DOLNÝ KUBÍN V ROKU 2005
PhDr. Soňa Maťugová
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Úvodom
„Rok 2005 by mal byť pre naše mesto a jeho
občanov lepší. Nesmieme však pokaziť to, čo sa už
podarilo
pripraviť,
zbytočnými
zvadami,
nepochopením a nerešpektovaním sa navzájom.
Malo by nám záležať na tom, aby sme žili lepšie,
kvalitnejšie, zdravšie, optimistickejšie. Ponúkajú
a vytvárajú sa k tomu reálne podmienky. Využime
ich a nepokazme to, čo je dobré. Veľa sa nám
podarilo vyriešiť vďaka ochote spolupracovať,
hľadaniu
ciest
k porozumeniu
a vďaka
húževnatosti našich ľudí.“
Z novoročného prejavu primátora Dr. Ľ. Bláhu.
Prezident republiky udelil dňa 1. januára 2005 Antonovi Habovštiakovi, po ktorom
je pomenovaná Oravská knižnica v Dolnom Kubíne, štátne vyznamenanie Pribinov kríž
in memoriam za prácu v slovenskej jazykovede a literárnu činnosť. Dolnokubínčan
Miroslav Staník sa stal laureátom ocenenia „Vojenský čin roka“ v kategórii záchrana
života. Medaile za obetavosť dostali policajti Milan Páleš a Igor Škombár
z dolnokubínskeho odboru všeobecnej kriminalistiky za záchranu života. Cenu mesta
Dolný Kubín dostal Ing. Anton Strežo. Infostúdio Dolný Kubín dostalo dve ocenenia za
dokument „Pätnásteho“ na celoslovenskej súťaži.
Od 1. januára 2006 sa okresné súdy v Dolnom Kubíne a Námestove zlúčili.
Okresný súd v Dolnom Kubíne mal 40 zamestnancov, po zlúčení 65. Mestský úrad
v Dolnom Kubíne otvoril pre občanov kanceláriu prvého kontaktu. Počas roka sa
v Dolnom Kubíne narodilo 198 detí a zomrelo 133 občanov.
Na úseku výstavby a životného prostredia bola dokončená prístavba ZŠ M.
Kukučína, vodovod v Jelšave, technická vybavenosť v lokalite Ožnica, pokračovalo sa vo
výstavbe chodníkov, parkovísk, kanalizácie v Kňažej, prestavbe budov na resosiačné
centrum útulok Stop a Kotva I, rekonštrukcii verejného osvetlenia a teplovodného
potrubia. V meste pribudlo 776 okrasných kríkov a 145 stromov. Pokračovali iniciatívy
tvorby a predkladania projektov pre získanie finančných prostriedkov z podporných
fondov Erópskej únie. V našom meste sa výrazne zlepšila sociálna pomoc odkázaným
občanom zo strany mesta otvorením sociálnych zariadení Útulok Stop a Kotva. Mestský
úrad vydal pre občanov brožúrku „Sociálny sprievodca mestom Dolný Kubín“. Vandali
počas roka spôsobili nášmu mestu materiálne škody vo výške 250 tisíc Sk.
Lyžiarske vleky na Kubínskej holi patrili medzi najdlhšie na Slovensku, ale
stredisko stagnovalo pre nedostatok investícií. V tomto roku vleky odkúpil významný
investor OFZ a. s. a vybudoval sedačkovú lanovku, cestu, umelé zasnežovanie a rozšíril
parkovisko. V meste klesla miera nezamestnanosti na 10,22 %. Firma Metalsint po 11
rokoch zanikla, ale nové pracovné príležitosti ponúkala spoločnosť Key Plastics
Slovakia. Ceny energií a vody sa zvýšili. V septembri bol otvorený pre verejnosť prvý
dolnokubínsky supermarket Tesco.
Rok 2005 bol rokom mnohých výročí. Oravská galéria v Dolnom Kubíne si
pripomenula 40 rokov činnosti vydaním monografie o svojich zbierkach. Základná škola
Kňažia oslávila 40. narodeniny a Stredná zdravotnícka škola v Dolnom Kubíne 20.
narodeniny. Slovenský rybársky zväz v Dolnom Kubíne si pripomenul 80. výročie svojho
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založenia. Spevokol oravských učiteľov mal 50. výročie existencie a občianske združenie
výtvarníkov Inšpirácie 10. výročie. Pri pamätníku oslobodenia na Hviezdoslavovom
námestí si občania pripomenuli 60. výročie ukončenia 2. svetovej vojny. Medzi ďalšie
výročia patrilo 20 rokov Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne, 15 rokov
poisťovne Kooperatíva v Dolnom Kubíne a 15 rokov Horskej služby Orava.
Dolný Kubín mal šesť základných škôl, ktoré navštevovalo 2763 žiakov.
Talentované deti mohli navštevovať tri základné umelecké školy. V priebehu školského
roka mesto rozhodlo o zlúčení základných škôl na Brezovci – Nemocničnej a Hattalovej,
lebo neustále klesal počet žiakov. Z uvedeného dôvodu boli zrušené aj materské školy na
Bysterci a Brezovci. Základné a stredné školy sa zapojili do rôznych projektov, napríklad
„Otvorená škola – Infovek, Otvorená škola – šport, Otvorená škola –kultúra, Škola
podporujúca zdravie, Peer program, Občan, Cesta, Lego – Dacta, Konto Orange, Strom
života, Starám sa o svoju rieku, Socrates, Leonardo Da Vinci, Digitálni Štúrovci,
Integrovaní žiaci“ atď.
Základné školy v Dolnom Kubíne ukončilo 356 žiakov, z ktorých sa 106 hlásilo na
gymnázium, 142 na stredné odborné školy a 98 na stredné odborné učilištia. Medzi
základné problémy škôl a školských zariadení v Dolnom Kubíne patril nedostatok
finančných prostriedkov na údržbu a opravu budov a na kapitálové výdavky. Centrum
voľného času v Dolnom Kubíne navštevovalo okolo 900 detí, ktoré pracovali v 88
záujmových útvaroch. Starší občania sa vzdelávali v Univerzite tretieho veku.
Vzdelávacie možnosti poskytovala Akadémia vzdelávania, MsKS, spol. Edukos.
Na úseku kultúry sa konali tradičné podujatia hudobný festival Talenty pre Európu,
výtvarná Bohúňová paleta, literárna Florinova jar, hudobná Musica Arvensis, Violino
Arvenzis, letné promenádne koncerty, literárny Hviezdoslavov Kubín, výtvarné
Inšpirácie 2005, Kubínska hudobná jeseň, folklórne Višegrádske Vianoce, benefičný
koncert VÚB. Obľúbené kluby umelcov Par Avion a klub Ilúzia K2M zanikli a ukončili
kultúrnu činnosť, ale aj Spevokol oravských učiteľov.
V novembri a decembri sme volili poslancov Vyššieho územného celku v Žiline
a župana. Za poslancov boli zvolení traja Dolnokubínčania – Ivan Budiak, Ján Kapala
a Peter Šulej, predsedom VÚC sa stal Juraj Blanár.
Medzi najlepších športovcov v Dolnom Kubíne i na Orave patrili Miroslav Janíček,
Miloš Bajánek, Katarína Mikulová, Jana Lonská, Michaela Protušová, Richard
Michalica, Ján Janček, Pavol Podstrelený, Juraj Laštík a veteráni Peter Sládek, Jaroslav
Lupák, Peter Janíček. Na Majstrovstvách Slovenska sa výborne umiestnilo družstvo
basketbalistov kadetov, stali sa majstrami Slovenska. V slovenskom pohári lyžiarov
kategórie Masters obsadil v Slovenskom pohári popredné miesta Jozef Dibdiak.
Dolnokubínski športovci Maroš Klimpl, Matúš Kozáčik, Peter Miklušičák, Erik Bohovič,
Marta Žiarová a ďalšín pokračovali v športovej kariére vo významných slovenských
a európskych kluboch.
Na XII. ročníku udeľovania cien Fair Play MUDr. Ivana Chodáka za rok 2005
medzi ocenenými figurovali Dolnokubínčania Ivan Budiak, Ľubomír Bláha a Eugen
Milan. V dňoch 22.-28. mája 2005 sa Dolný Kubín stal miestom konania Majstrovstiev
Európy vo vzpieraní veteránov. Medzi ďalšie významné športové podujatia v našom
meste patrili Veľká cena Dolného Kubína v plávaní, medzinárodný basketbalový turnaj
kadetov, kickboxerový večer, medzinárodný volejbalový turnaj žien I.M.P.-A. Dolný
Kubín Cup, Oravský vodný slalom, medzinárodný šachový Open Srňacie, Kubínska
Shotorami a Shokorami, vodácka schow na plavárni a pod. V septembri bolo otvorené
nové futbalové ihrisko s umelou trávou na Bysterci za zimným štadiónom.
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Vedenie mesta
Počas roka 2005 poslanci mestského zastupiteľstva zasadali v dňoch 24. februára,
28. apríla, 31. mája, 30. júna, 8. septembra, 27. októbra a 15. decembra. Na februárovom
zasadaní poslanci zvolili za zástupcu primátora PaedDr. Jozefa Bajčičáka. Poslanec Ing.
Peter Ostrihoň sa stal členom Rady školy pri MŠ na Sihoti a CVČ Domček a Pavol
Halaša členom Rady pri Strednej združenej škole hotelovej, služieb a obchodu. Mestské
zastupiteľstvo schválilo nasledovné všeobecno-záväzné nariadenia na území mesta Dolný
Kubín: VZN, ktorým sa určujú miesta a podmienky pre lepenie plagátov na území mesta
Dolný Kubín, VZN o podmienkach nájmu bytov postavených s podporou štátu, VZN
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
Poslanci predniesli a vyjadrovali sa k nasledovným interpeláciám:
-

znížiť poplatky za psov v mestskej časti Kňažia,

-

riešiť

úniky

v tepelných

rozvodoch,

vypracovať

koncepciu

tepelného

hospodárstva firmy Tehos, s.r.o.,
-

zachovať pamätník SNP v priestoroch bývalých kasárni, prípadne mu nájsť
nové dôstojné miesto,

-

z televízneho vykrývača na Brezovci a Skalke šíriť TV program Markízy a JOJ,
okrem STV 1 a 2, lebo spoločnosť UPC – MMDS za 2 roky končí prevádzku
a neustále zvyšovala poplatky,

-

hľadať možnosti zastavenia úpadku zdravotníctva v meste,

-

zvýšiť spoluprácu mesta na tvorbe priemyselných parkov pre zníženie
nezamestnanosti v Dolnom Kubíne,

-

zabezpečiť kvalitnejšiu opravu chodníkov aj ich čistenie,

-

skvalitniť zimnú údržbu ciest, chodníkov, parkovísk a odvoz snehu,

-

opraviť pieskoviská a doplniť piesok na sídlisku Bysterec,

-

opraviť detské ihriská a poškodené lavičky v Starom meste,

-

vyriešiť znečisťovanie okolo veľkoobjemového kontajnera v Beňovej Lehote,
ktoré spôsobujú chatári z Kubínskej hole,

-

vybudovať prístupovú komunikáciu ku záhradkárskej osade na Brezovci,

-

zaradiť do plánu výstavby chodník na ul. Ľ. Štúra a M. Hattalu,

-

opraviť sociálne zariadenia v budove mestského kultúrneho strediska,

-

osadiť vodorovné dopravné značenie na komunikácii medzi svetelnými
križovatkami,
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-

zabezpečiť dodržiavanie zatváracích hodín v reštauráciách „Studňa“ a „Pohoda“
na Brezovci, kde dochádzalo k rušeniu nočného pokoja,

-

opraviť schody na Banisku pri IBV,

-

prebudovať kanál na odpadovú a dažďovú vodu pred bytovkou č. 1975 na
Brezovci ulici Odbojárov, lebo počas dažďov zatekalo do bytovky,

-

rekonštruovať kotolňu Technických služieb mesta Dolný Kubín,

-

opraviť a odvodniť cintorín v m. č. Kňažia, verejné osvetlenie a výtlky na
komunikácii, opraviť mestský rozhlas v Kňažej,

-

vybudovať prístupovú cestu k záhradkárskej osade na Banisku a na Skalku,

-

opraviť strechu na ZŠ Kňažia poškodenú krupobitím,

-

zvýšiť finančnú pomoc telovýchovným jednotám a športovým klubom z
rozpočtu mesta,

-

upraviť okolie okolo vybudovanej výrobnej haly na Mokradi pri Technických
službách mesta Dolný Kubín.

Dňa 10. mája 2005 otvorili na mestskom úrade kanceláriu prvého kontaktu pre
občanov. Činnosť kancelárie zabezpečovali dve pracovníčky, ktoré poskytovali občanom
odborné rady a tiež prvotné tlačivá potrebné na vybavenie svojich záležitostí. Občan sa tu
dozvedel všetky informácie o činnosti samosprávy, jej štruktúre, organizáciách, ktoré
mesto riadi, ale aj o náplni práce oddelení, štatúte mesta, všeobecno-záväzných
nariadeniach a zbierkach zákonov.
Mestský kontrolór v Dolnom Kubíne Ing. Vojtech Važan dostal na riešenie počas
roka 26 sťažností, z toho 14 bolo opodstatnených a 9 neopodstatnených, 23 sťažností
vyriešil a 2 postúpil na riešenie iným orgánom. Podľa druhu 23 sťažností sa týkalo
nezhôd v občianskom spolunažívaní (susedské spory), 3 boli stavebné, ďalšie sa týkali
chovu včiel, chovu psov, znečisťovania životného prostredia, prevádzky predajne mäsa a
mäsových výrobkov (hlučnosť, zápach), spojov SAD, Tehos-u, MsKS, MŠZ a verejného
poriadku v meste.

Udelenie Ceny mesta Dolný Kubín, ostatné ocenenia
Primátor mesta Dolný Kubín Dr. Ľubomír Bláha udelil Cenu mesta Ing. Antonovi
Strežovi za celoživotné úsilie pri výstavbe a rozvoji mesta Dolný Kubín. V krátkom
kultúrnom programe vystúpili akordeonisti - žiaci ZUŠ P. M. Bohúňa pod vedením
učiteľky Viery Vrtichovej.
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Dolnokubínčan Miroslav Staník sa stal laureátom ocenenia Vojenský čin roka
v kategórii záchrana života. Ocenenie – medailu za statočnosť dostal od prezidenta Ivana
Gašparoviča za záchranu poľského vojaka počas pôsobenia vo vojenskej operácii Iracká
sloboda. Doteraz túto medailu dostali piati vojaci. Cenu za vojenský čin roka každoročne
už osem rokov vyhlasovali Ministerstvo obrany SR a časopis Obrana. O nominovaných
rozhodovala verejnosť zaslaním svojho typu a z najúspešnejších vyberala laureátov
odborná porota.
Poslanci mestského zastupiteľstva dňa 28. apríla 2005 schválili udelenie titulu
„čestný občan Dolného Kubína“ rehoľníkovi Jurajovi Gaburovi pri príležitosti jeho 90.
narodením. Juraj Gabura sa narodil v Dolnom Kubíne dňa 17. januára 1915, pôsobil ako
kňaz, rehoľník (Aquinas Mária), šéfredaktor náboženských časopisov, prekladateľ
z latinčiny. Patril k spoluzakladateľom revue pre duchovný život pod názvom Smer, bol
jej redaktorom a od roku 1946 šéfredaktorom. V roku 1952 bol za svoju činnosť
odsúdený na doživotie, neskôr na 25 rokov väzenia a v roku 1960 ho prepustili. Pracoval
ako pomocný robotník. Rehabilitovali ho v roku 1990. Po rehabilitácii sa stal aktívnym
v pastorácii i v literárnej a publikačnej činnosti.

Voľby poslancov ŽSK a predsedu ŽSK
Žilinský samosprávny kraj, nazývaný tiež Vyšší územný celok so sídlom v Žiline
mal za sebou prvé volebné obdobie. Pôsobnosť samosprávneho kraja sa vzťahovala na
školstvo, sociálnu oblasť, zdravotníctvo a dopravu. Na úseku školstva išlo o zriaďovanie
a zrušovanie stredných škôl a učilíšť, rozhodovanie v odvolaniach na I. stupni
samosprávnych orgánoch (mestách a obciach), kontrolu školských jedálni, zverejňovanie
voľných miest na stredných školách. ŽSK na úseku sociálnom zriaďoval zariadenia
sociálnych služieb napr. domovy dôchodcov a rohodoval o poskytovaní sociálnych
služieb či opatrovateľskej služby. V zdravotníctve vydával povolenia na poskytovanie
zdravotnej

starostlivosti

v neštátnych

zdravotníckych

zariadeniach

(ambulance,

polikliniky, hospice, psychiatrické liečebne), schvaľoval ordinačné hodiny, rozhodoval
o výške poplatku za prednostné ošetrenie. Na úseku dopravy určoval cenu cestovného,
rozsah dopravy v pravidelnej autobusovej doprave spravoval cesty II. a III. triedy.
Žilinský samosprávny kraj zodpovedal za 4 múzeá, 5 galérií, 2 divadlá, 5 regionálnych
osvetových zariadení, 5 regionálnych knižníc, 40 zariadení sociálnych služieb so
samostatnou právnou subjektivitou a jedno v pestúnskej starostlivosti, 4 nemocnice
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s poliklinikou a 7 polikliník, 80 stredných škôl a 1425 km ciest II. a III. triedy
v Žilinskom kraji. ŽSK hospodáril ročne s viac ako 2 miliardami slovenských korún.
Prvé regionálne voľby v Žilinskom kraji vyhralo HZDS a županom sa stal Jozef
Tarčák z Námestova. Situácia sa skomplikovala po odchode časti jeho poslancov do
opozičného Hnutia za demokraciu (HZD), ale aj potom hnutie dokázalo zabezpečovať
väčšinu, pretože získalo podporu KDH. Predstavitelia KDH získali aj posty
v spoločnostiach samosprávneho kraja. V klasickej opozícii bolo SNS, SDKÚ-DS
a ANO. Pod vedením Jozefa Tarčáka sa žilinský VÚC stal najzadĺženejším zo všetkých 8
VÚC na Slovensku. Poslanci odsúhlasili úvery na 981 miliónov Sk (800 mil. Sk na cesty
a 181 mil. Sk na nové sídlo ŽSK). Opoziční poslanci vyčítali županovi vydávanie
regionálneho týždenníka Región Žurnál, nevýhodný prenájom aut pre zimnú údržbu ciest,
nedodržanie deklarácie o leteckej doprave a zvýhodňovanie regiónu Orava (nemocnica
v Námestove, zakúpenie lode na Oravskú priehradu, školské autobusy len na Orave,
oprava kultúrnych pamiatok len na Orave). Medzi pozitíva patrila oprava ciest II. a III.
triedy, zníženie dlhu školských zariadení a zavedenie grantového programu v školstve.
Dňa 26. novembra 2005 sa konali druhé voľby poslancov do Žilinského
samosprávneho kraja. Poslancov navrhovali politické strany, ale podať návrh mohol aj
nezávislý kandidát, ak nazbieral na svoju podporu 400 podpisov občanov - voličov, ktorí
mali trvalý pobyt v sídle Žilinského kraja. Za okres Dolný Kubín boli navrhnutí
nasledovní kandidáti: 1. za koalíciu Smer – SD, ANO, HZD, SNS: Peter Zemko
(podnikateľ, ANO), Milan Ďaďo (riaditeľ Tehos, s.r.o., ANO), Ivan Budiak (Smer SD).
2. za koalíciu KDH, SDKÚ, DS: Peter Šulej (lekár, SDKÚ), Michal Janota (starosta,
KDH), Ján Kapala (vedúci odboru všeobecnej vnútornej správy ObÚ v Dolnom Kubíne,
KDH). 3. ĽS – HZDS, P SNS, Z SNS: Ján Beňuš (starosta Bzín, ĽS – HZDS), Andrej
Fogaš (podnikateľ, ĽS HZDS), Alexander Kováč (učiteľ, ĽS HZDS). 4. Nezávislí
kandidáti: Angelika Fogašová (vedúca odboru kultúry ŽSK), Ľubomír Bláha (primátor
Dolného Kubína).
Dolnokubínčania volili v 17 okrskoch: hasičskej zbrojnici v Mokradi, hasičskej
zbrojnici v Kňažej, hasičskej zbrojnici v Záskalí, klube dôchodcov v Starom meste,
Gymnáziu P. O. Hviezdoslava, budove mestského výboru na Medzihradnom, materskej
škole na Banisku, materskej škole na ulici Chočskej, v ZŠ Nemocničnej, ZŠ M. Hattalu,
Strednej zdravotníckej škole, materskej škole na ul. Odbojárov, materskej škole na Sihoti,
materskej škole na Námestí Slobody I. (tu boli dva okrsky 13. a 14.), ZŠ M. Kukučína,
Cirkevnej ZŠ A. Radlinského, Okresnom stavebnom bytovom družstve na ul. Zochovej.
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Volieb sa zúčastnilo 17,6 % voličov, čo bola veľmi nízka účasť. V Dolnokubínskom
okrese spomenutí kandidáti dostali nasledovný počet hlasov: Ivan Budiak 1996 hlasov
(38,42%), Ján Kapala 1493 (28,73%), Peter Šulej 1484 (28,56%), Michal Janota 1299
(25%), Ľubomír Bláha 1226 (23,6%), Ján Beňuš 1161 (21,9%), Milan Ďaďo 784
(15,09%), Milan Chrenko 634 (12,2%) a Peter Zemko 580 (11,16%). Poslancami sa stali
prví traja kandidáti.
Na funkciu predsedu ŽSK kandidovali: Juraj Blanár (SMER-SD, SNS, ANO, HZD,
Natália Klempaiová (SNJ), Tibor Michálek (nezávislý kandidát), Andrej Sočuvka (KDH,
SDKÚ, DS), Radomír Szabó (SF, SZS), Jozef Štetina (Úsvit) a Jozef Tarčák (ĽS HZDS,
PSNS, ZSNS). Kandidáti oslovovali voličov na plagátoch jednou vetou. Napr. Juraj
Blanár: „Rozumiem vám a som pripravený pomôcť.“, Natália Klempaiová: „Dôstojné
podmienky pre život každého občana“, Tibor Michálek: „Lepší život ľuďom severu.“,
Andrej Sočuvka: „Zamestnanosť, vzdelanosť a rodina.“, Radomír Szabó: „Voľte
perspektívu pre slušných a pracovitých!“, Jozef Štelina presviedčal občanov na obnovu
ľudovej umeleckej tvorivosti, tradícií a rozvoj modernej kultúry a Jozef Tarčák tzv. 4P:
„Práca, poriadok, patriotizmus a perspektíva“.
Najnižšia účasť voličov bola v druhom kole volieb na predsedu ŽSK. Za Oravu
kandidoval Jozef Tarčák (ĽS – HZDS, P SNS, Z SNS), ktorý získal 12600 hlasov.
Predsedom ŽSK sa stal Juraj Blanár (SMER – SD, SNS, ANO, HZD), ktorý získal
v okrese Dolný Kubín 2478 hlasov. V okrese Dolný Kubín volilo Jozefa Tarčáka 2047
voličov.

Výstavba a životné prostredie
V areáli bývalých kasárni vybudoval Tesco Stores Bratislava prvý supermarket
v Dolnom Kubíne za 16 týždňov s rozlohou 3000 m2 a vytvoril 100 nových pracovných
miest v Dolnom Kubíne. Slávnostné otvorenie Tesca sa uskutočnilo dňa 22. septembra
2005. Riaditeľom Tesca v Dolnom Kubíne sa stal Ing. Štefan Florek. Tesco bolo
najväčším supermarketom na Orave, ponúkalo 15 000 tovarov. Riaditeľ Tesca pri
príležitosti otvorenia daroval Domovu sociálnych služieb v Dolnom Kubíne symbolický
šek v hodnote 50 tisíc Sk. V deň otvorenia bol pripravený pre návštevníkov kultúrny
program s markizáckymi (TV Markíza) moderátormi Vilom Rozborilom a Jánom
Dubničkom. Zo Superstars sa zúčastnil otvorenia supermarketu spevák Miro Jaroš. Hrala
živá hudba a pre deti sa konali zábavné súťaže.
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Rok 2005 bol úspešný na Kubínskej holi. OFZ a. s. tu vybudovala lanovú
sedačku, umelé zasnežovanie, príjazdovú cestu a rozšírila parkovaciu plochu v hodnote
150 mil. Sk. V ďalšej etape plánovala lanovkou prepojiť Mesto Dolný Kubín
s Kubínskou hoľou. Pri výkopových prácach na lanovke stavební robotníci v kamenistom
teréne zbadali hrot nevybuchnutej leteckej bomby z druhej svetovej vojny s rozmermi
150 x 40 cm a váhou cca 220 kg. Pyrotechnici zneškodnili bombu na Kubínskej holi
v prítomnosti policajtov a hasičov. Podľa slov pamätníkov druhej svetovej vojny
preletelo na jar 1945 nad Kubínskou hoľou lietadlo, ktoré sa pre technické problémy
potrebovalo zbaviť munície. Letecké bomby lietadlo vyhodilo mimo obytných zón, a tak
sa stalo, že jedna bomba nevybuchla a čakala na svoje zneškodnenie 60 rokov. Lyžiarska
sezóna na Kubínskej holi začala dňa 23. decembra 2005. Prvé dva dni sezóny bola
premávka na lanovke zadarmo.
V areáli SEZ, a. s. bola ukončená výstavba novej výrobnej haly, kde nájde prácu
niekoľko stoviek ľudí. V bývalom areáli ZVL došlo k prestavbe výrobných hál
a intenzifikácii výroby s perspektívnym rastom pracovných miest.
Všeobecná úverová banka v Dolnom Kubíne zrekonštruovala svoje priestory.
Slávnostné otvorenie sa konalo dňa 5. septembra 2005 za účasti vrchného riaditeľa Mária
Drosca a primátora mesta Ľubomíra Bláhu. Regionálnym riaditeľom VÚB bol Ján Gallo.
Dva mesiace trvali rekonštrukčné práce v rímsko-katolíckom kostole sv. Kataríny
v Dolnom Kubíne. V interiéri kostola sa inštalovalo nové podlahové kúrenie, nová
dlažba, kazateľnica, obetný stôl, lavice a zreštaurovali maľby.
V roku 2005 sa pokračovalo vo výstavbe kanalizácie Kňažia a výstavbe chodníkov
na Kňažej. V časti Ožnica bola vybudovaná technická

vybavenosť – cesta, prívod

elektrickej energie, kanalizácia, vodovod, plyn. K hotovým prácam patrila projektová
dokumentácia na technickú vybavenosť lokality Nad Stráňou a chodníka pre peších od
autobusovej zástavky na Banisku okolo zvodidiel smerom na sídlisko. Na Brezovici boli
vybudované chodníky, cesta pri Axe, chodníky na ul. Radlinského, parkoviská pri
mestskom úrade, verejné osvetlenie pre IBV Lány, stavebno-technická úprava cesty na
Kubínsku hoľu, rekonštrukcia strechy bytovky 66 na ul. Ľ. Štúra, oprava strechy na
základnej a materskej škole na Kňažej, rekonštrukcia ÚK a TÚV na letnom štadióne,
prekládka NN a VO Medzihradné, odvodnenie priestoru nad domom p. Kysela,
odvodnenie cintorína Kňažia, vodovodná prípojka TS, prestavba areálu pre resocializačné
centrum Útulok Stop a resocializačné centrum Kotva I. Povodie Váhu realizovalo bežné
úpravy tokov Beňolehotského potoka a potoka na Medzihradnom. V Jelšave bol
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vybudovaný vodovod. V mestských častiach Kňažia, Mokraď a Záskalie vybudovali
optické trasy metropolitnej siete Dolný Kubín.V spolupráci s OFZ, a.s. vznikol projekt
vysielania cez panoramatickú kameru, ktorá by zachytávala pohľad od Kuzmínova,
Magurku, Kubínsku hoľu až po Oravský Podzámok a televízny signál bude vysielaný
v rámci relácie „Živá panoráma“ STV 2.
Na úseku projektovej dokumentácie, štúdii a projektov pre štrukturálne fondy mesto
zabezpečilo nasledovné PD: nájomný dom 34 b.j. na Brezovci, inžinierske siete k 34-b. j.
na Brezovci, dokumentáciu pre vydanie územného rozhodnutia inž. siete IBV Brehy
a IBV Ožnica, rekonštrukcia ÚK a TÚV letného štadiónu, prestavba areálu na
resocializačné centrum, parkoviská na Ul. Odbojárov pri MŠ, projekt rekonštrukcie
zimného štadióna, projekt odvodnenia cintorína Kňažia, odvodňovacieho rigolu na ul.
Odbojárov, odvodnenia Ul. Nemocničnej pri Kovopole a odvodnenia plôch na Banisku,
projekty zo štrukturálnych fondov a odborné analýzy Agentúra regionálneho rozvoja
Sever a geodetické zamerania. V roku 2005 pokračovali práce na Zadaní územného plánu
centrálnej mestskej zóny (CMZ). V decembri 2005 bolo zadanie pripravené na
zverejnenie a verejné prerokovanie a v roku 2006 by mal byť vyhotovený čistopis ÚPN
CMZ

ako

záväzného

podrobného

územno-plánovacieho

dokumentu.

Výhodou

dokumentu bude možnosť povoľovania stavieb bez potreby územného rozhodovania i pre
vyvlastňovanie k verejnoprospešným stavbám.
Vo štvrtok 3. februára 2005 sa konalo zasadnutie komisie pre šírenie TV signálu na
území mesta Dolný Kubín, ktorej predsedníčkou je Ing. Zuzana Stašová, vedúca
oddelenia služieb, CR a RR. Zasadnutia sa zúčastnil aj projektant Igor Pavlov, ktorý
predložil návrh štúdie na šírenie TV signálu kábelovými rozvodmi. Myšlienka šírenia
signálu systémom MMDS bola definitívne odmietnutá, lebo tento systém je možný len do
konca roku 2007. V prvej etape mala byť vybudovaná sieť na hlavnej trase. Úlohou
mesta bolo zabezpečiť finančné prostriedky na jej vybudovanie, vybaviť územné
povolenie a vypísať verejnú súťaž v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
Po každej zime sú mestské komunikácie v dezolátnom stave a mesto na ich opravu
vynakladalo tisícky korún. Opravy v roku 2005 vykonala fi. Rezostav, ktorá vyhrala
výberové konanie medzi piatimi firmami. Údržba si vyžiadala 2 mil. Sk.
Neustále stúpajúce ceny energie prinútili občanov bytoviek i rodinných domov
k obnove bytového fondu. Išlo najmä o výmenu okien a zatepľovanie domov. Spoločnosť
Tehos s.r.o. začala v lete 2005 na sídlisku Brezovec a ulici Matúškovej v Starom meste
s rekonštrukciou tepelného hospodárstva. Staré oceľové potrubie nahradili po 25 rokoch
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plastovým (polyetylén), ktoré má životnosť 50 rokov. Význam rekonštrukcie vysvetľoval
na stretnutiach s občanmi nový riaditeľ Tehosu Ing. Milan Ďaďo (od 1.januára 2005).
Stretnutia s občanmi sprevádzala živá i ostrá diskusia, lebo rekonštrukcia na prvý pohľad
znamenala vyššie úhrady za teplo zo strany občanov a následne ich nespokojnosť.
V stredu 12. októbra 2005 sa na Mestskom úrade stretli zástupcovia stavebných
firiem a projektantov z oblasti Dolného Kubína na prezentácii firmy Tectum
Geosynthetic. Zaoberali sa novými metódami zakladania stavieb na neúnosných pôdach
a spôsobom fixácie zosuvných svahov. Hlavnou témou bolo využívanie geomreží,
geodosiek a geotextílií pri výstavbe, keďže predstavujú výrazné úsporné metódy. Ich
použitím je možné znížiť spotrebu betónu pri rovnakom konečnom efekte.
Na úseku životného prostredia bolo v meste vysadených 776 kusov okrasných
kríkov (Kňažia, Janošková, nám P. O. Hviezdoslava, Na Sihoti, Aleja Slobody, park M.
Kukučína, Kohútov Sad, Bysterec – Západ) a 145 kusov stromov (Banisko -20 ks, Veľký
Bysterec – 42, Brezovec - 38, Staré mesto - 29, Kňažia - 16). Technické služby mesta
pokračovali v rekonštrukcii verejného osvetlenia na ul. M. R. Štefánika (SEZ), ul.
Zochovej, cestnom obchvate, ul. Bystereckej a Pelhřimovskej. Starali sa aj o obnovu
náterov mostov, objektov, konštrukcií, lavičiek, údržbu dopravného značenia,
autobusových zástaviek, cintorínov a domov smútku. Zabezpečovali zimnú údržbu
mestských komunikácii, ktorá trvala od novembra 2004 do konca marca 2005 a stála 6
miliónov Sk. V Technických službách mesta Dolný Kubín pracovalo 70 zamestnancov.
Technické služby mesta Dolný Kubín zabezpečovali odvoz komunálneho odpadu
z mesta, prímestských časti a 22 obcí dolnej Oravy. Odpad z domácnosti občania
vyhadzovali do 250 zberných nádob. Z Dolného Kubína ročne vyviezli 7000-8000 ton
odpadu. Pri separovanom odpade najlepšiu cenu mali plasty. PET fľaše sa spracúvali na
regranulát používaný na výrobu vlákien. O tento materiál mala záujem Čína a India. Tam
sa používal na výrobu látok a oblečenia. Technické služby pripravili projekt na rozšírenie
separovaného zberu aj na okolité obce. Na jeho realizáciu žiadali z recyklačného fondu
dotáciu, za ktorú plánovali vystavať dotrieďovaciu linku, nakúpiť kontajnery a farebné
plastové vrecia. Technické služby rozmiestnili po meste 40 nových košov na odpadky
tzv. eurokošov z plastu a kovu, ktoré sa používajú po celej Európe. Cena jedného bola
3000 Sk. Dolnokubínski vandali čoskoro zničili štvrtinu. Pracovníci TS doporučovali
nahradiť ich plechovými. Nebezpečný odpad (oleje, farby, akumulátory, staré chladničky,
práčky, počítače, televízory, mikrovlnky) zbierala jeden krát polročne fi. ENZOVeronika - Ves s.r.o. Dolný Kubín. Občania vyniesli tento odpad na zberné miesto a

12
zamestnanci firmy ho pozbierali do dvoch nákladných aut. Len škoda, že sa našli ľudia,
ktorým sa všetko zíde, lebo dokázali rozobrať i porozbíjať spotrebiče tak, že bol problém
s ich nakladaním.
V Dolnom Kubíne sa nachádzalo 27 obojstranných plôch na lepenie plagátov, ale
tieto plochy nikto nespravoval. Stalo sa, že plagáty boli postrhované, poškodené,
polepené nesúmerne a neaktuálne. Mesto vyhlásilo výberové konanie na správcu
plagátových plôch, ktorý by sa staral o poriadok na tomto úseku. Vylepovanie plagátov
sa spoplatňovalo podľa všeobecno-záväzného nariadenia a určilo sa 25 miest na
vylepovanie plagátov.

