnili: Ján Neznámy, Branislav Kubačka, Marek Martinkovič, Peter Furinda, Jozef
Dibdiak a Martin Lukáščík.
-

Biatlonisti ŠK Meteor Dolný Kubín sa počas prvého februárového víkendu 2006

zúčastnili 2. kola Slovenského Viessemann pohára. Pavol Podstrelený získal zlatú medailu,
Alžbeta Majdišová striebornú, Henrich Lonský sa umiestnil na 4. mieste, Jakub Lonský na 4.
mieste a Lucia Podstrelená na 6. mieste. V dňoch 17.-18. februára 2006 absolvovali
dolnokubínski biatlonisti hlavné preteky sezóny majstrovstvá Slovenska. Trojdňový maratón
pozostával z rýchlostných a vytrvalostných pretekov a z pretekov s hromadným štartom.
Janka Lonská v pretekoch s hromadným štartom suverénne zvíťazila a získala prvý titul
v dorasteneckej lige. Tretím kolom skončili dolnokubínski biatlonisti svoje tohtoročné
účinkovanie v Slovenskom Viessmann pohári dňa 4. marca 2006. Majsterka Slovenska Janka
Lonská podala výborný strelecký výkon a do cieľa dobehla druhá. Na prvý pokus sa Juraj
Podstrelený umiestnil na 5. mieste, trochu sa mu nedarilo v streľbe. Postupne sa Juraj
zlepšoval a nakoniec vybojoval bronzovú medailu. Jakub Lonský vybojoval v kategórii
starších žiakov bronzovú medailu, Henrich Lonský bol piaty a Pavol Podstrelený šiesty.
-

Malá mestská hokejová liga v Dolnom Kubíne ukončila súťaž 14. kolom dňa 11.

februára 2006. Poradie družstiev bolo nasledovné: 1. Tigre, 2. Ľubochňa, 3. Starci, 4. Attack
team, 5. Trstená, 6. Senators, 7. AM Sport. Oravsko-liptovská hokejová súťaž mala svoj 21.
ročník. Oravsko-liptovskej hokejovej súťaže sa zúčastnilo päť družstiev – Magic
Ružomberok, MHK Dolný Kubín, HK Pucov, HK Sokol Liesek a TJ Oravská Lesná. Po 20
zápasoch v základnej časti nasledovala play off, po ktorej do finále postúpili Magic
Ružomberok a MHK Dolný Kubín. Ružomberčania vyhrali, družstvo Mestského hokejového
klubu Dolný Kubín sa umiestnilo na 2. mieste a na 3. mieste hráči Hokejového klubu Pucov.
Dolnokubínski hokejisti – dorastenci hrali v prvej hokejovej lige. V konečnej tabuľke sa
umiestnili na 9. mieste.
-

Dňa 12. februára 2006 sa hostinec Studňa v Dolnom Kubíne stal dejiskom I.

ročníka turnaja troj-členných družstiev v hode šípkami. Zúčastnilo sa dvanásť kolektívov.
Poradie prvých ôsmich bolo nasledovné: 1. HRP, 2. FOFO, 3. Kremeľskí Mamuti, 4. GT, 5.
Rybári, 6. Amatéri, 7. Orava a 8. Polákovci.
-

Začiatkom februára 2006 vstúpil Mestský plavecký klub Dolný Kubín do svojej

ďalšej sezóny. Dňa 12. februára 2006 sa plavci zúčastnili ôsmeho ročníka ORCA Cup
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v Bratislave. Dolnokubínski plavci potvrdili stúpajúcu formu a medzi európskymi plavcami
získali pekné umiestnenia. Katarína Mikulová sa umiestnila medzi juniorkami v prvej
desiatke. Rovnako aj Patrik Mudroň, Andrej Štajer a Marián Gregáň. Výbornú formu ukázala
aj Rebecca Beňušová.
-

Dňa 11. februára 2006 sa na Kuzmínove v Dolnom Kubíne konal III. ročník

dolnokubínskej bielej stopy, turistického zrazu známeho ako Trnkobranie. Organizoval ho
Klub slovenských turistov Orava Dolný Kubín. Zišlo sa asi 60 turistov, ktorí pod vedením
MUDr. Juraja Štefáka absolvovali lyžiarský prechod z Kuzmínova do Komjatnej v poriadnej
hromničnej fujavici. Na Hrádku nad Komjatnou pri ohníku sa mohli vytrvalci posilniť
chutným kotlíkovým gulášom, ktorý im pripravili na zahriatie usporiadatelia podujatia.
-

Tenistka Zuzana Michaličová (16-ročná) z Dolného Kubína si vydobila na

halových majstrovstvách Slovenska žien v tenise v Bratislave v dňoch 11.-14. februára 2006
tretie miesto v štvorhre. Bol to jej najväčší športový úspech doteraz.
-

Najväčším prekvapením prvej ligy v basketbale bolo družstvo z Dolného Kubína.

Nováčik sa umiestnil na prvom mieste v tabuľke medzi 6 družstvami. Trénerom bol Ľubomír
Doušek.
-

Dňa 18. februára 2006 sa konalo ďalšie kolo Slovenského pohára v skialpinizme.

Trať bola náročná – Relly Červenec. Dolnokubínčania z HK James dosiahli športové úspechy:
Milan Pisarčík (4.), Jozef Čajka (13.), Vlastimil Petrovič a Karol Biel (3.). Juraj Laštík je
vynikajúci dolnokubínsky skialpinista. V španielskom Vall dÁran sa konal svetový pohár
a Juraj Laštík sa umiestnil na 4. mieste v súťaži juniorov. Napínavé preteky zažil v talianskom
Cuneo, kde sa konali majstrovstvá Európy. Dňa 28. februára 2006 sa preteky konali
normálne, ale na druhý deň uprostred svahu skupinu športovcov zmietla lavína. Našťastie
nikomu sa nestalo nič zlé, ibaže preteky sa nedokončili.
-

Na pretekoch Malej bielej stoly získala Diana Kytková bronzovú medailu, rovnako

aj Alžbeta Majdišová a Jakub Lonský zo Športového klubu Meteor Dolný Kubín. V prvej
desiatke sa umiestnili lyžiari bežci Pavol Podstrelený (4.), Rafael Lonský (5.), Ján Kuhajda
(8.) a Branislav Kuhajda (7.). Bežci ŠK Meteor Dolný Kubín sa počas prvej marcovej nedele
2006 zúčastnili jedných z posledných pretekov tejto sezóny vo Važci. Získali šesť medailí:
Jakub Lonský (1. miesto), Juraj Podstrelený (1. miesto), Alžbeta Majdišová (2.), Lucia
Podstrelená (2.), Rafael Lonský (3.), Mojmír Majdiš (3.). Patrik Šoch sa umiestnil na 4.
mieste, Adriana Bielová (5.), Veronika Podstrelená (5.) a Stanislav Matis (7.).
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-

Mestská florbalová liga v Dolnom Kubíne Arrow v žiackom kole mala poradie

družstiev v tabuľke u žiakov – 1. DzG, 2. Sharks, 3. Bronx jun., 4. Pou, 5. Amatéri
a u dospelých - 1. Žatva, 2. Jamajka, 3. Bronx, 4. AK 47, 5. Hard boys a 6. Sun Soft.
-

Dolnokubínski zjazdoví lyžiari Športového klubu Kubínska hoľa Dominika

Šindlerová a Matej Kutlík ( starší žiaci) sa zúčastnili medzinárodných pretekov, ktoré sa
konali v Taliansku. Zastúpenie tu malo 49 krajín. V obrovskom slalome sa Dominika
umiestnila na 31. mieste a Matej na 15. V slovenských súťažiach lyžiarskeho slalomu bývalo
na trati maximálne 30 bránok, v Taliansku bolo 38. V Slovenskom pohári bol Matej Kutlík vo
februári 2006 na 2. mieste. Dominika sa držala na vedúcej priečke. V dňoch 18.-19. marca
2006 sa alpskí lyžiari zúčastnili finálového kola Slovenského pohára. Dominika Šindlerová zo
ŠK Kubínska hoľa získala zlatú medailu a Matej Kutlík striebornú medailu.
-

Dolnokubínskym šachistom sa darilo vo štvrtej lige v nedeľu 26. februára 2006.

Bodovali J. Knaperek, E. Knapereková, M. Medvecký, Š. Knaperek, P. Palider, P. Knaperek
a K. Knapereková.
-

V dňoch 3.-4. marca 2006 sa uskutočnil v Ľubochni druhý ročník Veľkej ceny

Slovenska v šachu žiakov základných a stredných škôl štvorčlenných družstiev. Z Dolného
Kubína sa zúčastnili tri kolektívy z Gymnázia P. O. Hviezdoslava (Jozef, Štefan a Lenka
Knaperekovci a Ľubomír Vnenk), ZŠ M. Hattalu A-družstvo a ZŠ M. Hattalu B-družstvo.
Medzi desiatimi družstvami zvíťazili dolnokubínski gymnazisti, žiaci ZŠ z ul. Hattalovej sa
umiestnili na 7. (A) a 8. (B) mieste. V individuálnom hodnotení hráčov sa medzi prvými
umiestnili Jozef Knaperek, Štefan Knaperek, Ľubomír Vnenk a na druhom mieste Lenka
Knapereková.
-

V druhej lige šachistov sa hralo v dňoch 11.-12. marca 2006 posledné kolo

súťažného ročníka. Dolnokubínski šachisti sa umiestnili na 3. mieste. Bodovali: P. Palider, P.
Knaperek, K. Péter, J. Knaperek, A. Šingliar, P. Murín, E. Knapereková. V nedeľu sa hrala aj
štvrtá liga, avšak Dolnokubínčanom (družstvu - C) sa nedarilo.
-