Hospodárenie mesta (rozpočet a jeho plnenie)
Hospodárenie a plnenie rozpočtu mesta Dolný Kubín v roku 2005 sa riadilo
rozpočtom schváleným mestským zastupiteľstvom dňa 16. decembra 2004. Tento bol
upravovaný mestským zastupiteľstvom v dňoch 28. apríla 2005, 8. septembra 2005, 27.
októbra 2005 a 15. decembra 2005. Príjmy v roku 2005 predstavovali 299.852.625,86 Sk
a výdavky predstavovali 280.993.994,50 Sk. Prebytok vo výške 18.858.631,36 Sk bol
rozdelený do sociálneho fondu (128.447 Sk) a rezervného fondu (18.730.184,36 Sk).
Kapitálové príjmy za rok 2005 vo výške 34.697 tis. Sk predstavovali plnenie
rozpočtu na 96%. Na plnenie kapitálových príjmov sa podieľali: zámena budov
telocvičňa a internát Obchodnej akadémie, odpredaj motorových vozidiel, prebytočného
hnuteľného majetku a pozemkov v meste. Mesto získalo kapitálový grant zo štátneho
rozpočtu na rekonštrukciu balkónov na objekte zariadenia sociálnych služieb (Domova)
Malý Bysterec, na výstavbu resocializačno-motivačnej siete Kotva I, útulku Stop a pre
základné školy na projekt Infovek.
Kapitálové výdavky za rok 2005 vo výške 52.111 Sk predstavovali plnenie na
99%. Boli použité na projektovú prípravu (rekonštrukcia VO, slovensko-poľský dom,
cesta na Kubínsku hoľu, Interreg III A Slovensko – Poľsko, 34 b. j. Brezovec, digitálne
ortofotomapy, rekonštrukciu ústredného kúrenia a TÚV, odborná asistencia – turizmus,
odborná asistencia amfiteáter, resocializačné centrum, PD Nad Brehmi, Ožnica,
parkovisko na ul. Odbojárov, rekonštrukcia ľadovej plochy, zameranie chodníka, chodník
Banisko, Odbojárov, Nemocničná, cintorín Kňažia a IBV Lániky – Záskalie), nákup
softvéru, kamerový systém MP, interiér kancelárie prvého kontaktu, rekonštrukciu
a stavené akcie, ktoré uvádzame v kapitolke výstavba.
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Bežné príjmy v roku 2005 vo výške 248.569 tis. Sk obsahovali daňové príjmy
(156.844 tis. Sk), nedaňové príjmy (23.914 tis. Sk) a transfery (67.811 Sk). Medzi daňové
príjmy patrili dane z majetku (nehnuteľností), poplatky za odvoz a likvidáciu
komunálneho odpadu, daň za psa, za ubytovanie, za užívanie verejného priestranstva
a nedoplatky za zrušený poplatok za predaj alkoholu a tabakových výrobkov. Tu patrili aj
príjmy z prenajatých pozemkov, budov a priestorov. V porovnaní s oravskými mestami
Námestovom, Tvrdošínom a Trstenou mal Dolný Kubín najvyššie miestne dane
a poplatky schálené ako VZN. Administratívne a iné poplatky a platby boli pokuty
(udelené mestskou políciou) a penále. Do skupiny nedaňové príjmy sú zahrnuté príjmy za
materské školy, stravné za MŠ, opatrovateľskú službu, stravné klub dôchodcov, úroky
z účtov, výťažok z lotérii, refundácie za pracovníkov VPP a pod. Z dôvodu presunu
kompetencií zo štátnej správy na samosprávu boli mestu poukázané decentralizačné
dotácie na matriku, na sociálne veci, na školstvo, príspevky od obcí na Spoločný obecný
úrad, súťaž Talenty pre Európu, stravné, dopravné, hmotná núdza, chránená dielňa MsP,
obnova pamätníkov, oprava strechy ZŠ Kňažia, sociálny sprievodca mesta Dolný Kubín,
Infovek, prostriedky na voľby a pod. Prostriedky z rezervného fondu (1 mil. Sk) mesto
použilo na investičné akcie. V roku 2005 mesto Dolný Kubín čerpalo úver vo výške
14.975.478 Sk na investičné akcie.
Bežné výdavky v roku 2005 predstavovali čiastku 228.001 tis. Sk. Čerpanie
výdavkov ovplyvňovala tvorba zdrojov v príjmovej časti rozpočtu. Medzi bežné výdavky
patrili všeobecná verejná správa, spoločný obecný úrad, výdavky na matriku, verejný
poriadok a bezpečnosť, výdavky na elektrickú energiu, Tehos, MHD, cestnú dopravu,
výdavky na ochranu životného prostredia, bývanie a občiansku vybavenosť, kultúrnošportové podujatia, výdavky cirkevným zborom, na vzdelávanie (ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ),
výdavky na sociálne zabezpečenie. Splátky úverov (ŠFRB-nájomné bytovky)
predstavovali 882 tis. Sk.

Podnikanie, obchod, služby
Agentúra pre regionálny rozvoj Sever v Dolnom Kubíne si pripomenula 5 rokov
činnosti, vznikla v roku 2000. Podľa vyjadrenia riaditeľa Františka Jedináka sa Agentúra
Sever v uplynulom roku podieľala na vytvorení 16 projektov v regióne Hornej a Dolnej
Oravy. Týkali sa územnej projektovej dokumentácie alebo boli investičného charakteru.
Ak by projekty boli úspešné, do regiónu by prišlo 90 mil. Sk. Realizoval sa projekt
v oblasti kovovýroby a ďalší zameraný na rozvoj cestovného ruchu (výstavba penziónu).
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Gymnazisti sa zúčastňovali projektu zameraného na oboznámenie sa s poslaním NATO.
Agentúra regionálneho rozvoja Sever sa zameriavala aj na plnenie úloh súvisiacich
s rozvojovým programom Intereg III A, ktorý sa týkal projektov cezhraničnej slovenskopoľskej spolupráce.
Mesto Dolný Kubín sa podieľalo na niekoľkých projektoch, prostredníctvom
ktorých sa uchádzalo o finančnú podporu z prostriedkov EÚ. Jednalo sa o projekty pod
názvom: „Hranica iba čiara“, „Aktivizácia turistického ruchu – rozvojový plán Dolnej
Oravy“ a „Modernizácia prístupovej cesty do turistického strediska Kubínska hoľa“.
Medzi ďalšie vypracované projekty patrili: „Rekonštrukcia ľadovej plochy v areáli
turistického centra Dolný Kubín“, „Turizmus – impulz rozvoja Oravy“ (neúspešný),
„Slovensko-poľský dom“, „Obnova historického centra“ (neúspešný) a „Informačné
tabule v meste“ (neúspešný).
Dňa 28. februára 2005 sa na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne konalo stretnutie
dolnokubínskych podnikateľov v oblasti cestovného ruchu s novinármi z Rakúska
a Nemecka. Stretnutie zorganizovala vedúca oddelenia služieb, cestovného ruchu
a regionálneho rozvoja Ing. Zuzana Stašová a Emília Bednárová zo Slovenského
tlačového centra. Zahraniční novinári uverejnili materiál o Orave v regionálnej tlači vo
Viedni, Insbrucku, Tirolsku, Lipsku a Zűrichu.
Spoločnosť ELKOP, s.r.o. Dolný Kubín vyrába rebríky 25 rokov a zaradila sa
medzi najvýznamnejších výrobcov tohto sortimentu v európskom priestore. Mimoriadne
vysoké nárasty výroby a predaja zaznamenala spoločnosť v 90. rokoch a v týchto
trendoch pokračuje do súčasnosti. Za toto obdobie spoločnosť zvýšila výrobu rebríkov
15-krát a štvornásobne rozšírila vyrábaný sortiment výrobkov, čo sa prejavilo aj
rozšírením majetku spoločnosti. Dynamicky sa rozvíja tiež investičná aktivita
spoločnosti. Technická a technologická úroveň výroby, úroveň logistiky a celkového
riadenia spoločnosti je porovnateľná s najvyspelejšími spoločnosťami podobného
zamerania pôsobiacimi na trhoch Európskej únie. Je schopná obsiahnuť celý sortiment
výroby rebríkov z ocele i ľahkých zliatin a veľmi pružne a rýchlo reagovať na akékoľvek
konštrukčné zmeny a požiadavky odberateľov. Toto je jej významnou konkurenčnou
výhodou pred ostatnými výrobcami, ktorí sa úzko špecializujú len na vybranú skupinu
rebríkov. Výroba širokého sortimentu výrobkov si vyžaduje použitie náročných
postupov, ktoré je možné úspešne a rýchlo zvládnuť aj preto, že spoločnosť disponuje
vlastnou výskumno-vývojovou základňou a výrobou špeciálneho náradia, ktoré
zabezpečujú všetky výrobné a technologické inovácie s cieľom čo najefektívnejšie
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vyrábať a čo najlepšie uspokojovať požiadavky odberateľov. Všetky svoje výrobky
konštrukčne upravila tak, aby zodpovedali európskym štandardom a celá produkcia je
certifikovaná podľa EN-131.
Celkové postavenie spoločnosti Elkop je stabilné a v posledných rokoch k nemu
prispeli aj legislatívne zmeny v daňovej, odvodovej a hospodársko-právnej oblasti, spolu
so zmenami v úverovej politike bánk. Podnikateľské prostredie na Slovensku sa po
vstupe do Európskej únie významne zlepšilo a podmienky podnikania, najmä zavedením
rovnej dane 19% a zavedením ďalších investičných stimulov, sú neporovnateľne lepšie
ako v okolitých krajinách, či väčšine krajín EÚ. Takto sa podstatne znížila celková
nákladovosť, čo popri ešte stále nižšej cene práce na Slovensku, zároveň jej vysokej
produktivite a pri vysokej kvalifikačnej úrovni dostáva spoločnosť do veľmi dobrej
konkurenčnej pozície. Okrem toho, spoločnosť stále hľadá spôsoby, ako znižovať
náklady hlavne materiálových vstupov, nákupom kvalitatívne zodpovedajúcich
materiálov, avšak cenovo najvýhodnejších z rôznych krajín sveta. Dlhoročným
pôsobením na trhoch EÚ i v ostatných štátoch Európy si spoločnosť Elkop získala veľmi
dobré meno a všeobecnú dôveru. Slovenská obchodná a priemyselná komora na základe
výrobných a dlhodobo dosahovaných výsledkov udelila spoločnosti Elkop „Čestné
uznanie

za

mimoriadne

zásluhy

o rozvoj

slovenského

zahraničného

obchodu

a podnikania“ dňa 12. januára 2005.
Spoločnosť Metalsint s.r.o. Dolný Kubín (*1994) v polovici roka 2005 ukončila
svoju činnosť po jedenástich rokoch existencie, predala výrobnú halu a jej nástupníckou
organizáciou sa stala firma V-Trading a. s. Žilina. Zaoberala sa obchodnou činnosťou.
Valné

zhromaždenie

Metalsintu

rozhodlo

o vyplatení

dividend

akcionárom

z minuloročného čistého zisku vo výške 6, 3 mil. Sk. Hodnota dividendy na jednu akciu
v nominálnej hodnote 1000 Sk predstavovala 102 Sk.
Medzi najstabilnejších zamestnávateľov v Dolnom Kubíne patrila spoločnosť Miba
Sinter Slovakia s. r. o. Zamestnávala 270 zamestnancov a od 1. júla 2005 prijala ďalších
90 z bývalého závodu Metalsint, ktorý Miba kúpila. Riaditeľ Miba Sinter Slovakia
v Dolnom Kubíne Vladimír Toman uviedol ako dôvod kúpy Metalsintu prudký rozvoj
dolnokubínskeho závodu, ktorému chýbali ďalšie kapacity a tak odkúpil výrobné
kapacity Metalsintu. Výrobný proces prebiehal v dvoch výrobných halách. Miba získala
na svoje výrobky certifikát ISO 14001. Každoročne v septembri prebiehal audit pre
certifikát. Vedenie spoločnosti na začiatku obchodného roku prijalo program ochrany
životného prostredia. Na jeho vytvorení sa podieľajú aj zamestnanci z výroby. V roku
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2005 podali 39 zlepšovacích návrhov na ochranu životného prostredia a bezpečnosti pri
práci. Vďaka nim sa podarilo zlepšiť filtráciu a separáciu hydraulických olejov. Pri
jednom druhu oleja dosiahli novými opatreniami úsporu 15% a pri druhom 47%. Prášok,
ktorý používali pri výrobe, obsahoval vosk. Pri vyháraní vytekal do pripravenej nádoby,
pričom dochádzalo k jeho úniku mimo nej. Úpravami obmedzili únik na minimum. Do
kategórie nebezpečných odpadov patrí rezná emulzia používaná na chladenie a mazanie.
Jej likvidácia stála firmu nemalé peniaze, preto sa v roku 2005 rozhodli zaviesť suchý
spôsob opracovania. V roku 2005 zriadili nové zhromaždisko nebezpečného odpadu.
Ekologické sklady majú záchytné vane proti náhodnému úniku látok do kanalizácie a sú
zabezpečené proti nepovolenému vstupu osôb. V oblasti požiarnej ochrany dokončili
druhú etapu budovania požiarneho elektrického systému. Ten je zavedený aj vo
výrobných halách a nástrojárni. Ochrana životného prostredia sa v spoločnosti stala
prioritou.
Spoločnosť Miba poskytovala podmienky na praktické vyučovanie učňov SOU
v Kňažej, zabezpečovala im praktickú výchovu a nadväzovala spoluprácu aj s vysokými
školami technického zamerania, ktorých absolventi mohli nájsť v Mibe svoje budúce
zamestnanie.
Dňa 9. novembra 2005 sa zišli predstavitelia spoločnosti Key Plastics Slovakia
v areáli závodu SEZ a. s. a otvorili tu novú výrobnú halu. Riaditeľom dolnokubínskej
pobočky sa stal Michal Gvoždiak. Key Plastik Slovakia bol výrobcom ofukovačov
a plastových dielov do automobilov rôznych značiek ako VW, Citroen, Kia Hyundai
a ďalšie. Dolnokubínska pobočka vznikla vďaka investíciám francúzskych partnerov
(70%) s americkou divíziou. Spoločnosť zamestnala 60 ľudí, do roku 2007 plánovala
zamestnať 240-270 ľudí.
Spoločnosť Tehos s.r.o. Dolný Kubín mala 47 zamestnancov. Jej hlavnou
činnosťou bola výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody. Zdrojmi tepla boli
kotolne na Brezovci, Bysterci, Banisku, ul. Obrancov mieru, Matúškovej a dve na ul.
Ťatliakovej. Spoločnosť aj v tomto roku rekonštruovala tepelné rozvody na ul.
Matúškovej, Banisku a Brezovci.
Stanica technickej kontroly STS – Team, s.r.o. v Dolnom Kubíne si pripomenula
päť rokov činnosti, ktorú začala dňa 1. januára 2000. Hlavnú pracovnú činnosť
zameriavala na technickú a emisnú kontrolu osobných a nákladných vozidiel. Technická
kontrola bola potrebná pre vydanie prepravného povolenia. Ako zvláštnu službu na
požiadanie vykonávala kontrolu obmedzovačov rýchlosti na nákladných automobiloch.
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Nový závod pribudol v bývalej ZVL otvorením prevádzky v jednej výrobnej hale
firmou VS – mont s.r.o. Pracovalo v nej 45 zamestnancov. Firma sa zameriavala na
výrobu vyklápacích nadstavieb automobilov a špeciálnych návesov na prepravu
nákladných vozidiel.
Poisťovňa ERGO a. s. otvorila kanceláriu v Dolnom Kubíne pre klientov v roku
2001. V roku 2005 sa poisťovňa zlúčila s poisťovňou ČSOB a. s. Správkyňa portfólia
a regionálna

reprezentantka

Božena

Bojkovská

v Dolnom

Kubíne

pracovala

v poisťovníctve šesť rokov a hodnotila záujem klientov o ponúkané produkty. ČSOB
Poisťovňa a.s. mala dobrú spoloprácu s ČSOB bankou v Dolnom Kubíne.
Mesto Dolný Kubín malo zastúpenie na 11. veľtrhu cestovného ruchu ITF
Slovakiatour v Bratislave. Pozornosť vyvolala informácia o práci v Euroregiónoch
Beskydy a Tatry a projektoch Turist Orava Dolný Kubín. Najväčší ohlas mala
informácia, že na Kubínsku hoľu vstúpil nový investor OFZ a. s. Tento investor v roku
2005 vybudoval sedačkovú lanovku. V roku 2005 sa mesto prezentovalo na výstavách
v Katowiciach

prostredníctvom

Žilinského

samosprávneho

kraja

a v Poznani

prostredníctvom Powiatu Žywec v stánku Euroregiónu Beskydy.
V posledný októbrový týždeň sa v poľskej Poznani konal medzinárodný veľtrh
cestovného ruchu. Medzi 700 vystavovateľmi malo zastúpenie aj mesto Dolný Kubín.
Návštevníci dolnokubínskeho stánku si mohli pozrieť propagačné materiály, pohľadnice,
mapy, publikácie o meste a regióne. Podľa informácie vedúcej dolnokubínskeho stánku
Adriany Filovej z oddelenia služieb, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Mestského
úradu v Dolnom Kubíne, Poliakov zaujímali turistické ubytovacie zariadenia, lyžiarske
strediská a cyklotrasy.
Turistická informačná kancelária sa premiestnila z Gäceľskej cesty do budovy
Mestského kultúrneho strediska, kde začala svoju činnosť v máji 2005. V pôvodnej
budove bola otvorená predajňa športových potrieb. Zisk z prenájmu mesto použilo na
prevádzku TIK. Turistická informačná kancelária poskytovala informácie o meste, Orave,
kultúrnych programoch, službách cestovného ruchu, ponúkala predaj informačných
a propagačných materiálov, pohľadníc, suvenírov a originálnych výrobkov. TIK neustále
zdokonaľovala databázu ubytovacích a reštauračných objektov, múzeí a turistických
zaujímavostí v meste a na Orave. Kontaktovala s dodávateľmi máp, výrobcami keramiky,
originálnych regionálnych výrobkov a upomienkových predmetov. V máji navštívilo
Turistickú informačnú kanceláriu v MsKS 120 ľudí, v júni 34, ale návštevnosť
zahraničných turistov stúpla hlavne v letných mesiacoch.
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Agentúra Pro Orava zostavila databázu voľných pozemkov a nehnuteľnosti pre
investorov v priemyselnej výrobe. Preskúmala lokality vo Veličnej, Oravskej Porube,
Dolnom Kubíne Kňažej a Mokradi. Podľa vyjadrenia Pavla Jackulíka najzaujímavejšia
bola lokalita v Mokradi, spĺňala kritéria pre priemyselné stavby (životné prostredie,
infraštruktúra) a bola najlepšie prístupná.
Dňa 31. marca 2005 spoločnosť Reality Center s. r. o. otvorila v Dolnom Kubíne
novú kanceláriu. Po Martine je to druhá pobočka, ktorej účelom je poskytovať kvalitné
a široké spektrum služieb hlavne zahraničným klientom. Otvorenia sa zúčastnila
konateľky Andrea Matúšová, Mária Žondová a pozvaní hostia. Slávnostný príhovor
predniesla Danica Molitorová.
Ekonomický časopis Trend udeľoval každoročne ocenenie „Poisťovňa roka“.
Poisťovňou roka 2005 sa stala Kooperatíva, a. s. V Dolnom Kubíne pracovala pod
vedením Ing. Martina Zembjaka. Mala za sebou 15 rokov činnosti. Najväčší nápor zažila
po letnom krupobití dňa 31. júla 2005. Celkovo bolo krupobitím poškodených 350
automobilov a škoda na nich s hnuteľným majetkom dosiahla viac ako 10 miliónov Sk.
Novým majiteľom hotela Park sa stala firma Oraving, s. r. o. dňa 1. októbra 2005
a hneď začala s rekonštrukciou hotela. Práce boli ukončené do konca novembra a hotel
dostal nový názov City Hotel Park. Opäť slúžil verejnosti od 16. decembra 2005. City
Hotel Park poskytoval ubytovacie a reštauračné služby. Mal 80 izieb a 4 apartmány.
Konferenčná sála bola vhodná aj pre medzinárodné konferencie a hotel ponúkal aj
relaxačné priestory (bazén, saunu, fitnes).
Pizzéria

Il

Veliéro

na

Hviezdoslavovom

námestí

sa

stala

obľúbenou

a vyhľadávanou. Pravú pizzu tu ponúkal Talian Mário Scupola z Lecce, ktorý sa do
nášho mesta priženil a podnikal tu od roku 2002. Mário predtým pracoval v reštauráciách
v Neapole, Bologni, Varese pri Miláne, vo Švajčiarsku i Amerike a mal bohaté skúsenosti
v príprave pizze a talianskych cestovín.
Pani Valika Zelinová zriadila v Dolnom Kubíne soľnú jaskyňu Valika pre chorých
i zdravých ľudí. Soľná jaskyňa pomáhala liečiť dýchacie cesty, štítnu žľazu, reumatické
ťažkosti, neurózu, stres, stavy únavy, posilňovala srdcovo-cievný systém, zažívací trakt,
urýchľovala spaľovanie tukov a spomaľovala proces starnutia. Soľné jaskyne boli
červené a biele, Zelinovci vytvorili červenú. Použili oranžovú soľ z Pakistanu, bielu
z Bieloruska, soľ z Mŕtveho mora i poľskej Wieličky. Detská lekárka MUDr. Helena
Škerlíková doporučovala detským pacientom alergikom a deťom trpiacim na sennú
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nádchu návštevu soľnej jaskyne. Jeden relaxačný pobyt v jaskyni trval 45 minút
a nahrádzal 3 dni pri mori. Doporučovalo sa absolvovať 4-5 pobytov v soľnej jaskyni.
Do módy prišlo tetovanie, stalo sa módnym hitom. Prvý tetovací salón s názvom
Oravaweb otvorili Jozef Staš a Ervín Brna. Zákazník si najprv vyberal motív, ktorý sa
ešte mohol upraviť na počítači. Potom ho vytlačili na tlačiarni a cez atramentový kopír
obrázok prekreslili na prenášací papier. Z neho sa odtlačil priamo na vysterilizovanú
pokožku. Tetovalo sa špeciálnym strojčekom s jednorázovou ihlou. Malé tetovanie stálo
cca 1000 Sk a trvalo necelé dve hodiny. Tetovanie sa odstraňovalo chirurgicky alebo
laserom.
XXIV. Kubínsky jarmok sa konal v dňoch 16.-17. septembra 2005. Súčasne
prebiehali Dni mesta Dolný Kubín, takže išlo o spojenie obchodu, zábavy, kultúry
a športu. Okrem tradičného Kubínskeho jarmoku sa konali Veľkonočné, Katarínske
a Vianočné trhy. Kubínskemu jarmoku neprialo veľmi zlé počasie – dážď a vietor a tak sa
prakticky na druhý deň (v sobotu) ani nekonal. Pre zlé počasie neprišli kupujúci, ani
trhovníci nerozkladali stánky.
Medzi nové podnikateľské subjekty v roku 2005 v našom meste patrili: IKA –
STAV, s.r.o., ItalTrad, s.r.o., Peto, s.r.o., PROFI desing, s.r.o., Quattrogas, s.r.o., Reality
Invest SK, s.r.o., RK-STAV, s.r.o., Sagacita, s.r.o., 1923 studio, s.r.o., CK MAGURA,
s.r.o., FOFO, s.r.o., G & Reality, s.r.o., Geodet Gremium s.r.o., Key Plastics Slovakia
s.r.o, G & L s.r.o., Technomol Weld, s.r.o., VETA - MED, s.r.o., OMPEX ZOLL s.r.o.,
Kardionis s.r.o., BORG Slovakia s.r.o., ZOFAJ s.r.o., MEDRAJ s.r.o., LU&RO, s.r.o.,
LEZANA s.r.o., Dr. Moravec, s.r.o., DK Ateliér s.r.o., AREX – DK s.r.o., APLS, s.r.o.,
AUTOMARKO s.r.o., Bar EURÓPA s.r.o, FOLA s.r.o., FINPORT s.r.o., NERVÍK s.r.o.,
PEGYS s.r.o., ROULAGE SK s.r.o., SEVER SK s.r.o., fi. Styrotherm, s. r. o., Panda
LSPP, s. r. o., Oliver, s.r. o., Oliver Slovakia, s. r. o., Oliver EU s. r. o., Magnareal, s. r.
o., Farba – Laky Majdiš s. r.o., V-PRO, s.r.o., Scarabeus U. C., s.r.o., Restaurante N24,
s.r.o., PaMaByD, s.r.o., Markant, s. r. o., Charus, s.r.o., Elvys Slovakia, s.r.o., ViVis
Group, s.r.o., Universal Plus, s.r.o., Unitasped, s. r.o., TBT Group, s.r.o., Tatracamp,
s.r.o., Soya Product SK, s.r.o., Skiservis Centrum s.r.o., Ronitron, s.r.o., Rekostav –
Špaglík, s.r.o., MS – stav, s.r.o., Metric Engineering, s.r.o., Meander Skipark, s.r.o.,
Lupatech, s.r.o., Slov-Rus Trade,s.r.o., Kardio-Onkológia, s.r.o., Horava, s. r.o., Dobré
okno, s.r.o.Dibdiakgeo, s.r.o., cata-Real, s.r.o. a AŤA Trading, s.r.o. Obchodná
spoločnosť Kovolpol s.r.o., fi. International group, s.r.o., FALKO, s.r.o., J.A.L.I. s.r.o.,
ORAVA Business Development s.r.o. a BMKM s.r.o. ukončili svoju činnosť.
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Dolný Kubín v Euroregióne
Dňa 13. januára 2005 zasadala v Čorštýne komisia pre športy a turistiku rady
Euroregiónu Tatry. Predseda komisie Czeslaw Borovicz pri hodnotení minulého roka
ohodnotil prácu predstaviteľov mesta Dolný Kubín ako dobrú, najmä vydarené podujatie
Dni mesta Dolný Kubín v Limanovej. Do programu 2005-2006 boli zaradené ďalšie
etapy rozpracovaných cezhraničných projektov „MiniEurópa Orava – Tatry“ v Oravskej
Porube Gäceli, zrkadlový projekt „Drevené kostoly Euroregiónu Tatry v Limanovej“ a
„Cesta okolo Tatier“. Nové programy sú „Turisticko-športové centrum Dolný Kubín“ a
„Dom spriatelených miest Dolný Kubín a Limanová“. V utorok 12. apríla 2005 sa konalo
v Liptovskom Mikuláši zasadnutie Rady Regiónu Tatry. Dolný Kubín a Oravu zastupoval
primátor Ľubomír Bláha a starosta Marián Jurina zo Zuberca.
V dňoch 4.-5. mája 2005 sa konalo v Dolnom Kubíne slovensko-poľské fórum
mládeže pod názvom „Spolu v Európe“. Usporiadal ho Euroregión Tatry, Limanovský
dom kultúry a Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne. Zišlo sa 200 zástupcov
mládežníckych organizácii a občianskych združení, z toho 50 z Poľska. Účastníci fóra
založili Radu mládeže Euroregiónu Tatry, aby sa mládež väčšmi podieľala na činnosti
Euroregiónu, miestnej samosprávy a štátnych organizácií v obidvoch krajinách. Prijali
Deklaráciu, ktorou sa prihlásili k spolupráci mládeže v rámci Euroregiónu Tatry, ale aj
celoeurópskom kontexte. Rada mala 14 členov a za predsedu bol zvolený Anton
Kulkovský z Tvrdošína. Všetky dolnokubínske stredné školy mali možnosť zúčastniť sa
programu slovensko-poľského fóra mládeže v MsKS a vystúpiť s príspevkom.
Za oblasť cezhraničnej spolupráce Intereg III A zodpovedalo Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja SR. Pretože cezhraničná spolupráca sa dotýkala aj Žilinského
samosprávneho kraja, bola podpísaná dohoda medzi MV a RR SR a ŽSK o podpore
podnikania v oblasti partnerstva s poľskou stranou. V zmluve sú stanovené nielen
podmienky spolupráce a akým dielom bude slovenská a poľská strana prispievať ale aj to,
že ministerstvo a Vyšší územný celok v Žiline budú spoločne posudzovať projekty
týkajúce sa prihraničných oblastí. Predseda ŽSK Jozef Tarčák menoval Jána Kapalu do
funkcie predsedu poradného výboru pre Intereg III A t. j. pre slovensko-poľskú
spoluprácu v oblasti štrukturálnych fondov.
Dňa 17. augusta 2005 sa v Novom Targu uskutočnilo zasadnutie Rady Euroregiónu
Tatry. Rokovalo sa o projektoch financovaných z programu Intereg III A. V stredu 7.
septembra 2005 sa v Kežmarku uskutočnilo zasadnutie Rady Združenia Regiónu Tatry.
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Rokovanie sa týkalo projektov podporovaných z fondov Európskej únie Phare a z fondu
MV RR SR. Z Dolného Kubína sa zúčastnili František Jedinák a Vladimír Medzihradský,
autor projektu z oblasti cestovného ruchu „Cesta okolo Tatier“. Dňa 12. októbra 2005
zasadala rada Regiónu Tatry v Roháčoch na chate Primula. Z Dolného Kubína sa
zúčastnil primátor mesta Ľubomír Bláha, František Jedinák z Agentúry regionálneho
rozvoja Sever a Vladimír Medzihradský, člen komisie športu a cestovného ruchu

Nezamestnanosť
Na začiatku roka 2005 bola miera nezamestnanosti v Dolnokubínskom okrese
14,71% (z 18714 ekonomicky aktívneho obyvateľstva). V Námestovskom okrese bola
miera nezamestnanosti 11,25% a v Tvrdošínskom 11,74%. V meste Dolný Kubín bolo
1138 nezamestnaných, t.j. 11,5%. K 31. máju 2005 poklesla miera nezamestnanosti
v meste Dolný Kubín na 10,35%, uchádzačov o zamestnanie bolo 972, z toho 471
občanov malo nad 40 rokov. V júni 2005 bola miera nezamestnanosti v Dolnokubínskom
okrese 12,04 %. K 30. septembru 2005 bolo v Dolnom Kubíne 978 uchádzačov
o zamestnanie s trvalým pobytom v Dolnom Kubíne. Pri počte 9380 ekonomicky
aktívnych obyvateľov mesta to predstavovalo mieru nezamestnanosti 10,4 %. Z 978
uchádzačov o zamestnanie bolo 522 žien, 456 mužov a 88 absolventov škôl.
Vzdelanostná úroveň nezamestnaných bola nasledovná: 62 s vysokoškolským vzdelaním,
17 s vyšším, 378 so stredoškolským maturitným, 377 vyučených a 144 so základným
vzdelaním alebo neukončeným základným vzdelaním. Dňa 31. decembra 2005 bolo
v meste Dolný Kubín 959 nezamestnaných. Pri počte 9380 ekonomicky aktívnych
obyvateľov mesta to predstavovalo mieru nezamestnanosti 10,2 %.
Z celkového

počtu

959

nezamestnaných

v Dolnom

nezamestnaných do 3 mesiacov, 191 nezamestnaných

Kubíne

bolo

224

do 6 mesiacov, 130

nezamestnaných do 12 mesiacov, 138 nezamestnaných do 24 mesiacov a 276
nezamestnaných do 24 mesiacov. Podľa cieľových skupín 473 nezamestnaných bolo
mužov, 486 nezamestnaných žien, 62 nezamestnaných so zdravotným postihnutím a 72
nezamestnaných absolventov škôl. Podľa vzdelania 154 nezamestnaných malo základné
vzdelanie, 341 nezamestnaných bolo vyučených (absolventi učňovskej školy), 343
stredoškolákov v maturitou, 20 s vyšším vzdelaním a 46 vysokoškolákov. Podľa veku 34
nezamestnaných bolo do 19 rokov, 243 nezamestnaných od 20 do 29 rokov, 207
nezamestnaných od 30 do 39 rokov, 284 nezamestnaných od 40 do 49 rokov, 191
nezamestnaných nad 50 rokov.
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Medzi najväčších zamestnávateľov obyvateľov Dolného Kubína a okolia patrili:
SEZ a. s. – 382 zamestnancov, Glacier Slovakia, a. s. – 314, Elkop s. r. o. – 254, Miba
Slovakia s. r. o. – 252, Severoslovenské vodárne a kanalizácie – 170, Utilux s. r. o. 152,
Ján Matis Dolný Kubín – 140, Metalsint s. r. o. – 140, North Slovakia Camion – 129,
Správa a údržba ciest – 115, Scame Slovakia s. r. o. – 105, Slovlepex, s. r. o. 95, Dana
Fluid Products Slovakia, a.s. - 81, Okresné výrobné družstvo – 68, Hydroekol s. r. o. –
67, Technické služby – 66, Oraving, s. r. o. – 65, Tehos, s.r.o. – 63, Subrimex, s.r.o. – 55,
ITOSS, s.r.o. – 47, I.M.P.-A., s.r.o. – 46, ZTS Geotherm – 39, Kajo Metal s.r.o. – 39,
Primalex Slovakia, s.r.o. – 32, Regionálna vetrinárna a potravinárska správa – 28, Trides,
s.r.o. – 28, MOBI – transport, s.r.o. – 27, Oravan družstvo – 25, Sunsoft plus, s.r.o. – 25,
Fontána, a.s. – 23, Oravská galéria – 23, Kobit – SK, s.r.o. - 21, JPVK SROS, s.r.o. – 21,
STROJSROS s. r. o. – 17 a Rekostav s. r. o. – 16. Elkop, s. r. o. zvýšil počet
zamestnancov do septembra 2005 o 80, takže zamestnával 333 ľudí.
Jeden z najväčších zamestnávateľov OFZ, a. s. Istebné prepustil 257 zamestnancov
(27%) k 1. júlu 2005, lebo ukončil výrobu v Istebnom. Hovorca OFZ Milan Kupec
uviedol, že dochádza k obmedzeniu výroby ocele u odberateľov. Nová huť Ostrava
obmedzila výrobu na 50%.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) v Dolnom Kubíne realizoval od
februára 2005 pre nezamestnaných nový projekt pod názvom „Nové možnosti“,
zameraný na rozšírenie poskytovania súboru kvalitných informačných a poradenských
služieb s dôrazom na individuálny prístup a zámerom zvýšiť zamestnanosť. Pracovníci
pomáhali záujemcom o prácu vyhľadávať zamestnanie na Slovensku i v štátoch
Európskej únie. Do konca apríla 2005 sa do projektu zapojilo 60 nezamestnaných. Cez
útvar Eures si našlo prácu 166 ľudí. Najviac záujemcov o prácu v zahraničí bolo do
Českej republiky. Sezónne na jednoročné pracovné zmluvy odišlo do SRN 98 osôb, ktoré
sa

uplatnili

v hotelových

a reštauračných

službách,

poľnohospodárstve

a opatrovateľských službách. Vo Veľkej Británii a Írsku našli klienti Eures pracovné
uplatnenie v potravinárskom priemysle, opatrovateľských, reštauračných a hotelových
službách. Ďalším projektom (od decembra 2004 do februára 2005) financovaným
európskym sociálnym fondom bol projekt „Krídla pre zajtrajšok“. Jeho cieľom bola
okamžitá aktivácia pre umiestnenie na trhu práce krátkodobo nezamestnaných
uchádzačov. Riadením tohto projektu bola poverená Martina Mikulová.
ÚPSVR podporoval začínajúcich podnikateľov, ktorí vytvorili pracovné miesta.
Príspevky boli zo štátneho rozpočtu a Európskeho sociálneho fondu. V roku 2005 začalo
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podnikať s pomocou uvedeného príspevku 81 občanov mesta v stavebníctve, remeslách a
účtovníctve. Vytvorili 16 pracovných miest, z toho 6 pre občanov so zdravotným
postihnutím a 3 miesta pre pracovných asistentov pre občanov so zdravotným
postihnutím pracujúcich v chránených dielňach. Absolventskú prax vykonávalo 83
absolventov škôl u 25 zamestnávateľov v Dolnom Kubíne. Na vzdelávanie pre trh práce
v roku 2005 nastúpilo 225 občanov mesta. Aj mladí ľudia sa mohli uchádzať o podporu
v podnikaní. Absolventi škôl, ktorí sa rozhodli podnikať ako živnostníci, mohli dostať
z úradu práce príspevok na podnikanie vo výške 76 tisíc Sk.
Počas roka 2005 pracovalo pre mesto každý mesiac 116 nezamestnaných, z toho
okolo 70 pri čistení a údržbe verejných priestranstiev. Okrem čistenia dolnokubínskych
sídlisk a mestských častí robili nezamestnaní pomocné a upratovacie práce v materských
školách, podieľali sa na drobných stavebných prácach a administratívnych prácach pre
mesto. Celkom sa aktivačných prác v meste zúčastnilo 195 občanov pri zveľaďovaní
životného prostredia a ďalších 68 vykonávalo tzv. dobrovoľnícke práce u 15 právnických
a fyzických osôb, konkrétne v NsP, domove dôchodcov, základných školách, materských
školách, mestskom kultúrnom stredisku, občianskych a záujmových združeniach.