Dolnokubínske prvoligové volejbalistky Volejbalového klubu Orava Dolný Kubín

hrali oravskú volejbalovú súťaž. Začiatkom marca 2006 sa v tabuľke držali na druhom mieste
medzi šiestimi družstvami. Družstvo mužov Volejbalového klubu Orava Dolný Kubín si tiež
v tabuľke udržalo 2. miesto medzi šiestimi družstvami.
-

V športovej hale Elán v Bratislave sa uskutočnili začiatkom marca 2006 halové

majstrovstvá Slovenska v atletike žiactva. Zúčastnili sa žiaci ZŠ M. Kukučína z Dolného
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Kubína pod hlavičkou TJ Orava. Najväčší úspech dosiahol Ondrej Bruncko v skoku o žrdi
(260 cm) a získal bronzovú medailu. V prvej desiatke sa umiestnili ďalší športovci: Lukáš
Kaco (skok o žrdi – 4.), Andrej Záhradník (sedemboj – 4.), Marek Vajdík (beh – 4.), Matúš
Vajdík (beh – 5.), Lukáš Kaco (sedemboj – 5.), Veronika Štyráková (skok do výšky – 6.),
Anna Dibdiaková (skok o žrdi – 6.), Jakub Lonský (beh – 6.), Daniel Vajdík (beh – 7.), štafeta
chlapcov: Daniel Vajdík, Marek Vajdík, Matúš Vajdík, Andrej Záhradník (beh – 7.),
Veronika Štyráková (beh – 9.), Veronika Štyráková (beh, päťboj – 10.).
-

Dňa 11. marca 2006 začali vzpierači novú športovú sezónu prvým kolom

dorasteneckej ligy. Družstvo ŠK WLC Elkop Dolný Kubín v zložení Jozef Bača, Lukáš
Pažitka, Miroslav Dauda, Tomáš Chovanec a Peter Janák sa umiestnili na 7. mieste.
-

Atletický veterán Peter Sládek z TJ Orava Dolný Kubín sa zúčastnil majstrovstiev

sveta veteránov v atletickom päťboji. Medzi 45 športovcami sa umiestnil na 5. mieste. Na
atletických majstrovstvách Slovenska veteránov získal atlét Peter Sládek striebornú medailu
v päťboji a veterán Jaroslav Lupák sa stal majstrom Slovenska vo vrhu guľou v kategórii M55.
-

Bežeckí lyžiari (žiaci a dorastenci) zo Športového klubu Meteor Dolný Kubín sa

rozlúčili so zimnou športovou sezónou dňa 16. marca 2006 pretekmi v Roháčoch, ktoré
usporiadala Základná škola v Zuberci. V prvej trojke sa vo svojich kategóriách umiestnili
Dolnokubínčania takto: Silvia Dúrotová (1.), Lucia Podstrelená (2.), Žaneta Podstrelená (3.),
Patrik Šoch (2.), Ľuboš Florek (3.), Alžbeta Majdišová (2.), Rafael Lonský (1.), Pavol
Podstrelený (3.), Jakub Lonský (2.), Diana Kytková (2.) a Juraj Podstrelený (2.).
-

Záverečným šiestym kolom vyvrcholila dňa 25. marca 2006 v telocvični Cirkevnej

základnej školy Andreja Radlinského v Dolnom Kubíne nohejbalová liga trojíc. Súťaže sa
zúčastnilo osem kolektívov a v sezóne odohrali 42 zápasov. Víťazom sa stalo dolnokubínske
družstvo Loptoši (Ján Teren, Igor Kaliský a Miroslav Gregáň).
-

V dňoch 18.-19. marca 2006 sa plavci MPK Dolný Kubín zúčastnili pretekov

„Veľká cena Žiliny“. Plavci

Patrik Mudroň a Katarína Mikulová vybojovali strieborné

medaily. Barbora Ďaďová obsadila štvrtú priečku. V prvej desiatke sa umiestnili
Dolnokubínčania z MPK Rebecca Beňušová, Veronika Mudroňová, Lucia Vlčáková a Andrej
Štajer.
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-

Majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu v Strážskom boli úspešné pre

športovcov z Dolného Kubína. Marek Vajdík sa vo svojej kategórii stal majstrom Slovenska
a Jakub Lonský získal bronzovú medailu.
-

Dňa 17. marca 2006 sa konali majstrovstvá Slovenska v stolnom tenise hasičov.

Dolnokubínske družstvo v zložení Z. Drbiak, J. Strežo a I. Kováč získalo striebornú medailu.
-

Pri príležitosti 61. výročia oslobodenia Dolného Kubína sa konal tradičný šachový

turnaj pod názvom „Kubínsky polmaratón“ o pohár primátora mesta v prvom aprílovom
týždni 2006. V prvej desiatke sa umiestnili Dolnokubínčania Anton Šingliar, Roman Hrnčiar,
Peter Ambrózi a Pavol Palider.
-

Dolnokubínski vzpierači zo ŠK Elkop WLC sa zúčastnili republikových

majstrovstiev Slovenska v Trenčíne dňa 1. apríla 2006. Majsterkou Slovenska v kategórii žien
a junioriek do 75 kg sa stala dorastenka Lucia Olosová z Dolného Kubína. Bronzovú medailu
získali Miroslav Janíček aj Tomáš Črep, Peter Janíček sa umiestnil na 4. mieste, Juraj Kupčo
na 6 mieste. Dňa 8. apríla 2006 sa v Hlohovci konali majstrovstvá Slovenska vo vzpieraní
mužov. Z Dolného Kubína sa zúčastnili Milan Olos, Václav First a Peter Janíček. Peter
Janíček získal zlatú medailu medzi 28 vzpieračmi.
-

Najmladší žiaci stolnotenisového oddielu TJ CVČ Domček Dolný Kubín sa

zúčastnili dňa 2. apríla 2006 na majstrovstvách kraja v stolnom tenise. V prvej desiatke sa
umiestnili Adam Záň a P. Janotík.
-

Dňa 15. apríla 2006 začali na Gäceli preteky Slovenského pohára vo vodnom

slalome. V prvej desiatke sa umiestnili Miroslav Stanovský, Ľubomír Janček, Jozef Adamec,
Peter Kurjak a Miriam Komáryová.
-

V dňoch 22.-23. apríla 2006 sa na plavárni v Dolnom Kubíne konal V. ročník

Veľkej ceny Dolného Kubína v plávaní, známej ako „Žinčicový míting“. Pretekalo viac ako
400 plavcov zo Slovenska, Čiech a Poľska. Organizátori rozdali 360 medailí, štyri torty, syry,
korbáčiky a samozrejme žinčicu. V prvej trojke sa umiestnili Dolnokubínčania: Tibor
Halamček, Jozef Foltín, Patrícia Hlavnová, Natália Okoličányová, Alžbeta Štajerová, Patrik
Mudroň a Marek Lesay. Poslednú aprílovú sobotu 2006 sa konalo v Handlovej a Banskej
Štiavnici 2. kolo majstrovstiev žiakov stredoslovenskej oblasti v plávaní. Medzi
Dolnokubínčanov, ktorí sa umiestnili v prvej desiatke patrili Andrej Štajer, Norbert Nováček,
Richard Šulek, Jozef Foltín, Tibor Halamček, Romana Komorová, Rebecca Beňušová,
Katarína Mikulová, Barbora Ďaďová, Lucia Vlčková, Nikoleta Dúhová a Alžbeta Štajerová.
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Dolnokubínski plavci sa dňa 7. mája 2006 zúčastnili 35. ročníka „Memoriálu Pavla Šteinera
v Martine“. Dobré výsledky dosiahli Barbora Ďaďová, Nikoleta Dúhová, Lucia Vlčáková,
Alžbeta Štajerová, Rebecca Beňušová, Romana Komorová, Andrej Štajer, Norbert Nováček,
M. Gregáň, Tibor Halamček a Jozef Foltín.
-

Mladí dolnokubínski hokejisti (ročník narodenia 1992, 1993) si počas

veľkonočných sviatkov zahrali ako výber stredného Slovenska s družstvami z Čiech,
Švajčiarska, Rakúska, Fínska a USA. Vo výbere hrali Roman Zúrik, Adam Zámečník, Štefan
Furdek, Michal Telúch, Otto Kelčík, Marek Podskuba, Andrej Košarišťan, Ivan Brezniak,
Marek Kohút, Jakub Banáš, Lukáš Tarageľ, Dominik Gašaj a Martin Okoličáni. Tréner
Miroslav Dráb dostal ocenenie za najlepšieho trénera. Dolnokubínski hokejoví dorastenci
hrali 2. ligu. Hráčsky káder sa obmieňal každý rok. V roku 2006 hrali Marek Pastorek,
Miroslav Ratulovský, Ľuboš Črep, Ján Črep, Marián Levák, Peter Žilinec, Miroslav Dráb,
Tomáš Zubaj, Peter Hanušniak, Martin Feja, Matej Hricko, Tomáš Záhumenský, Lukáš
Dlubík a Lukáš Vojtas.
-

Basketbalisti BK Dolný Kubín mali v máji za sebou najúspešnejšiu kariéru.

Podarilo sa im zvíťaziť v I. lige skupiny východ a postúpili do najvyššej súťaže. Zo 14
zápasov v celej nadstavbovej časti prehrali iba dva, ale o víťazovi rozhodol zápas s Pezinkom,
ktorý skončil víťazne pre Dolnokubínčanov. Nová sezóna im začala dňa 1. júna 2006.
-

Dňa 30. apríla 2006 sa konali majstrovstvá Rakúska v silovom trojboji

s medzinárodnou účasťou, ktorých sa zúčastnil dolnokubínsky pretekár Viktor Mahút.
V kategórii Masters do 110 kg a mŕtvy ťah 250 kg obsadil 1. miesto. Postúpil na majstrovstvá
Európy, ktoré sa konali dňa 6. júna 2006 v Rakúsku.
-

Dolnokubínska mestská Arrow florbalová liga uzavrela dňa 23. mája 2006 svoju

nultú kapitolu. U dospelých vybojovalo prvé miesto družstvo Žatva a získalo premiérový titul
v mestskej Arrow florbalovej lige. Na druhom mieste bolo družstvo Jamajka team a na treťom
družstvo Bronx. V žiackom finále zvíťazilo družstvo Diabli z Gympla (Gymnázia P. O.
Hviezdoslava v Dolnom Kubíne).
-

Dňa 7. mája 2006 sa dolnokubínski kulturisti Peter Tatarka a Peter Kokoška

z I.M.P.-A. FC Dynamic Dolný Kubín zúčastnili majstrovstiev Európy v kulturistike. Peter
Tatarka získal striebornú medailu a Peter Kokoška dve bronzové medaile.
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-

Volejbalista Dolnokubínčan Boris Demeter hral za VKP Bratislavu. V roku 2006

získal titul majstra Slovenska, bol to doteraz jeho druhý titul. Dostal ponuky z volejbalových
klubov v Čechách, Grécku a Poľsku.
-

Na tartanovej dráhe v Banskej Bystrici sa začala atletická sezóna na dráhe 2006

súťažou družstiev v kategórii dorastu. Súťažili aj atléti TJ Orava Dolný Kubín v kategórii
dorastencov. Dorastenci z Dolného Kubína sa umiestnili na 2. mieste, dorastenky sa
umiestnili na 5. mieste. V prvej trojke sa umiestnili: Michal Kaco (1. – beh, hod kladivom),
Marek Vajdík (2. – beh), Roland Lang (2. – hod kladivom), Matúš Vajdík (2. – beh), Katarína
Kluková (2. – beh), Ondrej Bruncko (2. – beh s prekážkami), Tibor Jašica (3. – hod oštepom),
Lukáš Kaco (3. – vrh guľou), Jakub Oravec (3. – hod kladivom), Andrej Záhradník (3. – beh),
Veronika Kvietková (3. – beh s prekážkami), Katarína Kluková (3. – hod kladivom).
-

Dňa 7. mája 2006 sa konal 4. ročník oravskej ligy IPSC streľby. Zúčastnilo sa 32

strelcov. Najviac sa darilo Jurajovi Hrnčiarikovi z klubu Prima Dolný Kubín, umiestnil sa na
1. mieste. V kategórii žiakov sa na 6. mieste umiestnil 12-ročný Andrej Hrnčiarik.
-

Dňa 7. mája 2006 začalo prvé kolo oravskej ligy v love rýb udicou na plávanú.

Súťažilo 13 trojčlenných družstiev. Dolnokubínčania sa umiestnili nasledovne: Marián Sabo,
Jozef Púčik, Ľudovít Sloboda na prvom mieste, Miroslav Gregáň st., Miroslav Gregáň ml.,
Miroslav Kosmeľ na druhom mieste.
-

Dňa 6. mája 2006 sa v kaviarni „U Novinára“ v Dolnom Kubíne uskutočnili

majstrovstvá Oravy v bleskovom šachu. Zúčastnilo sa ich 22 šachistov a hrali na deväť kôl.
Víťazom sa stal Pavol Palider.
-

Posledným, piatym kolom zavŕšili dolnokubínski kickboxeri svoje tohtoročné

účinkovanie v Slovenskom pohári v Trnave. V sezóne získali osem zlatých, štyri strieborné
a šesť bronzových medailí a umiestnili sa na druhom mieste na Slovensku medzi 30 klubmi.
Výborne si počínali Zuzana Blšáková, Martin Furinda, Radoslav Chmelík, Ladislav Rücker,
Michaela Protušová, Katarína Čajková, František Kurnota, Dušan Habánik, Matej Habánik a
Jana Trnovská. Na majstrovstvá Slovenskej republiky bolo nominovaných 13 pretekárov.
Dolnokubínski kickboxeri sa zúčastnili medzinárodného turnaja v kick boxe CZECH OPEN
v Prahe v dňoch 26.-27. mája 2006. Do reprezentácie Slovenskej republiky boli nominovaní
športovci: Radoslav Chmelík, Michaela Protušová, František Kurnota, ďalej štartovali Martin
Furinda, Dušan Habánik, Matej Habánik a Róbert Žúbor. Dolnokubínčania získali dvakrát
strieborný pohár a päťkrát bronzový – Róbert Žúbor, Matej Habánik, Martin Furinda a Dušan
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Habánik. Počas roka 2006 získali dolnokubínski kickboxeri v Slovenskom pohári 69 medailí
a umiestnili sa na 2. mieste. Sedemnásť medailí im zabezpečilo tretie miesto na
majstrovstvách Slovenska.
-

Okresná rada SAŠŠ, CVČ Domček Dolný Kubín a ZŠ M. Kukučína usporiadali

športové okresné kolá základných škôl podľa kalendára súťaží. Väčšina súťaží bola
postupová do regionálneho kola. Žiaci súťažili v hode medicinbalom autovým spôsobom,
skoku do diaľky, trojskoku z miesta, zhyboch, kľukoch a výdrži v zhybe. Najzdatnejší boli
siedmaci. V družstvách sa žiaci z Dolného Kubína (ZŠ M. Kukučína) umiestnili na 3. mieste,
žiačky zo ZŠ A. Radlinského na 1. mieste. Vo futbale mladších žiakov prví boli žiaci ZŠ M.
Hattalu, druhí žiaci ZŠ J. Matúšku a tretí žiaci ZŠ M. Kukučína. V kategórii starších žiakov
vo futbale prví boli žiaci ZŠ Kňažia, druhí žiaci ZŠ J. Matúšku a štvrtí žiaci ZŠ M. Kukučína.
-

Na atletických majstrovstvách kraja žiakov a prípraviek si Dolnokubínčania

počínali veľmi dobre. Pretekári Oravy Dolný Kubín získali 20 medailí vo všetkých
kategóriách. Od 1. do 3. miesta sa umiestnili: Daniel Vajdík (1.), Šimon Radzo (1.), Marek
Vajdík (1.), Matúš Vajdík (1.), Daniel Vajdík (1.), Jakub Lonský (1.), Stanislav Chylka (2.),
Lukáš Kaco (2.), Tomáš Salák (2.), Andrej Záhradník (3.), Ondrej Bruncko (3.), Anna
Dibdiaková (3.), Michal Bruncko (3.), Tomáš Salák (3.) a Veronika Kvietková (3.).
-

V dňoch 20.-23. mája 2006 sa uskutočnil druhý ročník ARDES Cup tenisového

turnaja neregistrovaných hráčov v kategórii muži. Zúčastnilo sa 28 tenistov. V semifinále
hrali R. Moravčík a J. Bartoš a vo finále R. Moravčík a Ľ. Kudláč (6:3, 6:3). V sobotu 3. júna
2006 sa uskutočnil prvý ročník tenisového turnaja neregistrovaných hráčov žiactva Orange
Cup pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Na prvých troch miestach sa umiestnili Petra
Moravčíková, Tatiana Tabačková, Monika Mlinarčíková, Miriam Kurčinová, Jozef
Jablonský, Tomáš Babík, Juraj Bobček a Andrej Hucík.
-

V sobotu 27. mája 2006 sa konali v Košiciach majstrovstvá Slovenska vo vzpieraní

dorastencov, ktoré boli zároveň druhým kolom I. ligy. Športovci zo ŠK WLC Elkop Dolný
Kubín boli úspešní, Tomáš Lang získal striebornú medailu, Miroslav Dauda striebornú
medailu, Peter Janák bol piaty a Tomáš Chovanec siedmy. Celkovo sa Dolný Kubín umiestnil
na 4. mieste.
-

Počas posledného májového víkendu 2006 sa na dolnokubínskej plavárni

uskutočnilo 3. kolo majstrovstiev stredoslovenského kraja žiakov kategórie A, B, C v
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plávaní. Patrik Mudroň získal štyri prvenstvá, Alžbeta Štajerová tri prvenstvá, výborne si
počínali Tibor Halamček, Jozef Foltín, Natália Okoličányová, Marián Gregáň a Andrej Štajer.
-

V rámci ZMOS sa konal futbalový turnaj starostov a primátorov Oravy, Spiša,

Šariša a Vranova. Oravci sa umiestnili na treťom mieste. Jeden gól strelil aj primátor Dolného
Kubína Ľubomír Bláha.
-

Školský klub ZŠ M. Kukučína usporiadal 9. ročník miniolympiády školských

klubov o putovný pohár primátora mesta Dolný Kubín. Do súťaže sa prihlásilo päť školských
klubov. Súťažilo sa v štvorboji – behu na 50 m, behu na 200 m, skoku do diaľky a hode
kriketovou loptičkou. Na prvom mieste sa umiestnil školský klub Základnej školy M.
Kukučína Dolný Kubín, na 2. ŠK ZŠ J. Matúšku Dolný Kubín, na 3. školský klub ZŠ M.
Hattalu Dolný Kubín, na 4. mieste školský klub Cirkevnej základnej školy Andreja
Radlinského Dolný Kubín a na 5. školský klub ZŠ Oravský Podzámok. Najlepšie si počínali:
Terézia Čutková, Jozef Foltín, Timko Neznámy, Klára Kazimírová, Matej Bištiak, Natália
Davidíková, Radovan Šuvada, Dana Trnkócyová, Jana Záhradníková, Peter Rypák.
-