Poľnohospodárstvo, záhradkárstvo, potravinárstvo, veterina
Vstupom Slovenska do Európskej únie naši farmári mohli dostať dotácie na rozvoj
svojich poľnohospodárskych fariem. Prvýkrát im dotácie boli vyplatené v období od
decembra 2004 do konca marca 2005. V roku 2005 regionálne pracovisko
Pôdohospodárskej platobnej agentúry v Dolnom Kubíne prijímalo žiadosti o dotácie aj
z Liptova. Napríklad výška podpory na 1 ovcu alebo 1 kozu bola 17 eur, pričom farmár
ich musel chovať aspoň 10 kusov. V prípade kráv bola podpora vo výške 5000 Sk na 1
kus, podmienkou bol chov aspoň 3 kráv. Pôdohospodárska platobná agentúra v Dolnom
Kubíne pod vedením Ing. Jána Feju udelila 250 farmárom prémiové práva na požadovaný
počet zvierat. Farmári mali požiadať o dotácie do 15. júla, bolo ich 850 z Oravy aj
Liptova. Pôdohospodárov, ktorí požiadali o dotácie, čakal väčší počet kontrol než
doposiaľ. Novinkou je snímanie cez satelit. Vyskytol sa prípad, keď dva rôzne subjekty
žiadali o podporu na jednu plochu, alebo jeden farmár pestoval miesto miešanky trávu.
Vstupom Slovenska do EÚ vzrástla úloha Štátnej veterinárnej a potravinárskej
správy, čo sa týka kontroly bezpečnosti domácich aj dovážaných potravinových
výrobkov. Kontrolu v Dolnokubínskom okrese zabezpečovali inšpektori Regionálnej
veterinárnej a potravinovej správy v Dolnom Kubíne pod vedením riaditeľa MVDr. Petra

24
Čulena. Vykonávali dozor pri výrobe mäsových i mliečnych výrobkov. 20 inšpektori
mali na starosti 450 predajní potravín a počas roka vykonali okolo 1000 kontrol. Po roku
1990 vzniklo množstvo tzv. garážových predajní, kde bol tovar sústredený v jednej
miestnosti a chýbali kvalitné skladovacie priestory, hygiena i dostatok vody. Veterinárna
a potravinová správa zabezpečovala aj rýchly výstražný systém, ktorý umožňoval včas
stiahnuť z predaja závadný výrobok. Napríklad medzi 16. a 24. marcom 2005 inšpektori
RVPS v Dolnom Kubíne zakázali predaj 31 kg potravín v 12 väčších obchodoch.
Choroba šialených kráv a jej výskyt v slovenských chovoch viedli k veterinárnym
opatreniam, medzi ktoré patril zákaz porážok hovädzieho dobytka staršieho ako pol roka.
Tento zákaz bol zrušený v roku 2005, ale ak išlo o dobytok starší ako 30 mesiacov, musel
chovateľ rizikový materiál (hlavu a chrbticu) odovzdať do kafilérie. Na Orave bolo
evidovaných okolo 3000 drobných fariem.
Dňa 6. júna 2005 sa v Mestskom kultúrnom stredisku konal celooravský snem
záhradkárov. Prítomní zvolili delegátov na VIII. zjazd Slovenského zväzu záhradkárov
do Nitry. Snemu v Dolnom Kubíne sa zúčastnil aj republikový tajomník Juraj Korček,
účasť Oravcov bola 72%. Všetkých najviac zaujímala problematika vysporiadania
vlastníctva k pozemkom

v záhradkárskych osadách. Vo voľbách zvolili 7- členné

predstavenstvo a za predsedu opäť zvolili Štefana Moľu. Tajomníčkou SZZ sa stala Eva
Stolárová a podpredsedom Marián Pyszko.
V dňoch 13.-14. októbra 2005 sa v MsKS v Dolnom konala tradičná celooravská
výstava jabĺk. Odborná porota posudzovala 119 vzoriek najkrajších plodov zo záhrad
občanov. Piaty ročník výstavy pripravil Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov
v Dolnom Kubíne. Prvé miesto získal pestovateľ Ladislav Pecháček z Kňažej, druhé Juraj
Sabo z Dolného Kubína a tretie Dušan Adamec z Nižnej.
Pani Helena Kozáčiková pestovala bananovník vo svojom byte päť rokov, kým
získala plody. Zasadila 30 cm sadeničku a dopestovala v črepníku banány. Pred dvoma
rokmi si kúpila balíček kávy, v ktorom našla dve zelené semiačka. Zasadila ich
a podobným spôsobom v bytových podmienkach pestuje kávovník.

Školstvo, vzdelávanie
Dolný Kubín mal šesť základných škôl, z toho ZŠ A. Radlinského bola cirkevná,
ostatné - ZŠ Kňažia, ZŠ M. Kukučína, ZŠ J. Matúšku, ZŠ M. Hattalu a ZŠ Nemocničná
boli mestské školy, ich zriaďovateľom bolo mesto Dolný Kubín. ZŠ Kňažia mala 14
tried, 33 zamestnancov, z toho 17 pedagogických a 5 výchovných. Škola sa zameriavala
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na demokratický charakter riadenia, výchovy, vzdelávania, rozvoj športu (futbal a tenis)
a rozšírenú športovú prípravu. Žiaci s učiteľmi vydávali časopisy Ahoj a Oriešok,
pripravovali relácie do školského rozhlasového vysielania, mali žiacku knižnicu (3692
zväzkov). Počítačová učebňa bola vybavená 16 počítačmi. Škola bola zapojená do
projektov: Škola podporujúca zdravie, Otvorená škola – Infovek, Infovekáčik, Modré
z neba, Strom života a Lego – dacta. Medzi aktivity žiakov patrili besedy na aktuálne
témy, výchovné koncerty, divadlo ZA, exkurzia do Osvienčimu, lesnícka expozícia,
juniáles pre deti, vianočný program pre rodičov, predaj vlastných výrobkov na
Kubínskom jarmoku, internetová kaviareň, kultúrne programy pre rodičov a verejnosť.
Na škole pracovalo 17 záujmových útvarov. Z 305 žiakov prospelo 302, 26 žiaci dostali
pochvalu, 3 pokarhanie.
ZŠ M. Kukučína mala 36 tried, 84 zamestnancov, z toho 48 pedagogických a 10
výchovných. Škola sa zameriavala na rozšírenú športovú prípravu, tvorivo humánne
vzdelávanie, vytvorenie školy ako centra vzdelávania, športu, kultúry (Otvorená škola),
zvýšenie kultúry školy, imidžu prostredníctvom marketingového prístupu. Škola
vydávala časopis „Mladé letá“, pôsobil tu divadelný súbor Kukučín, žiaci sa zapájali do
zberu druhotných surovín. Medzi aktivity žiakov patrili podujatia: Varí vám to, púšťanie
šarkanov, besedy na aktuálne témy, miniolympiáda ŠKD, juniáles, spevácka súťaž
Superstars, maľovanie na sklo, európsky týždeň boja proti drogám, exkurzia do
Mochoviec a planetária. Škola bola zapojená do projektov: Otvorená škola – Infovek, šport, Krok za krokom, Modré z neba, živá príroda, Škola podporujúca zdravie, chránené
pracovisko. Medzi aktivity školy na verejnosti patrili: Európsky deň rodičov a žiakov,
akadémia Ruka v ruke, rodičovský ples, výstava na Kubínskom jarmoku, výstava
v Dome dôchodcov, spolupráca s Domom opatrovateľskej služby, Klubom dôchodcov,
občianske združenie Kukučínka, školský internetový klub so službami aj pre verejnosť.
Na škole pracovalo 61 záujmových útvarov. Z 816 žiakov prospelo 809, 163 dostali
pochvalu a 42 pokarhanie.
Dňa 26. januára 2005 bola slávnostne skolaudovaná prístavba školy – telocvičňa
a 12 šatní, ktorej výstavba trvala 14 rokov.
ZŠ J. Matúšku mala 25 tried, 66 zamestnancov, z toho 38 pedagogických
pracovníkov a 7 výchovných. Škola sa zameriavala na rozšírené vyučovanie cudzích
jazykov, rozvoj osobnosti žiaka, edukačný program „Deväť stupňov k métam“, edukáciu
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, rozvoj osobnosti žiaka –
rozvoj životných zručností, výchova pre prax. Škola vydávala časopis Kohútik, školské
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fotonoviny, organizovala podujatie Deň jazykov Babylon, na škole bola žiacka knižnica a
žiaci vytvárali výrobky pre možný predaj. Medzi aktivity žiakov patrili vedecká
konferencia na tému „Vznik a vývoj vesmíru“, prezentácia modelov atómov, čitateľské
kreslo, Deň v Európe, environmentálne minimum, putovanie za slncovým koňom,
panáčik pre utečencov, služby špeciálneho pedagóga a besedy na aktuálne témy. Škola
bola zapojená do projektov: Konto Orange, Otvorená škola – šport, Infovek, šport –
sústredenie s paraolympionikmi, dobrovoľnícky program a Rodičia škole. Medzi aktivity
a služby školy verejnosti patrili: akadémia pre rodičov pod názvom „Len pre vás“, na
kolesách proti rakovine, program Deň otvorených dverí v počítačovej učebni pre
verejnosť, poskytnutie priestorov pre Univerzitu tretieho veku, divadelné predstavenie
pre deti materských škôl, poskytovanie možnosti stravovania dôchodcov v školskej
jedálni. Na škole pôsobilo 24 záujmových útvarov. Zo 632 žiakov prospelo 624, 196
dostali pochvalu, 21 pokarhanie.
ZŠ Nemocničná mala 16 tried, 36 zamestnancov, z toho 24 pedagogických a 1
výchovného. Škola sa zameriavala na klasickú výuku, edukáciu žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími

potrebami

a informačno-komunikačnú

technológiu.

K mimoškolským aktivitám žiakom patril zber druhotných surovín, podujatia „Správaj sa
normálne“, projekt Občan, výchovné koncerty, Letom rozprávkovým svetom, Peer
program a služby špeciálneho pedagóga. Škola bola zapojená do projektu Otvorená škola
– Infovek. Na škole bolo školiace centrum IKT pre učiteľskú verejnosť i materské školy.
Na škole bolo 26 záujmových útvarov. Z 380 žiakov prospelo 360, 76 dostali pochvalu,
26 pokarhanie.
ZŠ M. Hattalu mala 18 tried, 40 zamestnancov, z toho 25 pedagogických a 4
výchovných. Škola sa zameriavala na zavádzanie moderných informačných technológií,
regionálnych, národných i medzinárodných projektov. Medzi aktivity žiakov patril:
projekt Občan, Cesta, hlasné čítanie, Peer program, Deň Európy, Lego – Dacta,
predstavenie iluzionistov, vianočný trojboj a súťažno-zábavné kvízy. Škola bola zapojená
do projektov: Orange, Scrabble, spolupráca s poľskou školou, Otvorená škola – Infovek,
Škola podporujúca zdravie. Medzi mimoškolské aktivity žiakov patrili podujatia:
Rozprávková škola, školský časopis Ihla, ľudové tradície - tkanie kobercov, folklórny
súbor Kolovrátok, divadelný súbor Čertík, náučný chodník listnatých a ihličnatých
drevín, letná učebňa, čarovné pero a detský čin roka. Medzi služby verejnosti patrila
akadémia pre rodičov, juniáles (3. ročník), stravovanie študentov Strednej zdravotníckej
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školy. Na škole bolo 26 záujmových útvarov. Prospelo všetkých 378 žiakov, 101 dostali
pochvalu a 17 pokarhanie.
Školský rok 2005/2006 bol posledným na Základnej škole Nemocničná v Dolnom
Kubíne. Počet žiakov v meste neustále klesal a zriaďovateľ Mestský úrad v Dolnom
Kubíne rozhodol o zrušení uvedenej školy v rámci racionalizačných opatrení na úseku
školstva v meste. Tabuľka ukazuje klesajúci počet žiakov a naplnenosť škôl v percentách:
Škola
ZŠ Kňažia
ZŠ M. Kukučína
ZŠ J. Matúšku
ZŠ Nemocničná
ZŠ M. Hattalu
Spolu:

kapacita
370
955
650
900
468
3343

počet žiakov
274
801
630
326
375
2406

% naplnenosti
74 %
84 %
97 %
36 %
80 %
72 %

Začiatkom februára 2005 sa na dolnokubínskych základných školách uskutočnilo
testovanie žiakov 9. ročníka z materinského jazyka a matematiky. Výsledky monitoru
ukazuje tabuľka. Z mestských škôl sa 86 žiakov, končiacich ZŠ, hlásilo na gymnázium,
142 na stredné odborné školy, 48 na SOU (4-ročné), 50 na SOU (3-ročné), 22 na
osemročné gymnázium a 4 na bilingválne gymnázium.
Škola
ZŠ Ul. M. Hattalu
ZŠ Ul. Nemocničná
ZŠ J. Matúšku
ZŠ M. Kukučína
ZŠ Kňažia
ZŠ A. Radlinského

matematika
66,5 %
58,4 %
72,8 %
71,4 %
56,1 %
63,2 %

slovenský jazyk
77,2 %
64,4 %
72 %
73,2 %
65,8 %
69,4 %

Dňa 13. apríla sa na ZŠ Nemocničnej konalo regionálne kolo vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“, ktoré tradične pripravilo Okresné osvetové stredisko v Dolnom
Kubíne. Zúčastnilo sa 38 žiakov z dvanástich oravských škôl. V porote rozhodovali
hvezdári zo Žiliny a Podbiela. Znalosti z astronómie sa skúšali v troch kategóriách.
Medzi úspešných riešiteľov patrili Juraj Šimek z Gymnázia P.O.H v Dolnom Kubíne,
Samuel Mahút zo ZŠ A. Radlinského v Dolnom Kubíne, Matúš Pánik zo ZŠ A.
Radlinského v Dolnom Kubíne a Peter Svrček z gymnázia v Dolnom Kubíne. Postúpili
do krajského kola súťaže. Súčasťou programu bolo aj vyhodnotenie oravskej výtvarnej
súťaže “Vesmír očami detí“, do ktorej žiaci z 25 oravských škôl zaslali 253 prác. Do
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celoslovenského

kola

tejto

výtvarnej

súťaže

postúpili

práce

nasledovných

Dolnokubínčanov: Michala Macáka (MŠ Obrancov mieru DK), Zuzany Kršákovej (ZŠ
M. Hattalu DK), Zuzany Kurucovej (ZUŠ I. Ballu DK), Adama Hubčíka (ZUŠ I. Ballu
DK), Petry Lindnerovej (ZUŠ I. Ballu DK), Dariny Povalovej (ZUŠ I. Ballu DK),
Angeliky Fogašovej (ZUŠ I. Ballu DK), Alexandry Škvarkovej a Lenky Terenovej (ZUŠ
I. Ballu DK). V krajskom kole súťaže „Čo vieš o hviezdach?“ v dňoch 12.-13. mája 2005
vo Hvezdárni Žilina si úspešne počínali Dolnokubínčania vo svojich kategóriách: Juraj
Šimek (1.), Samuel Mahút (5.), Peter Svrček (2.). Juraj Šimek a Peter Svrček postúpili do
celoslovenského kola v Hurbanove.
Spoločnosť mc.edu, s.r.o. v spolupráci s asociáciou projektu Infovek začala
s realizáciou vzdelávania učiteľov v rámci projektu školení „Vzdelávanie učiteľov
v oblasti práce a využitia informačno-komunikačných technológií (IKT) v práci učiteľa –
Projekt informatizácie regionálneho školstva (PIRŠ)“. V rámci tohto projektu v priebehu
roka 2005 organizovali školenia v školiacom stredisku na ZŠ Nemocničnej pod vedením
akreditovaných lektoriek Mgr. Daniely Facunovej a Mgr. Evy Smolkovej pre všetkých
učiteľov ZŠ. Dňa 14. januára 2005 sa začalo 14 učiteľov zdokonaľovať v práci
s počítačom. Do vzdelávania sa prihlásili všetci učitelia. Okrem toho sa 10 pedagógov zo
ZŠ Nemocničnej prihlásilo na kurz anglického jazyka, vyučovala ich p. učiteľka
Bezegová.
Základná škola Kňažia si pripomenula 40. výročie svojho vzniku. Na školskej
slávnosti riaditeľka Dáša Badáňová informovala o histórii školy. Primátor mesta ocenil
prácu učiteľov školy. Jej význam bol aj v tom, že integrovala vidiecke deti. Žiaci úspešne
reprezentovali školu. Na slávnosť pripravili kultúrny program. Školu navštevovalo 305
žiakov, z toho 50 predškolákov a vyučovalo 26 pedagógov.
Mimoriadne silné krupobitie dňa 31. júla 2005 veľmi poškodilo strechu ZŠ Kňažia.
Miestami ju prederavilo. Riaditeľka Dáša Badáňova napísala list premiérovi Mikulášovi
Dzurindovi, v ktorom ho žiadala o finančnú pomoc. Premiér pridelil základnej škole 850
tisíc Sk na opravu strechy. Dňa 11. novembra 2005 cestou po Orave zavítal predseda
vlády Mikuláš Dzurinda do školy v Kňažej, aby si osobne pozrel, ako škola využila
pridelené peniaze. Žiaci materskej školy v krojoch zatancovali premiérovi dva tančeky,
zaspievali, nasledovala beseda v učiteľskom zbore, fotografovanie a zápis do školskej
kroniky. Keď sa občania Kňažej dozvedeli, že v škole je predseda vlády SR, prišli do
školy a beseda pokračovala. Premiéra Mikuláša Dzurindu sprevádzal MUDr. Peter Šulej,
poslanec mestského zastupiteľstva za SDKÚ.
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Základná škola Janka Matúšku pripravila v rámci edukačného projektu podujatie
„Deň v Európe“, ktoré začalo 31. mája 2005. Každá trieda pripravila dekoráciu, ktorou
predstavila niektorý európsky štát. Napríklad v 9. A triede bola o Rakúsku, spolkovej
krajine s hlavným mestom Viedeň. Prváčikovia z 1. C predstavili Slovensko. Škola má 25
tried a rovnaký je počet štátov v Európe, tak losovaním dostali triedy jednotlivé štáty.
Celoškolský výchovno-vzdelávací projekt bol spracovaný naozaj veľmi vhodnou formou,
zrozumiteľnou deťom, návštevníkom jednotlivých krajín, ktoré postupne so svojimi
triedami navštevovali. Všade bolo plno obrázkov, básničiek, piesní v cudzích jazykoch,
ktoré sa deti učia.
V Základnej škole Janka Matúšku za prítomnosti primátora mesta Ľubomíra Bláhu
a vedúcej odboru školstva mestského úradu Márie Dudákovej otvorili dňa 22. novembra
2005 internetovú čitáreň v školských priestoroch (bývalej školskej bytovke), ktorá mala
slúžiť nielen škole aj ostatnej verejnosti dvakrát v týždni za symbolických 15 Sk.
Riaditeľka školy Mária Andrisová informovala, že ide o aktivitu v rámci projektu
„Otvorená škola“. Pri zriaďovaní internetovej čitárne s 5 počítačmi pomohlo občianske
združenie Kohútik, Združenie rodičov a priateľov školy, sponzori i finančné prostriedky
získané za zbery druhotných surovín.
Žiaci 7. B triedy ZŠ J. Matúšku sa v máji 2005 rozhodli pre dobrý skutok.
Zozbierali všetky hračky, ktoré nepotrebovali, do troch vriec a dňa 12. mája ich zaniesli
na detské oddelenie NsP, aby sa malí pacienti mali s čím hrať počas pobytu v nemocnici.
Hračky prevzala primárka MUDr. Mária Lalinská, žiakom poďakovala a ukázala im
počítačovú miestnosť, ktorá slúžila pacientom ako herňa. Keď sa žiakov pýtala, koľkí
boli už v nemocnici ako pacienti, prihlásila sa polovica žiakov.
ZŠ M. Kukučína v Dolnom Kubíne uskutočnila dňa 15. decembra 2005 tradičné
podujatie slávnostnú školskú akadémiu pre rodičov, starých rodičov a deti pod názvom
„Ruka v ruke“. Divadelná sála mestského kultúrneho strediska bola plná, program
pozostával z 10 čísel, v ktorom účinkovalo okolo 200 detí. V programoch rezonovali
Vianoce, žiaci predviedli pásmo kolied a vinšov. Vystúpil folklórny súbor, žiaci spievali,
tancovali, predviedli scénky, pantomímu, módnu prehliadku, úryvok z muzikálu Mrázik,
pesničky zo Superstars. Program nacvičili s deťmi učiteľky Jaroslava Ľorková, Erika
Zvadová, Mária Raffajová, Lenka Durajová, Lýdia Jurčová, Jana Grobarčíková, Michal
Tomáš, Viera Brnčalová, Renáta Tomagová, Božena Nosková a Dana Teličáková.
Dňa 5. septembra 2005 začal na Cirkevnej základnej škole A. Radlinského
v Dolnom Kubíne už 14. školský rok. Do školských lavíc zasadlo 357 žiakov, z toho 26
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prvákov. Pedagogický zbor posilnil vdp. Kaplán Viktor Pardel, ktorý sa okrem výučby
náboženskej výchovy venoval aj duchovnému rastu učiteľov v rámci pravidelných
duchovných obnov. Niektorí žiaci školy dosahovali vynikajúce úspechy a reprezentovali
školu na rôznych súťažiach a olympiádach. Na okresnom kole matematickej olympiády sa
dobre umiestnili Katka Brisudová (3.), Mária Zgrebňáková (3.), Mojmír Majdiš (2.), na
krajskom kole matematickej olympiády Mojmír Majdiš (1.). Do okresného kola
Pytagoriády sa dostalo 5 žiakov, Samuel Mahút bol 5. a Dominika Uhričíková 5.
V okresnom kole fyzikálnej olympiády bol Ján Fačko 2. a Martin Nemček 3. V okresnom
kole chemickej olympiády bol Mojmír Majdiš 2. a Kamila Štyráková 4. V celoslovenskej
súťaži v prednese poézie pod názvom „Báseň 2005“ sa Peter Hrivnák umiestnil na 1.
mieste. V atletickej súťaži „Skokanská žiacka latka“ sa Veronika Štyráková umiestnila na
1. mieste a v lyžiarskej súťaži „Obrovský slalom o pohár primátora mesta Dolný Kubín“
sa Veronika Štyráková umiestnila na 2. mieste. Do školského kola geografickej
olympiády sa zapojilo 48 žiakov ročníkov 5.-9., z toho 37 boli úspešní riešitelia a 8
postúpili na okresné kolo, na ktorom Kamila Štyráková, Katarína Janoťáková a Samuel
Mahút sa umiestnili na 1. mieste, na 2. mieste sa umiestnili Katarína Brisudová, Veronika
Štyráková a Magdaléna Ružvoňová. V krajskom kole geografickej olympiády bol
úspešný Samuel Mahút (2.), Magdaléna Ružvoňová bola 7. a Katarína Janoťáková 8.
V súťaži „Mladý moderátor Oravy“ Samuel Mahút sa umiestnil na 1. mieste a postúpil do
krajského kola súťaže Sárova Bystrica. V recitačnej súťaži pod názvom „A slovo bolo
u Boha“ Samuel Mahút sa umiestnil na 3. mieste. Školského kola recitačnej súťaže
Hviezdoslavov Kubín sa zúčastnilo 32 žiakov, do okresného kola postúpili Andrej Štyrák,
Veronika Štyráková a Zuzana Kormaňáková a v okresnom kole Andrej Štyrák sa
umiestnil na

1. mieste a Veronika Štyráková na 4. Na krajskom kole súťaže

Hviezdoslavov Kubín sa Andrej Štyrák umiestnil na 1. mieste. Súťaže v recitácii
rozprávok pod názvom „Rozprávkové vretienko“ sa v okresnom kole zúčastnila Lucia
Podstrelená. Adriana Fedorová zvíťazila v okresnej speváckej súťaži „Slávik Slovenska“
a postúpila do krajského kola. Družstvo mladých zdravotníkov školy v zložení Lenka
Diškancová, Magdaléna Ružvoňová, Martina Parciová, Mária Nemčeková a Alenka
Žákovičová sa zúčastnilo súťaže „Hliadok mladých zdravotníkov“ a umiestnilo sa na 3.
mieste. Súťaže „Slovenského pohára v biatolone“ sa zúčastnili Alžbeta Majdišová
(umiestnila sa na 2. a 2. mieste), Henrich Lonský (2.,4.), Pavol Podstrelený (6.,1.), Lucia
Podstrelená (5.,6.) a Jakub Lonský (5.,4.). Na majstrovstvách Slovenska v behu na
lyžiach reprezentovali školu Rafael Lonský, Veronika Kytková a Braňo Kuhajda. V
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regionálnych lyžiarskych pretekoch v Zuberci sa na popredných miestach umiestnili
Silvia Ďurotová, Pafael Lonský, Jakub Lonský, Alžbeta Majdišová, Lucia Podstrelená,
Patrik Šoch, Pavol Podstrelený, Žaneta Podstrelená a Ľuboš Florek. V atletickej súťaži
pod názvom „Najzdatnejší siedmaci“ družstvo dievčat obsadilo 2. miesto a družstvo
chlapcov 6. miesto. V jednotlivých disciplínach najlepšie výsledky dosiahli Alžbeta
Majdišová (ľah-sed) a Veronika Štyráková (hod medicimbalom, skok do diaľky
a trojskok z miesta).
Cirkevná základná škola A. Radlinského bola zapojená do projektov pod názvom
„Digitálni Štúrovci“, „Integrovaní žiaci“ (žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami), „Lego“, „Integrácia zdravotne postihnutých detí“ a „Školské stredisko
záujmovej činnosti“.
Pri príležitosti Dňa matiek CZŠ zorganizovala výtvarnú súťaž „Moja mama“. Do
súťaže sa zapojilo 123 žiakov ročníkov 1.-4. a porota medzi najúspešnejšie vybrala práce
žiakov Alžbety Gogolákovej, Maroša Orsáka, Paulíny Valekovej, Márie Vráblovej,
Mareka Tuturu, Martiny Babinskej, Samuela Lasoka, Ľubomíra Hunčagu a Michala
Hešku. Žiaci CZŠ pripravili pre mamičky kultúrny program v MsKS na druhú májovú
nedeľu, v tomto školskom roku už po 14-krát. Deti spievali, recitovvali, tancovali a
predviedli scénky.
Medzi významné návštevy na škole patrila návšteva ThLic. Františka Trstenského,
bývalého dolnokubínskeho kaplána, ktorý študoval na fakulte biblických vied
a archeológie v Izraeli a v súčasnosti pôsobí ako asistent na Teologickej fakulte
v Spišskom Podhradí. Pútavým spôsobom hovoril o izraelskej krajine, zvykoch,
náboženstve, svojom štúdiu i zážitkoch. Priniesol aj niekoľko predmetov, ktoré používajú
židovskí veriaci. Otázok zo strany publika bolo neúrekom.
Deň 16. marec 2005 môžeme označiť ako deň spisovateľov na Orave v mesiaci
knihy. Podujatie pripravila Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne.
V Strednej zdravotnej škole besedoval básnik Peter Mišák, šéfredaktor Slovenských
národných novín. V Základnej škole M. Kukučína vystúpil poét a autor pre deti Anton
Straka. V dolnokubínskom gymnáziu sa predstavili prozaik Michal Horecký, riaditeľ
vydavateľstva Knižné centrum Žilina, humorista a básnik Milan Lechan, redaktor
vydavateľstva Knižné centrum Žilina a spisovateľ (poviedkár) Milan Gonda, riaditeľ
Oravskej knižnice v Dolnom Kubíne. Do Tvrdošína zavítali Tomáš Winkler, Igor Válek
a Konštantín Horecký.
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Slovenský červený kríž usporiadal dňa 19. mája 2005 na futbalovom štadióne
v Dolnom Kubíne

súťaž hliadok mladých zdravotníkov a družstiev prvej pomoci

mladých. Rozhodcovia pod vedením MUDr. Evy Majchrákovej hodnotili úroveň
poskytnutia prvej pomoci, pričom poranenia boli vyznačené na figurantoch. Mladí
zdravotníci museli vedieť poskytnúť umelé dýchanie a masáž srdca. Test opäť preveril
vedomosti súťažiacich o červenom kríži a zdravotníctve, v prípade žiakov základných
škôl aj o liečivých rastlinách. V súťaži starších žiakov sa na 2. mieste umiestnila ZŠ M.
Kukučína a v kategórii žiakov stredných škôl sa na 2. mieste umiestnila Obchodná
akadémia v Dolnom Kubíne.
Členovia školskej komisie Mestského úradu v Dolnom Kubíne Alexander Kováč
(zástupca riaditeľky ZŠ M. Hatalu), Jozef Pečeňák (riaditeľ CVČ) a Jozef Bajčičák
(zástupca primátora mesta) sa zúčastnili dňa 22. novembra 2005 v poľskej Limanovej
slávnosti pri príležitosti 100. výročia založenia Zväzu učiteľov Poľska.
Každoročne sa na stredných

školách konala súťaž študentov v stredoškolskej

odbornej činnosti (SOČ) v rôznych kategóriách a na rôzne témy. Dňa 17. marca 2005 sa
konalo na Združenej strednej škole Dolný Kubín Kňažia okresné kolo SOČ. Porota
posudzovala osem prác. Medzi najlepšie patrila práca K. Cicekovej zo ZSŠHSO
v Dolnom Kubíne a K. Kubánikovej z Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne. Ďalšie tri
práce boli vo svojej kategórii jediné, automaticky postúpili do krajskej súťaže. Ich
autormi boli D. Pavelek, M. Podstavek ( ZSŠHSO Dolný Kubín) a M. Beľová (ZSŠ
Kňažia).
Študenti stredných škôl si mohli vyskúšať svoj novinársky talent v študentskom
časopise „Zdravý život“, novinách, ktoré podporovali zdravý životný štýl a vychádzali
zásluhou Okresného osvetového strediska a finančnej podpory Protidrogového fondu.
Tvorcovia Zdravého života, členovia redakčných rád stredoškolských časopisov, sa pod
odborným vedením stretávali už druhý rok. V priebehu roka sa podarilo dať dokopy
stabilnejší tím mladých ľudí z piatich stredných škôl a jednej základnej školy. Júnové
číslo Zdravého života okrem iného prináša príbehy mladých ľudí bojujúcich so
závislosťou od alkoholu, drog či cigariet. Nechýbala ani anketa na tému legalizácia
marihuany na Slovensku. Zdravý život vyšiel v náklade 500 kusov, ale ani zďaleka
nestačil pokryť záujem škôl.
Písomné maturitné práce na stredných školách na Slovensku sprevádzal škandál.
Štátny pedagogický ústav pripravil maturitné písomné testy s finančnou podporou
európskeho sociálneho fondu, ale testy z matematiky - „úroveň A“ boli prezradené
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kompletne s výsledkami. Tak sa stalo, že študenti, ktorí si zvolili z matematiky úroveň A,
museli písomnú skúšku opakovať dňa 26. apríla 2005. Dolnokubínski študenti gymnázia
sa zišli dňa 20. apríla 2005 na Hviezdoslavovom námestí a protestovali transparentmi
s textami: „Neplaťme za chyby neschopných! Nemeňte pravidlá hry! Odvolajte Fronca!
Nechceme piaty predmet! Podporte nás! V školstve je bordel!“ atď. Ku gymnazistom sa
pridali aj študenti Združenej strednej školy obchodu a služieb a Stredného odborného
učilišťa v Kňažej. Štátny pedagogický ústav zverejnil výsledky externých maturitných
skúšok z matematiky a cudzích jazykov. Percentuálnu úspešnosť dolnokubínskych
stredných škôl ukazuje tabuľka:
Predmet
Matematika A
Matematika B
Anglický jazyk A
Anglický jazyk B
Nemecký jazyk A
Nemecký jazyk B

SR
83,6%
72,7%
73,7%
58,9%
73,8%
46,5%

GPOH
85,3%
80,7%
73,1%
72,4%
83,8%
67,5%

OA

SZŠ

52,3%

40%

46,8%

64%

ZSŠ
27,5%
49,9%
50,7%
74,2%
43,9%

SZŠ Kňažia

29,8%
23,7%

Stredná zdravotnícka škola v Dolnom Kubíne zorganizovala v meste peňažnú
zbierku pod názvom „Modrý gombík“ dňa 18. mája 2005. Výťažok bol určený na
zabezpečenie pitnej vody pre školákov z Východného Timoru. Občan, ktorý prispel do
zbierky dostal modrý gombík s logom Unicef. Gombíky rozdávali aj študenti Gymnázia
P. O. Hviezdoslava, Obchodnej akadémie a Združenej strednej školy Kňažia.
Stredná zdravotnícka škola spolupracovala s Domovom dôchodcov na projekte,
ktorý sprístupnil internet dôchodcom. Vďaka projektu pribudlo do Domova dôchodcov
päť počítačov a dôchodcov vyučoval učiteľ zo SZŠ Alojz Šutý, techniku vysvetľoval
Róbert Kaučárik. Učilo sa 13 dôchodcov, ale podľa riaditeľky Tatiany Nesvadbovej sa
isto pridajú aj ďalší. Motiváciou pre 86-ročnú Máriu Pánikovú bolo, že mala vnučku
v Amerike a chcela sa naučiť komunikovať s ňou cez internet. Učila sa 82-ročná Etela
Pappová. 73-ročná Mária Hiciarová mala záujem o internet, aby sa dozvedela ďalšie nové
správy o záhradkárstve, zdravotníctve a varení.
Združená stredná škola služieb a obchodu v Dolnom Kubíne v školskom roku
2005/2006 ponúkala 3-ročné štúdium na odboroch krajčír, inštalatér, murár, maliar,
stolár, hostinský (kuchár-čašník), kaderník a 4-ročné štúdium na odboroch obchodný
pracovník, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, čašník, servírka a kozmetička.
Hotelová akadémia mala 5-ročné štúdium a jej absolventi boli odborníci v oblasti
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hoteliérstva a gastronómie. Činnosť školy bola podmienená víziou „Spokojnosť zákazníka
– odberateľa služieb a prosperita firiem aj vďaka našim absolventom“. Poslaním školy
bol odborne fundovaný, flexibilný, ľudský, jazykovo zdatný, samostatne vzdelávateľný
a úspešný odborník na európskom trhu práce.
Študenti ZSŠOS z Dolného Kubína sa zúčastnili medzinárodnej súťaže v Košiciach
pod názvom Vinea Cup 2005. Súťažilo 59 študentov z 30 škôl na Slovensku v miešaní
nápojov soft drink a long drink. Absolútnym víťazom sa stal Ján Sršen z Dolného Kubína
a dobre sa umiestnila aj Janka Meleková.
Združená stredná škola obchodu a služieb v Dolnom Kubíne usporiadala dňa 6.
decembra 3. ročník súťaže mladých talentov. Troj-členné družstvá mali pripraviť
slávnostnú vianočnú tabulu pre dve osoby, minútkový pokrm a múčnik. Ich prácu
hodnotila verejnosť. Súťaž vyhralo družstvo 4. H triedy maturitného odboru čašník
v zložení Lucia Kojšová, Pavol Kováčik a Denisa Tomláková.
Zaujímavé podujatie prichystali pre Dolnokubínčanov maturanti Združenej strednej
školy služieb a obchodu. V cukrárni Pod arkádami pripravili súťaž Arkáda cup 2005,
v ktorej diváci videli, čo majú spoločné oheň a zmrzlina – flambované zmrzlinové
a ovocné fantázie. Práce maturantov hodnotila odborná porota a hostia ich mohli zadarmo
ochutnať. Napríklad horiace černice s vanilkovou zmrzlinou a karamelom. Víťazkou
súťaže sa stala Elena Turanová, pripravila vynikajúce flambované ovocné lievance so
zmrzlinou a topingom.
Združená stredná škola v Kňažej ponúkala 4-ročné štúdium v odboroch
mechanik strojov a zariadení, mechanik nastavovač obrábacích strojov a liniek, operátor
ekologických zariadení, pracovník marketingu, obchod a podnikanie, agropodnikateľ so
zameraním na vidiecku turistiku, podnikanie v poľnohospodárstve a 3-ročné štúdium
v odboroch nástrojár, obrábač kovov, mechanik opravár pre cestné motorové vozidlá,
klampiar – strojárska výroba, krajčír – dámske odevy, cukrár, viazač – aranžér kvetín,
mechanik opravár pre renováciu poľnohospodárskych strojov a kováčstvo. Žiaci
strojárskych profesií absolvovali zváračský kurz Z-M1, Z-G1 a Z-E1.
ZSŠ uskutočnila dňa 1. apríla 7. ročník súťaže krásy Miss 2005. Súťažilo osem
dievčat, pričom o voľbe Miss sympatia a Miss foto hlasovali žiaci a učitelia. Miss 2005
sa stala Sandra Hasanbašič, druhá Miriam Plavecká a tretia Terézia Bránická. Miss foto
a sympatia sa stala Lucia Fedorková.
Združená stredná škola v Kňažej dosiahla koncom marca 2005 na 11.
medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Prahe historický úspech. V silnej konkurencii

35
150 cvičných firiem z celej Európy si vybojovala vynikajúcu tretiu cenu v hlavnej
kategórii. Študentská cestovná kancelária Student Tour, s. r. o. existovala na škole už
siedmy rok v rámci praktického cvičenia predmetu aplikovaná ekonómia v maturitnom
ročníku odboru obchod a podnikanie. Do súťaže sa prihlásili štyri študentky pod vedením
učiteľky Aleny Bekešovej. Originálny stánok Dolnokubínčaniek vzbudil záujem
návštevníkov s heslom „Doma nuda, dovolenky drahé, zastavte sa na Orave“.
Zručnostiam v najrôznejších ľudových i moderných remeselných technikách sa
v SZŠ Kňažej venovali desiatky žiačok. Miriam Plavecká sa venovala paličkovaniu
čipky, macrame a hačkovaniu. Jej prekrásným i náročným výtvorom bol obraz „Dáma
v klobúku“, zhotovený paličkovaním.
Súkromné stredné odborné učilište Peter Zemko v Dolnom Kubíne malo za
sebou 15-ročnú existenciu. Začínali v prenajatých priestoroch s jednou triedou (odbor
stolár). V roku 2005 škola sídlila v zrekonštruovanej budove na Bysterci a navštevovalo
ju 150 žiakov. Študovali odbory stolár, murár, kozmetička – kaderníčka, kuchár – čašník,
automechanik, predavač, predavačka. V budove boli učebne, fitnes centrum, pracoviská
pre kozmetičky, kaderníčky, kuchárov – čašníkov, dielňa pre automechanikov. Na škole
bol prvoradý odborný výcvik, zameškané hodiny žiaci museli nahradiť. Prax absolvovali
v súkromnom sektore. Za školu sa síce platilo, ale podľa šikovnosti dostávali žiaci
vreckové a boli motivovaní k lepším študíjným výsledkom.
Súkromná združená stredná škola v Dolnom Kubíne mala za sebou rok činnosti.
Školu navštevovalo 45 žiakov a riaditeľkou bola Alena Hrivnáková. Žiaci tejto školy
nosili rovnošatu. Študenti študovali odbory: škola podnikania, odbor potravinár - kvalitár,
životné prostredie a odbor technicko-administratívny pracovník. Škola podnikania je
nový maturitný odbor s obsahom učiva gymnázia, navyše s odbornými ekonomickými
predmetmi. Poskytuje študentom najnovšie metódy riadenia a organizovania v podniku.
V 3. ročníku študent si vyberal smer, ktorý chce študovať a na ten je adekvátne
pripravený. Odbor potravinársky bol zameraný na manažment potravinovej bezpečnosti
s podporou HACCP (nový potravinársky kódex), správnej hygienickej praxe, správnej
výrobnej praxe v súlade s požiadavkami EÚ. Pri vyučovaní škola využívala vedomosti
pracovníkov potravinových podnikov na prezentáciu najnovších a najmodernejších
technologických postupov. Škola ponúkala rozšírenú výučbu cudzích jazykov
a matematiky, modernú metódu výučby angličtiny systémom Alfa-learming a prípravu na
vysokoškolské štúdium. Životné prostredie je zamerané na environmentálny manažment,
ktorý sa uplatňuje v rôznych odvetviach priemyslu, pričom sa kladie dôraz na analýzu
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prostredia a dodržiavanie medzinárodných noriem ISO. Odbor technicko-administratívny
pracovník vychováva pre obsadenie miest v administratíve malých a stredných podnikov
so schopnosťou flexibilne reagovať na akúkoľvek zmenu pracovného prostredia. Študent
po skončení školy mal možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole ekonomického,
právneho, chemicko-technologického či potravinárskeho zamerania. V športovej oblasti
študenti dosiahli dobré výsledky v plávaní, absolvovali plavecký kurz s inštruktorom
Petrom Ďaďom z Diving Center.
Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne navštevovalo 627 študentov.
Prístavba športovej haly neúspešne pokračovala z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov. Viacej pracovných dní sa na stavbe nerobilo, ako robilo. Študenti gymnázia
aj v tomto roku pracovali v projekte „Starám sa o svoju rieku“. Išlo o projekt občianskeho
monitoringu rieky Oravy vo voľnom čase študentov. Na sledovanie chemických
parametrov vody používali prenosné laboratórium. Od marca 2005 do novembra
uskutočnili 12 odberov a chemických analýz, vyplnili formuláre a zaslali občianskemu
združeniu Tatry. Kvalita vody sa v priebehu roku 2005 zhoršila z 3. na 4. triedu.
Obsahovala vyšší výskyt priemyselných hnojív a chemických látok.
Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne poskytovala kvalitné vzdelávanie
ekonomického zamerania, ktoré dopĺňalo pomaturitné špecializačné štúdium daňové
služby a vyššie odborné vzdelávanie so zameraním na sociálno-právnu činnosť.
Navštevovalo

ju

590

žiakov.