Na štadióne Mestského futbalového klubu v Dolnom Kubíne sa konali majstrovstvá

kraja v atletike žiakov. Víťazi postúpili na Kalokagatiu. Z Dolného Kubína boli úspešní: na
prvom mieste Daniel Vajdík, Lukáš Kaco, na druhom mieste Andrej Záhradník, Veronika
Štyráková, na treťom mieste Alžbeta Majdišová. V Trnave sa konalo celoštátne finále SAŠŠ
v atletike družstiev a jednotlivcov žiakov Kalokagatia 2006. ZŠ M. Kukučína sa medzi 11
družstvami umiestnila na 7. mieste. Na majstrovstvách Slovenskej republiky v atletike sa
v prvej desiatke umiestnili dolnokubínski atléti TJ Orava Jana Kachniaková, Lukáš Kaco,
Jakub Lonský, Michal Kaco, Patrik Ženúch, Marek Vajdík, Tomáš Jašica a Matúš Vajdík.
-

Dňa 10. júna 2006 sa dolnokubínski plavci zúčastnili pretekov Memoriálu P. Vajdu

v plávaní. Výborné výsledky dosiahli Dolnokubínčania Peter Hlavatík, Adam Senko, Tibor
Halamček, Jozef Flotín a Alžbeta Štajerová. Majstrovstvá Slovenskej republiky v plávaní
v posledný júnový víkend 2006 boli úspešné pre Katarínu Mikulovú. Vo svojej kategórii sa
stala majsterkou Slovenska. Patrik Mudroň sa umiestnil na 3. mieste.
-

Dolnokubínski futbalisti seniori mali úspešnú sezónu na jar. V III. lige sa umiestnili

na konečnom druhom mieste.
-

Dňa 24. júna 2006 sa uskutočnil v Dolnom Kubíne prvý ročník Streetbasketu,

ktorý je zaradený v programe podujatí Basketland streetball tour 2006. Súťaže sa zúčastnilo
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25 družstiev v štyroch vekových kategóriách. V žiackej kategórii vyhrali Dolnokubínčanie
prvé, druhé a tretie miesto.
-

Dňa 17. júna 2006 sa konali v rakúskom Kremsi majstrovstvá Európy v silovom

trojboji. Zúčastnilo sa ich 120 pretekárov. Viktor Mahút z Dolného Kubína, člen športového
klubu WLC Elkop Dolný Kubín, sa stal majstrom Európy vo svojej kategórii – masters do
120 kg.
-

Žiacke futbalové kolektívy sa ukázali v Dolnom Kubíne v dňoch 24.-25. júna 2006

na III. ročníku Orava Cup o pohár generálneho sekretára Slovenského futbalového zväzu.
Osem špičkových družstiev odohralo systémom každý s každým 36 zápasov. Dolnokubínske
žiacke družstvo sa umiestnilo na šiestom mieste. Žiaci futbalisti v Dolnom Kubíne boli
výborní. Niektorí sa dostali do „Výberu Oravy“ a futbal hrali na medzinárodnom futbalovom
turnaji „Fragaria cup“, kde sa umiestnili na 2. mieste. Najlepšími hráčmi boli Eduard Bugan
a Ondrej Chromek. Žiak Marek Keveš z Dolného Kubína bol vybratý spomedzi 300 chlapcov
na Slovensku do reprezentácie - futbalového družstva Slovenskej republiky, ktoré v októbri
2006 hralo na medzinárodnom Milano Junior Camp na legendárnom San Sire. Žiaci futbalisti
z Dolného Kubína sa v I. lige umiestnili v jesennej súťaži 2006 na 8. mieste.
-

V dňoch 29.-30. júla 2006 sa dolnokubínski futbalisti dorastenci pod vedením

trénera Ivana Tittela zúčastnili tradičného turnaja v poľskej Limanovej, družobnom meste.
Umiestnili sa na 4. mieste. Jediný gól strelil Tomáš Mores. Dolnokubínski futbaloví
dorastenci patrili k najlepším v regióne. V jarnej súťaži 2006 sa umiestnili na piatom mieste
v III. lige. Hrali pod vedením trénera Jozefa Blašku. Dolnokubínčania v II. lige sa v jesennej
súťaži 2006 umiestnili na poslednom mieste v konečnej tabuľke.
-

Dolnokubínski šachisti sa dňa 25. júna 2006 zúčastnili 27. ročníka šachového

turnaja v Lúčkach. Šachisti Mestského šachového klubu v Dolnom Kubíne v silnej
konkurencii vybojovali prvé dve miesta. Víťazom sa stal Anton Šingliar pred svojim
oddielovým kolegom Romanom Hrnčiarom.
-

Koncom mája 2006 začal 10. ročník mestskej tenisovej ligy družstiev v Dolnom

Kubíne. Po štvrtom kole bolo poradie družstiev nasledovné: 1. Speedy Vellas, 2. Na zdravie,
3. Norton Stars, 4. Megaboys, 5. ESpeEN, 6. BSP.
-

V dňoch 16.-18. júna 2006 sa konali na plavárni v Dolnom Kubíne majstrovstvá

Slovenska v plávaní mladších žiakov. Výborne sa umiestnili Dolnokubínčania Lucia
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Vlčáková, Richard Šulek, Barbora Ďaďová, Veronika Mudroňová, Nikoleta Dúhová a Zuzana
Kordošová.
-

V Martine sa uskutočnilo krajské kolo náborovej atletickej súťaže „Hľadáme

nového Jozefa Plachého“ vo vytrvalostných disciplínach. Dolný Kubín zastupovali žiaci ZŠ
A. Radlinského. V kategórii dievčat zvíťazila Alžbeta Majdišová.
-

Počas prvého júlového víkendu 2006 sa v Bratislave uskutočnil najväčší

medzinárodný florbalový turnaj. Z deviatich krajín sa zúčastnilo 94 klubov a 104 tímov.
Prvýkrát sa zúčastnili aj dva dolnokubínske mužské kolektívy – Jamajka team a Žatva 90.
Odsadili 7. miesto.
-

Dolnokubínsky cyklista Michal Škvarka absolvoval cyklistické preteky na trati

dlhej 170 km v Španielsku začiatkom júla 2006 a umiestnil sa v celkovom poradí na druhom
mieste. V kategórii cyklistov do 23 rokov sa umiestnil na prvom mieste. Počas poslednej
júlovej nedele sa zúčastnilo okolo 400 cyklistov zo Slovenska peletónu okolo Tatier. Medzi
nimi boli aj Michal Škvarka, Šimon Škvarka Milan Rusina a Jozef Mečiar z Dolného Kubína.
Michal Škvarka sa umiestnil celkovo na vynikajúcom 7. mieste a v kategórii 18-23 ročných
získal striebornú medailu.
-

Počas posledného júlového víkendu 2006 sa na chate v Srňacom uskutočnil ôsmy

ročník medzinárodného šachového turnaja. Zúčastnilo sa ho 66 šachistov zo Slovenska
a Českej

republiky.

Oravskí

pretekári

zároveň

bojovali

o titul

majstra

Oravy.

Dolnokubínčanom sa nedarilo. Najlepšie sa umiestnil Pavol Murín z Mestského šachového
klubu Dolný Kubín na 10. mieste. Zároveň sa stal majstrom Oravy. Ďalšie umiestnenie
dolnokubínskych šachistov bolo nasledovné: 34. Ľuboš Molnár, 46. Anton Šingliar, 48. Ján
Peter, 52. Roman Hrnčiar a 62. Milan Huba. Podľa vyjadrenia predsedu MŠK Juraja Pecha
uplynulá sezóna v roku 2006 bola pre dolnokubínskych šachistov úspešná. V II.lige sa
umiestnili na 3. mieste, v III. lige uprostred tabuľky a vo IV. lige na 2. mieste. Tu boli
nádejou súrodenci Knaperekovci. V novej sezóne, ktorá začínala 8. októbra 2006, opäť
súťažili tri kolektívy šachistov z Dolného Kubína. V družstve A v II. lige hrali Anton Šingliar,
Juraj Kučera, Pavol Murín, Pavol Palider, Peter Haluška, Metód Močáry, Juraj Pecho a Peter
Tvrdoň. V III. lige hrali Pavol Murín, Roman Hrnčiar, Peter Ambrózy, Ján Peter, Emília
Knapereková, Jozef Knaperek, Milan Huba, Ľubomír Molnár. C družstvo licenčne tvorili
šachisti Pavol Palider, Pavol Knaperek, Pavol Hrnčiarik, Jozef Knaperek, Emília
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Knapereková, Karol Stefanides, Jozef Karcol, Imrich Berec, Dušan Hrnčiar, Ján Dyrc, Milan
Medvecký, Lenka Knapereková a Štefan Knaperek.
-

Slovenský pohár vo vodnom slalome žiakov pokračoval v posledný júlový víkend

7. a 8. kolom na Gäceli. Domácim sa darilo v kategórii K1, v ktorej zvíťazil Ján Janček, Peter
Kurjak obsadil štvrté miesto pred Jozefom Adamcom. V kategórii žiakov bol najúspešnejší
Samuel Stanovský, obsadil 15. miesto. Ladislav Stanček skončil na 19. mieste a Martin
Adamec na 22. V kategórii C1 starších žiakov získal bronzovú medailu Radovan Osadský
a Matúš Danek bol štvrtý. Miriam Komáryová sa umiestnila na štvrtom mieste. Cenu
primátora mesta dostal Miroslav Stanovský za najlepší dosiahnutý čas.
-

Po jedenástich rokoch sa v Dolnom Kubíne hral Slovenský pohár vo futbale.