V oblasti

spoločensko-vedných

a prírodovedných

predmetov sa žiaci pravidelne zúčastňovali literárnych exkurzií a návštev divadelných
predstavení,

súťaži

poézie

a prózy

Hviezdoslavov

Kubín,

matematicko-

korešpondenčného seminára (112 žiakov) , matematického klokana (54 žiakov). Tieto
napomáhajú zvýšeniu kultúrnej úrovne žiakov a prehlbujú ich logické myslenie. V sekcii
biológie a ekológie žiaci absolvujú kurz prvej pomoci a prednášky na tému „Zachráňme
dažďový prales“ a „Zdravý životný štýl“. Súťaž „Čo vieš o NATO“ a „Priateľské kraje
v zjednotenej Európe“ zasa prehĺbili vedomosti v oblasti geografie a všeobecného
rozhľadu. Mimo vyučovacie aktivity predmetovej komisie informačno-komunikačných
technológií spočívali v organizovaní prístupu žiakov na internet v popoludňajších
hodinách, no najmä v preškolení 174 učiteľov ZŠ a SŠ v rámci projektu PIRŠ (Infovek)
a 71 učiteľov v rámci školenia správcov počítačových učební. Nezabúdalo sa ani na
grafické predmety, o čom svedčia štátne skúšky z kancelárskeho písania na počítači (56
žiakov).

37
V oblasti odborných ekonomických predmetov sa práca pedagógov zameriavala na
aplikovanie nových vyučovacích metód, ktoré vedú žiakov k väčšej tvorivosti
a samostatnosti. Nové metódy sa využívajú vo voliteľných predmetoch aplikovaná
ekonómia, cvičná firma, cestovný ruch, marketing, cvičenia z daňovníctva a účtovníctva.
Žiacku tvorivosť podporujú hlavne účasť na veľtrhoch cvičných firiem, kde škola
dosahuje veľmi dobré výsledky. Kvalitnú prácu dosahuje aj predmetová komisia
sociálno-právnych predmetov. Moderné a efektívne vyučovacie metódy, ako je
skupinové vyučovanie, zážitkové aktivity podnietené vytváraním videozáznamov,
problémové a tvorivé úlohy sú samozrejmosťou. Z najzaujímavejších aktivít študentov
VOŠ sú piatkové kluby pre deti, účasť na kampani „Na kolesách proti rakovine“, „Biela
pastelka“, Svetový deň proti AIDS, Modrý gombík, Mikulášske posedenie pre deti
z krízového centra a dôchodcov v Dolnom Kubíne,

rôzne besedy so

žiakmi

o dobrovoľníkoch, Únii nevidiacich, životných zručnostiach a pod. Dôležitou súčasťou
života školy je oblasť výchovného poradenstva a prevencie sociálno-patologických javov.
Kvalitná práca výchovnej poradkyne sa prejavuje v neustálom kontakte so žiakmi,
poznaní a riešení ich problémov a v poradenstve pri ich ďalšom štúdiu na vysokej škole.
Veľký vplyv na prejavy a postoje žiakov mali prednášky „S tebou o tebe“ na
dodržiavanie osobnej hygieny u mladých dievčat, ako zvládať stres, téma plánované
rodičovstvo a záškoláctvo. Veľmi účinným sa javilo neformálne pôsobenie študentov
VOŠ na mladších žiakov z Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne, najmä v otázkach
prevencie sociálno-patologických javov, medzi ktoré patrili drogová závislosť,
alkoholizmus či rasizmus.
Obchodná akadémia mala niekoľkoročné čulé medzinárodné kontakty, ktoré
realizovala prostredníctvom projektovej činnosti. V súčasnosti škola participuje na 3
medzinárodných projektoch: 1. Socrates – Vindee (Virtuálna sieť a databáza pre e-učenie
a e-učenie sa), partneri: Nemecko, Holandsko a Rumunsko. 2. Leonardo da Vinci –
európski praktikanti, partner: Nemecko. 3. Leonardo da Vinci – osobný profil a podpora
študentov v učebni, partner: Island. Práca na projektoch napomáha žiakom zdokonaľovať
sa v cudzích jazykoch, využívať nové informačno-komunikačné technológie, spoznávať
nové krajiny a priateľov, prehlbovať si sebavedomie, naučiť sa vystupovať a prezentovať
výsledky svojej práce. Osobitnou formou skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho
procesu, ale aj zlepšenia materiálno-technického vybavenia školy sú projekty podávané
cez Európsky sociálny fond. V školskom roku 2004/2005 sa takto rozbehol Projektový
manažér – platforma pre spojenie školy a praxe. Ďalší projekt z tohto fondu poslala škola
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na schválenie. Mimoškolské aktivity školy prebiehali aj cez vzdelávacie poukazy. Počas
roka na škole pracovalo 19 záujmových krúžkov s vyše 250 žiakmi.
Dôležitou skúškou kvality výchovno-vzdelávacieho procesu bol nový systém
maturitných skúšok. Aj keď boli určité obavy zo strany učiteľov a študentov, škola sa ich
zhostila úspešne. Zo 127 žiakov maturitného ročníka len 7 žiakov nevyhovelo
požiadavkám v predmetoch anglický a nemecký jazyk. Svedčí to o kvalitnej práci
pedagogického zboru.
Oblasť propagácie školy je formou ako sa pripomínať verejnosti a hlavne
potencionálnym zákazníkom – žiakom ZŠ. Na tento účel škola organizovala Deň
Obchodnej akadémie. Pozývala žiakov 8. a 9. ročníkov, riaditeľov a východných
poradcov ZŠ z Oravy a Liptova. Oboznámili sa s náplňou štúdia a záujmovou činnosťou
školy. Každý návštevník dostal informačný katalóg o škole. V školskom roku Deň
otvorených dverí využilo 219 žiakov z 28 ZŠ.
Výraznú činnosť škola vyvíjala v oblasti kurzov pre nezamestnaných, absolventov
škôl a samoplatiteľov. Spolupracuje pritom s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
a s Akadémiou vzdelávania v Dolnom Kubíne. Škola sa zapájala do činnosti neziskovej
organizácie Ekonóm. Jej hlavným poslaním je napomáhať rozvoju školy prostredníctvom
príspevkov od rodičov žiakov, priateľov a sponzorov školy.
Prijímacích pohovorov na OA sa zúčastnilo 261 uchádzačov. Škola v školskom
roku 2005/2006 otvorila štyri triedy 1. ročníka s celkovým počtom 120 žiakov, 2 triedy
pomaturitného špecializačného štúdia daňové služby – 60 žiakov a 1 triedu VOŠ – 30
žiakov. Medzi základné úlohy OA do budúcnosti patrilo vo väčšej miere používať
moderné vyučovacie metódy a informačno-komunikačné technológie vo vzdelávacom
procese, aktivizovať študentov k tímovej a projektovej spolupráci, zvyšovať úroveň
cudzojazyčnej komunikácie a počítačovej gramotnosti, vytvoriť kvalitný vonkajší
informačný

systém

školy

prostredníctvom

internetu,

zabezpečiť

skvalitnenie

hardvérového a softvérového vybavenia školy, skvalitňovať prácu študentskej rady,
vydávať pravidelne školský časopis, pokračovať v projektoch. K dlhodobým úlohám
školy patrili úlohy zavádzať nové voliteľné predmety, rozšíriť ponuku študíjných
odborov, dobudovať školský dvor a ihrisko, realizovať tepelnú izoláciu obvodového
plášťa budovy a projekt nadstavby školy.
Už po desiaty raz opustili brány Vyššieho odborného štúdia sociálno-právneho
pri Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne čerství absolventi, ktorí úspešne zložili
absolventskú skúšku, pozostávajúcu z obhajoby vlastnej absolventskej práce a ústnej
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skúšky. Absolventov prijal na radnici primátor mesta a tu im boli slávnostne odovzdané
absolventské diplomy.
Študenti VOŠ sa v októbri zapojili do celoslovenskej zbierky známej ako „Biela
Pastelka“. V meste predali občanom 641 bielych pasteliek a výnos 15.168 Sk odviedli na
špeciálny účet pre podporné programy nevidiacim.
Stredná zdravotnícka škola v Dolnom Kubíne si pripomenula 20. narodeniny.
Bola otvorená dňa 1. septembra 1985. V súčasnosti školu navštevovalo 328 študentov
v 10 triedach, vyučovali sa odbory zdravotná, detská a ženská sestra. Za dvadsať rokov
školu absolvovalo vyše 2000 študentov. Vo funkcii riaditeľov sa vystriedali Ján Semjan,
Jozef Hunčaga a Margita Koklesová (od roku 2002). V mimoškolských aktivitách škola
spolupracovala s Červeným krížom a Ligou proti rakovine, úspešne sa zapája do
projektov a vydáva školský časopis Uzlík. V Indii mala škola adoptívne dieťa. Dňa 23.
septembra sa konala v MsKS slávnostná školská akadémia. Pripravili ju žiaci pod
vedením profesorky Renáty Vasekovej. V kultúrnom programe žiaci spievali, recitovali a
tancovali.
Dňa 15. októbra 2005 sa konala slávnostná imatrikulácia študentov detašovaného
pracoviska Katolíckej univerzity Pedagogickej fakulty v Dolnom Kubíne v kostole
Povýšenia sv. kríža na Brezovci. Desiaty školský rok Pedagogickej fakulty slávnostne
otvoril dekan Amantius Akimjak. V Dolnom Kubíne bolo prijatých 48 študentov na
dennú formu štúdia odboru sociálna práca a 122 študentov na externú formu štúdia pre
akademický rok 2005/2006. Učebne sa nachádzali v budove ZŠ Nemocničnej.
Základná umelecká škola Ivana Ballu v Dolnom Kubíne je zaradená do siete škôl
MŠ SR ako plne organizovaná škola so všetkými odbormi. V školskom roku 2005/2006
ju navštevovalo 766 žiakov v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a dramatickom odbore.
Vyučovalo 30 pedagogických pracovníkov s plným alebo zníženým úväzkom. ZUŠ
v tomto školskom roku absolvovalo 40 žiakov, 4 žiaci boli prijatí na štúdium na
stredných školách s umeleckým zameraním. ZUŠ mala dva projekty – 11. hudobný
festival a výstava amatérskych výtvarníkov pod názvom „Inšpirácie“. Škola vyniká
vysokou úrovňou v hre na gitaru, gitaristi z tejto školy patria medzi najlepších na
Slovensku. Učiteľka Klára Hromádková získala titul najúspešnejšieho pedagóga festivalu
I. Ballu. Na súťažiach sa dobre umiestňoval aj flautový súbor, folková skupina Liberi,
detský ľudový súbor, rocková kapela Pytagorova teta, tanečné súbory „Vitamínky“ a
„Blšky“ (mladšie deti). ZUŠ v spolupráci s Domčekom CVČ pripravila v meste zábavné
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podujatia pre deti rôzneho veku pod názvom „Strašiak“ a kultúrno-športové stretnutie
„Nebuďte sami, hrajte sa s nami“.
ZUŠ I. Ballu poslala výtvarné práce svojich žiakov do súťaže VI. ročníka
„Žitnoostrovských pasteliek“ v Dunajskej Strede. Celkom bolo do súťaže poslaných 1700
kresieb od 1400 autorov. Medzi nimi boli ocenené práce dolnokubínskych predškolákov
Laury Mackovej, Viktórie Vajdiarovej, Eduarda Varečka a Juraja Vaseka. Ocenené práce
boli vystavené vo výstavnej sieni Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede v máji
2005.
Základná umelecká škola P. M. Bohúňa mala tri odbory – tanečný, výtvarný
a hudobný a navštevovalo ju 692 žiakov. Hudobný odbor navštevovalo 387 žiakov,
výtvarný 273 žiakov a tanečný 32 žiakov. ZUŠ absolvovalo 55 žiakov. Škola poriadala
šryri medzinárodné podujatia: Talenty pre Európu (súťaž na sláčikových nástrojoch),
medzinárodné súťažné stretnutie husliarov Violino arvenzis, medzinárodné majstrovské
kurzy Musica Arvenzis a medzinárodnú výtvarnú súťaž Bohúňova paleta. V rôznych
hudobných súťažiach sa na popredných miestach umiestnili Barbora Batunová, David
Batuna, Katarína Halušková, Monika Kováčiková, Laura Uhorskaiová, Jakub Hubčík,
Andrej Kováčik, Eva Bielová, Alžbeta Labudová, Veronika Trančová, Angelika
Fogašová, akordeónové kvarteto Piacere, súbor Musica Accordeonika, Natália Palugová,
Mária Matisová, Ema Bažíková, Marek Kľúčik, Anna Jurovčíková, Michaela Stroková,
Jakub Lonský a Mária Nemčeková. Na rôznych podujatiach počas školského roka
vystupovali žiaci ZUŠ 47 krát.
Klavíristi zo ZUŠ P. M. Bohúňa sa zúčastnili 11. stretnutia súťaže mladých
klavíristov v Martine dňa 17. marca 2005. Súťažilo sa v piatich kategóriách v skladbách
baroka, klasicizmu, romantizmu a jednej skladby 20. storočia. Z Dolnokubínčanov medzi
úspešných interprétov patrili Jakub Lonský (1.), Katarína Žakarská (1.) a Michaela
Fulopová (3.).
Akordeonisti pod vedením učiteľky Viery Vrtichovej sa v dňoch 21.-24. apríla
2005 zúčastnili XXXI. ročníka medzinárodnej súťaže akordeonistov v chorvátskej Pule.
Súťažilo 500 súťažiacich zo 16 krajín v sólovej i komornej hre. V striebornom pásme sa
umiestnili Dolnokubínčania Eva Bielová, Eva Remková, Bohumil Bušo a Lenka
Baraničová.
Dňa 28. apríla sa uskutočnil 6. ročník súťažnej prehliadky hráčov na akordeón zo
Žilinského kraja. Zo ZUŠ P. M. Bohúňa sa zúčastnilo 9 súťažiacich s 3 pedagógmi.
V sólovej hre sa vo svojich kategóriách dobre umiestnili Andrej Kováčik (1), žiak Viery
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Vrtichovej, Eva Remková (čestné uznanie), žiačka Jozefa Garabáša a Miroslava Balková
(3), žiačka Viery Vrtichovej. V komornej hre zabodovali obe akordeónové kvartetá
(Junior, Piacere), ktoré vedie učiteľka Viera Vrtichová.
Učitelia a žiaci ZUŠ P. M. Bohúňa sa v dňoch 2.-5. júna zúčastnili návštevy
v partnerskej škole Landesmusikschule v Braunau. Jednalo sa o recipročnú návštevu
žiakov a pedagógov pod patronátom slovenského veľvyslanca Jozefa Tomku. Program
návštevy bol bohatý pod heslom: „Slovensko – priatelia neznámi“. Jeho súčasťou bola
výstava výtvarných prác Dolnokubínčanov, hudobné pásmo s literárnymi ukážkami z diel
P. O. Hviezdoslava, M. Figuli, M. Rúfusa, P. Pišťánka, spojené s videoprodukciou
o Slovensku. Žiaci navštívili rodný dom pápeža Benedikta XVI. a vystupovali na
Museumfeste na hrade Burgausen.
Súkromná základná umelecká škola Jánoš pôsobila v Dolnom Kubíne,
Námestove a Ružomberku. Mala štyri odbory: hudobný, výtvarný, literárno-dramatický
a tanečný. Jej žiaci na rôznych súťažiach dosahovali dobré výsledky, napríklad žiaci
tanečného odboru. Tanečná skupina PRIX z Dolného Kubína získala 2. miesto na
tanečnej súťaži Let´s Dance v kategórii disco a 3. miesto na celoslovenskej súťaži Kesel
cup v Bardejove. Na Tanečnom Kubíne sa vynikajúco umiestnila skupina ReFRESH
SZUŠ Jánoš Dolný Kubín s choreografiou „Na drzovku“ (1.) a dobre sa umiestnili
juniorky tanečnej skupiny Hip-hop SZUŠ Jánoš Dolný Kubín (3.). Žiaci ZUŠ Jánoš
v školskom roku 2005/2006 sa zapojili do 21 akcií a podujatí, medzi ktoré patrili
koncerty, súťaže (spevácke, hudobné, tanečné, výtvarné) a folklórne programy.
Mesto Dolný Kubín pristúpilo k zlúčeniu materských škôl, lebo počet detí klesal.
Jednalo sa o MŠ na ul. Lucenkovej s MŠ na Námestí Slobody a MŠ Nemocničnej
s MŠ na ulici Odbojárov. V MŠ Lucenkovej bolo prihlásených 65 detí, ale denne
prichádzalo len 44 detí. V MŠ na Námestí slobody bolo prihlásených 105 detí,
prichádzalo 63. Od 1. septembra sa zrušili MŠ na uliciach Nemocničnej a Lucenkovej.
Medzi ďalšie MŠ v meste patrili: MŠ na ul. Obrancov mieru mala 5 tried, 115 detí, 12
pedagogických zamestnancov. MŠ Na Sihoti mala 5 tried, 110 detí 11 pedagogických
zamestnancov. MŠ Kňažia mala 2 triedy, 45 detí a 4 pedagogických zamestnancov. MŠ
Chočská mala 2 triedy, 41 detí a 4 zamestnancov. MŠ Záskalická mala 1,5 triedy 34 detí
a3

zamestnancov.

a vzdelávacej

V edukácii

sa

postupovalo

v zmysle

Programu

výchovnej

práce, schváleného Ministerstvom školstva SR pre materské školy a

rozpracovaného na vlastné podmienky. Dôraz sa kládol na aktivitu a tvorivosť detí, na
celkový harmonický rozvoj dieťaťa, cieľavedome vedený od ranných hier, cvičení,
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výchovné zložky, pobyt vonku až po záujmové činnosti v popoludňajších hodinách.
Medzi najvýraznejšie aktivity patrila práca v záujmových útvaroch (vedených CVČ
i učiteľkami MŠ), realizácia testov školskej zrelosti klinickým psychológom pre deti
predškolského veku, práca s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
organizovanie exkurzií s rôznym tematickým zameraním, plavecký výcvik, lyžiarsky
výcvik, prezentácia kultúrnych programov pre dôchodcov, rodičov, verejnosť, edukačný
program „Krok za krokom“, šarkaniáda, vynášanie a púšťanie Moreny, karnevaly, tvorba
vianočných a veľkonočných ozdôb, výlety, lektorská a metodická činnosť učiteliek MŠ,
publikačná a prezentačná činnosť učiteliek MŠ.
Medzi základné problémy škôl a školských zariadení v meste patril nedostatok
finančných prostriedkov na údržbu a opravu veľkých školských budov,

nedostatok

finančných prostriedkov na kapitálové výdavky, potreba obnoviť školský nábytok,
zakúpiť nové učebné pomôcky, nedostatok finančných prostriedkov na poistenie budov,
žiakov, stúpajúci trend výchovných problémov (záškoláctvo, šikanovanie, agresivita),
nedostatok kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov, chýbajúce finančné prostriedky na
zvýšené osobné náklady.
Ako vyzeral zápis predškolákov do 1. triedy ZŠ? ZŠ Nemocničná 2 navštívili
v polovici januára 2005 deti z MŠ na Brezovci s riaditeľkou Šaligovou. Na ZŠ ich
privítala riaditeľka ZŠ Pelachová a žiaci I. A pripravili pre mladších kamarátov program.
Pomocou riekaniek predstavili škôlkárom písmenká, ktoré sa už naučili, pochválili sa
čítaním zo Šlabikára a spoločne vypracovali na tabuli hravú matematickú úlohu.
Predviedli im jednu z hier, ktoré sa hrajú na krúžku anglického jazyka. Staršie dievčatá
z tanečného krúžku pod vedením p. učiteľky Žákovej zatancovali moderný tanec. Ďalšiu
hodinu predškoláci strávili v učebni výpočtovej techniky pod vedením učiteliek
Facunovej a Smoleňovej a mohli si vyskúšať prácu s počítačom. Pre deti nešlo o niečo
úplne neznáme. V MŠ XIII. deti absolvovali kurz práce s počítačom prostredníctvom
edukačného programu „Svet myšiaka Bonifáca“. Oboznámili sa s rozprávkami,
omaľovánkami, pexesom, v programe Skicár kreslili obrázky. Deti absolvovali tento kurz
vďaka podprojektu „Otvorená škola – Infovek“. ZŠ Nemocničná realizovala dva kurzy
výpočtovej techniky a služby internetu pre obyvateľov Dolného Kubína každý štvrtok
poobede.
Materská škola na Námestí slobody v Dolnom Kubíne, Združenie rodičov
a priateľov školy a Detské centrum Svetluška pripravili pre dolnokubínskych škôlkárov
dňa 7. februára 2005 „Detský bál - karneval.“ Všetky masky dostali odmenu.
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Dňa 25. júna sa v areáli MŠ Odbojárov na Brezovci uskutočnil „Sprejovací deň“.
Išlo o prvé podobné podujatie v Dolnom Kubíne. Činnosť sprejerov bola viditeľná na
každom kroku, avšak v konflikte so zákonom. Sprejeri s obľubou pomaľovali obnovené
fasády domov. Tvrdili, že sa nemajú kde realizovať. Voľná plocha pre nich sa našla - múr
v areáli MŠ na ul. Odbojárov. Najlepšie kresby organizátori odmenili vecnou odmenou.
Náčelník mestskej polície Leonard Bobček bol ochotný hľadať pre sprejerov ďalší objekt
v meste, ak nebudú poškodzovať ostatné budovy svojimi kresbami.
Domček – Centrum voľného času v Dolnom Kubíne je školské zariadenie
s celoročnou pôsobnosťou zamerané na účelné využívanie voľného času detí a mládeže.
Vo svojej činnosti vytvára podmienky na neformálne vzdelávanie, zabezpečuje
výchovno-vzdelávaciu činnosť prostredníctvom rozvoja záujmov detí, mládeže
a dospelých. Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečovali dve oddelenia, pedagogické
a prevádzkové. Pedagogické oddelenie tvorilo úsek kultúrno-spoločenský, úsek
telovýchovy a športu, úsek prírodovedy, ekológie a techniky, úsek pre spoluprácu
s mládežou a ZOO klub. Edukačnú činnosť zabezpečovalo 11 interných výchovných
pracovníkov, 4 pracovníci na znížený pracovný úväzok (vedúci záujmových krúžkov) a 8
dobrovoľných pracovníkov (vedúci záujmových krúžkov). V školskom roku 2005/2006
pravidelnú záujmovú činnosť vyvíjalo 88 záujmových útvarov, ktoré navštevovalo okolo
850 detí. Domček CVČ ponúkal aj také krúžky, ktoré sa nevyskytovali na ZŠ, napríklad
leteckí modelári, automodelári, joga, plavecké jasličky, športová streľba, žurnalistický,
filatelistický, tanečný, drôtovanie, športové, mladí rybári, chovateľské a prírodovedné.
Mesačný poplatok v krúžkoch bol 50 Sk. Veľmi dobré výsledky dosiahli mladí filatelisti
v celoslovenskej súťaži, rovnako aj športoví strelci. V rámci príležitostnej záujmovej
činnosti CVČ Domček zorganizoval 16 predmetových olympiád a 22 športových súťaží
na úrovni okresu, regiónu a jedno krajské kolo v atletike. Po viacročnej prestávke
obnovili súťaž „Na bicykli bezpečne“. CVČ rozšíril ponuku aktivít pre verejnosť
organizovaním aktivít pod názvom „sobotienka“ (zábavný program) a jedenkrát
v mesiaci ponúkal rodičom víkendovky pod názvom „Jašidielko“. Počas školského roka
formou príležitostnej záujmovej činnosti sa uskutočnilo 231 podujatí pre deti a mládež,
ktorých sa zúčastnilo 10.426 účastníkov. Počas sobôt a nedieľ sa zrealizovalo 36 podujatí
s účasťou 2488 detí, mládeže aj dospelých.
Servisná a spontánna činnosť Domčeka CVČ sa zameriavala na spoluprácu so
základnými školami, strednými školami a materskými školami a organizáciami, ktoré
pracovali s deťmi a mládežou. Jednalo sa o zábavno-súťažné podujatia pri príležitostiach
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Dňa detí, Mikuláša, akcii Európa v škole, výlety na konci školského roku, posedenia pri
hudbe, spoločenské hry. Prázdninová činnosť obsahovala bohatý program. Napríklad
počas zimných prázdnin CVČ pripravil 29 podujatí, ktorých sa zúčastnilo 438 detí
a mladých ľudí. V lete CVČ pripravil tábory, ktorých sa zúčastnilo 200 detí. CVČ
skvalitnil informácie a ponuky pre deti a mládež cez Infocentrum. Lepšie podmienky pre
svoju činnosť získal CVČ presťahovaním sa z Ul. Obrancov mieru do bývalej MŠ na
Bysterci.
Domček CVČ pripravil pre deti v januári 2005 rôzne podujatia ako: okresné kolo vo
volejbale chlapcov, vedomostnú súťaž „Som za milión“, neformálne stretnutie mládeže,
súťaž

o naj...piatakov, deň otvorených dverí do ZOO, okresné kolo matematickej

olympiády, sánkovačku na Trninách, tvorivú dielňu – práca s hlinou a stavanie iglu. Vo
februári 2005 sa konali vedomostné súťaže (olympiády), vychádzka na jeleniu farmu pod
Kubínsku hoľu, strelecká súťaž, jazda na igelitoch, stolnotenisový turnaj, podujatia
„Vyskúšaj svoju zručnosť“, „Z každého rožku trošku“, detský karneval, spoločenské
tance, fašiangové šišky (vyprážanie a jedenie). Koncom marca 2005 sa v Domčeku CVČ
konala spevácka súťaž detí zo základných škôl. Zapojiť sa mohol každý, kto zaspieval
hymnu Superstars. Súťažilo osem skupín, v hľadisku bolo 150 divákov. Domček – CVČ
zorganizoval 39. ročník biologickej súťaže pod názvom „Poznaj a chráň“. Zúčastnilo sa
32 žiakov, odpovedali na otázky z botaniky, zoológie a geológie.
Dňa 7. mája 2005 Domček CVČ ZOO klub usporiadal rybárske preteky detí vo
veku 10-15 rokov na štrkovisku v Párnici. V dňoch 20.-21. mája sa v Ivánke pri Dunaji
uskutočnilo celoslovenské kolo filatelistickej olympiády. Zúčastnili sa ho aj žiaci
a študenti dolnokubínskych škôl, ktorí pracujú v záujmovom útvare „Mladý filatelista“
pod vedením Márie Luptákovej v CVČ Domček v Dolnom Kubíne. Dobré umiestnenie
vo svojich kategóriách získali: Martina Brtošová zo ZŠ Kňažia (1.), Peter Jurík zo ZŠ
Kňažia (1.), Mária Záhorová zo ZŠ Kňažia (2.), Katarína Brtošová zo ZŠ Kňažia, Dean
Reš zo ZŠ M. Hattalu (1.), Jakub Grman (2.) zo ZŠ M. Kukučína, Margita Brtošová zo
ZŠ Kňažia, Zuzana Hanušniaková z OA Dolný Kubín (2.) a Vladimír Hanušniak z SPŠ
Tvrdošín (1.).
Deň detí 2005

bol bohatý na rôzne kultúrne, zábavné i športové podujatia.

Materská škola na Brezovci usporiadala 10. ekologický karneval. Rodičia pri výrobe
masiek použili odpadový materiál – kartóny, starý papier, vrecovinu, igelity atď. Po
tradičnom pochode masiek nasledovali súťažné disciplíny (pitie z kojeneckej fľaše, tanec
s loptou). Ekologický karneval je súčasťou environmentálnej výchovy v rámci projektu
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Zdravá škola. Domček CVČ pripravil na Kuzmínove cestu rozprávkovým lesom. Do lesa
mohol vstúpiť len ten, kto uhádol hádanku Deda Vševeda. Rozprávkové bytosti
v rozprávkovom lese (červená čiapočka, včielka Maja, Janko Hraško a ďalší) mali
pripravenú pre deti súťažnú úlohu. Napríklad Popoluške bolo treba pomôcť prebrať
hrach, fazuľu a šošovicu.
V CVČ Domčeku umiestnili novú autodráhu, jedinú svojho druhu na Orave
a skušobná jazda sa konala dňa 22. júna. Plocha autodráhy je 5,8x3,7 m a celková stredná
čiara má 22 metrov. Dráha je rekonfigurateľná, prostredníctvom mantinelov je možné
postaviť rôzne jazdné dráhy. Vyrobil ju konštruktér a modelár Zdeněk Sládek. Tejto
činnosti sa venuje vyše 20 rokov a usiluje o založenie autoklubu, ktorý by bol zaradený
do Zväzu klubu automodelárov Slovenska. Cena autíčka na preteky sa na trhu
pohybovala okolo 10 tisíc Sk, pre začiatočníkov boli ceny nižšie. Bolo vyrobené
z uhlíkových materiálov a malo zabudovanú počítačovú súpravu.
CVČ Domček organizoval letné tábory pre deti a mládež do Kováčovej
(Pohoďáčik), na Slanickej Osade (tábor Mladý rybár), Piešťan (Miš-maš tábor), na
Balatone – Fonyod (Relax tábor a Jaši tábor) a prímestský tábor v Dolnom Kubíne
(Tuláčik). Domček CVČ v septembri ponúkal cvičenia: minimanekýnky (každý utorok)
v tanečnom štúdiu, roztlieskavačky (každú stredu) a moderný tanec (piatok).
Deti a mládež v Dolnom Kubíne predstavovali 33,34 % z celkového počtu
obyvateľov mesta. Vo vekovej kategórii do 5 rokov počet detí bol 1024, v kat. 6-15
rokov 2284, v kat. 16-19 rokov 991, v kat. 20-26 rokov 2254, spolu 6553 detí a mládeže.
Mesto Dolný Kubín malo vypracovanú Koncepciu práce s mládežou, ktorú vypracovali
odborníci z oblasti pedagogiky, psychológie a medicíny pod vedením školskej komisie
mestského zastupiteľstva. Voľnočasové aktivity detí a mládeže v meste zabezpečovali
školské kluby detí, školské strediská záujmovej činnosti, centrum voľného času detí a
mládeže, občianske združenia zamerané na prácu s mládežou, mládežnícke organizácie,
kultúrne zariadenia, športové zariadenia a internetové kaviarne. Školské kluby na ZŠ
ponúkali výchovu a vzdelávanie i v čase mimo vyučovania a školských prázdnin. Do
mimoškolskej činnosti v školách a školských zariadeniach pri základných školách bolo
zapojených 79,63 % detí. Medzi občianske združenia zamerané na prácu s mládežou
a mládežnícke organizácie patrili skauti, občianske združenie Šanca, Spoločenstvo novej
evanjelizácie a Spoločenstvo evanjelickej mládeže (SEM).
V utorok 29. novembra 2005 sa konala v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom
Kubíne slávnostná imatrikulácia študentov prvého ročníka Univerzity tretieho veku. Za
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pedagógov sa študentom prihovoril doc. Pavol Hanzel z Univerzity Mateja Bela
z Banskej Bystrice, ktorá zabezpečovala vyučovanie. Ďalšie možnosti vzdelávania
v našom meste, najmä formou kurzov, poskytovali Mestské kultúrne stredisko, Akadémia
vzdelávania a Edukos, konzultačné a informačné centrum. Edukos bolo zapojené do
projektov Iná cesta – Grundvig (/2002-2005), Kvalitní projektoví manažéri pre Oravu
(ESF RĽZ 2005) a Šanca odsúdeným – EQUAL 2005-2007.