Družstvo Dolného Kubína zdolalo Podbrezovú a postúpilo do 2. kola. MFK v Dolnom
Kubíne využil letnú prestávku na obmenenie a doplnenie kádra.
-

V dňoch 11.-13. augusta 2006 sa v Dolnom Kubíne konal IX. ročník

medzinárodnej volejbalovej súťaže žien, známej ako Dolný Kubín cupe 2006, ktorej sa
zúčastnilo 16 družstiev zo Slovenska, Ukrajiny, Ruska a Českej republiky. Odohralo sa 64
zápasov počas troch dní. Najvyššia hráčka merala 2,05 metra. Družstvo volejbalistiek
v Dolnom Kubíne nebolo prihlásené do súťaže. Prvých sedem miest obsadili družstvá z Ruska
a Ukrajiny, Slovenky sa umiestnili na 13.-16. mieste. Súčasťou podujatia bol aj odborný
seminár.
-

Netradičný minifutbalový turnaj sa uskutočnil dňa 26. augusta 2006 na antuke

ohradenej mantinelmi v Kňažej. Podujatie pripravila mestská časť Kňažia v spolupráci
s občianskym združením „Spoločnosť pre Oravu“. Hralo šesť kolektívov. Zvíťazilo družstvo
Lemoboys (M. Oršuliak, T. Rozin, M. Bakala, J. Opatera), druhé bolo družstvo Slza a tretie
Bugyboys. Štvrtá priečka patrila Polícii, piata Gelonom a šiesta Cyroboys. Podľa
vyhodnotenia bol najlepším hráčom Peter Dutka a najlepším brankárom Marek Mikulička.
-

Dňa 26. augusta 2006 sa konal IX. ročník streleckého „Putovného pohára Hubert

lovu“, na ktorom súťažili strelci. Na tejto streleckej poľovníckej súťaži sa stretli účastníci
z celého Slovenska. Výborne si počínal domáci strelec Ladislav Mäsiar, ktorý sa udržal až do
poslednej disciplíny (streľba na diviaka). Ďalšími disciplínami bola streľba na srnca a líšku.
Z Oravcov skončili v prvej dvadsiatke Peter Mikulaj a Vladimír Šimek z Dolného Kubína.
Medzi družstvami sa na druhom mieste umiestnilo družstvo SPZ Orava Dolný Kubín
v zložení Ladislav Mäsiar, Vladimír Šimek a Ján Badáň.
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-

V dňoch 25.-30. augusta 2006 prebiehal na tenisových kurtoch v Dolnom Kubíne

jubilejný 20. ročník medzinárodného tenisového turnaja neregistrovaných hráčov „Dolný
Kubín Cup 06“. Zúčastnilo sa 146 hráčov a hráčok z Oravy, Prievidze a Moskvy.
Z Dolnokubínčanov si výborne počínali Matej Matejka, Marek Šalat, Petra Moravčíková,
Táňa Tabačková, Frederika Tarajová, Laura Vaňková, Denis Ligas, Michal Vróbel, Andrea
Bajnoková, Slávka Krkošková, Simona Pavlová, Erika Krajčíková, Andrea Mičíková, Alena
Hradcová, Martina Kyselová, Ingrid Škorňová, Róbert Moravčík, Ľubomír Turkota, Ján
Bartoš, Juraj Jonák.
-

Počas prvého septembrového víkendu 2006 odštartovali sezónu plavci MPK Dolný

Kubín po dvojmesačnej prestávke. Zúčastnili sa pretekov v Štúrove, kde sa súťažilo na trati
100 m a 50 m. Získali viacero medailí, napr. Jozef Foltín tri, ďalšími medailistami boli
Katarína Mikulová, Rebecca Beňušová a Tibor Halamček. V prvej desiatke sa umiestnili
Richard Šulek, Barbora Ďaďová, Romana Komorová, Dominika Vlčáková, Andrej Štajer,
Timotej Birtus, Alžbeta Štajerová a Barbora Vicáňová.
-

Bodkou za tohtoročnou sezónou vodných slalomárov boli preteky na rieke Orava

začiatkom septembra 2006 – majstrovstvá Slovenska starších a mladších žiakov vo vodnom
slalome, zjazde a šprinte. Z Dolnokubínčanov sa najviac darilo dvojici Radoslav Osadský
a Matúš Danek a darilo sa im aj jednotlivo. Z mladších žiakov si dobre počínala dvojica
Martin a Jakub Stanovskí (8. miesto). V prvej desiatke sa umiestnili Samuel Stanovský a Soňa
Stanovská.
-

Atletický oddiel Orava Dolný Kubín s Mestským úradom v Dolnom Kubíne

usporiadali tretí ročník Memoriálu Miroslava Vojteka v atletickom trojboji. Medzi
úspešných Dolnokubínčanov patril Peter Sládek, Daniel Vajdík, Lukáš Kaco, Matej Vajdík,
Veronika Štyráková a Alžbeta Lebiedziková. V dňoch 9.-10. septembra 2006 sa v Bratislave
na tartanovej dráhe Interu konali atletické majstrovstvá Slovenska. Zúčastnili sa ich žiaci
atletického oddielu Orava Dolný Kubín. Medailové umiestnenie získali Daniel Vajdík, Matúš
Vajdík, Marek Vajdík, Lukáš Kaco, Andrej Záhradník, Ondrej Bruncko, Anna Dibdiaková,
Veronika Štyráková, Veronika Kvietková a Alžbeta Majdišová. Dolnokubínski atléti sa
zúčastnili I. ročníka European kids athletics games v Brne dňa 20. septembra 2006. Súťažilo
736 atlétov z 11 štátov. Striebornú medailu vybojoval Matúš Vajdík, bronzovú Marek a
Lukáš Kacovci. V prvej desiatke sa umiestnili Jakub Lonský, Veronika Štyráková, Matúš
Vajdík, Marek Vajdík, Daniel Vajdík, Tomáš Salák, Alžbeta Majdišová a Veronika
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Kvietková. Na záver atletickej sezóny sa každý rok konajú majstrovstvá Slovenska družstiev
žiactva. Tento rok sa konali v Košiciach. Štartovalo osem družstiev. Atléti z klubu Orava
Dolný Kubín sa umiestnili na 4. mieste. V súťaži jednotlivcov medailu získali Lukáš Kaco,
Daniel Vajdík, Jakub Lonský, Matej Vajdík a Matúš Vajdík. V prvej desiatke sa umiestnili
Tibor Jašica, Lukáš Kaco, Andrej Záhradník, Jakub Oravec, Stanislav Chylka, Matej Halaj
a Ondrej Bruncko.
areáli

Cez víkend 15.-17. septembra 2006 usporiadal Klub biatlonu Vyhne vo svojom
majstrovstvá Slovenska v letnom biatlone. Dolnokubínčania behali výborne ale

slabšie to bolo so streľbou. V prvej desiatke sa umiestnili Alžbeta Majdišová, Pavol
Podstrelený, Juraj Podstrelený a Jakub Lonský.
-

V stolnotenisovom rebríčku v sezóne 2005/2006 hralo 282 hráčov (49 družstiev).

Dolnokubínčania – stolní tenisti sa v rebríčku umiestnili nasledovne: Radovan Bugan (15.),
Adam Záň (26.), Jozef Pišoja (31.), Jozef Vengrín (39.), Denis Ligas (43.), Ján Zaťka (51.),
Ivan Bódi (56.), Martin Ondruš (60.), Martin Lakoštík (94.), Ľubomír Záň (97.), Vlastimil
Rieger (105.), Martin Vengrín (115.), Cyril Chovanec (120.), Marek Janotík (133.), D.
Kubačka (250.), Adam Záň ml. (278.) a P. Svrček (279.).
-

ZŠ M. Kukučína v Dolnom Kubíne a CVČ Domček usporiadali preteky pre

základné a stredné školy v Dolnokubínskom okrese v cezpoľnom behu

na bežeckých

tratiach na Kuzmínove v Dolnom Kubíne. Preteky boli súčasne kvalifikáciou pre postup na
majstrovstvá kraja. Postup si vybojovali žiaci Základnej školy Martina Kukučína v Dolnom
Kubíne, Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a Strednej zdravotníckej školy
v Dolnom Kubíne. Medzi úspešných pretekárov patrili bežci: Matúš Vajdík, Marek Vajdík,
Rafael Lonský, Veronika Kytková, Žaneta Podstrelená, Andrea Bieľová, Mária Kubeková,
Veronika Kubeková, Andrea Ondrejáková, Jakub Lonský, Juraj Podstrelený a Martin
Kuhajda.
-

V októbri 2006 usporiadal Atletický oddiel v Dolnom Kubíne Kubínsku Shotoramu

a a Shokoramu. Išlo o súťaž vo vrhu guľou a v hode diskom z miesta s rôznými
hmotnosťami. Súťaže sa zúčastnilo 28 pretekárov. Víťazi dostali poháre, ktoré im venoval
primátor mesta Dolný Kubín. Vo vrhu guľou vo svojich kategóriách zvíťazili
Dolnokubínčania Lukáš Kaco, Veronika Kvietková, Patrik Žeňúch, Jaroslav Lupák a v hode
diskom Lukáš Kaco a Anna Laceková.
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-

V extralige mužov sa dočkali prvého víťazstva dolnokubínski basketbalisti.

Vyhrali prekvapivo, ale zaslúžene na pôde úradujúceho majstra Slovenska v Lučenci dňa 18.
októbra 2006. Nezaváhali ani v ružomberkej koniarni, kde porazili družstvo z Handlovej.
-

Vynikajúci dolnokubínsky kulturista Peter Kokoška si splnil svoj športový cieľ –

účasť na majstrovstvách sveta v kulturistike. Konali sa v dňoch 28.-29. októbra 2006
v Ostrave. Zúčastnilo sa 29 súťažiacich. Nepostúpil síce do finále, umiestnil sa na 9. mieste,
ale bol to veľký osobný úspech športovca aj reprezentácia mesta Dolný Kubín. Slovensko sa
umiestnilo na 3. mieste.
-

Dňa 27. septembra 2006 sa uskutočnil florbalový turnaj o Pohár starostu

v Žaškove. Zúčastnili sa družstvá základných škôl v okrese. Dolnokubínčania zo ZŠ Janka
Matúšku sa umiestnili na 2. a 3. mieste. Najlepším strelcom bol Vlado Balko. Dolnokubínska
výprava mladých florbalistov sa zúčastnila dňa 7. októbra 2006 medzinárodného turnaja
Stupava Cup 2006. Chlapcom sa nedarilo, ale dievčatá boli úspešné, obsadili 2. miesto. Hrali:
Mária Kubinová, Dominika Važanová, Miroslava Kadučáková, Veronika Karcolová, Ivana
Adamcová, Michaela Krivulčíková, Michaela Fiačanová, Dominika Jaroščáková, Patrícia
Vankúšová, Zuzana Rišianová, Jana Porvichová, Dominika Kráľová a Veronika Papiaková.
Dňa 9. decembra 2006 sa dve družstvá dolnokubínskych florbalistov zúčastnili turnaja
Christmas cup v Stupave. Chlapci sa umiestnili na 3. mieste, v družstve hrali Lukáš Grenčík,
Juraj Barťák, Michal Slušňák, Jakub Smoleň, Vladimír Balko, Juraj Pazdera, Daniel
Chomistek, Matej Žofaj a Ján Fedorko. Dievčatá tiež získali pohár, v družstve hrali Dominika
Važanová, Karolína Kapitánová, Miroslava Kadučáková, Michaela Krivulčíková, Ivana
Adamcová, Patrícia Vankúšová, Michaela Fiačanová, Veronika Karcolová, Jana Porvichová
a Dominika Jaroščáková.
-

Tradičný „Hviezdicový výstup na Kubínsku hoľu“ na novej sedačkovej lanovke

v októbri 2006 využili nielen Dolnokubínčania, ale aj priatelia z Limanovej a turisti z Liptova,
Turca a Žiliny. Chatár na Kubínskej holi Ján Lehotský pripravil účastníkom chutný kotlíkový
guláš.
-

Dolnokubínski plavci sa zúčastnili 5. kola majstrovstiev Stredoslovenskej oblasti

2006. Dvakrát na najvyššom stupienku stáli Alžbeta Štajerová a Lucia Vlčáková. Z chlapcov
si vyplávali víťazstvo Tibor Halamček a Jozef Foltín. Natália Okoličányová bola dvakrát
druhá. V prvej desiatke sa umiestnili Nikoleta Dúhová, Martin Stanovský a Timotej Birtus.
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V tom istom čase na plavárni v Žiari nad Hronom boli úspešní Dolnokubínčania Rebecca
Beňušová, Romana Komorová, Patrik Mudroň a Marián Gregáň.
-

Dňa 19. novembra 2006 sa konal na zimnom štadióne v Dolnom Kubíne hokejový

turnaj starých pánov Old Boys Cup. Turnaj zorganizovali Mestské športové zariadenia
a výťažok bol venovaný občianskym združeniam Flap, Žubrienky a Fórum života.
-

V dňoch 8.-10. decembra 2006 sa dolnokubínski plavci zúčastnili majstrovstiev

Slovenska starších žiakov v plávaní. Dve prvé miesta, jedno druhé a jedno tretie vybojovala
Katarína Mikulová, Patrik Mudroň získal striebornú medailu.
-

Deň pred Vianocami dolnokubínski šípkari začali pravidelnú ligovú súťaž šípiek

v bare Kremeľ v Dolnom Kubíne. Zvíťazil tým DJ ´S.
-

V dňoch 27.-29. decembra 2006 sa konala basketbalová mládežnícka interliga

o putovný pohár primátora mesta Dolný Kubín. Dolnokubínski basketbalisti juniori sa
umiestnili na 4. mieste, dolnokubínski basketbalisti kadeti sa umiestnili na 6. mieste.
-

Dňa 30. decembra 2006 sa v telocvični SZŠ na Kňažej uskutočnil 11. ročník

Silvestrovského halového futbalového turnaja. Zúčastnilo sa osem družstiev.
Mestské športové zariadenie v Dolnom Kubíne zabezpečovalo prevádzkovanie športovísk –
zimného štadióna, letného štadióna, krytej plavárne umelej trávnatej futbalovej

plochy,

ihriska pre plážový volejbal a organizovalo športové podujatia. Organizácia mala za sebou
päť rokov činnosti. Služby krytej plavárne využilo v roku 2006 okolo 31100 návštevníkov,
okolo 1100 športovcov mestských športových klubov a tiež zahraničných klubov. Najväčšia
návštevnosť bola v mesiacoch júl (denne 409), august (denne 254 návštevníkov), najnižšia vo
februári (denne 28). Návštevnosť v októbri 2006 bola 53 a v decembri 65 osôb.

Krytú

plaváreň denne (okrem nedele) využívali plavci MPK na tréningový proces a na preteky.
Počas zimnej sezóny plaváreň slúžila vodákom MVK na tréning. V školskom roku sa tu
konali plavecké kurzy detí MŠ, žiakov ZŠ a SŠ. Chodievali plávať detí z Domova sociálnych
služieb i mamičky s malými deťmi a občania mesta. Na dolnokubínskej plavárni sa
uskutočnili medzinárodné plavecké preteky, krajské majstrovstvá žiakov, severoslovenský
pohár v plávaní, vodácka schow, majstrovstvá Slovenska v plávaní. Zimný štadión
poskytoval služby 32 týždňov v roku. Navštívilo ho 15700 občanov a športovcov. Poriadali sa
tu tréningy, korčuľovanie pre verejnosť a hokejové zápasy, ktorých sa uskutočnilo 198. Letný
štadión využívali futbalisti, školy, športové kluby.
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Rôzne udalosti
Prvým novorodeniatkom roku 2006 v našom meste bol Michal Gura z Hornej Lehoty
(3200 g a 49 cm). Narodil sa o 0:35 hod. 1. januára 2006 ako štvrté dieťa mamičke Júlii
a otcovi Jozefovi. Počas silvestrovsko-novoročnej noci lekári NsP v Dolnom Kubíne ošetrili
sedem ortopedických prípadov a desať chirurgických úrazov. V šiestich prípadoch sa pod
zranenia podpísal alkohol.
V novom roku zdraželi: plyn (o 5%), vodné a stočné (o 20%), elektrická energia (o 5%),
cigarety (o 7-10 Sk), alkohol ( o 9 Sk), poštové služby.
Mestský úrad zaviedol službu doručovateľa obyčajných zásielok do bytov a týmto ušetril
mestu 300 tisíc Sk. Sedem pracovníkov doručovalo obyčajné zásielky a 21 zásielky určené do
vlastných rúk. Služby doručovateľov najviacej využívalo finančné oddelenie MÚ od februára
do júna 2006 pre doručenie daňových výmerov občanom.
Dňa 19. januára 2006 celým Slovenskom otriasla tragická udalosť o havárii vojenského
lietadla, pri ktorej zahynulo 42 slovenských vojakov, vracajúcich sa z misie z Kosova na
Slovensko. Jeden vojak haváriu lietadla prežil. Lietadlo AN-24 narazilo do kopca (2625 m)
v Maďarsku, blízko slovenských hraníc (5 km). Zahynul aj Dolnokubínčan kpt. Ing. Dominik
Ocelka, ktorého doma čakala manželka a synček. Medzi obeťami bol aj 35-ročný kpt. Marián
Fábry z Dlhej nad Oravou.
Mimoriadne mrazivé počasie zasiahlo Oravu v dňoch po 20. januári 2006. Ortuť teplomera
ukazovala – 28,5 až - 30 stupňov C. Mimoriadna nádielka snehu spôsobila, že hasiči na príkaz
ministra vnútra kontrolovali na verejných budovách (školách, športových halách, zdravotných
strediskách, kultúrnych domoch, zimných štadiónoch, obchodných strediskách atď.) hrúbku
snehu a nariaďovali jeho odstránenie, lebo sneh mohol preboriť strechu. Sneh sa držal celú
zimu (od 16. decembra 2005) a ešte v prvý jarný deň bola na zemi snehová prikrývka.
Priemerná mesačná teplota vzduchu vo februári 2006 bola -6,4 stupňov Celzia. Obeťou
tohtoročnej mrazivej zimy sa stali aj ryby v párnických rybníkoch na nových ramenách
štrkopieskov, kde Dolnokubínčania nakupovali ryby. V starých ramenách Oravy bola hĺbka
vody 4 metre a tam ryby prežili. Rybári museli ľad prepiľovať, lebo kapre, štuky, amure
hynuli. Hrúbka ľadu dosahovala aj 60 cm. Na jar vylovili množstvo uhynutých rýb, niektoré
dosahovali dĺžku jeden meter. Zima 2006 sa rátala medzi najchladnejšie. Leto bolo horúce.
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Dvanásť dní v júli 2006 dosahovali teploty nad +30 stupňov C. Tento rok prvý sneh napadol
už 2. novembra 2006, vlani 17. novembra.
Dňa 6. februára 2006 si Dolnokubínčania pripomenuli 130. výročie narodenia významného
rodáka Jána Ťatliaka. Bol riaditeľom Tatra banky v Dolnom Kubíne po prvej svetovej vojne,
propagátorom turistiky a oravskej prírody. Patril k zakladateľom Klubu československých
turistov v Dolnom Kubíne. Organizoval lyžiarske preteky a výstavbu turistických útulní pod
Chočom a v Západných Tatrách. Ako osvetový pracovník sa venoval ochotníckemu divadlu
v Dolnom Kubíne a spolupracoval s Oravským múzeom. Dolnokubínčania pomenovali podľa
neho ulicu v meste.
Televízny signál prostredníctvom káblových rozvodov mal Dolný Kubín desať rokov. Ale nie
všetky prímestské časti mali prístup, niektoré ostali nezakáblované. Dôvodom boli vysoké
finančné náklady