Kultúra
Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne zabezpečovalo v meste pre
obyvateľov kultúrno-výchovné aktivity vo všetkých oblastiach a v rámci svojich
finančných možností. MsKS malo úseky kultúrno-výchovnej činnosti, mimoškolského
vzdelávania (kurzy) a propagácie. Ročná bilancia predstavovala 301 aktivít. V oblasti
nakupovaných programov a programov vlastnej produkcie pripravilo MsKS pre verejnosť
divadelné predstavenie Komorného divadla z Martina „Staré lásky“, ale úspech malo aj
amatérske predstavenie „Ženský zákon“ v podaní divadelného súboru z Veličnej. Veľký
úspech zaznamenal súbor Lúčnica, lístky boli ihneď vypredané. Záujem o Lúčnicu
ďaleko prevyšoval kapacitu sály. Slabšiu účasť mal benefičný koncert s majstrom
Martinom Babjakom v apríli v rámci Dňa narcisov a májový koncert Barokového
kvarteta zo Žiliny v evanjelickom kostole, hoci išlo o výborné podujatia. Folklórny
program „Husári“ v podaní folklórneho súboru Jánošík, Zlaté husle a Jiří Stivín patrili
medzi nakupované programy, o ktoré občania prejavili veľký záujem. Pre materské
a základné školy MsKS zabezpečilo divadelné predstavenie „Pipi dlhá pančucha“,
„Princezná na hrášku“ a „Čert a Kača“ v podaní detského divadla Actores z Rožňavy.
Pre veľký záujem niektoré divadelné predstavenia hrali dvakrát. Školám boli určené
predstavenia divadla Maska zo Zvolena a dva výchovné programy z dielne folklórneho
súboru Jánošík.
Na uvítanie Nového roka MsKS pripravil krátky program a tradične v divadelnej
sále Novoročný koncert. Na podujatie najlepší športovci Dolného Kubína pripravil
kultúrny program a peknú scénu v divadelnej sále. Zlatým klincom kultúrneho programu
11. ročníka udeľovania Ceny fair play MUDr. Ivana Chodáka bolo vystúpenie Evy
Mázikovej. MsKS v spolupráci s NsP pripravilo druhý Ples mesta. Vydarenou akciou
bola prezentácia účastníkov hviezdnej súťaže Superstars z Dolného Kubína a Oravy
v programe „Slovensko ich (ne)našlo“, v ktorej sa predstavilo 7 účastníkov súťaže. Po
ročnej odmlke sa podarilo pripraviť veľký komponovaný program módnej schow pod
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názvom „Biela schow“. V rámci cyklu Mladá hudobná scéna dostali mladé amatérske
spevácke skupiny možnosť

zahrať si na javisku s profesionálnou ozvučovacou

aparatúrou. Vystriedali sa tu hudobné skupiny Liberi, Solares a Nota bene. Prvomájový
program ku sviatku práce pozostával z vystúpení dolnokubínskych hudobných skupín
a vystúpenia imitátora slovenských a českých spevákov a speváčok Petra Masára.
K programom vlastnej produkcie MsKS patrila tradičná „Kytica vďaky matkám“ ku Dňu
matiek. Charitatívno-spoločenské podujatie „Na kolesách proti rakovine“ malo slabú
účasť.

Počas

prázdnin

MsKS

zabezpečilo

deväť

promenádnych

koncertov

v novovybudovanom altánku v parku pri poisťovni. Jeden koncert bol zrušený pre
nepriaznivé počasie. MsKS bol nositeľom celého programu na Dňoch mesta. Účinkovali
vynikajúca slovenská skupina Vidiek s Jankom Kuricom, gajdoši, divadlo „Buď alebo“
s rozprávkou pre deti i dospelých, dychový orchester, dolnokubínske hudobné skupiny,
skupina historického šermu. Súťaž mestských častí Dolného Kubína vo varení gulášu „O
primátorský kotlík“, tradičná ochutnávka ľudových jedál, súťaže a atrakcie pre deti,
plavba plťou po Orave, remeselníci so širokou ponukou ľudových výrobkov
(slovenských i z poľského Živca) poskytovali jedinečnú zábavu a zážitky na Dňoch
mesta Dolný Kubín. V roku 2005 bolo MsKS prvýkrát poverené plnou organizáciou
celého Kubínskeho jarmoku. Členovia folklórneho súboru Orava pripravili tradičnú
ochutnávku ľudových jedál, žiaci ZŠ a ZUŠ prezentovali svoje výrobky na IV. detskom
jarmoku. Súčasťou Kubínskeho jarmoku bol improvizovaný autosalón.
Významnou akciou MsKS bol 51. ročník Hviezdoslavovho Kubína. Národné
osvetové centrum zostalo len metodickým orgánom, ktorý riadil prehliadku po odbornej
stránke. Z toho dôvodu bol podaný projekt na grant Ministerstva kultúry a Ministerstva
školstva, vďaka ktorému sa podarilo usporiadať prehliadku na veľmi dobrej úrovni. Na
podujatí sa prezentovalo 197 účinkujúcich a ich výkony si pozrelo 1507 divákov.
V programovej schéme pribudlo viac metodických zamestnaní pre pedagógov ale aj pre
samotných súťažiacich. Na tradičnom októbrovom posedení pre dôchodcov pod názvom
„Lásku si nekúpiš“ v MsKS sa zišlo 250 seniorov. MsKS počas roka poriadalo trhy pred
Veľkou nocou, Katarínske a pred Vianocami.
V oblasti mimoškolskej výchovy bolo v školskom roku 2004/2005 ukončených 6
jazykových kurzov (3x angličtina, 2x nemčina a 1x taliančina), z ktorých si 117
frekventantov prevzalo osvedčenia o absolvovaní kurzu. V školskom roku 2005/2006
bolo otvorených 7 jazykových kurzov (3x angličtina, 2x nemčina a 2x taliančina) a 1
špeciálny kurz nemčina pre zdravotníkov. Na konci roka sa uskutočnil tradičný
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trojmesačný kurz spoločenských tancov, ale aj nový tanečný rýchlokurz pred stužkovou.
V roku 2005 pracovali aj kurzy pohybovej výchovy, aerobicu, kalanetiky a zdravotné
cvičenia. Prvýkrát sa v MsKS konal kurz orientálnych tancov (6 stretnutí). Tvorivé dielne
sa zaoberali tematikou šitia Patchwork, vianočných ozdôb a vianočného pečiva. Vydarila
sa vychádzka do prírody s odborným lektorským výkladom o liečivých bylinkách. Iné
subjekty (Kaba Slovensko, Navis s. r. o., CPPS Dolný Kubín, RPIC Martin, SAPP,
Sahadža Joga) usporiadali v MsKS 11 rôznych odborných kurzov. Členovia
dolnokubínskej Jednoty bratskej sa stretávali v MsKS každú stredu. V MsKS sa konalo 8
stužkových slávností maturantov stredných škôl, 3 karnevaly, dva plesy, 4 svadby,
množstvo predajných a prevádzacích akcií. Pravidelné nácviky mával folklórny súbor
KUBÍNČAN, spevácka folklórna skupina Orava, hudobná skupina IDEA, rómsky
tanečný súbor „BB dance“, rómsky tanečný súbor „Strange“ a detský folklórny súbor
TRNKA.
Vo výstavnej sieni MsKS sa konalo počas roka 17 výstav profesionálov
i amatérskych tvorcov. Vo výstavnej sieni MsKS išlo o výstavy: Laco Novomestský
(1.2.-15.2.2005), Obrázky z Oravy od Ondreja Ivana (15.2.-15.3.2005), Veľkonočné
dekorácie (15.3.-30.4.2005), Sakrálne námety amatérskych výtvarníkov (1.5.-27.5.2005),
Detská hračka – Bábika (1.6.-30.6.2005), Výstava detských prác žiakov ZUŠ P. M.
Bohúňa (júl – august 2005), Ľudoví muzikanti v umení (12.-30.9. 2005), Bohúňová
paleta (október), Inšpirácie 2005 - výstava dolnokubínskych umelcov (november),
Betlehemy – výstava detských plastík (december). Vo fotogalérii MsKS sa konali
expozície: „Hra s tancom“ od fotografky Auerovej z Košíc, AMFO- celoslovenská
výstava neprofesionálnych fotografov, Fotografie Pavla Maretu, Ihlou a niťou – práce
klubu výšivkárok, „Ludové tradície a podujatia v Nižnej“ od autora R. Sitárika, fotografie
o slovenskom ochotníckíckom divadle v podaní vynikajúceho fotografa Filipa Lašuta,
Vianočná pohľadnica – medzinárodná výstava detských prác.
Kino

Choč.

V uplynulom

roku

bolo

uskutočnených

304

predstavení

s návštevnosťou 11305 divákov. Únia filmových distribútorov SR pripravila počas
letných prázdnin vo všetkých kinách na Slovensku akciu „Leto s kinom“.
V dolnokubínskom kine bolo vstupné 49.- Sk. Oproti predchádzajúcemu roku sa znížil
počet divákov, aj tržby. Medzi úspešné filmy patrili Alexander Veľký, Bridget Jones 2,
Kruh 2, Kráľovstvo nebeské, Madagaskar, Udatné kuriatko, Herbie: na plný plyn, Mr.
a Mrs. Smith. Pre deti a mládež sa premietlo 18 predstavení s návštevnosťou 1449
divákov. Medzi najúspešnejšie filmy patrili Madagaskar a Udatné kuriatko. Pre základné
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a stredné školy sa premietlo 19 predstavení za účasti 3551 divákov (Alexander Veľký,
Príbeh modrej planéty, Kousek nebe, Rodinka Úžasných, Herbie: na plný plyn, Veľký sen
malej zebry). Filmový klub 23 premietal každý pondelok. Orientoval sa na divácky
náročnejšie filmové diela a náročnejšieho diváka. Za rok 2005 premietli 18 filmov pre
759 divákov. V uplynulom roku klub získal 19 nových členov.
Filmový klub 23 v spolupráci s Fakultou dramatickej tvorby Akadémie umení
v Banskej Bystrici a agentúrou Fórum života usporiadal v decembri I. ročník filmovej
prehliadky školských prác pod názvom „Starcov poklad“, ktorý by mal nahradiť
chýbajúci 4-art film festival. Priestory kina využíval mestský úrad na verejné hovory
s občanmi, gymnázium P. O. Hviezdoslava a neziskové organizácie na podujatia pre
verejnosť.
Oravská galéria v Dolnom Kubíne si v roku 2005 pripomenula 40. výročie svojho
vzniku. Pri tejto príležitosti vydala publikáciu pod názvom „Sprievodca históriou
a zbierkami Oravskej galérie“. Potešujúce bolo, že Slovenská pošta, Pofis, vybrala na
svoju známku dielo zo zbierok Oravskej galérie v Dolnom Kubíne. Jednalo sa o obraz
Františka Studeného „Chudobná matka“ z roku 1944. Známka vyšla v polovici marca
2005 v 25-korunovej nominálnej hodnote. Celý výťažok zo známky išiel na pomoc
chudobným a postihnutým živelnou pohromou (tsunami) v Ázii. Ďalším podujatím
k výročiu Oravskej galérie v Dolnom Kubíne bolo podujatie pod názvom „Dielo
mesiaca“. Išlo o výber unikátnych diel z depozitárov OG aj s odborným popisom, ktoré
Oravská galéria predstavila návštevníkom postupne v jednotlivých mesiacoch. OG v DK
pre všetky deti a študentov okresu Dolný Kubín znížila vstupné na symbolických 5 Sk.
V súčasnosti sa galéria venuje zbierkam s názvami: 1. Tradičné ľudové umenie
v celoslovenskom meradle so zameraním na plastiku, 2. Neslohové vrstvy umenia Oravy
15.-20. storočia, 3. Stredoveká tabuľová maľba a plastika, 4. Slovenské výtvarné umenie
20. storočia, 5. Oravská kamenárska a reliéfna tvorba 18.-19. storočia. Autorkou
koncepcií spomínaných okruhov je riaditeľka galérie PhDr. Eva Ľuptáková. Okrem
trvalých expozícií má Oravská galéria dva exkluzívne výstavné priestory, veľkú a malú
výstavnú sieň, ku ktorým pribudol suterénny priestor s názvom „O6“ s komorným
charakterom.
Zbierkový fond OG tvorí osem výtvarných disciplín v počte vyše sedemtisíc
výtvarných diel. Z doterajších 387 výstav navštívilo galériu dva milióny dvesto tisíc
návštevníkov, čo ju radí na tretie miesto za hlavné bratislavské galérie, kde je podstatne
vyšší počet domácich i zahraničných turistov. Od 1. apríla 2002 Oravská galéria
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v Dolnom Kubíne plní funkciu krajskej galérie v Žilinskom kraji. OG dostala významné
ocenenia ako Cena ministra kultúry za dlhodobo dobré výsledky dosahované
v prezentácii výtvarného umenia (1983), Cena Martina Benku (1995), Cena časopisu
Pamiatky a múzea v kategórii expozícia – výstava (1996).
Oravská galéria venuje veľkú pozornosť akvizičnej činnosti prostredníctvom kúpy
resp. darov od autorov, ktorí v galérii počas roka vystavovali. Pracovníci OG si to zvlášť
cenia, lebo darovanie je spojené so vzťahom autora ku galérii, k spolupráci s autorom
a celkovým profesionálnym výkonom pracovníkov pri príprave ich výstav. Žilinský
samosprávny kraj udelil riaditeľke Oravskej galérie PhDr. Eve Luptákovej ocenenie za
neustávajúce získavanie zbierkových predmetov. PhDr. Eva Luptáková stojí na čele OG
už 21 rokov. V priestoroch galérie sa však konajú aj iné spoločenské a umelecké akcie
ako napríklad koncerty, vyvrcholenie hudobného festivalu Čírenie talentov Bohdana
Warchala (Talenty pre Európu) a festivalu Ivana Ballu.
Oravská galéria začala rok 2005 vernisážou dvoch výstav – Jozefa Bendíka
a Dušana Kováča dňa 13. januára. Jozef Bendík (1903-1989), rodák z Prešova, študoval
maliarstvo v Prahe ako prvý Slovák na Akadémii výtvarných umení (1924), žil a tvoril
v Prahe. Bol bytostným realistom v živote i tvorbe. Výstava je prierezom jeho
celoživotnej tvorby, v ktorej zachytil východoslovenskú krajinu, Rómov i sociálne témy.
Časť jeho diela zhorela v požiari. Oravská galéria výstavu pripravila pre Oravcov
v spolupráci so Šarišskou galériou v Prešove v dňoch 13. januára – 27. marca 2005.
Výstavy trvali do 27. marca 2005.
Oravská

galéria

v Dolnom

Kubíne

v spolupráci

s Východoslovenskou

galériou, múzeom v Košiciach a Tatranskou galériou v Poprade pripravila pre verejnosť
výstavu fotografií Dušana Kováča (*1972) pod názvom „Ľudia a my“. Dolnokubínčan
Dušan Kováč (*1972), pedagogický pracovník PF Univerzity Mateja Béla v Banskej
Bystrici a FF Katolíckej Univerzity v Ružomberku, zakladateľ občianskeho združenia
Fénix (Asociácia pre obnovu a rozvoj regiónu Orava), prezentoval fotografie ľudí
z Perugie v Taliansku. Autor o svojej výstave povedal: „Vo fotografii niet slov. Existuje
len moment, zlomok sekundy, ktorý dokáže vyjadriť celý ľudský príbeh a súčasne záblesk
večnosti“.
V dňoch 17. marca – 19. júna 2005 si návštevníci Oravskej galérie mohli pozrieť
výstavu Milana Paštéka pod názvom „Pochyby a istoty“ – výber z kresby z Galérie
DIVYD Bratislava. Milan Paštéka patrí medzi najvýznamnejšie postavy moderného
slovenského výtvarného umenia. Bol spoluzakladateľom legendárnej umeleckej skupiny
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Mikuláša Galandu, ktorá zanikla v roku 1970. Venoval sa maľbe, kresbe, grafike
a keramike.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií dňa 18. mája 2005 pripravila
Oravská galéria týždňové podujatie pod názvom „Spoznávajme galériu“ so superkvízom
pre deti a mládež v Dolnom Kubíne. Otázky mali preveriť znalosti detí o histórii
dolnokubínskej

galérie

a jej

zbierkach.

Tohtoročné

podujatie

bolo

obohatené

o mimoriadnu možnosť spoznať originál výtvarného diela „Chudobná matka“ od
Františka Studeného zo zbierok OG, ktorý vybrala Slovenská pošta, a. s. ako motív
k vydaniu poštovej známky.
OG v DK pripravila v dňoch 31. mája – 1. júna 2005 pre deti podujatie pod názvom
„Cesta rozprávkovým lesom“. Na nádvorí galérie sa deti stali tvorcami, ale aj hercami
rozprávky o červenej čiapočke. Nakoniec študenti Združenej strednej školy v Dolnom
Kubíne zahrali deťom divadelné predstavenie.
Dňa 23. júna 2005 sa v Oravskej galérii konala vernisáž dvoch výstav - „Čudná
jazda“ od Juraja Oravca a „Vrstvenie II“ od Jozefa Mužilu. Maliar a grafik Juraj Oravec
(*1956), absolvent bratislavskej Vysokej školy výtvarných umení patrí k výrazným
predstaviteľom súčasnej slovenskej výtvarnej scény. Autor, žijúci a tvoriaci v Trenčíne,
sa prostredníctvom maľby, grafiky a kresby predstavil na mnohých samostatných
i kolektívnych výstavách doma i v zahraničí. Jeho tvorba je zastúpená vo viacerých
slovenských a zahraničných galerijných i súkromných zbierkach. Prvá individuálna
prezentácia v Oravskej galérii bola orientovaná predovšetkým na maliarsku tvorbu.
Vrstvenie je nielen nevšedný názov výstavy martinského výtvarníka Jozefa Mužilu
(*1967), ale aj priliehavé definovanie podstaty jeho tvorivého programu. Jozef Mužila
veľmi citlivo zaznamenáva vrstvy svojich predstáv, každodenných reálií a súvislostí, aby
zaujímavým zmnožením, prienikom, priehľadmi a perforáciami odkryl vo svojich dielach
nové dimenzie skutočnosti. Bolo sympatické a symbolické, že jeho prvá samostatná
prezentácia v Dolnom Kubíne obsahuje aj diela veľmi úzko spojené s týmto mestom.
Ešte počas štúdia na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení v roku 1991 objavil
Jozef Mužila pre seba práve židovský cintorín v Dolnom Kubíne a začal vytvárať
pôsobivý cyklus slepotlačí. Jeho citlivo volené odtlačky náhrobných kameňov, detailov,
fragmentov a nápisov, prinášajú stopy dávnych príbehov, sú sugestívnou výpoveďou
o relativite bytia, o nevyhnutnej špirále zrodu a zániku.
Dňa 27. júna 2005 na nádvorí Oravskej galérie v Dolnom Kubíne sa konala
vernisáž výtvarných prác detí dolnokubínskych škôl pod názvom „Kreslili sme v galérii“.
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Práce vytvorili počas školského roku v tvorivých dielňach. Slávnostné otvorenie bolo
spojené s vyhodnotením superkvízu pod názvom „Spoznávame galériu“. V rámci
programu boli vyhodnotené najlepšie triedy a jednotlivci a umiestnili sa nasledovne: IV.
C. a IV. A ZŠ J. Matúšku, IX. A a VIII. A ZŠ na Ul. M. Hattalu, IX. A, IX. B. a IX. E ZŠ
M. Kukučína a prvá (prima) trieda osemročného gymnázia P. O. Hviezdoslava v Dolnom
Kubíne. Nakoniec vystúpil Viliam Janík zo Špeciálnej základnej školy v Dolnom Kubíne
a rozospieval prítomné auditórium.
Dňa 8. septembra 2005 sa uskutočnili vernisáže nových výstav v Oravskej galérii.
Vo veľkej výstavnej sieni pod názvom „Trialóg“ vystavoval dielo ružomberský výtvarník
Pavol Rusko grafiku a maľbu. Tu si mohli návštevníci pozrieť aj dielo (kombinácia
maľby a fotografie) poľského výtvarníka Witolda Jacykowa pod názvom „Poézia tela“
a plastiky maďarského sochára Zoltána Csemnického. Trialóg predstavoval troj-stretnutie
výtvarníkov s rovnakým cítením napriek rôznym technikám. Spoločnou myšlienkou
a ideou výstavy bol domov. Kurátorkou výstavy bola PhDr. Eva Luptáková, riaditeľka
Oravskej galérie. V malej výstavnej sieni bola „Japonská grafika“ od Zuji Hiratsuka,
ktorý pracuje kombináciou techník chine collé a vyškrabávanie. Kurátorkou výstavy bola
Marta Hrebíčková. Piatym umelcom, ktorý vystavoval bol Juraj Novotný z Krompách.
Vyštudoval na VŠVU, katedre úžitkového výtvarníctva – kov a šperk. Pracoval ako
umelecký kováč v Košiciach, zameriaval sa na reštaurovanie historických pamiatok.
V septembri Oravskú galériu navštívili podnikatelia v cestovnom ruchu zo
Škandinávie, ktorí absolvovali poznávaciu cestu v Žilinskom kraji. Vyšší územný celok
v Žiline vytvoril možnosti na nové kontakty v regiónoch kraja.
Oravská galéria koncom roku ponúkala verejnosti dve výstavy - tvorbu Karola
Barona vo veľkej výstavnej sieni a barokové sochárstvo zo zbierok Oravskej galérie.
Oravská galéria vlastnila 82 prác Karola Barona, ktoré jej z veľkej časti daroval, lebo sa
rád vracal na Oravu. Po tragickej smrti v Paríži, manželka zosnulého Karola Barona Soňa
Kulfanová darovala Oravskej galérii ďalších 37 olejomalieb, kresieb, grafík a objektov.
Barokové sochárstvo na Orave je typickým okrajovým umením. Medzi najčastejšie
zobrazované motívy patria biblické scény ako Najsvätejšia trojica, Kalvária, Panna
Mária, Ukrižovanie a pod.
Oravské osvetové stredisko v Dolnom Kubíne vydalo už 8. katalóg kultúrnych
a športových podujatí na Orave v roku 2005 pod názvom „Čo sa chystá na Orave v roku
2005“. Publikácia informovala verejnosť a záujemcov o kultúru o takmer 500 podujatiach
rôznorodého charakteru, formy a významu a je spracovaná chronologicky. Prehľad
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mapuje činnosť 28 organizácií a inštitúcii. Okrem prezentácie podujatí je katalóg aj
zrkadlom o integrácii a participácii viacerých spoluusporiadateľov.
OOS v Dolnom Kubíne pripravilo dňa 26. februára 2005 tvorivú dielňu s tematikou
ako pripraviť jarné dekorácie na veľkonočné sviatky. Účastníci pracovali pod odborným
vedením lektorky. Dekorácie zhotovovali z vetvičiek, ozdôb a umelých kvetov.
V Okresnom osvetovom stredisku na Bysterci v Dolnom Kubíne sa každý mesiac
stretávali členky Klubu výšivky. Výšivkárky sa zoznamovali s novými technikami
i hotovými prácami. V júni uskutočnili pre verejnosť predajnú výstavu svojich prác
v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne.
Oravské osvetové stredisko, Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
a Mestský úrad v Dolnom Kubíne pripravili dňa 17. marca 2005 festival III. Kubínske
divadelné dni pre žiakov a študentov základných a stredných škôl Oravy. Do súťaže sa
prihlásilo deväť súborov, žiaci zo Zákamenného, Sihelného, Nižnej, Tvrdošína, Hornej
Lehoty, Nižnej. Z Dolného Kubína sa prihásili študenti Združenej strednej školy služieb
a obchodu s divadelným predstavením pod názvom „Mlčanie“.
OOS dlhodobo realizoval pre oravských učiteľov „Školu ľudových remesiel“. Išlo
o cyklické vzdelávanie výtvarných techník i tradičných remeselných techník (sklomaľba,
točenie keramiky na hrnčiarskom kruhu, drôtovanie, tvorba z textilu, hliny a pod.). OOS
tvorivé dielne na podporu ľudovej tvorby organizovalo v spolupráci s regionálnym
kultúrnym strediskom v Bialsku Bialej z fondu CBC Phare. Dolnokubínske podujatie sa
konalo dňa 10. marca 2005 v ZUŠ P. M. Bohúňa. Práce učiteľov boli vystavené v auguste
2005 na výstave v Poľsku.
OOS v júni pripravilo pre verejnosť dve výstavy v MsKS. Prvá mala názov
„Bábika“ prezentovala tvorbu detí i dospelých s kolekciami tradičných handrových
a krojovaných bábik. Druhá pod názvom „Ihlou a niťou“ prezentovala výšivky technikou
richelieu, hladkovanie, krížikový steh a výrezovú výšivku.
Dňa 1. júla 2005 sa v priestoroch dolnokubínskeho Oravského múzea P. O.
Hviezdoslava stretlo vyše 20 autorov poviedok na slávnostnom vyhodnotení podujatia
Oravského osvetového strediska pod názvom „Oravská poviedka 2005“. Poviedky
hodnotila porota, ktorej členmi bola Eva Kollárová, Jozef Brezovský a spisovateľka
Mária Bátorová z Bratislavy. V najmladšej kategórii žiakov a študentov stredných škôl
porota udelila len druhé miesto. Z Dolného Kubína sa dobre umiestnila Barbora
Beňušová za poviedku „Boh“. V kategórii do 26 rokov sa v prvej trojke umiestnili
Monika Kubiritová, Eva Tomkuliaková a Darina Syrovátková z Námestova.
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V októbri 2005 Oravské osvetové stredisko v Dolnom Kubíne pripravilo zaujímavé
podujatia pre verejnosť: klubovú výstavu neprofesionálnych výtvarných tvorcov
z regiónu Oravy (10.-31. október 2005), oravskú súťaž moderátorov a zabávačov pod
názvom „IV. Kubínsky mikrofón“ (14. októbra 2005), spomienkové podujatie pri
príležitosti 50. výročia Spevokolu oravských učiteľov (15. október 2005), klub výšivky
a ručných prác (18. oktńer 2005), tvorivú dielňu pre žiakov ZŠ pod názvom „Urobme si
bábiku“ (20. október 2005), cyklus stretnutí redaktorov školských časopisov z regiónu
Oravy pod názvom „Zdravý život“ (21. október 2005), tvorivú dielňu o figúrkach zo
šúpolia (22. október 2005), krajskú súťaž folklórnych skupín pod názvom „Nositelia
tradícii“ (23. október 2005), kultúrno-spoločenské popoludnie pre dôchodcov a vyhlásilo
výtvarnú súťaž s tematikou „Vianočná pohľadnica“.
Oravské osvetové stredisko v decembri 2005 pripravilo pre žiakov tvorivú dielňu na
tému „Urobme si bábiku“, II. medzinárodný festival vianočných zvykov a remesiel
v podaní koledníckych a betlehemských skupín pod názvom „Višegrádske Vianoce“ (10.
decembra v MsKS v Dolnom Kubíne) a školenie pre obecných a mestských kronikárov
na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne.
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne sa zaslúžila o druhé
vydanie povestí Antona Habovštiaka. Vo februári 2005 vyšla v Knižnom centre Žilina
kniha poviedok pod názvom „Život s. r.o.“ od autora PhDr. Milana Gondu, riaditeľa
knižnice. Jej prezentácia sa konala dňa 14. februára 2005 v knižnici v prítomnosti
Angeliky Fogašovej, vedúcej odboru kultúry Vyššieho územného celku v Žiline
a dolnokubínskej knižničiarky Miriam Kazimírovej. Dve poviedky prečítal Jozef Murín
a tretiu autor Milan Gonda.
Prvoaprílovú noc roku 2005 strávilo 29 detí v Oravskej knižnici, zúčastnili sa 3.
ročníka obľúbeného nočného čítania, podujatia známeho pod názvom „Noc
s Andersenom“. Počas večera a noci spolu s vílami zasadili rozprávkový strom tzv.
Rozprávkovník, maľovali pohľadnice dánskemu veľvyslancovi, čítali knižky, chatovali na
internete a dokonca navštívili hasičov.
Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne pripravila rôzne podujatia pre
čiateľov v rámci 5. ročníka Týždňa slovenských knižníc v dňoch 18.-22. apríla 2005.
Zároveň vyhodnotila anketu kniha roka. Čitatelia mali najväčší záujem o príbehy Harryho
Pottera a kontroverzný román Dana Browna: „Da Vinciho kód“.
Oravská knižnica v Dolnom Kubíne usporiadala 2. ročník súťaže školských
časopisov zo základných škôl. Prihlásilo sa 14 školských časopisov, dňa 21. apríla 2005
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sa 50 tvorcovia zišli v oravskej knižnici s profesionálnymi redaktormi oravských
týždenníkov, porovnávali časopisy a hodnotili. Víťazom sa stal školský časopis „Úlet“ zo
ZŠ Zákamenné, 2. miesto obsadil „ŠOK“ zo ZŠ Zuberec a 3. miesto získal „Školáčik“ zo
ZŠ Zákamenné.
Oravská knižnica A. Habovštiaka v rámci konania 51. ročníka Hviezdoslavovho
Kubína uskutočnila pre verejnosť autorské čítanie z kníh Jaroslava Klausa a Michala
Jedináka dňa 30. septembra 2005.
Oravská knižnica A. Habovštiaka pripravila dňa 24. októbra 2005 pre žiakov
Základnej školy v Kňažej literárne pásma Štúrovci, Klára Jarunková a jej dielo, Jules
Verne a dobrodružná literatúra. Podujatie rozšírilo vedomosti žiakov v tematike, ktorá je
súčasťou vyučovania literatúry. Ďalším podujatím knižnice pre všetky deti bez rozdielu
veku bola tvorivá dielňa s názvom „Urob si svoju vianočnú ozdobu“ dňa 25. októbra
2005. Pre deti VII. materskej školy pripravili dňa 26. októbra 2005 čítanie rozprávok.
V poslednom októbrovom týždni si čitatelia Oravskej knižnice mohli pozrieť
v čitárni výstavu ilustrácii Lucie Paulíkovej z Nových Zámkov ku knihe Jána Karafiáta
„Chrobáčikovia“. Ilustrácie boli kreslené technikou pastelky. Výstavu pre Oravskú
knižnicu sprostredkovala, priviezla a nainštalovala delegácia knihovníkov z Knižnice
Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
Oravská knižnica a Žilinský samosprávny kraj usporiadali dňa 12. decembra 2005
literárny večer venovaný oravským spisovateľom pod názvom „Biele spomienky“.
V programe účinkovali Štefan Jakoby, Katarína Kasalová, Mária Muráňová, Klára
Kazimírová a detský folklórny súbor Kolovrátok zo ZŠ M. Hattalu. V rámci večera
udelili titul „Priateľ knižnice“ Otílii Štepitovej a Petrovi Hubovi.
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne pripravovalo v roku
2005 rôzne výstavy vo Florinovom dome. Do 24. janára 2005 trvala výstava prác žiakov
ZUŠ P. M. Bohúňa pod názvom „Fantázia Vianoc“. Približne 50 detských prác, medzi
nimi prevládala maľba, sklomaľba a kombinované techniky, citlivo oslovovali
návštevníkov tejto nevšednej a veľmi zaujímavej výstavy. Najviac zaujal výtvarne dobre
spracovaný štedrovečerný stôl z textilných materiálov.
Dňa 31. januára 2005 sa uskutočnila vernisáž výstavy 70 fotografií Michala
Babniča pod názvom „Z kolobehu prírody“. Autor pracuje ako strážca v Štátnej ochrane
prírody v Národnom parku Malá Fatra. Zúčastnil sa viacerých súťaží ako Ekofotografia
1999, 2001, 2003, Poľovnícka fotografia vo sv. Antone, Strom Ružomberka atď.
Z Ekofotografie si odniesol čestné uznanie a o dva roky neskôr získal Cenu Múzea
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ochrany prírody a jaskyniarstva. Fotografovaniu sa venuje osem rokov a osobitne mu je
blízkym chotár pod Chočom. Výstava trvala do 13. marca 2005.
Dňa 21. marca 2005 sa konala vernisáž výstavy pod názvom „Kožený svet“ autoriek
Eleny Beňušovej a Ivety Florekovej z Oravského múzea. Výstava bola venovaná
remeselníckym činnostiam, ktoré za zaoberali spracúvaním koží a kožušín. Garbiarstvu
sa v súčasnosti venuje Elena Ostradovská v Osádke. Na výstave boli zastúpené prekrásne
vyšívané zemianske kožúšky i sedliacke z ovčej kože. Písomné zmienky o garbiarstve na
Orave sa zachovali od roku 1619.
Dňa 4. apríla 2005 sa konalo vo Florinovom dome spomienkové stretnutie pri
príležitosti nedožitého 75. výročia narodenia učiteľa, regionalistu a výtvarníka Milana
Kleňa. Program viedla PhDr. Dagmar Kubištová, vedúca Literárneho oddelenia
Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Ďalej sa prihovoril prítomným
riaditeľ Oravskej knižnice PhDr. Milan Gonda, ktorý sa zamyslel nad dielom a prínosom
Milana Kleňa do regionálnej kultúry. O tvorbe Milana Kleňa hovorila aj jeho manželka,
ktorá výrazne prispela k vydaniu niektorých kníh Milana Kleňa. Kultúrny program na
podujatie pripravila ZUŠ.
Dňa 2. mája 2005 sa vo Florinovom dome konala vernisáž fotografickej výstavy
„4+1: Dotyky“ autorov Dušana Kováča, predsedu združenia Orava Fénix, Imricha Vašku,
Zuzany Vaškovej (+) a zakladajúcich členov občianskeho združenia Orava Fénix. Obrazy
vhodne a citlivo sprevádzali básnická tvorba nebohej Zuzany Vaškovej. OZ Fénix
(*2003) je nevládnou organizáciou s podtitulom Asociácia pre obnovu a rozvoj regiónu
Orava v oblasti kultúry, ekológie a vzdelávania. Združenie organizovalo odborné
prednášky, výstavy, verejné diskusie na aktuálne spoločenské témy, aktivizovalo sa
v športových, poznávacích podujatiach a ochrane životného prostredia.
Vo štvrtok 7. júla 2005 sa vo Florinovom dome konala vernisáž výstavy známeho
ružomberského výtvarníka a rodáka Marcela Dúbravca pod názvom „Manhattan´s“. M.
Dúbravec absolvoval VŠVU u profesora Albína Brunovského, Vincenta Hložníka
a Oresta Dubaya a v súčasnosti pôsobí ako pedagóg. Venuje sa kresbe, grafike a maľbe.
Známe sú jeho cykly „Muzikanti, Nekonečná krajina, Bol to dobrý rok, Bowle“.
Od 15. augusta do polovice septembra 2005 si návštevníci mohli pozrieť výstavu
pod názvom „E 3+2+2“ – maľby, kresby, sochy, inštalácie, grafiku i počítačovú grafiku.
Svoje diela tu predstavilo 16 výtvarníkov, medzi nimi Dolnokubínčania Vladimír Lofaj,
Vladimír Zrník a Igor Ľubek. Projekt E 322 spájal umelcov rôznych štýlov a názorov
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a datuje sa od roku 1999. V rámci tohto projektu sa dvakrát ročne predstavilo doteraz
vyše 100 mladých umelcov zo Slovenska i zahraničia.
„Invázne a ruderálne rastliny“ bol názov výstavy vo Florinovom dome od začiatku
októbra do 4. decembra 2005. Invázne rastliny sa k nám dostali úmyselne alebo
neúmyselne prúdením vzduchu. Tieto rastliny ohrozujú pôvodnú biologickú diverzitu.
Vyskytovali sa na sídliskách, pri komunikáciách alebo v priestoroch technických
a priemyselných parkov. Napr. zlatobyľ kanadská (spôsobovala alergie), boľševník
obrovský, netýkavka žliazkatá a ďalšie.
Dňa 13. decembra 2005 sa vo Florinovom dome konala vernisáž výstavy žiakov
ZUŠ P. M. Bohúňa pod názvom „Fantázia Vianoc“ pod vedením učiteľky Romany
Šumskej. Na výstave sa predstavili žiaci výtvarného odboru, ktorí pracovali pod vedením
pedagógov Anny Gajdošíkovej, Žanety Papíkovej, Milana Šupu a A. Némethovej.
Infoštúdium Dolný Kubín sa zúčastnilo 7. ročníka súťaže – celoslovenskej
prehliadky tvorby lokálnych televíznych staníc Slovenska, ktoré organizoval Spolok
lokálnych televíznych staníc Slovenska LOTOS. Workshop sa konal v dňoch 18.-19.
marca 2005 v priestoroch hotela Turiec a svoju tvorbu prezentovalo 31 z 38 členských
televízii. Dokument Infoštúdia Dolný Kubín pod názvom „Pätnásteho“ od autorskej
dvojice Lucie Špitálovej a Ľubomíra Viludu získal 3. miesto aj Cenu diváka. Marián
Gebura, ktorého životný príbeh dokument zachytáva zomrel v roku 2004.
Poľskí študenti žurnalistiky s učiteľskou Barbarou Borowskou z Lýcea v Lipsku
navštívili dňa 6. októbra 2005 dolnokubínske Infoštúdio. Zaujímali sa o vysielaciu
štruktúru, priestory lokálnej mestskej televízie i niektoré príspevky.
Kronika kultúrnych podujatí v roku 2005:
-

V januári Mária Auerová Griešová z Košíc vystavovala svoje výtvarné práce
pod názvom „Vo víre tanca“ vo foyeri Mestského kultúrneho strediska
v Dolnom Kubíne.