na vybudovanie sieti. Pretrvávala nespokojnosť obyvateľov Beňovej

Lehoty, Malého Bysterca, Medzihradného, Záskalia, Mokrade a Kňažej. Mesto Dolný Kubín
si preto vzalo niekoľko miliónový úver na vybudovanie optického kábla, ktorý zastreší
pokrytie signálom. Prvá etapa metropolitnej datovej siete sa mala vybudovať na trase
Záskalie-Mokraď- Kňažia.
Dňa 3. marca 2006 navštívil Dolný Kubín veľvyslanec USA Rudolf Valle. Stretol sa
s primátorom mesta Ľubomírom Bláhom, navštívil Čaplovičovú knižnicu a Infoštúdium.
Knižnica ho zaujímala aj ako zberateľa starých kníh a tlačí. Podľa jeho názoru región Orava
má všetky predpoklady byť úspešným v oblasti cestovného ruchu a v tejto oblasti môže
pritiahnuť investorov.
Poľovníci každoročne spočítavali lesnú zver k 25. marcu. V Dolnokubínskom okrese
napočítali 468 kusov jelenej zveri (norma predpisovala 361 kusov), 52 medveďov, 40 vlkov a
29 rysov. Počas tuhej zimy uhynulo viacej jeleníc a mláďat.
V stredu 5. apríla 2006 sa na Hviezdoslavovom námestí uskutočnili oslavy 61. výročia
oslobodenia mesta Dolný Kubín a ukončenia 2. svetovej vojny. Kytice kvetov k pamätníku
oslobodenia položili zástupcovia mesta, štátnej správy, politických strán a Zväzu
protifašistických bojovníkov. Históriu a udalosti priblížil Eduard Trizuljak. Osláv oslobodenia
v našom meste sa zúčastnila aj delegácia z družobného mesta poľskej Limanovej. Spolupráca
týchto miest mala už 35-ročnú tradíciu a v súčasnosti sa prejavovala tvorbou spoločných
projektov, financovaných z fondov určených na cezhraničnú spoluprácu. V kultúrnom
programe, konanom v Oravskej galérii, vystúpili žiaci základných umeleckých škôl obidvoch
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miest. Pripravili príjemný kultúrny zážitok pre zúčastnených. Podľa vyjadrenia riaditeľa
limanovského kultúrneho strediska Stanislava Obžruta, Limanovci oslavovali oslobodenie
svojho mesta každoročne dňa 17. januára 2006.
Cukrárka a pekárka Alžbeta Šaligová z Kňažej vedela pripraviť obdivuhodné a originálne
torty na svadobný stôl alebo na okrúhle narodeniny záujemcom. Napríklad tortu s kostolom,
v ktorom boli všetky detaily – vežičky, kríže, schody, zvon, koberec, nevesta pred kostolom
atď. Jej torty pripomínali makety budov. Používala oblátky a marcipán, piekla z piškótového
cesta. Dokázala pripraviť tortu v tvare auta, garáže, zvierat, postáv atď. Proste cukrárčina bola
jej záľubou.
Oslavy 1. mája 2006 v Dolnom Kubíne boli naplnené kultúrnymi a športovými podujatiami.
Slávnostný príhovor mal primátor mesta na Námestí Slobody v Dolnom Kubíne. Zišli sa tu
predstavitelia ľavicových strán a sympatizanti. S prejavmi vystúpili Ján Sporka za KSS
a Anton Matrvoň za stranu Smer – SD. Nasledovalo vystúpenie folklórneho súboru Skorušina
z Liesku, country skupiny Kamienok z Hladovky, hudobnej skupiny Fresh Band z Dolného
Kubína a tanečných súborov Domčeka CVČ. Pre deti boli určené športovo-zábavné
programy.
Dňa 27. mája 2006 sa konal IX. ročník automobilovej súťaže pod názvom Ružomberská ruža
veteránov. Štart bol v Liptovskom Mikuláši, odtiaľ viedla trasa do Ružomberka a odtiaľ do
Dolného Kubína. V Dolnom Kubíne na Námestí slobody sa konala jazda zručnosti
súťažiacich a záujemcovia si mohli pozrieť vystavené historické druhy automobilov. Ďalšia
trasa viedla z Dolného Kubína do Oravského Podzámku, Podbiela, Zuberca a Liptovského
Mikuláša. Usporiadateľom súťaže bol automotoklub Ružomberok.
Prvý jún sa od roku 1950 oslavuje ako Deň detí. V roku 2006 pripravili program deťom
v Dolnom Kubíne príslušníci Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Mestskej
polície, Červený kríž, skauti, CVČ Domček a ZUŠ Jánoš. Deti si mohli pozrieť ukážky
z výcviku policajných psov, ako bolo hľadanie drogy alebo zadržanie nebezpečnej osoby
a mohli si pozrieť policajné zbrane. Hasiči pripravili ukážku zlaňovania budovy a hasenia
horiaceho motorového vozidla. ÚSČK pripravil deťom ukážky merania krvného tlaku a prvej
pomoci pri poraneniach, napr. páde z bicykla, bodnutí hmyzom, reznej rany, resuscitáciu
zraneného a pod.
Už dlhšie v roku 2006 bolo vidieť na cestách Oravy biely Pick up s nápismi: „Rada pre
ochranárov: Sexujte iba s morskými pannami, aby ste sa nemnožili! Oravské ryby
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prehovorili: Zlikvidujte ochranárov, zachránite prírodu!“. Tieto nápisy na aute boli kvôli
ochrane kormoránov Orave. Kormorány predstavovali pre ryby na Orave tragédiu.
Zdevastovali Oravu aj Liptov. Ochranári sa nevedeli postarať o poriadok.
Pán Peter Miklušičák mal syna tenistu a na počesť každého víťazstva svojho syna sa rozhodol
zasadiť na Brezovci jeden stromček. O jeho aktivite vedeli na mestskom úrade a doporučovali
konzultovať výsadbu s Technickými službami mesta Dolný Kubín. Stromčeky sadil už 20
rokov na miestach, kde sa nepočítalo s výstavbou a doteraz zasadil 450 stromčekov. Avšak
jeho syn mal za sebou už 2500 víťazstiev v tenisových súťažiach. Priatelia pána Miklušičáka,
ktorí poznali jeho záľubu, mu darovali sadenice smrekov, bukov, líp, borovíc, dubov, aby mal
čo sadiť. Niekedy pán Miklušičák presadil stromčeky, ktoré by z nejakého dôvodu aj tak
zahynuli. Vyrastené stromčeky prinášali potešenie obyvateľom Brezovca, lebo sa v nich
uhniezdili vtáčatá.
Dňa 16. júna 2006 neznámemu včelárovi uleteli včely a roj sa usadil na Hviezdoslavovom
námestí pri reštaurácii Lucia. Samozrejme občania volali na zásah proti roju hasičov a tí
pomocou odborníka včelára vykonali odchyt včelieho roja.
Dňa 22. júla 2006 za konal „Deň piva za Kopačkou“. O dobrú náladu sa postarala hudobná
skupina VITAMÍN. Súťažilo sa v ženskej a mužskej kategórii v disciplínách – najrýchlejšie
vypiť pivo z krígľa, pivo z fľaše, držanie plných sudov piva, meranie pivného „mozoľa“
(obvodu brucha), držanie štipca na prádlo, dvíhanie prázdneho súdka v ležatej polohe na
lavičke, zahryznutie sa do pivových podložiek.
Skupina Dánov na čele s primátorom mesta Egebjerg Mogensom Johansenom navštívila naše
mesto a Oravu v auguste 2006. Prišli na starých motorkách, najstaršia bola Tup Nimbus
a mala 47 rokov. Oravci ich všade srdečne uvítali.
Oslavy Slovenského národného povstania v Dolnom Kubíne tradične prebiehali kladením
vencov a kytíc k Pamätníku oslobodenia na Hviezdoslavovom námestí dňa 29. augusta 2006.
Pamiatku padlých v SNP si uctili zástupcovia Mesta, členovia dolnokubínskej organizácie
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Klubu dôstojníkov v zálohe. Z politických
strán mali zastúpenie KSS a HZDS – ĽS. Historický význam SNP priblížil vo svojom prejave
primátor mesta Ľubomír Bláha. Spomenul aj významných dolnokubínskych účastníkov Jozefa
Letricha, Vladimíra Čaploviča, Jána Halašu, Jána Rázgu, Petra Pajera, Jána Ranostaja, J.
Vargu a ďalších. Tento deň bol na Slovensku štátnym sviatkom.
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Dolnokubínčanka Martina Balleková, absolventka Fakulty masmediálnej komunikácie
v Trnave, odboru marketigová komunikácia, pracovala ako redaktorka správ STV. Okrem
práce zahraničnej redaktorky moderovala krátke správy.
V nedeľu 17. septembra 2006 sa v rímsko-katolíckom kostole Povýšenia Svätého Kríža na
Brezovci v Dolnom Kubíne konala odpustová slávnosť. Na pozvanie dolnokubínskeho dekana
ThDr. Ľubomíra Pekarčíka bol hlavným celebrantom farár Dušan Kubica, správca farnosti
v Pucove.
Ceny bytov v Dolnom Kubíne vzrástli v roku 2006 asi o 10%. Napríklad dvojizbový byt na
Bysterci stál 700 tisíc Sk. Lacnejšie byty boli na sídlisku Banisko.
Zvonkohra na streche Mestského úradu v Dolnom Kubíne nazývaná Konštatín III. vyhráva
každú hodinu od šiestej rána do desiatej večer od roku 1998. V repertoári mala 50 skladieb.
Počas zimného obdobia zneli vianočné melódie. Spustenie melodických tónov je na
zvonkohre nastavené o dve minúty neskôr, ako odbije celá hodina. Takto sa hranie nerušilo
s bitím kostolných zvonov.
Mladí Dolnokubínčania obľubovali piercingy alebo nastreľovanie rôznych ozdôb do uší, úst
či nosa. V meste existovali kozmetické salóny, ktoré poskytovali tieto služby. Záujem mali
najmä mladší (menej ako 18 rokov), ale tí potrebovali súhlas rodičov k zákroku. Niekedy sa
stávalo, že nastali zdravotné komplikácie po zákroku v dôsledku nedostatočného ošetrenia
miesta. Záviselo aj od reakcie organizmu, veď každý bol svojský.
Po voľbách do NR SR boli uvedení do funkcie noví prednostovia. Na Obvodnom úrade
v Dolnom Kubíne sa stal prednostom Ing. Juraj Pukáč a na Úrade práce, sociálnych vecí
a rodiny v Dolnom Kubíne PaedDr. Jozef Bajčičák.
V Dolnom Kubíne už niekoľko rokov aktívne pracuje rehoľné spoločenstvo sestier
seleziánok, ktoré majú svoj rehoľný dom na Banisku. Sestry, oblečené do sivého habitu, sa
venovali mladým ľuďom, pripravovali pre nich duchovné, kultúrne, športové a iné aktivity.
Aj v tomto roku usporiadali Mariánsky výstup na Choč dňa 8. októbra 2006. Výstup
absolvovalo okolo 50 účastníkov a na vrchole sa spoločne zúčastnili na slávení sv. omše.
Dňa 29. októbra 2006 zomrel Ferdinand Geguš vo veku 95 rokov, ktorému bola nedávno
udelená Cena fair play Ivana Chodáka. Pracoval ako prednosta, potom v školstve, rád cestoval
a jeho životnou láskou bol futbal. Nemal rodinu a deti, a tak všetok voľný čas venoval
futbalovému trénerstvu detí v Dolnom Kubíne. Dušan Galis, poslanec NR SR, povedal, že
všetci „prešli jeho rukami“. Chodieval na ihrisko v poltopánkach a hovorieval: „Chlapci,
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bodlom treba kopať, bodlom“. Pre šport bol absolútne zanietený, v lete ho zaujímal futbal,
v zime hokej. Dolnokubínčania sa s Ferdinandom Gegušom rozlúčili dňa 2. novembra 2006.
Stanislav Smolka, Ľubomír Bláha, Dušan Galis, Marián Sališ a ďalší si spoločne zaspomínali
na svojho trénera. JUDr. Marián Sališ zaspomínal: „Boli sme mladí, plní energie, a tak sme sa
na futbale pod jeho vedením vybíjali. Keď sme počuli moped, vedeli sme, že ide prednosta.
Tak sme ho volali. Meno sme poriadne ani nevedeli. V sieťke mal zavesenú loptu a my sme sa
vždy za ním rýchlo hrnuli na ihrisko. Tým šikovnejším z nás rád dával mená slávnych
futbalistov. V tom veku počuť z jeho úst slová – kopeš ako Pelé, bolo najväčším uznaním“.
Mesto Dolný Kubín dalo vytvoriť nový pamätník študentom univerzity z Brna, ktorí
zahynuli pod lavínou na Kubínskej holi v januári 1968. Pôvodné drevené totémy od rezbára
Štefana Siváňa ml. prehnili. Architektka Ria Kubinová navrhla vyrezávané drevené stĺpy
nahradiť jednoduchými stromami, ktoré podľa nej viacej korešpondovali s daným prostredím.
Autorom diela bol Ján Žatkuľák z Dolného Kubína.
Rímsko-katolícki veriaci v Dolnom Kubíne prežívali dňa 25. novembra 2006 slávnosť
odpustu Sv. Kataríny Alexandrijskej, ktorej bol zasvätený kostol v Starom meste už od roku
1380. Hlavným celebrantom bol spišský diecézny biskup František Tondra, ktorý sa veriacim
prihovoril vo svojej homílii. Slávnosti sa zúčastnili aj veriaci z družobného mesta Limanovej
z Poľska.
Dolnokubínski správcovia farností mali svoje záľuby vo voľnom čase. THDr. Ľubomír
Pekarčík, rímskokatolícky dekan Dolnokubínskeho dekanátu, mal záľubu v horách. Na
potulkách lesmi nachádzal silu a energiu ale aj zdravie a pokoj. Rodák z Trstenej precestoval
veľa krajín, ale najradšej mal Oravu. Mgr. Rastislav Stanček, evanjelický a. v. farár v Dolnom
Kubíne, mal záľubu vo fotografovaní, bol zberateľom predmetov tradičnej slovenskej kultúry
a venoval sa histórii, predovšetkým 16. a 17. storočiu.
Mikulášska slávnosť pre deti v meste sa konala dňa 3. decembra 2006. Začala sprievodom
Mikuláša po uliciach, pokračovala rozsvietením stromčeka na Námestí slobody pred MsKS,
vystúpením detského folklórneho súboru TRNKA a predstavením vianočnej koledovej
rozprávky v podaní divadla Actores Rožňava pod názvom „Kým príde Mikuláš“. Pri
príležitosti príchodu Mikuláša konali podujatia materské školy v Dolnom Kubíne, základné
školy aj supermarket COOP Jednota na Radlinského ulici.
Dolnokubínski skauti odpálili betlehemský plamienok dňa 23. decembra 2006, aby ho
roznášali po meste na Štedrý deň. V tomto roku sa konal už XIII. ročník. Koledníci priniesli
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Dobrú novinu do 149 rodín v Dolnom Kubíne a vďaka ich štedrosti vyzbierali 32420 Sk,
ktoré boli určené na pomoc africkým deťom.
Tradičný Silvestrovský výstup na Veľký Choč sa konal aj v tomto roku a medzi
najpočetnejších účastníkov patrili Dolnokubínčania. Napriek nepriaznivému počasiu výstup
absolvovalo okolo 1200 ľudí.
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Zoznam skratiek

AMU

Akadémia múzických umení

ANO

Aliancia nového občana

a. s.

akciová spoločnosť

EÚ

Európska únia

BK

Basketbalový klub

BOZP
CEAVZ

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Cirkevný evanjelický augsburského vyznania zbor

CVČ

Centrum voľného času

CZŠ

Cirkevná základná škola

ČR

Česká republika

ČSA

Československá armáda

DFS

detský folklórny súbor

DH

Dychová hudba

DS

Demokratická strana

fi.

firma

FO

fyzikálna olympiáda

FS

folklórny súbor

HK

Hokejový klub (v kapitole šport)

HK

Hviezdoslavov Kubín (v kapitole kultúra)

HTO

hematologicko-transfúzne oddelenie

HZD

Hnutie za demokraciu

HZDS – ĽS

Hnutie za demokraciu Slovenska – Ľudová strana

CHO

chemická olympiáda

IPS

informačno poradenské stredisko

JDS

Jednota dôchodcov Slovenska

JIS

jednotka intenzívnej starostlivosti

KD

Klub dôchodcov

KDH

Kresťansko-demokratické hnutie
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KSS

Komunistická strana Slovenska

KST

Klub slovenských turistov

LPSI

lokálne partnérstvo sociálnej inklúzie

MAD

mestská autobusová doprava

MBK

mestksý basketbalový klub

MČ

mestská (miestna) časť

MDS

metropolitná datová sieť

MFK

Mestský futbalový klub

MHK

Mestský hokejový klub

MMP

Mestský mládežnícky parlament

MO

miestna (mestská) organizácia

MP (MsP)

mestská polícia

MPK

Mestský plavecký klub

MsKS

Mestské kultúrne stredisko

MŠ

materská škola

MŠK

mestský šachový klub

MTK

Mestský tenisový klub

MÚ

Mestský úrad

MV

mestský výbor

MVK

Mestský volejbalový klub

NR SR

Národná rada Slovenskej republiky

NsP

Nemocnica s poliklinikou

OA

Obchodná akadémia

OAJ

olympiáda anglického jazyka

OFZ

Oravské ferozliatinárske závody

OG

Oravská galéria

OOS

Oravské osvetové stredisko

ONJ

olympiáda nemeckého jazyka

OÚC

okresná údržba ciest

OZ

občianske združenie

PL

Poľsko

PPP

Pedagogicko-psychologická poradňa
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PS

Prosperita Slovenska

RVPS

Regionálna veterinárna a potravinárska správa

SAD

Slovenská autobusová doprava

SEZ

Slovenské elektrotechnické závody

SDKÚ

Slovenská demokratická únia

SJL

Slovenský jazyk a literatúra

SĽUK

Slovenský ľudový umelecký kolektív

SKCH

Slovenská katolícka charita

SMK

Strana maďarskej koalície

SNP

Slovenské národné povstanie

SNS

Slovenská národná strana

SPP

Slovenský priemyselný podnik

SR

Slovenská republika

SRN

Spolková republika Nemecko

s. r. o.

spoločnosť s ručením obmedzeným

SRZ

Slovenský rybársky zväz

ŠK

športový klub

SŠ

stredná škola

STV

Slovenská televízia

ŠSŠ

Špeciálna stredná škola

SZŠ

Stredná zdravotnícka škola

TJ

Telovýchovná jednota

TV

televízne vysielanie

Ul.

Ulica

ÚPSVaR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

ÚSSČK

Územný spolok Slovenského Červeného kríža

VK

volejbalový klub

VPN

Verejnosť proti násiliu

VŠMU

Vysoká škola muzických umení

VÚB

Všeobecná úverová banka

VUC

Vyšší územný celok

ZMODO

Združenie miest a obcí Dolnej Oravy

115

ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska

ZO

základná organizácia

ZO SZPB

Základná organizácia Zväzu protifašistických bojovníkov

ZSŠ

Združená stredná škola

ZSŠOS

Združená stredná škola obchodu a služieb

ZŠ

základná škola

ZUŠ

Základná umelecká škola

ZVL

Závody valivých ložísk

ŽSK

Žilinský samosprávny kraj