-

Dňa 9. januára sa v MsKS konal novoročný koncert, ktorého organizátorom
bola ZUŠ Ivana Ballu a Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne.
Predstavili sa žiaci ZUŠ, mladá rocková skupina Pytagorova teta (víťaz
súťaže Zlatý štít Liptova) a dievčenská folková skupina Solares.

-

Par Avion music klub Dolný Kubín pripravil dňa 14. januára 2005 hudobný
večer

s účastníčkou

súťaže

„Slovensko

hľadá

Superstar“

Renatou

Műllerovou a skupinou Medyum. Dňa 22. jauára 2005 sa v klube konal
koncert legendárnych punkových skupín Konflikt a Mladé rozlety.
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-

V nedeľu 16. januára sa divadelná sála MsKS zaplnila deťmi. Rožňavské
mestské divadlo Actores sa predstavilo hrou „Pipi dlhá pančucha“.

-

MsKS ponúkalo záujemcom tvorivú dielňu – patchwork (spájanie častí do
celkov) dňa 17. januára 2005. Patchwork je americká ľudová technika
zošívania rôznych farebných kúskov látok, ktorou sa zhotovovali deky,
poťahy, závesy a rôzne bytové dekorácie.

-

Dňa 6. februára 2005 si občania mohli pozrieť v MsKS divadelné
predstavenie „Ženský zákon“ v podaní ochotníkov z Veličnej.

-

Par Avion music klub pripravil v Dome záhradkárov dňa 11. februára
hudobný večer s ružomberskou skupinou Lotos a v sobotu 12. februára
koncert rockovej skupiny ARIEL. Par Avion music klub pripravil pre
verejnosť koncert skupiny REBRO spojený s nahrávaním videoklipu dňa 19.
februára 2005 v Dome záhradkárov. Dňa 24. marca 2005 sa konal veľký
rozlúčkový koncert v Par Avion v Dome záhradkárov, lebo klub zatváral
svoje brány, ukončil svoju činnosť. Tomáš Ďaďo, spevák rockovej skupiny
Oravia, ľutoval zatvorenie klubu, lebo sa v ňom konali vždy dobré koncerty
a priestory mali vynikajúcu akustiku. Považoval ho za jeden z najlepších
hudobných klubov na Slovensku. Podobne sa vyjadril Roman Čief zo
skupiny Rebro, ktorý tu krstil svoje CD a často koncertoval.

-

XXIV. Ples mesta Dolný Kubín a nemocnice s poliklinikou sa vydaril aj
vďaka bohatému kultúrnemu programu. Hostí privítali orientálne tanečnice
z martinskej skupiny Gordana, vystúpilo kúzelnícke duo Devils z Bratislavy
a do tanca hrali skupina Flash band a Ľudová hudba Leoša Vajduláka.

-

MsKS pripravil výročnú zvykoslovnú slávnosť „pochovávanie basy“, ktorou
sa končili fašiangy dňa 8. februára 2005. Hrala dychovka Oravanka
a folklórne pásmo pripravili deti folklórneho súboru Kubínčan.

-

Vo výstavnej sieni MsKS vystavoval akademický maliar Ondrej Ivan svoje
olejomaľby pod názvom „Obrázky z Oravy“ v dňoch 15.2-15.2.2005.

-

Dňa 3. marca 2005 sa Slovenské komorné divadlo Martin predstavilo
dolnokubínskej verejnosti divadelným predstavením „Staré lásky“ od V.
Klimáčka.

-

Dňa 5. marca 2005 sa konal v Tata pube koncert dolnokubínskej rockovej
skupiny DEel. V skupine hrali Martin Ďaďo (vokály, gitara), Jozef Ďaďo
(gitara, spev) a František Mesároš (vokály, bicie).
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-

Dňa 9. marca 2005 MsKS uskutočnilo podujatie pod názvom „Slovensko ich
(ne)našlo“. Moderoval známy Milan Ilčík, predstavil mladých oravských
spevákov, ktorí si úspešne počínali v súťaži Slovensko hľadá Superstar
a prebojovali sa do prvej stovky. Z Dolného Kubína sa zúčastnil Rasťo
Petkáš.

-

Rodák z Dolného Kubína spisovateľ Ján Johanides napísal román pod
názvom „Hmla na našej trpezlivosti“, ktorý vyšiel vo vydavateľstve L.C.A –
Koloman Kertész Bagala a slávnostne ho uviedlo na trh bratislavské
kníhkupectvo Panta rei. Literárne soirée moderovali dolnokubínski
spisovatelia a dramatici Silvester Lavrík a Karol D. Horváth, hudobným
hosťom bol Erich Boboš Procházka. Ján Johanides je majster charakteristiky
a v nej ukázal, čo pre prózu znamená pozorovací talent, ktorým sa díval na
predmet

s dokonalou

vytrvalosťou

a mikroskopickou

dôkladnosťou.

Johanides o svojej tvorbe povedal: „Zásadne píšem na papieriky. A vždy
mám pri sebe dva zápisníky. Ten v ľavom vrecku je na myšlienky, ten
v pravom na príbehy. Nikdy v živote som sa nepokúšal, ani som sa neodvážil
dialógovú či inú prózu písať tak, že by som si sadol a začal zaznamenávať
príbeh. Z tých poznámok to trvá nekonečne dlho, kým som text schopný
napísať“.
-

Dňa 12. marca 2005 sa dolnokubínskej verejnosti predstavila skupina Nota
Bene v rámci seriálu Mladá hudobná scéna.

-

V dňoch 14.-19. marca 2005 sa v priestoroch MsKS konala výstava pod
názvom „Veľkonočné dekorácie“. Vystavovali dospelí i detskí tvorcovia
z celej Oravy kraslice, vyrobené rôznou technikou. Súčasťou výstavy bola
súťaž o najkrajšiu kraslicu Oravy. Výstavné priestory MsKS v marci patrili
kolekcii viac ako 50 fotografií z celoštátnej súťaže Amfo. Výstavu
pripravilo Okresné osvetové stredisko v spolupráci s Národným osvetovým
centrom a trvala do 15. apríla 2005.

-

V dňoch 17.-18. marca 2005 sa v divadelnej sále MsKS konali III. Kubínske
divadelné dni, súťaž detského ochotníckeho divadla.

-

Súťaž detí v imitovaní speváckych idolov pod názvom „Mini playback
schow 2005“ sa konala 23. marca 2005. Vystupovalo 10 detských spevákov
zo základných škôl. Matej Madera a Tibor Kováč zo ZŠ M. Kukučína
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dostali špeciálnu cenu poroty za interpretáciu dua Krímeš (Kraus a Marcin
z televíznej relácie Uragán, neskoršie Hurikán).
-

Dňa 1. apríla 2005 sa uskutočnil

v divadelnej sále MsKS IV. ročník

regionálnej súťaže „Tanečný Kubín 2005“ o pohár primátora mesta Dolný
Kubín. Zúčastnilo sa 22 tanečných skupín (cca 150 detí) z celej Oravy.
Tancovali v štyroch kategóriách, pričom v každej sa udeľovala hlavná cena.
Výkony posudzovala 3-členná porota a víťazi postúpili do krajskej tanečnej
súťaže. V I. kategórii zvíťazila tanečná skupina Gumkáči zo ZŠ R. Dilonga
v Trstenej, v II. kat. skupina TWIX zo ZŠ a MŠ Krušetnica, v I. kat.
mladších žiakov ZUŠ skupina Blšky zo súkromnej ZUŠ Jánoš Dolný Kubín
a v II. kat. starších žiakov ZUŠ Tanečná škola Frech zo súkromnej ZUŠ
Jánoš v Dolnom Kubíne.
-

Dňa 3. apríla 2005 sa konal v MsKS benefičný koncert Ligy proti rakovine.
Na koncerte vystúpili vynikajúci umelci - sólista Opery SND v Bratislave
Martin Babjak a klavírista Daniel Buranovský, pedagóg VŠMU v Bratislave.
Podujatie moderoval dolnokubínsky rodák Ulrich Ulmann.

-

ZUŠ P. M. Bohúňa pripravila dva koncerty pre dolnokubínsku verejnosť.
Dňa 5. apríla 2005 klavírny recitál Ladislava Fančoviča. Ladislav Fančovič
patril medzi absolventov klavírnej triedy profesora Mariána Lapšanského na
VŠMU v Bratislave a študoval aj vo Viedni. Dolnokubínčanov sa predstavil
sonátou B dur, op. 106, štyrmi časťami Alegro a sonátou h-mol od F. Lizsta.
Dňa 7. apríla 2005 sa konal koncert vynikajúcej hudobnej skupiny Praque
Academy Quartet, v ktorej hrali Alexej Rosík, Matúš Adamovič, Matej
Árendárik a Petr Nouzovský.

-

V dňoch 20.-21. apríla 2005 sa v MsKS konala v poradí 14. Módna schow
Milana Ilčíka pod názvom „Počúvajme sa“. Tentoraz nešlo o muzikál, ako
po iné roky. Módna schow sa skladala zo 14 módnych prehliadok v podaní
bielej a 14 pesničiek Lucie Bílej. Šancu predstaviť svoju tvorbu dostali
nielen firmy a jednotlivci, ale aj školy. Zúčastnili sa Škola úžitkového
výtvarníctva z Ružomberka, Stredná združená škola odevná v Námestove,
Združená stredná škola v Kňažej a ZUŠ P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne.

-

V nedeľu 10. apríla 2005 v podvečer divadelná sála MsKS bola plná
divákov, konalo sa vystúpenie folklórneho súboru LÚČNICA. Takmer
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dvojhodinový program zostavil profesor Štefan Nosáľ. Účinkoval 45-členný
súbor, 13-členný orchester a 3-členná spevácka skupina.
-

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne
v spolupráci s Domčekom CVČ usporiadalo výtvarnú súťaž na tému
„Záchranná činnosť hasičov“. Porota posudzovala 211 prác. Medzi
úspešných malých výtvarníkov patrili: Jakub Kovalčík, Patrik Bella, Lenka
Trnkócyová, Andrea Čiljaková, Lenka Fačková, Tomáš Paluga, Barborka
Laštíková, Mário Lorenc, Michaela Fintorová, Simona Žiaková, Anežka
Šálková a Andrea Kitašová. Ich práce postúpili do krajskej súťaže.

-

V dňoch 24.-27. mája 2005 sa v Dolnom Kubíne uskutočnil jubilejný 10.
ročník medzinárodného hudobného Festivalu Ivana Ballu. Organizátorom
bola ZUŠ Ivana Ballu a vyhlasovateľom ministerstvo školstva. Čestným
predsedom bola koncertná umelkyňa Klára Havlíková, predsedom
organizačného výboru riaditeľ ZUŠ Karol Hromádka a patrónom podujatia
minister školstva Martin Fronc. O festival bol veľký záujem, zúčastnilo sa
190 záujemcov domácich (90), aj zahraničných z Ruska, Poľska, Rakúska
a Venezuely. V Dolnom Kubíne sa konali tradičné súťaže „Klavírna Orava“
a „Mladí gitaristi“, v Nižnej sa konali „Husľové talenty“. Koncerty
prebiehali v ZUŠ P. M. Bohúňa, súkromnej ZUŠ Jánoš, v Oravskej galérii
i evanjelickom a. v. kostole v Dolnom Kubíne. Vystúpili jedinečné
osobnosti ako európsky gitarista Vladislav Bláha so známou českou
speváčkou Irenou Budweiserovou zo „Spiritual Kvintetu“, japonský gitarista
Masayuki Kato, Peter Šándor z Bratislavy, laureát Klavírnej Oravy.

-

V dňoch 25.-28. apríla 2005 sa konal v Dolnom Kubíne IX. ročník
hudobného festivalu „Talenty pre Európu“ v hre na sláčikových nástrojoch
pod záštitou vlády SR. Zúčastnili sa aj hudobníci z Česka, Poľska, Ukrajiny,
Lotyšska a Litvy. Podujatie organizovala Základná umelecká škola P. M.
Bohúňa v Dolnom Kubíne. Súťaž mala vysokú umeleckú úroveň. Tradične
vynikajúci bol sprievodný koncertný program pre obyvateľov Dolného
Kubína, v ktorom vystúpili viacnásobní víťazi Tereza Přivratská a Lucia
Kopsová. Výsledky IX. ročníka hudobného festivalu boli nasledovné: 1. kat.
husle Olivia Danielewicz a Julia Muraszko (Poľsko), 2. kat. husle Celine
Kotz (Poľsko), 3. kat. husle Kristine Rimkieviciute (Lotyšsko). V tejto
kategórii sa umiestnila na 5. mieste Mária Matisová z Dolného Kubína. 4.

62
kat. husle Marie Korpasová (ČR), 1. kat. violončelo Malgorzata Kasprzak
(Poľsko), 2. kat. violončelo Johanka Kučerová (ČR), 3. kat. violončelo
Václav Petr (ČR). Kategória viola – 1. Veronika Částková a Kristína Fialová
(obe z ČR). Komorná hra – 1. husľové trio Celina Kotz, Mateusz
Gidaszewski, Julia Muraszko, 2. kat. violové duo Ustim Zhuk – Valia
Prushliak, 3. kat. sláčik, duo Vendula Zachovalá (husle) – Kristína Fialová
(viola). Ostatné ocenenia: Cena pedagógovi: Gabriela Tuňáčková (SR),
Cena korepetítorovi: Hana Forsterová (ČR), Cena za interpretáciu skladby
20. storočia: sláčikové duo Lucia Vaníčková – Lukáš Kmiť (SR), Cena
primátora mesta Dolný Kubín: Lucia Baráthová (SR), Cena predsedu VÚC:
Mária Matisová (Dolný Kubín). Hlavná cena: Václav Petr (ČR). Mária
Matisová

z Dolného

Kubína

bola

jedinou

zástupkyňou

oravských

muzikantov na medzinárodnom festivale Talenty pre Európu. Navštevovala
4. ročník ZUŠ, jej učiteľkou bola Mária Hrnčiarová.
-

Dolnokubínčan Rasťo Petkáš sa zúčastnil celoslovenskej speváckej súťaže
30. ročníka Kolárovskej lýry a umiestnil sa na 4. mieste.

-

V piatok 6. mája 2005 sa v MsKS súťažilo o postup na celoslovenskú súťaž
moderného tanca. Krajskú súťažnú prehliadku „Tanečný Kubín 2005“
usporiadali súkromná ZUŠ Jánoš, MsKS a Agentúra Mamba. Na podujatí sa
zúčastnilo okolo 300 detí, moderovala Dušana Podskubová. Súťažilo sa
v troch vekových kategóriách, pričom osobitne sa hodnotili malé tanečné
telesá, disko a hip-hop. V semifinále videli diváci celkom 41 choreografií.
Predsedníčkou poroty bola Júlia Mikšovská z tanečného klubu Gyta Poprad.
Do finále postúpilo 22 najlepších. Detská tanečná skupina Blchy vyhrala
kategóriu malých tanečných telies, skupina Roztlieskavačky bola najlepšia
v disco tancoch a skupina Fresh nenašla premožiteľa v kategórii hip – hop.
Hlavnú cenu, ktorú venoval predseda vlády SR, získala skupina Freeze
z Liptovského Mikuláša. Víťazi dostáli pozvánku na celoslovenskú
prehliadku koncom mája, ktorá sa konala v športovej hale Koniareň
v Ružomberku.

-

Literárna Florinova jar 2005 vyvrcholila dňa 6. mája 2005 stretnutím
v internetovej kaviarni U novinára. Oravskí básnici a prozaici si už roky
pripomínajú odkaz básnika T. H. Florina literárnou súťažou o Cenu mesta
Dolný Kubín, ktorú organizuje spoločnosť Homo erectus pri Oravskej
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knižnici A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Predsedom poroty bol publicista
Ľubomír Schrámek. Konštatoval, že úroveň súťaže z roka na rok rastie.
Florinovu jar 2005 absolvovalo vyše 20 autorov a v kaviarni U novinára
odzneli tie najlepšie v podaní Mateja Záchenského. Podujatie oživil spevák
Peter Medvecký. Vedúci odboru kultúry Mestského úradu Ing. Jozef
Gruchalák odovzdal ceny v mene primátora. Na 1. mieste v poézii sa
umiestnil Ondrej Štyrák z Dolného Kubína, na 2. Janka Mompayová a Lucia
Rentková z Námestova a tretie miesto nebolo obsadené. V próze sa stal
víťazom Miroslav Karcol zo Zázrivej, druhé a tretie miesto neudelili. Čestné
uznanie za poviedkovú tvorbu získal Ján Zaťka z Jasenovej.
-

Hosťovské kreslo v internetovej kaviarni U novinára v Dolnom Kubíne
prijal dňa 27. mája 2005 akademický maliar a reštaurátor Ondrej Ivan.
V besede, ktorú moderoval Miro S. Líška zo združenia Homo erectus, sa
hovorilo najmä o maľovaní a ženách, ktoré sú večnou inšpiráciou Ivanových
obrazov i Líškových básní. Niekoľko z nich zarecitoval Matej Záchenský.
V príjemnom prostredí sa rozvinul rozhovor aj o zdanlivo nesúvisiacich
otázkach, napríklad o nedostatku slovenskej hrdosti. Olejomaľby a kresby
Ondreja Ivana, ktoré ticho skrášľovali besedu, mohli návštevníci kaviarne
vidieť ešte niekoľko týždňov, vlastne do najbližšieho sedenia s hosťom
v kresle.

-

Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Kysuckou galériou a Kysuckým
osvetovým strediskom Čadca zorganizovali v júni krajskú súťažnú
prehliadku neprofesionálnej výtvarnej tvorby pod názvom „Výtvarné
spektrum 2005“. Medzi vystavovanými prácami boli aj umelecké práce
žiakov z Dolného Kubína. Anna Šimáková parafrázovala van Goghove
dielo, podobne Bára Kolčáková, Sidónia Bartakovicsová, Veronika
Kolcunová a Adriana Palugová. Prvenstvo v kategórii B1 (autorov nad 25
rokov) s výtvarným vzdelaním si odniesol výtvarník Daniel Marček, učiteľ
ZUŠ v Dolnom Kubíne.

-

Dňa 7. júna 2005 sa konalo divadelné predstavenie o troch neposlušných
prasiatkach v podaní bábkoherca Romana Večereka v materskom centre
Píšťalka na Banisku v Dolnom Kubíne.

-

Na obľúbenom detskom juniálese vystúpil detský folklórny súbor
Kolovrátok zo ZŠ M. Hattalu.
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-

Spoločnosť I.M.P.-A. usporiadala dňa 18. júna 2005 v Dolnom Kubíne
koncert skupín IMT Smile (Ivan Tásler, Miro Tásler, Tomi Okres, Viktor
Špak, Marián Slávka, Peter Lipa ml.) a AYA (Boris Letrich) z Dolného
Kubína. Koncertu sa zúčastnilo 1500 ľudí. Skupina IMT Smile je
v súčasnosti najpopulárnejšou hudobnou skupinou na Slovensku.

-

S príchodom letných prázdnin začali obľúbené nedeľné promenádne
koncerty v parku pri poisťovni v Starom meste. V hudobnom altánku
koncerty začínali o 17. hodine a verejnosť si ich obľúbila. Dramaturgia bola
pestrá, predstavili sa rockové, folkové, tanečné hudobné skupiny i folklórny
súbor: DEel, HS Galaxia, HS Idea, FS Rosička, Rosa, Medvecký Band atď.

-

V dňoch 7. - 15. júla 2005 sa v Dolnom Kubíne konal IV. ročník
Medzinárodných majstrovských kurzov Musica Arvensis, na ktorom sa
zúčastnilo 50 mladých umelcov z rôznych krajín Európy. Študentom sa
venovalo šesť pedagógov z Holandska, Ruska, Lotyšska a Slovenska, ktorí
učili hru na klavír, flautu, violončelo a husle. V priebehu majstrovských
kurzov

sa

uskutočnilo

niekoľko

koncertov

v skanzene

v Zuberci,

Turčianskej galérii v Martine, Liptovskej galérii v Liptovskom Mikuláši,
Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne a galakoncert sa konal
v zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v Bratislave. V koncertnej sále ZUŠ
P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne sa konala tzv. voľná scéna – koncerty, kde
mohol každý vystúpiť a vyskúšať si pred kolegami svoj koncertný prednes.
-

Dolnokubínsky vokálny sepet Tintinnabulum sa zúčastnil v dňoch 16.-17.
júla 2005 festivalu „Spievame Márii“ v Trstenej.

-

Dňa 18. júla 2005 nastal nečakaný koniec Ilúzia K2M klubu v Dolnom
Kubíne na námestí P. O. Hviezdoslava, lebo majiteľ budovy vypovedal
nájom klubu. Škoda. Klub mal za sebou desiatky hudobných koncertov,
vernisáže, krsty kníh, povestné turnaje v stolovom futbale, sledovanie
majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji na dvoch plátnach, natáčanie filmov
vo vlastnej produkcii, videoklipov oravských hudobných skupín, vydávanie
občasníka Ilúzia News, populárne karakoe schow i sľubne rozbehnuté Letné
kino Ilúzia. Vedúci klubu Karol Horváth sa pevne rozhodol hľadať nové
priestory a pokračovať v diele Ilúzia K2M klubu.

-

Dňa 8. septembra 2005 sa riaditeľ ZUŠ P. M. Bohúňa Leonard Vajdulák so
sláčikovým súborom Musica Arvensis predstavili s organistkou Martou
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Gáborovou otváracieho koncertu hudobného cyklu M v Dome umenia Fatra
v Žiline. Koncert sa odohral v rámci doktorantského štúdia na VŠMU.
Podujatie bolo úspešné.
-

Na Dňoch mesta (16.-18. septembra 2005) a XXIV. Kubínskom jarmoku bol
bohatý kultúrny program, ale nepríjemné sychravé počasie. Pre verejnosť
vystúpila známa skupina Vidiek so spevákom Jankom Kurucom. Vo
výstavnej sieni MsKS sprístupnil medzinárodnú výstavu „Ľudoví muzikanti
v umení“

primátor

mesta

PaedDr.

Ľubomír

Bláha.

S plošnými

i priestorovými prácami, maľbami, kresbami, grafikami, drevorezbami, sa na
nej prezentovalo 200 detských i dospelých autorov zo Slovenska, Poľska
a Českej republiky. Šiesty ročník výtvarnej súťaže ako sprievodného
podujatia medzinárodného gajdošského festivalu organizovalo Oravské
osvetové stredisko. V sobotu pre nepriaznivé počasie zrušila vystúpenie
ukrajinská cirkusová škola. Program pokračoval v MsKS vystúpením
folklórneho súboru Rosička Rosa z Dolného Kubína, dolnokubínskej
hudobnej skupiny Orava, koncertom Milana Hrčku a jeho hostí.
-

Čajovňa v kine Choč v Dolnom Kubíne sa stala strediskom záujemcov
o kultúrne a spoločenské vyžitie. Čajovňa poskytovala priestor pre
rozhovory, oddych, spoločenské hry (šachy, kartové), videotéku, čitáreň,
možnosť zahrať si na gitare a klávesoch, detský kútik, stretnutia so
zaujímavými ľuďmi, diskusné kluby na rôzne témy, koncerty gospelových
skupín. Čajovňa bola držiteľom súhlasu Slovenskej televízie na premietanie
filmov zo Zlatého fondu STV. Čajovňu v Dolnom Kubíne prevádzkovalo
občianske združenie Sociálna agentúra pre deti a rodinu Forum života,
Spoločenstvo evanjelickej mládeže a združenie Nádej pre rodinu.

-

S cieľom priniesť viacej informácii o Európskej únii medzi obyvateľov
všetkých slovenských regiónov zavítala v stredu 21. septembra 2005 do
Dolného Kubína Európska štafeta. Finančné prostriedky na projekt poskytli
Európska komisia a Úrad vlády SR. Súčasťou bola aj putovná výstava
o histórii a súčasnosti Európskej únie a koncerty. Dolnokubínsky koncert
moderoval Tony Moyses. Predstavili sa hudobné skupiny Votchi z Českej
republiky, Dahling z Estónka a Diskoexpres z Maďarska. Účastníci mohli
ochutnať aj rôzne špeciality z krajín Európskej únie, napr. české buchty,
maďarský guláš, ryby (sleďa), pečivo, koláče atď.
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-

Dňa 19. septembra 2005 tanečná skupina Maestro z Liptovského Mikuláša
začala v MsKS Dolnom Kubíne kurz tancov pod vedením tanečného majstra
Róberta Sonokiho a jeho asistentiek. Vyučovali základné štandartné
spoločenské tance, latinsko-americké, národno-spoločenské a diskotékové,
spolu 12 tancov počas 90 lekcií. Tradičným vyvrcholením tanečného kurzu
bol venčekový ples, na ktorom rodičia mohli vidieť, čo sa ich deti naučili.

-

Koncom septembra vyrozprávalo „Hru o láske“ Radošínske naivné divadlo
v preplnenej sále MsKS v Dolnom Kubíne. Po boku známeho Stanislava
Štepku sa v hlavnej ženskej úlohe predstavila Andrea Martvoňová
z Oravského Podzámku, študentka VŠMU.

-

Pri príležitosti otvorenia prvého hypermarketu Tesca v Dolnom Kubíne dňa
22. septembra 2005 sa Dolnokubínčanom predstavil spevák Miro Jaroš zo
slovenskej hudobnej súťaže SuperStars.

-

V rámci 51. ročníka Hviezdoslavovho Kubína sa v stredu 28. septembra
2005 v priestoroch internetovej kaviarne U novinára už po tretíkrát stretli
priatelia poézie a prózy oravských autorov. Víťazné práce predniesol Matej
Záchenský, o hudobnú kulisu sa postaral Peter Medvecký, hlavným hosťom
večera bol grafik – ilustrátor Juraj Polák z Chlebníc a podujatie moderoval
básnik Miro S. Líška.

-

Posledné septembrové dni v Dolnom Kubíne tradične patrili celoštátnej
súťažnej prehliadke poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín.
Konal sa 51. ročník. Otvorenie patrilo divadlu poézie Kukučín, ktoré pracuje
pri ZŠ Martina Kukučína. Divadielko sa predstavilo adaptáciou hry W.
Shakespeara Homo novus. Prvý súťažný večer otvorila Jaroslava Čajková
z Národného osvetového centra v Bratislave. Všetkých privítal primátor
mesta

PaedDr.

Ľubomír

Bláha.

Nasledovalo

vystúpenie

detských

recitačných kolektívov. Predstavili sa Ševelky z Levíc pásmom „Pambo daj
šťastia lavička“, súbor Haťapťatralala z Košíc

hrou „Pod stolom“, deti

z Krásna nad Kysucou predstavili Krylovu bájku „O vrane a líške“ a súbor
Vretienko z Tvrdošína Feldekovu hru „Športujúce zvieratká“. V súťaži
detských recitátorov Cenu diváka aj detskej poroty získali v kategórii
Michal Pirník, v druhej David Hartl, v tretej si cenu diváka odniesla Gréta
Pintérová. Členka poroty Eliška Sadíleková videla v detskom prednese
najviac systematickú prácu učiteľov ZUŠ a ZŠ. Tradičné stretnutie
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účastníkov pred sochou P. O. Hviezdoslava na námestí sa konalo 29.
septembra 2005. Príhovor predniesol primátor Ľubomír Bláha, potom
položili kyticu k soche básnika. Súčasťou Hviezdoslavovho Kubína boli
sprievodné podujatia, ktoré spestrili súťažný maratón. Vo vestibule MsKS si
návštevníci mohli pozrieť výstavu fotografií Filipa Lašuta, dlhoročného
účastníka Hviezdoslavových Kubínov, ktorý v roku 2005 dovŕšil 60 rokov.
Hviezdoslavove Kubíny fotil vyše 30 rokov. Stretnutie so spisovateľmi
a básnikmi pod názvom „Slovo a čas“ zorganizovalo NOC. Zúčastnili sa Ján
Buzássy, Vladimír Rusko, Jozef Mihalkovič, Viera Prokešová, Anna
Ondrejková, Ján Beňo, Ján Štepita, Ladislav Lajčiak a Ján Zambor. Divákov
zaujal a rozosmial „živý dôkaz z Literárneho cirkusu“ režiséra Silvestra
Lavríka, v ktorom si zahral aj ďalší kubínsky režisér Pavol Horváth, Laco
Kerata a Vlado Janček. Druhý súťažný večer patril divadlám poézie.
Kysučania si pripravili hru „Líšky“ od Martina Birnera, ktorou zvíťazili
v súťaži divadiel poézie. Seničania predviedli hru „Čakajúca chobotnica“
autorov Šestákovej a Fodora. Vo 4. kategórii v poézii si najlepšie počínala
Anna Hortová, Oravčanky Jana Graňáková a Lenka Jurášová sa podelili
o druhé miesto. V 5. kategórii prózy zvíťazila Hana Révayová. V sobotu sa
uskutočnil Večer víťazov, v ktorom sa divákov predstavili Dominika
Bogdanová (Cena diváka, 4. kat. poézie), Kristína Pauková (Cena OcÚ
Vyšný Kubín, 4. kat. poézie), Anna Hortová (Cena ŽSK. 4. kat. poézie),
Terézia Benejová (Cena AOSS, 5. kat. próza), Magdaléna Vihanová (Cena
MsKS Dolný Kubín, 5. kat. poézia).
-

Občianske združenie DiveRzita v Dolnom Kubíne v spolupráci so
zrduženiami z Poľska a Ukrajiny pripravilo medzinárodné podujatie pod
názvom „Prekonávanie prekážok umením“ dňa 1. októbra 2005 v citadele
Oravského hradu. Medzi predstaviteľmi troch slovanských národností sa
skloňovala

kultúrna

spolupráca

a kultúrna

politika.

Výstavu

VIII.

medzinárodného umeleckého workshopu otvoril výtvarník Vladimír Lofaj,
organizátor a autor myšlienky zorganizovať toto podujatie. Viac ako sto
autorov z Poľska, Ukrajiny, Japonska, Ameriky, Nemecka, Francúzska,
Mexika, Ruska a Slovenska zaujalo svojou rozmanitosťou, výberom tém
i spracovaním. Návštevníci si mohli pozrieť aj diela 10 oravských
výtvarných umelcov. Na motívy historických kostýmov vytvorili študenti
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Školy užitkového výtvarníctva v Ružomberku kolekciu kostýmov. V módnej
prehliadke ju predviedli študentky tejto školy. Program pokračoval
koncertom

Paulíny

Bisztyga

z Poľska

a premietaním

ukrajinských

animovaných filmov. Predseda občianskeho združenia DiveRzita Boris
Banas hodnotil podujatie ako veľmi vydarené. Výstava trvala do konca
októbra 2005.
-

Dňa 6. októbra 2005 sa vo výstavnej sieni v MsKS v Dolnom Kubíne konala
vernisáž IX. ročníka výtvarnej Bohúňovej palety. Zúčastnilo sa 147 škôl zo
Slovenska,

Poľska

a Česka

s 3143

detskými

výtvarnými

prácami.

Diplomami a čestnými uznaniami bolo ocenených 344 prác. Z toho žiaci
ZUŠ P. M. Bohúňa a ZUŠ I. Ballu získali 49 ocenení (24 + 25) a jedno
získala dvaapol-ročná Stela Janigová z Dolného Kubína. Hlavnú cenu
získala Janina Jaromin z Gaborovej Gornice v Poľsku. V zlatom pásme sa
umiestnili Petra Lindnerová v Grafike (ZUŠ i. Ballu), v maľbe Adriana
Janíková, Lea Martvoňová a Radko Kubáni zo ZUŠ P. M. Bohúňa, v kresbe
Daniel Kaučiarik zo ZUŠ P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne. Ostatní sa
umiestnili v striebornom a bronzovom pásme a dostali čestné uznanie. Cenu
za kolekciu prác dostalo päť ZUŠ, medzi nimi ZUŠ I. Ballu v Dolnom
Kubíne. V programe podujatia vystúpili dolnokubínsky spevácky zbor „Una
corda“ pod vedením učiteľky ZUŠ Romany Šumskej a dievčenská skupina
z Bialsko Bialej. Výstava prác trvala do 31. októbra 2005.
-

Akademický maliar Ondrej Ivan (*1961) z Dolného Kubína vystavoval 30
svojich obrazov v Galérii slovenského umenia v sídle Spolku Slovákov
v poľskom Krakove v dňoch

12.

októbra

až

10.

decembra 2005.

Akademický maliar Ondrej Ivan sa venuje komornej maľbe, reštaurovaniu
maľby,

polychrómovanej

drevenej

plastike

a knižnej

ilustrácii.

V krajinomaľbe strvárňuje oravskú a tatranskú oblasť, hlavnou témou jeho
figurálnej kompozície bol ženský akt.
-

Dňa 20. októbra 2005 v MsKS sa predstavilo tanečné divadlo „Husári“ –
stodvadsať

minút

hudby

majstra

Štefana

Molotu,

tanca

a spevu

profesionálneho súboru Jánošík v choreografii Martina Urbana s pôsobivou
scénou Mareka Gašpara Šafárika. Príbeh autora libreta Dušana Cinkotu na
námet Martina Urbana s dialógmi Jaroslava Motta, režíroval Dušan Cinkota.
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Nadácia Centrum súčasného umenia organizovala dňa 12. októbra 2005
v MsKS v Dolnom Kubíne diskusiu o situácii v kultúre regiónu Orava.
Hlavnou témou bolo postavenie kultúry v spoločnosti, záujem verejnosti
o kultúru v regióne, financovanie kultúry a spolupráca v oblasti kultúry.
Diskusia je súčasťou projektu „Kultúrna politika od A po Ž“, ktorý
realizovala nadácia so Žilinským samosprávnym krajom a Ministerstvom
kutúry SR. Zámerom projektu bolo zmapovať aktivity v oblasti umenia
a kultúry a následne vypracovať model kultúrnej politiky. Cieľom
organizátorov je prizvať k tvorbe regionálnej kultúrnej politiky všetkých
aktívnych ľudí pracujúcich pre oblasť kultúry.

-

Na počesť 50. výročia Spevokolu oravských učiteľov sa konalo slávnostné
stretnutie. Učiteľ Jindřich Čajka otvoril a moderoval celé podujatie.
Pozdravom prispel spevácky zbor Una corda zo ZUŠ P. M. Bohúňa
v Dolnom Kubíne pod vedením dirigentky Romany Šumskej. V oficiálnej
časti vystúpil predseda Spevokolu Ľubomír Vrábeľ, ktorý v krátkosti
zhodnotil doterajšiu činnosť. Na jeho slová nadviazala dlhoročná kronikárka
spevokolu Oľga Škrabáková svojimi spomienkami. Prítomných pozdravil
primátor Ľubomír Bláha a poďakoval im za dlhoročné účinkovanie v meste
a na Orave pri rôznych spoločenských príležitostiach. Nasledovalo
odmenenie členov spevokolu pamätnými listami a knižnými odmenami,
slávnostný obed a spomínanie. Spevokol vznikol ako zmiešaný zbor dňa 15.
apríla 1955 ako súčasť predmetovej komisie hudobnej výchovy pri
metodickom zariadení Okresnom pedagogickom zbore. Na Orave už
v minulosti pôsobil mužský Spevokol oravských učiteľov od roku 1933.
V rámci skúšok v prvých rokoch uskutočňovali vzorové hodiny vyučovania
hudobnej výchovy, rozoberala sa hudobná teória, pripravovali sa aktuálne
informácie pre učiteľskú prax. Táto činnosť spomaľovala nácvik skladieb.
Spevokol sa postupne dostával do povedomia verejnosti. Prvýkrát vystúpil
na II. Hviezdoslavovom Kubíne dňa 14. mája 1955. Pokračoval vo
výchovných koncertoch pre žiakov. Postupne narastala spoločenská
objednávka na účinkovanie spevokolu. Prestalo sa s metodickou činnosťou
a zamerali sa na výchovné koncerty na školách. Okrem oravských škôl
vystupovali

v Bošanoch,

Bardejove,

Liptovskom

Hrádku,

Prahe,

Pelhřimove, Pacove, Humpolci, Kamenici nad Lípou, Počátkach atď.
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Zúčastňovali sa okresných slávností zborového spevu v rokoch 1956-1959,
krajských slávností zborového spevu, nahrávali v československom rozhlase
v Banskej Bystrici, vystupovali v Maďarsku a Taliansku. Do roku 2003
absolvovali 572 vystúpení, 604 cvičení a v spevokole sa vystriedalo 400
učiteľov. Spevokol zorganizoval 18 exkurzno-vzdelávacích zájazdov pre
členov na operu, balet a koncerty do Prahy, Brna, Bratislavy a Košíc. Po 20.
rokoch činnosti dostal Spevokol vyznamenanie „Za zásluhy o výstavbu
Oravy“, neskoršie Bielu plaketu Osvetového ústavu v Bratislave za plnenie
aktivity v rámci záujmovej činnosti (1977), pamätnú medailu Zboru pre
občianske záležitosti (1979), bronzovú medailu ONV za zásluhy o rozvoj
záujmovej umeleckej činnosti (1984), čestné uznanie Stredoslovenského
Krajského národného výboru (1985) a plaketu za zásluhy o rozvoj okresu
Pelřimov (1989). Vo funkcii riaditeľov Spevokolu oravských učiteľov sa
vystriedali Ján Ťapák, Eduard Volko, Ján Oldoš, Martin Mura, Ľubomír
Vrábeľ a vo funkcii dirigentov Peter Škrabák, Vincent Maretta, Štefan
Jakoby, Alfréd Patsch, Eva Matušťáková, kronikárkami spevokolu boli Oľga
Škrabáková a Elena Bohmerová. Spevokol oravských učiteľov skončil svoju
činnosť v roku 2005, lebo život priniesol zmeny, ktoré sa ťažko dávajú
dohromady. Či je to už právna subjektivita škôl, tri okresy, dopravná
infraštruktúra. Ale z histórie Spevokolu vieme, že už niekoľko krát bola
prerušená činnosť spevokolu a zas sa obnovila. Dúfajme, že sa to bude
opakovať aj tento raz.
-

Predposledná októbrová nedeľa v Dolnom Kubíne patrila folklóru. V MsKS
sa konala krajská súťažná prehliadka folklórnych skupín Žilinského kraja
pod názvom „Nositelia tradícii“ pod vedením Oravského osvetového
strediska v Dolnom Kubíne. Jeho riaditeľ Mgr. Miroslav Žabenský bol
vynikajúcim znalcom oravského folklóru. Predstavilo sa okolo 300
účinkujúcich. Odborná porota pod vedením Igora Kovačoviča z Banskej
Bystrice vyhlásila za najlepšiu folklórnu skupinu súbor zo Sihelného, ktorý
postúpil do celoslovenskej súťaže.

-

Občianskejzdruženie výtvarníkov Inšpirácie pri ZUŠ Ivana Ballu si
pripomenulo 10. výročie svojho vzniku výstavou. Vernisáž výstavy
Inšpirácie 2005 sa konala vo výstavnej sieni MsKS v Dolnom Kubíne dňa 3.
novembra 2005. Výstavu otvoril jej kurátor Daniel Marček v prítomnosti
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primátora mesta Ľubomíra Bláhu, riaditeľa ZUŠ I. Ballu Karola Hromádku,
sponzora podujatia - zástupcov poisťovne ING, výtvarníkov a ostatných
návštevníkov. Zaujímavým spestrením 10. ročníka Inšpirácii 2005 boli práce
neprofesionálnych výtvarníkov. Návštevníci si mohli pozrieť diela 32
autorov, medzi nimi slnečnice Eleny Macekovej, chryzantémy Jarmily
Ladiverovej, krajinky Ondreja Ivana, akvarely Jána Sušku, fotografie
Daniely Facunovej, kresbičky a fantazijné asociácie Janky Barťákovej,
Janky Široňovej a Rostislavy Gajdošovej, koláže J. Barťákovej, J. Široňovej
a Daniela

Marčeka,

práce

Braňa

Jánoša,

Evy

Pavolkovej,

Janky

Hromádkovej, Andrey Marčekovej – Ševčíkovej a ďalších autorov.
-

Dňa 5. novembra 2005 vystúpil na benefičnom koncerte pre detské
oddelenie NsP v Dolnom Kubíne známy finalista speváckej súťaže
Superstars Tomáš Bezdeda, skupina AYA (Boris Letrich) a tanečný súbor
Blšky zo ZUŠ I. Ballu v Dolnom Kubíne pod vedením Doroty Bištiakovej.
Finančný výťažok vo výške 360 tisís Sk bol použitý na zakúpenie
monitorovacieho prístroja pre detské oddelenie NsP v Dolnom Kubíne.
Zásluhu na benefičnom koncerte malo záujmové združenie DIEŤA pri
detskom oddelení a konal sa pod záštitou kandidátov na poslancov do
Vyššieho územného celku v Žiline za koalíciu ANO-SMER-SNS v Dolnom
Kubíne. Vďaka prístroju nemuseli voziť deti, ktoré ho potrebovali, do
fakultnej nemocnice v Martine.

-

Dňa 10. novembra 2005 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom
Kubíne konala súťaž v dramatickej tvorbe domovov sociálnych služieb –
druhý ročník známeho Žilinského Oskara. Podujatie organizoval odbor
sociálnych vecí Žilinského samosprávneho kraja s Domovom sociálnych
služieb v Dolnom Kubíne. O keramickú sošku Oskara a diplom sa uchádzali
deti zo 16 domovov v Žilinskom kraji. Dolnokubínski súťažiaci predviedli
sériu rozprávok na dobrú noc a ukázali, že deti na vozíčku sú šikovné a
učenlivé. Víťazom súťaže sa stali deti z Domova sociálnych služieb
v Tvrdošíne a postúpili na celoslovenské kolo.

-

Hudobná skupina Spirit Bar, ktorá pracuje pri ZUŠ P. M. Bohúňa
v Dolnom Kubíne sa dňa 11. novembra 2005 zúčastnila súťaže pod názvom
„Zlatý štít Liptova“ v Liptovskom Mikuláši a medzi 10 hudobnými
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skupinami vyhrala. Chlapci Marek Žilinec, Tony Kajan, Jakub Joštiak
a Jozef Rezník hrali spolu jeden rok, pomáhal im učiteľ Vladimír Pavlo.
-

V dňoch 11. novembra až 8. decembra 2005 prebiehali koncerty v Dolnom
Kubíne v rámci podujatia Kubínska hudobná jeseň. Konalo sa sedem
koncertov pod patronátom ZUŠ P. M. Bohúňa, Mesta Dolný Kubín,
Občianskeho združenia ZeČiTa, Oravského osvetového strediska, Múzea P.
O. Hviezdoslava, Oravskej galérie a Agentúry Zrno.

-

Dňa 12. novembra 2005 sa konala v Dolnom Kubíne krajská súťažná
prehliadka hudobných telies pod názvom „Divertimento musicale“.
Divákom sa predstavilo osem komorných hudobných telies (violončelových,
sláčikových i akordeónových). Koncerty sa konali v ZUŠ P. M. Bohúňa
a Oravskom múzeu v Dolnom Kubíne.

-

Na XIII. ročníku medzinárodnej súťaže detskej výtvarnej tvorby v poľskom
Toruni vyberala porota z 29.260 výtvarných prác. Ocenila 1234 prác, medzi
nimi aj mladých výtvarníkov zo ZUŠ Ivana Ballu v Dolnom Kubíne pod
vedením učiteliek J. Barťákovej a J. Široňovej. Hlavnú cenu získal Ľuboš
Šárfy, medzi ďalšími ocenenými boli Eduard Vavrečka, Michal Meško,
Adam Skirčák, Vladimír Huba a Veronika Murinová. Spomínané ocenenia
boli víťazom odovzdané na benefičnom koncerte pre nemocnicu dňa 16.
novembra 2005 v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne.

-

V Oravskom múzeu P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne sa dňa 26.
novembra 2005 uskutočnil slávnostný krst CD folklórno-speváckej skupiny
Orava pod názvom „Nad Betlehemom vyšla hviezda“. Zišlo sa tu veľa
pozvaných hostí na čele s primátorom mesta Ľubomírom Bláhom, sponzori,
hudobníci z Ľudovej hudby Leonarda Vajduláka a členovia skupiny. Vedúci
súboru PhDr. Dušan Krška zhodnotil päť rokov činnosti súboru. Pôvodne sa
súbor nazýval Rosička, Rosa, pred piatimi rokmi sa rozdelil na dve skupiny.
Druhá skupina mala názov Orava. Folklórny súbor Orava sa viacej zameral
na spev, na autentické oravské piesne. Spievali koledy Karola Šrámka, ktorý
v 60.-70. rokoch 20. storočia pôsobil ako zbormajster v rímsko-katolíckom
kostole v Dolnom Kubíne. Jeho koledy objavila členka súboru Marta
Procházková. Medzi ďalších členov súboru patrili Ľubomíra Bernoláková,
Anna Bakošová, Anna Šimáková, Helena Kyselová, Margita Vicáňová, Ján
Janiga, Vladimír Sališ a harmonikár a umelecký vedúci Vladimír Prídavok.
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-

Dňa 5. decembra 2005 sa v kine Choč uskutočnil I. ročník

filmovej

prehliadky krátkych študentských filmov pod názvom „Starcov poklad“.
Hlavnými organizátormi boli Akadémia umení v Banskej Bystrici, fakulta
dramatickej tvorby, občianske združenie „Filmový klub 23“ v
Kubíne

s oddelením

kultúry

Mestského

úradu

Dolnom

v Dolnom

Kubíne

a Agentúrou Fórum života. Premietnutý bol aj ocenený dokument
„Pätnásteho“

s Mariánom

Geburom.

Finančné

prostriedky

získané

z podujatia boli určené na nákup kníh.
-

V mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne sa dňa 5. decembra
2005 uskutočnila vernisáž výstavy „Betlehemy“. Na výstave boli
predstavené práce žiakov základných škôl a zdravotne postihnutých detí.
Výstavu s Mestským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne pripravilo
Kultúrne zariadenie mesta Valašské Meziříči.

-

Dňa 8. decembra 2005 sa v MsKS v divadelnej sále predstavila spevácka
folklórna skupina Orava pásmom „Od Ondreja do Vianoc“. V programe
vystúpili aj folklórny súbor Kukučka z Jasenovej a detský folklórny súbor
Kolovrátok zo ZŠ M. Hattalu v Dolnom Kubíne.

-

Dňa 8. decembra 2005 sa v kostole Povýšenia sv. Kríža na Brezovci
v Dolnom Kubíne konal desiaty Benefičný koncert VÚB v spolupráci so
ZUŠ P. M. Bohúňa. Program tradične začal spojeným vystúpením všetkých
účinkujúcich, medzi ktorými boli deti XIII. materskej školy a členovia
jednotlivých súborov i sólisti. Zaspievali vianočné koledy. Potom vystúpila
folklórna spevácka skupina Orava s koledami. Sláčikové kvarteto ZUŠ P. M.
Bohúňa zahralo skladby Händla a Sarabanda. Súrodenci Barbara a Dávid
Batunovci

zahrali štvorručne Mozartovu Uspávanku, nasledovalo

vystúpenie kvarteta akordeónistov, speváka Jakuba Hubčíka,

gitarového

súboru, speváckeho súboru dospelých, Una corda a detského zboru ZUŠ P.
M. Bohúňa. Mária Matisová zahrala na husliach skladbu J. Massaneta
„Meditácia“. Organistka Mária Gáborová hrala v sprievode súboru Musica
Arvensis. Ďalší benefičný koncert sa v tento deň konal v evanjelickom
kostole.
-

Začiatkom decembra (10.-14.) Orava ožila druhým medzinárodným
festivalom vianočných zvykov a remesiel, usporiadaným pod názvom
Višegrádske Vianoce. Usporiadatelia pripravili pre divákov atraktívny

74
štvordňový program, v ktorom sa predstavili folklórne súbory, skupiny,
ľudoví remeselníci a výtvarne nadané deti zo Slovenska, Česka, Poľska,
Maďarska a Francúzska. Súčasťou podujatia bol jarmok ľudových remesiel
v MsKS (12.-13. decembra), tvorivé dielne, výstava a výtvarná súťaž pod
názvom „Vianočná pohľadnica“. Výtvarné práce do súťaže zaslalo okolo
2500 detí. Usporiadateľmi Višegrádskych Vianoc boli Oravské osvetové
stredisko v Dolnom Kubíne, občianske združenie Priatelia ľudovej kultúry
Oravy, mesto Dolný Kubín a obec Zázrivá.
-

Dňa 16. decembra 2005 sa v Múzeu P. O. Hviezdoslava uskutročnil koncert
Akordeónového orchestra Amandolo pri ZUŠ P. M. Bohúňa pri príležitosti
krstu druhého CD s názvom „Most do sveta hudby“. Koncert bol vlastne
vyvrcholením života a práce jednej generácie študentov školy (i bývalých),
ktorí hrajú na akordeón. Vynikajúca dirigentka Viera Vrtichová viedla tri
akordeónové súbory v Dolnom Kubíne: Amandolo, akordeónové kvarteto
Piacere a malá Musica accordeonica.

-

Dňa 27. decembra 2005 sa v MsKS v Dolnom Kubíne uskutočnil zábavný
vianočný program pre deti

i dospelých pod názvom „Nebyť sám“.

Organizátorom bola agentúra PRIDE a občianske združenie Úsmev ako dar.
Občianske združenie Úsmev ako dar je v Dolnom Kubíne nové, zapájalo sa
do pomoci opusteným deťom a matkám.
-

V predposledný deň roku 2005 sa uskutočnil krst knihy Mira S. Líšku pod
názvom „S tebou ma nikto nebolí“. Knižka básni o žene v rôznych podobách
vyšla s podporou redakcie týždenníka Orava.

Zdravotníctvo
Všeobecná zdravotná poisťovňa na svojej internetovej stránke vytvorila rebríček
kvality zmluvných lekárov a nemocníc v roku 2005. Dolnokubínska nemocnica sa
umiestnila na 46. mieste.
Vedenie dolnokubínskej NsP pristúpilo v júni 2005 k zlúčeniu hematologickotransfuziologického oddelenia (HTO) s oddelením klinickej biochémie. Prinieslo
efektívnejšie vyšetrenie i úspornejšie využitie prístrojov a priestorov. V uvoľnených
priestoroch po klinickej biochémii umiestnili novú koronárnu jednotku, spĺňajúcu normy
EÚ a k nej pridružili aj jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS) neurologického oddelenia
a centrum preventívnej medicíny pre poskytovanie platených služieb podnikateľom a cez
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sociálny program aj zamestnancom. Komplex služieb mal byť dobudovaný vytvorením
tzv. jednodňovej ambulantnej starostlivosti interného oddelenia. Tu by pacient mal byť
v priebehu jedného dňa vyšetrený, operovaný a vrátiť sa domov. Ďalšie stavebné úpravy
v NsP sa týkali bezbariérových vstupov do polikliniky aj skultúrnenia sociálnych
zariadení v celej budove. Koncom októbra 2005 boli ukončené stavebné úpravy na HTO,
vyžiadali si cca 300 tis. Sk. Počas roka urobili okolo 2200 odberov na HTO, čo
predstavovalo okolo 1100 litrov krvi, z toho 70 % použila NsP. Zvyšok poskytla iným
nemocniciam.
Pacienti platili v nemocnici rôzne poplatky, za vyšetrenie 20 Sk, za 1 deň
v nemocnici 50 Sk, za pohotovosť 60 Sk, za doprovod v nemocnici 150 Sk, za sanitku (2
Sk za 1 km). Dolnokubínska nemocnica za rok 2005 vybrala na poplatkoch milión Sk,
ktoré použila na prestavbu a zlepšenie stravovania pacientov. Nemocnica v roku 2005
vybudovala zo svojho rozpočtu nadštandardné izby na chirurgickom, neurologickom
a gynekologickom oddelení a začala s kompletnou prestavbou jednotky intenzívnej
starostlivosti pre interné odbory.
Zdravotníci na Slovensku v roku 2005 protestovali proti reformám vlády, lebo
pociťovali zhoršovanie svojej situácie. Dňa 28. júna 2005 na protestnom zhromaždení
pred budovou Národnej rady SR v Bratislave žiadali vyššie platy, sociálne zabezpečenie,
ale aj odstúpenie celej vlády viac ako 700 zdravotných sestier a pôrodných asistentiek. Za
gynekologicko-pôrodnícke oddelenie v Dolnom Kubíne sa protestnej akcie zúčastnila
Miroslava Removčíková. Podľa jej informácii platy sestier klesli veľmi nízko, sestry nie
sú ohodnocované podľa skutočnej práce. Slovenská komora sestier a pôrodných
asistentiek žiadala prijať úpravu, ktorá by vytvorila vhodné podmienky na dostatočný
ošetrovateľský proces a zvýšila počty sestier tak, aby jedna sestrička ošetrovala
maximálne 10 pacientov. Minister zdravotníctva Rudolf Zajac navrhoval zástupcom
Komory zdravotných sestier otvorenú diskusiu.
Dolnokubínska pôrodnica je známa svojou kvalitou nielen na Orave ale aj inde na
Slovensku. Za ostatné štyri roky sa v nemocnici pôrodnosť stabilizovala. Počas roka
2005 uskutočnili lekári 656 pôrodov. Oddelenie pod vedením primára MUDr. Juraja
Dubčáka vylepšili novými prístrojmi, zakúpili dve polohovateľné lôžka a medzi novinku
patril pôrod epidurálnou enalgézou, či prítomnosť otca pri pôrode. Novorodenecké
oddelenie pracovalo pod vedením MUDr. Jany Dudášovej.
Súdny spor o dialýzu medzi NsP a firmou Logman, ktorá z Dolného Kubína už
odišla a otvorila dialýzu v Námestove, dostal nový medzník. Dňa 25. februára 2005
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rozhodol Krajský súd v spore v prospech fi. Logman. NsP mala dve možnosti, odvolať sa
na Najvyšší súd alebo dohnúť sa mimosúdne s fi. Logman. Vedenie NsP sa dohodlo s fi.
Logman o prevádzkovaní dialýzy do augusta 2007.
V stomatológii sa za novú progresívnu metódu bielenia zubov považoval zákrok
lampou ZOOM, ktoré sa vyskytovali na Slovensku len tri. Jedna sa nachádzala
v ordinácii MUDr. Vendelína Ťažandláka. Zuby by mali ostať vybielené štyri roky.
Firma Henkel z Düsseldorfu darovala sponzorský dar dolnokubínskej NsP vo forme
pracích práškov. Nemalou mierou sa o tento dar zaslúžili Mgr. Rastislav Stanček,
evanjelický farár v Dolnom Kubíne a na nemeckej strane pán Fengler, zástupca
evanjelickej diakónie a pani Königová. Spoločnosť Miba Sinter Slovakia s. r. o.
v Dolnom Kubíne darovala Nemocnici finančný dar 100 tisíc Sk na zakúpenie
diagnostického CT prístroja. Riaditeľovi NsP MUDr. Miroslavovi Ostrihoňovi
symbolický šek odovzdal riaditeľ materskej firmy Norbert Schrűfer v prítomnosti
dolnokubínskeho konateľa Vladimíra Tomana.
Slovenský Červený kríž v Dolnom Kubíne organizoval tradičnú Valentínsku
kvapku krvi – darovanie krvi na hematologicko-transfúziologickom oddelení NsP
v Dolnom Kubíne. Krv darovalo 110 darcov, z toho 16 po prvýkrát a 1 diamantový darca.
Deviaty ročník celoslovenskej akcie Deň narcisov dňa 8. apríla 2005 sa niesol
v znamení motta: „Dobrých ľudí sa všade veľa zmestí“. Jeho poslaním je upriamiť
pozornosť verejnosti na problematiku rakoviny a ľudí upozorniť na to, že je to choroba,
ktorá sa dá vo väčšine prípadov úspešne liečiť, ak je zachytená včas. Na tohtoročnom Dni
narcisov sa podieľali v Dolnom Kubíne hlavne študentky Strednej zdravotníckej školy.
Vyzbierané peniaze išli na konto Ligy proti rakovine a teda projekty podporujúce
prevenciu, diagnostiku a liečbu rakoviny i výskum rakoviny. Dňa 17. júna 2005 sa konalo
charitatívno-spoločenské podujatie pod názvom „Na kolesách proti rakovine“ na Námestí
slobody na Bysterci v Dolnom Kubíne. Usporiadatelia predpokladali vyššiu účasť, zišlo
sa asi len 50 účastníkov a zhruba taký istý počet divákov. Vyzbieraná peňažná suma vo
výške 5.380 Sk sa stala súčasťou zbierky na zakúpenie diagnostického prístroja.
Dňa 14. apríla 2005 sa konal tretí snem Slovenského Červeného kríža Územného spolku Orava, ktorého sa v Dolnom Kubíne zúčastnil aj generálny sekretár
SČK Bohdan Telgársky. Predsedníčka MUDr. Danuše Litváková zhodnotila štvor-ročnú
činnosť oravského Červeného kríža. Dolnokubínsky spolok Červeného kríža združoval
3200 členov v 98 miestnych spolkoch a skupinách mládeže. Za štyri roky sa v zbierkach
Červeného kríža na Orave vyzbieralo 300 tisíc Sk a krv darovalo 20 tisíc darcov. Územný
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spolok ČK v Dolnom Kubíne evidoval 3200 držiteľov bronzovej Jánskeho plakety, 1600
striebornej plakety, 500 zlatej a 26 diamantovej. Ocenenia za dlhoročnú prácu v ČK
dostalo 23 spolkov a skupín mládeže.
Dňa 18. apríla

2005 MUDr. Adriana Rašková prednášala v čitárni Oravskej

knižnice o zdravom životnom štýle a prevencii pred civilizačnými chorôbami.
Nasledovala beseda a možnosť dať si zmerať krvný tlak.
ÚS SČK v Dolnom Kubíne dňa 18. mája 2005 zorganizoval slávnostný aktív
bezpríspevkových darcov krvi a odovzdal im Janského plakety. V kultúrnom programe
vystúpili žiaci ZUŠ P. M. Bohúňa. Slávnostný príhovor predniesla podpredsedníčka SČK
MUDr. Adriana Rašková. Janského plakety odovzdali dobrovoľným darcom krvi
viceprezident SČK MUDr. Štefan Polc, predsedníčka ÚS SČK v Dolnom Kubíne MUDr.
Danuše Litváková a primárka hematologicko-transfúzneho oddelenia NsP v Trstenej
MUDr. Marta Birásová. Bronzovú plaketu dostalo 64 darcov, striebornú 39, zlatú 19 a
diamantovú 3, medzi nimi Ján Oravec z Dolného Kubína. Ján Oravec (*1957),
zamestnanec spoločnosti Miba, s. r. o. v Dolnom Kubíne daroval krv 80-krát, prvýkrát
v roku 1976. V roku 1986 dostal zlatú Janského plaketu.
Dňa 7. decembra 2005 sa konalo stretnutie dobrovoľných darcov krvi z celej Oravy
v divadelnej sále MsKS pod vedením územného spolku ČK v Dolnom Kubíne. Na úvod
podujatia vystúpili študenti Strednej zdravotníckej školy v kultúrnom programe. Potom
sa prítomným prihovorila predsedníčka ÚSČK MUDr. Danuše Litváková. Nasledovalo
ocenenie dobrovoľných darcov krvi. Bronzovú Janského plaketu dostalo 67 darcov,
striebornú 51, zlatú 15 a diamantovú za 80 odberov udelil Bohdan Telgársky 7 darcom.
V druhej časti podujatia s názvom „Vianoce“ dostali osamelé matky s deťmi a rodiny
v núdzi (50) potravinové balíčky.
Dňa 25. septembra 2005 bol svetový deň srdca. V dňoch 26. – 30. septembra 2005
sa konala akcia „Týždeň srdca“ v lekárňach, zameraná na poradenstvo pacientom
a občanom. Podľa informácie predsedníčky miestnej Lekárskej komory PharmDr. Aleny
Chytilovej sa lekárnici takto snažili dopomôcť k čo najlepšej liečbe a preventívnej
starostlivosti na zníženie rizika rozvoja závažných ochorení. Radili pacientom, ako sa
brániť proti vysokému krvnému tlaku, kedy je užívanie liekov účinné a bezpečné, čo je
steroskleróza a pod.
Liga za duševné zdravie v spolupráci s Úniou materských centier a občianskym
združením „Otvorme dvere, otvorme srdcia“ poriadala počas druhého októbrového
týždňa peňažnú zbierku v 40 mestách Slovenska, medzi nimi aj v Dolnom Kubíne.
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Dolnokubínske materské centrum Píšťalka pripravilo pre budúce mamičky
program

prípravy

na

pôrod

a materstvo

s pôrodnou

asistentkou

Miroslavou

Removčíkovou. Budúce mamičky sa stretávali každú stredu. Centrum Píšťalka
poskytovalo starostlivosť o deti vo vlastnej herni. V rámci poradenstva pripravovalo
odborné prednášky z medicíny, psychológie, pedagogiky a iných oblastí.
V dňoch 5. mája – 31. júla 2005 sa konala celonárodná kampaň na zvýšenie
pohybovej aktivity dospelej populácie pod názvom „Vyzvi srdce k pohybu“. Nedostatok
pohybu a sedavé zamestnanie u staršej generácie sa podieľali na zvyšovaní chorobnosti
a úmrtnosti na chronické neinfekčné ochorenia ako aterosklerózy, nadváhy, obezity,
cukrovky, hypertenzie a pod. V našom meste viedol kampaň Regionálny úrad verejného
zdravotníctva.
Najdiskutovanejšou témou roka sa stala „vtáčia chrípka“. Ľudia sa jej báli tak, ako
pred piatimi rokmi choroby šialených kráv. Vtáčia chrípka sa vyskytla v Ázii, aj niekoľko
smrteľných prípadov ľudí, ktorí prišli do styku s nakazenými vtákmi a hydinou. Smrteľný
vírus mal označenie H5N1. K problematike sa vyjadrila MUDr. Katarína Ranostajová
z Regionálneho

zdravotného

ústavu

na

stránkach

novín

Orava.

Ministerstvo

zdravotníctva SR považovalo za najlepšiu ochranu občanov preventívne očkovanie proti
bežnej chrípke. Na Slovensku sa v roku 2005 nevyskytol prípad vtáčej chrípky.

Sociálna pomoc občanom
V posledný januárový piatok sa uskutočnilo druhé zasadnutie zástupcov organizácií
pôsobiacich v oblasti sociálnej infraštruktúry mesta Dolný Kubín, ktoré spolupracujú
v rámci lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie. Mesto Dolný Kubín malo vypracovaný
tzv. komunitný plán sociálnych služieb. Ten analyzoval sociálnu situáciu v meste na
základe potrieb jednotlivých komunít (dôchodcov, ZŤP, rodiny, detí a mládeže, dlhodobo
neprispôsobivých obyvateľov) a navrhoval ich riešenie. Zástupcovia sa zamerali na
vytipovanie vhodných objektov na zriadenie centier sociálnej pomoci pre jednotlivcov
a rodiny, kluby dôchodcov na sídliskách, chránené dielne pre občanov so ZŤP, ale aj
posilnenie sociálneho oddelenia o pracovníkov v teréne. Prvý projekt v sociálnej oblasti
v roku 2005 riešil sociálnu prácu v teréne, ale vyžadoval pridelenie finančných
prostriedkov z Fondu sociálneho rozvoja. Komunitní sociálni pracovníci pôsobili v meste
od 1. apríla 2005. Dňa 27. apríla 2005 bolo založené občianske združenie pod názvom
Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Orava (LPSI) v Dolnom Kubíne. Svoju činnosť
zameralo na skupiny chudobného obyvateľstva s vysokým rizikom sociálneho vylúčenia
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(dlhodobo nezamestnaní, chudobní, postihnutí osamelí a starší osamelí občania). LPSI
Orava bolo zaregistrované na MV SR začiatkom júna 2005 ako občianske združenie.
Predpísanú úroveň biedy dosiahli okresy Dolný Kubín a Tvrdošín. Okres Námestovo
nedosiahol predpísanú úroveň biedy.
Miera rizika chudoby vyjadruje podiel obyvateľov s príjmom nižším ako 60%
národného ekvivalentného príjmu. V krajinách EÚ sú tieto ekvivalenty stanovené cez tzv.
panely domácností spoločenstva. V nových členských krajinách sú to rôzne metódy
výpočtu miery rizika chudoby. V SR je to napríklad minimálna mesačná mzda, resp.
životné minimum. Rodiny s nízkymi príjmami si mohli uplatniť nároky na sociálne
príspevky, napr. príspevok na stravu, príspevok na školské potreby, motivačný príspevok
a dávky v hmotnej núdzi. V roku 2005 v našom meste poberalo dávku v hmotnej núdzi
580 občanov. Spoločne bolo posudzovaných 992 osôb, z toho 97 partnerov (úplných
rodín), 312 nezaopatrených detí v týchto rodinách a 15 zaopatrených detí vo veku do 25
rokov. Aktivačný príspevok poberalo 146 občanov. V Dolnom Kubíne počas roka 2005
žiadalo jednorázovú dávku sociálnej pomoci 113 občanov. Mestský úrad v Dolnom
Kubíne vyplatil 104 občanom jednorázovú dávku sociálnej pomoci. Vyplatená suma
predstavovala 86.258.- Sk. Najrizikovejšou skupinou s najväčšou mierou rizika chudoby
sú členovia úplných rodín poberajúcich dávku v hmotnej núdzi a s nimi spoločne
posudzované osoby, čiže deti. Medzi obyvateľov ohrozených chudobou a exklúziou
patrili dlhodobo nezamestnaní občania, mladí ľudia po ukončení vzdelania bez práce,
zdravotne postihnutí občania, dlhodobo neprispôsobiví občania (vrátane občanov bez
prístrešia), príslušníci rómskej komunity a ostatní neprispôsobiví občania napr. drogovo
a inak závislí, občania po výkone trestu a pod.
Dňa 8. marca 2005 sa v MsKS uskutočnila prvá verejná prezentácia Fondu
sociálneho rozvoja pre okresy Dolný Kubín a Tvrdošín. Súčasťou prezentácie bola výzva
na predkladanie projektov zameraných na boj proti chudobe a zvýšenie zamestnanosti.
Seniori nad 60 rokov tvorili 11% populácie v Dolnom Kubíne. Najviac ich žilo na
Bysterci a Brezovci. Mesto je zriaďovateľom troch ambulantných zariadení: Zariadenia
opatrovateľskej služby na Malom Bysterci s kapacitou 10 klientov, Klubu dôchodcov na
ulici Obrancov mieru (190 členov) a Zariadenia spoločného stravovania s kapacitou 90
jedál denne. V školských jedálňach sa stravovalo 74 dôchodcov. Túto službu poskytovali
školské jedálne v MŠ Chočská, MŠ Odbojárov, CZŠ Radlinského, ZŠ M. Kukučína, ZŠ
J. Matušku, ZŠ Nemocničná, ZŠ M. Hattalu, ZŠ Kňažia. V terénnej službe sa 5
opatrovateliek staralo o 42 ľudí. Imobilným seniorom spôsobovala preprava problémy.
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Mesto uvažovalo o zriadení „sociálneho taxíka“ pre týchto občanov. V roku 2005
pripravilo projekt tejto služby. Občan by sociálny taxík platil čiastočne, inak by bol
dotovaný z grantov a mimorozpočtových zdrojov. Ďalšou chybujúcou službou je denný
resp. týždenný stacionár, ľudovo nazývaný škôlka pre seniorov, kde by odkázaní občania
mohli stráviť jeden alebo viacej dní. Mesto uvažovalo zriadiť stacionár v budove
bývalých kasárni.
Opatrovateľskú terénnu službu poskytovala aj ADOS - Charita, Zborová diakónia
Evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania a ÚS SČK Orava. Spišská katolícka
charita poskytovala ošetrovateľskú službu v domácom prostredí (ADOS – Charitas)
klientom po návrate z nemocničnej liečby alebo akútne chorým bez potreby
hospitalizácie, chronicky chorým, pacientom v terminálnom štádiu, sociálne a zdravotne
rizikovým skupinám obyvateľstva. Charita poskytovala hospicovú starostlivosť
o zomierajúcich ľudí, sprevádzanie chorého v konečnom štádiu jeho života. Hospicový
tím prichádzal k chorému do jeho domáceho prostredia a poskytoval odborné služby
prostredníctvom zdravotných sestier, podporu, poučenie príbuzných a sprostredkovanie
duchovnej služby.
V prvý septembrový deň otvorilo svoje brány zariadenie dočasného bývania pre
ľudí v núdzi Kotva II. Kotva II mala k dispozícii 16 bytových jednotiek. Bytová jednotka
sa skladala z dvoch izieb a sociálneho zariadenia. V areáli bývalého SEVAKu pribudol
nový útulok pre osamelých mužov nazvaný STOP s kapacitou 12 miest. Okrem neho tu
bola ubytovňa Šanca a budovali zariadenie Kotva I pre dočasné bývanie pre rodiny s
deťmi. Budovy boli od seba oddelené oplotením a zároveň izolované od vonkajšieho
prostredia. Ostnatý drôt plnil dve funkcie. Prvou bolo zamedzenie prístupu nepovolaných
osôb na pozemok a zabezpečenie dodržania príchodu a odchodu ubytovaných, keďže títo
v útulkoch nocovali. Komunitný sociálny pracovník odovzdal kľúče od unimobunky
každý večer a ráno ich prebral naspäť. Druhou funkciou plotu je psychologický efekt,
ktorý mal vyvolať v ubytovaných občanoch pocit neslobody a viesť ich k túžbe odtiaľto
odísť, zaradiť sa do normálneho života a pracovného procesu. Podľa vyjadrenia vedúceho
odboru sociálnych vecí MÚ Ing. Jozefa Gruchaláka objekt STOP je len prechodným
ubytovaním I. stupňa režimového charakteru, čo znamená, že jedinci, ktorí tu nocujú,
musia dodržiavať isté pravidlá a zapojiť sa do pracovnej terapie. Najprv povinne
absolvujú lekársku prehliadku a očistu. Ďalšou podmienkou je zaplatenie 55 Sk za noc na
týždeň dopredu. Ak si občan nemôže dovoliť uhradiť nocovanie, komunitní sociálni
pracovníci mu pomôžu získať sociálne dávky. V ubytovni II. stupňa Šanca môžu jedinci
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v núdzi bývať, pokiaľ si zaplatia ubytovanie na mesiac dopredu. Kým sa nenaučia, že
všetko čo spotrebujú, je potrebné zaplatiť, tak to nepôjde v reálnom živote.
Koncom roka 2005 oddelenie sociálnych vecí mestského úradu evidovalo 18
bezdomovcov, z ktorých len piati požiadali o núdzové ubytovanie. V decembri ich mesto
zapojilo do aktivačných prác, aby si zarobili peniaze na úhradu ubytovania. V ubytovni
Stop platili za noc 55 korún, v ubytovni Kotva mohli bývať vo dvojici za mesačnú úhradu
3350 Sk. V Kotve II mali spoločnú práčovňu a kuchynku na varenie alebo ohriatie jedla.
Akonáhle oddelenie sociálnych vecí MÚ v Dolnom Kubíne dostalo informáciu
o bezdomovcovi, sociálni pracovníci zisťovali jeho situáciu a možnosti pomoci. V lete
bezdomovci

prespávali

v chatkách

záhradkárskych

kolónii,

pohostinstvách,

na

železničnej stanici alebo u dôchodcov na Banisku a Mokradi, ktorým za ponúknutú
pomoc platili alkoholom. Mesto malo aj svojich žobrákov. Jeden si obľúbil žobrať na
kolonádnom moste, ďalší dvaja žobrali pred vstupnými dverami do obchodných domov,
najčastejšie pred Tescom, Coopom a obchodom Andris. Obyčajne si pýtali drobné
peniaze (5-10 Sk) na rožky a mlieko.
Domov pre osamelých rodičov a krízové stredisko v Dolnom Kubíne mestskej
časti Záskalie poskytovalo bývanie a poradenstvo pre osamelé matky a maloletých,
ktorých život a zdravie sú ohrozené, výchovnú a liečebno-výchovnú starostlivosť
v spolupráci s odbornými pracovníkmi (psychológ, lekár a pod.). Kapacita zariadenia je
32 osôb.
Občania prímestskej časti Mokraď sa zapojili do peňažnej zbierky na pomoc ľuďom
postihnutým vlnami tsunami v Ázii v januári 2005. Miestna organizácia Červeného kríža
pod vedením Jaroslavy Habekovej vyzbierala 6500 Sk. Podobnú peňažnú zbierku
uskutočnilo občianske združenie Kohútik pri Základnej škole J. Matúšku na pomoc
obetiam v juhovýchodnej Ázii. Koordinátorka Zuzana Prádelová poslala výnos zbierky
na konto Unicef.
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých na ul. M. Hattalu
poskytoval služby 121 klientom, z toho 89 ženám a 32 mužom. V Domove sociálnych
služieb pre dospelých bolo umiestnených 72 klientov a v penzióne 49 klientov. Staralo sa
o nich 40 pracovníkov, z toho 4 sociálni pracovníci. Stravu dovážali z Domova
sociálnych služieb na ul. Matuškovej. Zdravotnícka starostlivosť je zabezpečená
slobodnou voľbou lekára pričom zariadenie v pravidelných intervaloch navštevovali
odborní lekári. Na odborné vyšetrenia chodili klienti v sprievode zdravotníckeho
personálu. V zariadení vykonávali praktickú výuku študenti Strednej zdravotníckej školy
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v odboroch zdravotnícky asistent a sanitár. V zariadení bola miestnosť pre katolícke
i evanjelické bohoslužby. Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb pre dospelých
bol od 2. februára 2005 na dva týždne uzavretý pre výskyt epidémie ochorenia horných
ciest dýchacích. Od uzavretia domova sa nevyskytol nový prípad ochorenia. Príbuzní
svojím starkým odovzdali balíčky na vrátnici a zdravotná sestra ich doručila starkým.
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých na ul. Matúškovej je moderné
nízko-kapacitné sociálne zariadenie s denným a týždenným

pobytom s kapacitou 42

klientov s telesným postihnutím a duševnými chorobami, s duševnými poruchami
a poruchami správania. V zariadení pracovalo 35 zamestnancov, ktorí zabezpečovali pre
klientov stravovanie, bývanie, zaopatrovanie, výchovu, záujmovú činnosť, kultúrnu
činnosť, rekreačnú činnosť, rehabilitačno-zdravotnú činnosť, niektoré druhy terapií
(logopedická, muzikoterapia, terapia hrou). V rámci realizácie záujmovej činnosti patria
medzi

obľúbené aktivity práca

s hlinou,

výtvarný krúžok,

športová činnosť

(armwrestling, 5 klientov je evidovaných v klube Slovenského hnutia špeciálnych
olympiád). Výtvarné práce žiakov boli poslané na celoslovenskú výstavu výtvarných prác
ľudí s mentálnym postihom, ktorá sa v tomto roku konala desiaty krát pod záštitou
manželky prezidenta SR Silvie Gašparovičovej. Výtvarné práce 5 žiakov bolo ocenené.
V rámci zdravotno-rehabilitačnej starostlivosti sa pracuje individuálne a skupinovo
(hippoterapia, teploliečba, vodoliečba, elektroliečba, masáže a pod.). Klienti navštevovali
aj krytú plaváreň. Z Dolného Kubína navštevovalo DSS 22 klientov, ostatní boli
z okolitých dedín Oravy.
V ústave sociálnych služieb každoročne spoločne vítali príchod sv. Mikuláša.
Telesne i duševne postihnutí občania sa veľmi tešili na tento sviatok. V tomto roku prišiel
Mikuláš 7. decembra a priniesol bohaté darčeky, ktoré daroval supermarket Tesco.
Kultúrny program pripravil hudobno-spevácky súbor Hviezdička zo Základnej školy v
Oravskom Podzámku.
Mesto Dolný Kubín poskytovalo bývanie pre zdravotne postihnutých občanov
v bezbariérovej bytovke na Bysterci - Na Sihoti. Bytový dom spravovala firma TEHOS s.
r. o. V bytovom dome je 13 bytových jednotiek upravených na bezbariérové bývanie,
z toho 10 bytov využívajú občania s rôznym stupňom zdravotného postihnutia.
Klub dôchodcov v Dolnom Kubíne navštevovalo 179 seniorov. KD registroval 188
platiacich členov. Klub dôchodcov riadila samospráva (7 členov + 3 náhradníci). V roku
2005 uskutočnili 5 slávnostných a 6 bežných členských schôdzí. Výročnej schôdze
v januári 2005 pod vedením predsedníčky klubovej samosprávy Márie Chrenovej
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a vedúcej KD Ľubomíry Bernolákovej sa zúčastnil aj primátor mesta Dr. Ľubomír Bláha
a vedúci odboru sociálnych vecí Ing. Jozef Gruchalák. Seniori mali počas roka bohatú
činnosť. Pracovali v krúžkoch záhradkárskom, šikovných rúk, turistickom a speváckom.
Zúčastňovali sa kultúrno–spoločenských podujatí v Oravskej galérii, koncertov ZUŠ
a podujatí v MsKS. Navštevovali športové podujatia v meste. Do klubu pozývali rôznych
odborníkov na prednášky a besedy. V roku 2005 bol v klube zavedený internet a počítače
daroval Mestský úrad v Dolnom Kubíne.
Mestský úrad a Mestské kultúrne stredisko pripravilo pre dolnokubínskych
dôchodcov slávnostné posedenie pod názvom „Lásku si nekúpiš“ dňa 11. októbra 2005
pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Seniorov privítala Mária Muráňová, potom k nim
prehovoril primátor mesta Ľubomír Bláha a nasledoval kultúrny program v podaní detí
materských škôl a základných umeleckých škôl. Večer seniorom vyhrávala hudobná
skupina Víkend a pohostenie dostali formou švédskych stolov.
Dňa 2. decembra 2005 sa v Dolnom Kubíne konala peňažná zbierka, ktorá bola
súčasťou celoslovenskej finančnej zbierky „Jeden deň úsmevu“. Zbierku zorganizovala
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov „Úsmev ako dar“. Vyzbieraná suma bola
použitá na rozvojové aktivity pre deti z detských domovov. Počas adventu prebiehala
v Tescu finančná zbierka pod názvom „Pomôžte spolu s nami“, ktorej cieľom bolo
podporiť projekty na zlepšenie života detí v detských domovoch, špeciálnych základných
školách, zdravotne postihnutých a starých občanov. Tesco organizovalo zbierku už tretí
rok so Slovenskou humanitnou radou – národným dobrovoľníckym centrom humanitných
a charitatívnych organizácií na Slovensku. V dolnokubínskom Tescu sa vyzbieralo
23.262 Sk pre občanov zdravotne postihnutých na Orave.
Začiatkom decembra vyšla brožúra (100 ks) „Sociálny sprievodca mestom Dolný
Kubín“, ktorú spracoval vedúci odboru kultúry a sociálnych vecí Ing. Jozef Gruchalák
s pracovným kolektívom a vydanie finančne podporilo Ministerstvo sociálnych vecí,
práce a rodiny. Občania našli v brožúre odpovede na bežné otázky, napr. Čo robiť, keď
som v hmotnej núdzi, keď som stratil prístrešie, kde nájdem pomoc?, Ako sa zachovať,
keď poznám týrané dieťa?, Aká je výška príspevku na bývanie, aký je vdovecký
dôchodok, ako nájdem pomoc v starobe, chorobe, osamelosti a podobne. V našom meste
sa počas roka 2005 narodilo 198 detí a zomrelo 133 ľudí. V meste žilo 2356 obyvateľov
nad 60 rokov, z toho 1588 občanov nad 65 rokov, 626 občanov nad 75 rokov žilo
osamelo a 34 občanom nad 90 rokov žilo osamelo.
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V našom meste v sociálnej oblasti pracovali mimovládne organizácie: Červený kríž
– územný spolok Orava, občianske združenie Relief – pomoc v núdzi, Úsmev ako dar
SPDD – pobočka v Dolnom Kubíne, Klub ZDS na Orave – Downov syndróm, Ochrana
spotrebiteľa Oravy – Dolný Kubín, MO Jednoty dôchodcov o. z., Materské centrum
Píšťalka o. z., Slovenský skauting 53. zbor Gentiana, Spoločenstvo evanjelickej mládeže,
občianske združenie Agentúra Fórum života – klub Čajovňa, občianske združenie Nádej
pre rodinu, občianske združenie Agentúra podporovaného zamestnávania Orava plus,
konzultačné a informačné centrum Edukos – občianske združenie, občianske združenie
Asociácia náhradných rodín, občianske združenie Naša alternatíva, MO Slovenského
zväzu telesne postihnutých v Dolnom Kubíne, MO Slovenského zväzu sluchovo
postihnutých v Dolnom Kubíne, občianske združenie Kohútik.

Spolky, občianske združenia
Miestna organizácia Slovenského zväzu rybárov v Dolnom Kubíne pokračovala
v protestoch proti enormnému výskytu kormoránov na rieke Orave. Považovala ich za
ekologickú katastrofu. Podľa sčítania na úseku od Kraľovian po Raciborský potok tu
zimovalo 874 kormoránov počas 4 mesiacov. To znamenalo, že denne ulovili cca 525 kg
rýb. Kormorány úplne zdecimovali plosku pásavú a rybári odhadli túto škodu na 8 mil.
Sk. Kormorán sa na Orave pôvodne nevyskytoval, len od roku 2000. Hospodár MO SZR
M. Gregáň konštatoval, že z rybích násad na tomto úseku neostalo nič. Pôvodný
genofond rýb na Orave bol tak narušený, že jeho obnova sa odhadovala na 10 – 15 rokov
v prípade, že by pri rieke nehniezdil ani jeden kormorán. Rybári požadovali na
Ministerstve životného prostredia povolenie odstrelu kormoránov. Ochranári vtáctva
navrhli neúčinné plašenie vtákov. Ochranári vtáctva uvádzali na internete nepravdivé
počty kormoránov na rieke Oravy – len 146 kusov.
Okresný zväz poľovníkov v Dolnom Kubíne zabezpečil sčítanie lesnej jelenej,
srnčej a diviačej zveri v dňoch od 29. marca do 2. apríla 2005. Poľovníci napočítali 452
jelenej, 443 srnčej a 129 diviačej zveri v okrese Dolný Kubín. Celkovo na Orave sa
napočítalo 1350 jelenej, 1436 srnčej, 293 diviačej zveri, 116 medveďov, 86 vlkov a 69
rysov. Vyskytoval sa aj psík medvedíkovitý (Pucov).
Pri príležitosti Mesiaca poľovníctva a ochrany prírody usporiadalo Predstavenstvo
a Rada Slovenského poľovníckeho zväzu Orava so sídlom v Dolnom Kubíne slávnostné
stretnutie dňa 22. júna 2005. Slávnostnú schôdzu viedol predseda SPZ Orava Ján Dudáš a
zhodnotil činnosť zväzu. Zdôraznil nezastupiteľnú úlohu poľovníkov v ochrane prírody
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a zveri. Vyzdvihol prácu s mládežou v záujmových krúžkoch, kde starší odovzdávajú
skúsenosti mladším. Medaile „Za rozvoj poľovníctva“ boli udelené dvom členom SPZ –
Igorovi Thurskému a Rudolfovi Otradovskému. Igor Thurský dostal medailu za
dlhoročnú prácu v združení, najmä za prácu na úseku strelectva, kde získal I. výkonostnú
triedu, neskôr pôsobil ako rozhodca, inštruktor a predseda streleckej komisie. Vďaka
nemu sa Dolnokubínčania umiestňovali v streleckých súťažiach na popredných miestach.
Rudolf

Otradovský

(86-ročný)

patril

medzi

zakladajúcich

členov

oravského

poľovníckeho zväzu. Jeho láskou bola starostlivosť o zver, preparovanie a práca
s mládežou. R. Otradovský dostal na slávnosti zlatú medailu. Zásluhy vyznamenaných
členov zhodnotil tajomník SPZ Orava v Dolnom Kubíne Ing. Ján Rešutík. Na návrh
regionálneho združenia SPZ Orava bola udelená R. Otradovskému aj Pamätná medaila
sv. Huberta (patróna poľovníctva) za celoživotnú prácu vo Svätom Antone.
Združenie miest a obcí Slovenska zorganizovalo dňa 9. februára 2005 v Dolnom
Kubíne stretnutie a besedu starostov a primátorov so zástupcami Ministerstva financií SR
(Jozefom Mikšom na tému fiškálnej decentralizácie), Ministerstva školstva, Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja. Zasadačka MsKS bola plná, prišli ľudia z Oravy aj
z Varína. Starostovia sa dotazovali na financovanie školstva, cestovného ruchu,
regionálny rozvoj.
Zasadanie Združenia miest a obcí Dolnej Oravy (ZMODO) v prvý marcový
utorok 2005 otvoril primátor mesta Dr. Ľubomír Bláha. O možnostiach získania
finančných prostriedkov z grantov (program Interreg III A) informovala Andrea Filová
z oddelenia služieb, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Mestského úradu v Dolnom
Kubíne. Ing. arch. Ján Kubina navrhol starostom pripraviť spoločný projekt, regionálny
rozvojový plán s vytipovaním centier cestovného ruchu. Ing. Karol Harkabuzík
z Okresného hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne informoval o školení
veliteľov a preventivárov obecných hasičských spolkov.
Dňa 20. apríla 2005 sa konala na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne schôdza
ZMODO. Starostov informovali primátor mesta Dolný Kubín Ľ. Bláha a František
Jedinák z Agentúry RR Sever o slovensko-poľskom programe Intereg III. A, nasledovali
informácie o investičných zámeroch a akciách na Dolnej Orave. Starostovia opäť
diskutovali o vypracovaní Akčného plánu rozvoja Dolnej Oravy.
ZMODO v Dolnom Kubíne a nezisková organizácia Pro Orava usporiadali dňa 19.
mája 2005 v penzióne Kúria konferenciu na tému „Rozvoj investícií na Dolnej Orave“.
Podujatie sa uskutočnilo pod patronátom poslanca európskeho parlamentu MUDr.
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pripravovaných investičných zámerov v regióne Oravy. Vystúpili na nej zástupcovia
spoločností pôsobiacich v regióne, potencionálni investori, predstavitelia Slovenskej
agentúry pre rozvoj investícií a obchodu i ďalší odborníci. V závere účastníci
zosumarizovali odporúčania pre rozvoj investícií a zlepšenie podnikateľského prostredia.
Zasadania ZMODO dňa 23. mája 2005 pod vedením primátora Ľubomíra Bláhu sa
zúčastnil predseda VÚC Jozef Tarčák, vedúci odboru dopravy a komunikácii Ing. Daniel
Škerda a riaditeľ investičnej výstavby Slovenskej správy ciest Ivan Hlavoň. Rokovanie
sa týkalo údržby a opráv ciest.
Dňa 21. novembra 2005 sa uskutočnilo zasadnutie ZMODO za účastí poslanca NR
SR Ing. Vladimíra Pavelku a vedúceho odboru dopravy Žilinského samosprávneho kraja
Daniela Škerdu. Ing. D. Škerda informoval

starostov o ukončení prác na obnove

komunikácií v Žilinskom kraji a okrese Dolný Kubín. ZMODO prijalo uznesenie, aby
bolo možné používať zmiešaný chemický posyp na trase Párnica – Zázrivá – Rovná
Hora. Taktiež prijali uznesenie obmedziť cestnú premávku motorových vozidiel na 40
km/hod. v niektorých obciach. Riaditeľ František Jedinák z Agentúry regionálneho
rozvoja Sever informoval o finančných prostriedkoch na mikroprojekty, ktoré bolo
možné podávať do 16. januára 2006. ZMODO podporilo projekt „Orava – Živiec Zákopané“, ktorý je zameraný na rozvoj cestovného ruchu. Išlo o vytvorenie internetovej
stránky – mapy, na ktorej sú zachytené významné a zaujímavé športové, turistické
a kultúrne lokality.
Miestna organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Dolnom
Kubíne s občanmi si dňa 5. apríla 2005 pripomenuli 60. výročie oslobodenia mesta
Dolný Kubín pri pamätníku oslobodenia na Hviezdoslavovom námestí. Položili vence
a kytice kvetov k pamätníku. Primátor mesta prijal na radnici členov MO Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov. Na znak úcty im odovzdal ďakovné listy a odbojári
sa zapísali do Pamätnej knihy mesta. Za všetkých poďakoval Pavol Janiga. Potom
spomínali na vojnové roky a o udalostiach na konci vojny hovorili Eduard Trizuljak,
Vlasta Gaceková, Jozef Reguly, Pavol Janiga a ďalší.
Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých v Dolnom
Kubíne mala výročnú členskú schôdzu dňa 6. marca 2005. V MsKS sa zišlo okolo 250
členov, rok zhodnotil predseda Ján Slivčák. Za významnú udalosť ZO SZTP považoval
stretnutie s poslankyňou Zuzanou Martinákovou a Petrom Bódim. Medzi tradičné
podujatia ZO SZTP patrili športový deň na Kuzmínove (13. júla 2005), vianočné
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posedenie, výlety, mesačné poradenské služby Márie Antalovej z krajského centra
v Žiline. Členovia požadovali viacej parkovacích miest v meste. Okresnou predsedníčkou
SZTP bola Gabriela Floreková.
Miestna organizácia Únie nevidiacich a slabozrakých v Dolnom Kubíne
združovala 35 členov pod vedením predsedu Ľubomíra Dvořáka. Členovia sa schádzali
celý rok, v máji alebo júni napr. varili guláš v prírode, poriadali súťaže, nácvik
priestorovej orientácie, stretli sa v predvianočnom období pri kapustnici. Na stretnutia
pozývali pracovníčky z krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých v Žiline,
ktoré im prinášali aktuálne a potrebné informácie a poradenstvo.
Občianske združenie Žubrienky vzniklo pri Materskej škole na Ulici Obrancov
mieru v Dolnom Kubíne z iniciatívy pedagogických zamestnancov a jeho hlavnou úlohou
bolo podporovať zdravý životný štýl. Deti spomenutej MŠ cvičili, navštevovali saunu a
plaváreň. MŠ sa zameriavala na zdravé stravovanie.
Zbory pre občianske záležitosti „Človek človeku“ sa zišli dňa 5. mája 2005
v Dolnom Kubíne na spoločnom zasadnutí zborov Oravy a Ružomberka. Súčasťou
odborného seminára bola ukážka slávnostného prijatia maturantov po 50. rokoch a
zavŕšenia štúdia na tunajšom gymnáziu. Potom nasledovala beseda venovaná
zhodnoteniu doterajších aktivít a plánov do budúcnosti. V Dolnom Kubíne bola prítomná
predsedníčka ústrednej rady Združenia ZPOZ Anna Ťureková. Združenie pripravilo pre
ZPOZ zborníky scenárov programov a poézie, príhovorov k uvítaniu detí do života a
notový materiál pre hudobníkov. Na 13. celoslovenskú prehliadku prichystalo program
pod názvom „Čaro zrelosti“, zameraný na slávnostné obrady pre starých občanov.
Slovenský paraolympijský výbor v spolupráci s MsKS v Dolnom Kubíne
organizovali dňa 17. júna 2005 športovo-charitatívne podujatie s cieľom vyzbierať
finančné prostriedky na zakúpenie prístroja na diagnostiku dedičných foriem rakoviny.
Kampaň „Na kolesách proti rakovine“ sa konala vo viacerých mestách Slovenska na
počesť zosnulého paraolympijského víťaza zo Sydney Radovana Kaufmana. Účastníci –
cyklisti, skateboardisti, vozičkári, korčuliari, deti na trojkolkách, matky s detskými
kočíkmi absolvovali pelotón po vopred vytýčenej trase: od Námestia slobody pred MsKS
smerom k tlačiarni Pelprint, cez Ulicu športovcov k plavárni a popri ZŠ M. Kukučína sa
vrátili pred MsKS.
Skautský zbor v Dolnom Kubíne – 53. skautsky zbor Gentiana sídlil v kaštieli na
Mokradi. Mal 60 členov, 11 skautských družín, dva oddiely chlapcov a jeden oddiel
dievčat. Vodcom zboru bol Ján Suroviak. Zbor pracoval 11 rokov a okrem iných činnosti
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sa v minulom roku zapojil do akcie na záchranu Tatier, za čo niektorí členovia dostali
čestné uznanie. Skautský rok začínal prvého septembra, vtedy prijímali nových členov.
Skauti milovali prírodu a vedeli si pomôcť v každej situácii, obdivuhodne znášali
nepriazeň počasia, boli veselí, láskaví a mali radosť zo života.
Klub slovenských turistov v Dolnom Kubíne poriadal lyžiarske prechody
Belopotockým horizontom (26. 2. 2005) a Malatinský okruh (26.2.2005). Klub
usporiadal aj tradičný Silvestovský výstup na Choč.
Slovenský rybársky zväz na Orave si pripomenul 80. výročie založenia. V roku
1925 vznikol Rybársky zväz pre pestovanie rýb na Orave so sídlom v Dolnom Kubíne
a mal ceooravskú pôsobnosť. V roku 1930 sa rozdelil podľa okresov. Oravskí rybári
patrili medzi slovenskú špičku, rybárstvu sa tu venovalo okolo 2500 ľudí. V ostatných
piatich rokoch odborné diskusie a spory medzi rybármi a ochranármi vtáctva pre
rybožravé kormorány nemali konca.
Oravský A-klub v Dolnom Kubíne mal priateľské styky so spolkom Rodzina
v Novom Targu. Zástupcovia dolnokubínskeho A-klubu na čele s predsedom Jurajom
Horňákom navštívili Nový Targ na pozvanie Rodziny dňa 4. novembra 2005. Na
cintoríne položili kyticu kvetov na hrob priateľa Jakuba Zagorského (+ 52-ročný),
zakladateľa spolku Rodzina. Dňa 19. novembra 2005 sa uskutočnila spoločná akcia pod
názvom „Andrzejky“ v Poľsku. Bola to spoločná zábava aj s rodinnými príslušníkmi.
Zástupcovia dolnokubínskeho A-klubu navštívili Nový Targ aj v decembri 2005 počas
celopoľského podujatia „Týždeň triezvosti“.

Politické strany
Od 15. marca 2005 do Národnej rady SR zasadol Dolnokubínčan Ing. Vladimír
Pavelka za politickú stranu Hnutie za demokratické Slovensko. Nastúpil na uprázdnený
mandát po Jánovi Jasovskom, ktorý sa stal predsedom najvyššieho kontrolného úradu.
Vadimír Pavelka bol zaradený do Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť. V. Pavelka
nie je v parlamente nováčikom, už raz bol poslancom za Jozefa Tarčáka, ktorého občania
zvolili za predsedu Žilinského samosprávneho kraja.
Politické strany sa aktivizovali pred voľbami do Vyššieho územného celku.
Vytvárali koalície a stanovili svojich kandidátov na poslancov a predsedu VÚC. Medzi
najsilnejšie politické strany v Dolnom Kubíne patrili: Hnutie za demokratické Slovensko,
Kresťansko-demokratické hnutie, Slovenská národná strana, Slovenská demokratickokresťanská únia, Aliancia nového občana, SMER a Hnutie za demokraciu.
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Nové nadácie
Mesto Dolný Kubín s nadáciou Ekopolis ponúkali občanom účasť v grantovom
programe PrieStory 2005. Občania, ktorí chceli skrášliť svoje okolie, sa mohli uchádzať
o sumu 150 tis. Sk. Túto finančnú pomoc zabezpečovala nadácia Ekopolis v spolupráci
s ČSOB.

Mestská polícia, bezpečnosť v meste
Mestská polícia pôsobila v meste ako poriadkový orgán, mala 11 príslušníkov. MP
zabezpečovala verejný poriadok, ochranu životného prostredia, ochranu majetku mesta
a občanov a dodržiavanie všeobecno-záväzných nariadení v meste. Mestskí policajti
vykonávali pochôdzkovú činnosť v meste, kontroly chovu psov, predaja a kontroly
v reštauráciách. Do prímestských častí používali služobné auto alebo v lete bicykle.
V priebehu roka 2005 riešili 1790 priestupkov, z toho 1592 dopravných, 133 sa týkalo
občianskeho spolužitia, 37 poškodzovania majetku a 7 alkoholizmu mladistvých.
Pohovorom riešili 639 priestupkov, blokovou pokutou 989 a 57 priestupkov postúpili na
riešenie iným inštitúciám – dopravnej inšpekcii Okresného policajného riaditeľstva
v Dolnom Kubíne a Obvodnému úradu v Dolnom Kubíne. Policajti zistili šesť vrakov na
verejnom priestranstve, z toho 3 sa podarilo odstrániť. Kontroly v reštauráciách (547)
zamerali na ochranu pred alkoholizmom a toxikomániou a 435 kontrol na dodržiavanie
záverečných hodín. V ambulantnom predaji zistili 26 priestupkov, na úseku ochrany
životného prostredia 1222 závad, 9 nepovolených skládok a v chove psov 54 priestupkov.
Mestská polícia prevádzkovala kamerový systém v meste, ktorý sa skladal z 5 kamier
(pevných i otočných). Kamery monitorovali námestie P. O. Hviezdoslava, Kohútov sad,
Gäcelskú cestu ku Florinovmu domu, ulicu Radlinského, ul. Nováka, priestor od knižnice
a ČSOB, Námestie Slobody, Kolonádny most, Sihoť, od Kocky cez tržnicu po hotel Park,
Kuzmínovo, autobusové nástupište, ul. Nemocničnú a časť historického cintorína.
Kamerový systém bol veľkým prínosom. Pomohol odhaliť vandalov, zlodejov kvetov na
námestí, sprejerov, vlámanie do predajne foto, krádež v drogérii a čínskom obchode na
ul. S. Nováka. V doprave bolo z kamerového systému riešených 378 priestupkov.
Poškodenie dopravného značenia, rozbitie lavičiek, kameninových kvetináčov, verejného
osvetlenie, plagátových plôch, reklamných tabúl,
predstavovalo škodu vo výške 250 tis. Sk.

košov na odpad atď. vandalmi
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Dňa 20. mája 2005 sa mestskí policajti z Dolného Kubína zúčastnili 8. ročníka
streleckej súťaže slovenských mestských polícií o Putovný pohár primátora mesta
Komárno s medzinárodnou účasťou. Súťažilo sa v streľbe zo služobných zbraní UIT-PI
na terč a Combat streľbe. Dolnokubínčania sa umiestnili na 2. mieste. V súťaži
jednotlivcov sa umiestnili medzi 50 súťažiacimi Peter Janotík (6.), Branislav Medvecký
(8.), Leonard Bobček (11.) a Ján Šmilňák (24.). Strelecká súťaž (2. ročník) o Putovný
pohár primátora mesta Dolný Kubín sa konala dňa 14. septembra na strelnici v Istebnom.
Organizátorom bola mestská polícia. Súťaže v strieľaní zo služobných zbraní sa
zúčastnilo 9 trojčlenných družstiev, riaditeľom súťaže bol Ladislav Mäsiar, hlavným
rozhodcom Marián Toček. Víťazom súťaže sa stala MsP Dolný Kubín, na 2. mieste MsP
Žilina a na 3. mieste MsP Čadca. Medzi najlepších strelcov jednotlivcov patrili Ján
Veselovský z Ružomberka, Karol Zsapka z Komárna a Leonard Bobček z Dolného
Kubína.
Mestská polícia podnikla dňa 27. júna 2005 akciu známu ako „Nočné havrany“ (vo
Švédsku a Nórsku). Cieľom projektu bolo dostať rodičov do nočných ulíc v meste, aby
mali prehľad o tom, čo robia ich deti. Pritom nemali nahrádzať policajné hliadky, ani
zasahovať. Pohybovať sa mali len vonku, nemali vstupovať do barov a reštaurácií.
Svojou prítomnosťou prispeli k bezpečnosti svojich detí i ostatných občanov.
Cieľom novely zákona o zbraniach a strelive bolo znížiť počet nelegálne držaných
zbraní a uľahčiť identifikáciu zbraní, ktoré boli použité pri trestnej činnosti. Odovzdané
zbrane

preskúmali

policajní

experti,

či

nimi

nebol

spáchaný

trestný

čin.

V Dolnokubínskom okrese odovzdali občania 38 zbraní.
Od roku 1993 sa Deň polície - 20. jún v SR stal príležitosťou na udelenie
vyznamenania vynikajúcim osobnostiam v policajnom zbore. Dňa 20. júna 2005 udelil
minister vnútra Vladimír Palko medaile za obetavosť Milanovi Pálešovi a Igorovi
Škombárovi z dolnokubínskeho odboru všeobecnej kriminalistiky. Títo zachránili život
občanovi, ktorý ležal pri ceste pred Trstenou, lebo dostal infarkt. Včasná pomoc
policajtov a prevoz do nemocnice mu zachránila život. Vyznamenanie im odovzdal plk.
Miloslav Súlovec a riaditeľ dolnokubínskeho policajného zboru Ľubomír Lehocký.
V dňoch 5.-8. apríla 2005 sa zástupcovia Okresného riaditeľstva policajného zboru
v Dolnom Kubíne zúčastnili odborného seminára v Zakopanom. Poslaním seminára bola
nielen výmena skúsenosti a poznatkov medzi policajtmi Poľska a Slovenska v oblasti
riešenia trestnej činnosti neplnoletých a mladistvých páchateľov, ale najmä v oblasti
preventívnych vzdelávacích programov s ohľadom na špecifiká v konkrétnych regiónoch.
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Našich účastníkov zaujal krakovský projekt „Stop drogám“, ktorého poslaním je
eliminovať drogovú trestnú činnosť a jej prejavy na školách. Poľská polícia zapojila do
spolupráce nielen riaditeľov škôl, ale i starostov obcí a partnerské organizácie. Tak
zaznamenali veľmi dobré výsledky v znížení počtu drogovo závislých detí, zamedzili
rozširovaniu drog na školách i trestnej činnosti páchanej pod vplyvom drog.
Podľa zhodnotenia Okresného riaditeľstva policajného zboru v Dolnom Kubíne
trestná činnosť v roku 2005 vzrástla, ale zároveň vzrástla aj jej objasnenosť. V oblasti
kriminality policajti za rok 2005 zaznamenali v dolnokubínskom okrese 1964 trestných
činov, z ktorých bolo 1196 objasnených. Je to o 131 prípadov viac ako v roku 2004.
Celková škoda spôsobená trestnou činnosťou predstavovala 282.657 miliónov korún.
Uplynulý rok boli v okrese spáchané štyri vraždy. Polícia objasnila všetky. Potešujúcim
zistením je, že pri odhaľovaní páchateľov najproblematickejšej majetkovej trestnej
činnosti zaznamenali v roku 2005 výrazný pokrok. Polícia riešila 929 prípadov
majetkového charakteru, čo bolo o 187 menej ako v roku 2004. Zaevidovala najviac
krádeži vlámaním, celkom 465 prípadov, z ktorých sa jej podarilo objasniť 324 prípadov.
Krádeže rôzneho druhu majú najväčší podiel aj na trestnej činnosti mladistvých.
U maloletých polícia riešila také trestné činy ako úmyselné ublíženie na zdraví,
vydierania (zväčša spolužiakov), krádeže motorových vozidiel či založenie požiarov.
Polícia tiež riešila deväť prípadov rasovo motivovaných činov, pri ktorých išlo napríklad
o kreslenie fašistických znakov na verejné budovy.
V roku 2005 policajti riešili 1194 dopravných nehôd, čo je len o štyri menej ako
v roku 2004. Ťažko sa pri nich zranilo 58 ľudí, 234 ľahko a usmrtených bolo 17 osôb.
V rámci Žilinského kraja sa okres Dolný Kubín zaradil v počte dopravných nehôd na
tretie miesto hneď za Žilinou a Martinom. K najčastejším príčinám nehôd na cestách
patrili nesprávny spôsob jazdy, porušenie základných povinností a neprispôsobenie
rýchlosti. Najväčší počet nehôd sa stal v čase od ôsmej ráno do ôsmej večer a medzi
druhou a treťou hodinou popoludní. Najnevhodnejším dňom bol piatok. Najvyššia
hladina alkoholu v krvi bola policajtami nameraná v júli 2005 v Dolnom Kubíne
vodičovi, ktorý havaroval na služobnom nákladnom aute. Vinník mal v krvi 3,9 promile
alkoholu.
Policajti vykonali v rámci prevencie 160 prednášok na školách, domovoch
a kluboch dôchodcov, či na verejných hovoroch. Uskutočnili 36 preventívnobezpečnostných akcií na zamedzenie alkoholizmu, drogových závislostí mladistvých
a záškoláctva. Osobitnú pozornosť venovali celý uplynulý rok extrémizmu a drogovej
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prevencii. Polícia tiež úspešne ukončila niekoľko preventívnych projektov v školách
a zároveň rozbehla ďalšie.
Hasičský a záchranný zbor v Dolnom Kubíne v spolupráci s políciou pripravil
zaujímavé podujatie pre deti v Deň sv. Floriána – patróna hasičov. Deti obdivovali
hasičský rebrík, zlaňovanie, hasenie fiktívneho požiaru, policajné zbrane a cvičených
psov. Súčasťou floriánskych osláv bol aj týždeň otvorených dverí na hasičských
staniciach v Dolnom Kubíne a výtvarná súťaž s hasičskou tematikou. Porota uznala za
najlepšie výtvarné práce kresby Jakuba Kovalčíka a Lenky Trnkócyovej zo ZŠ M.
Kukučína, Tomáša Palugu z MŠ, Mária Lorenca zo ZUŠ P. M. Bohúňa a Anežky
Šálkovej zo Strediska sociálnych služieb v Dolnom Kubíne.
Dňa 31. augusta 2005 sa partia mladých Dolnokubínčanov vybrala na prechádzku
na Kuzmínovo nad Gäcelskou cestou. V lese zbadali biely dym, ktorý sa tiahol od
horiaceho kmeňa stromu. Suché konáriky a ihličie okolo ohniska boli ideálnym
materiálom na vznik veľkého požiaru. Duchaprítomní mladí ľudia mobilným telefónom
zavolali hasičský zbor a začali oheň zasypávať hlinou, aby ho uhasili. Kto vie, čo by sa
stalo, keby nešli náhodou okolo?
Horská služba Orava si pripomenula 15 rokov existencie. Vznikla oddelením sa
od Horskej služby Západné Tatry – Sever. Vyžadovala si to situácia, pretože sa zvýšila
návštevnosť lyžiarskych stredísk na dolnej Orave a zvýšil sa turistický ruch v pohorí
Oravské Beskydy. Pavol Brnčal bol náčelníkom Horskej služby Orava od jej vzniku.
V zime členovia Horskej služby boli v pohotovsti v lyžiarskych strediskách, v lete
značkovali turistické chodníky a opravovali ich.

Šport
Na spoločnom slávnostnom stretnutí najlepších športovcov za rok 2005 všetkým
poďakoval primátor mesta Dr. Ľubomír Bláha za reprezentáciu. Najlepších športovcov
vybrala športová komisia mestského zastupiteľstva pod vedením Barnabáša Űvegeša.
Moderátor Milan Ilčík pripravil pre ocenených prekvapenie. Každý včítane primátora
musel skákať cez švihadlo 10 sekúnd. Najlepší v skákaní bol Peter Janíček, preskočil 29krát. Medzi najlepších športovcov Dolného Kubína za rok 2005 patrili veteráni, úspešní
jednotlivci a kolektívy:
Peter Sládek (v kategórii veterán) – atletika, dosiahol 3. miesto na Majstrovstvách
Európy v skoku do výšky, 7. miesto na halových ME v päťboji, dvakrát 1. miesto ma
Makstrovstvách SR v skoku do diaľky.
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Jaroslav Lupák ( v kategórii veterán) – atletika, dosiahol 2. a 3. miesto na
Majstrovstvách Slovenska vo vrhačských disciplínach, 1. miesto na Medzinárodných
halových majstrovstvách Maďarska vo vrhu guľou a štyrikrát 1. miesto na
Majstrovstvách SR (guľa-hala, disk, kladivo).
Peter Janíček ( v kategórii veterán) – vzpieranie, dosiahol 2. miesto na
Majstrovstvách Európy veteránov v Dolnom Kubíne, 3. miesto na Majstrovstvách SR
mužov a 1. miesto na Majstrovstvách SR veteránov, Slovenský pohár mužov – 8. miesto.
Medzi úspešných jednotlivcov patrili Miroslav Janíček (v kategórii muži)vzpieranie, dosiahol 20. miesto na Majstrovstvách sveta v Turecku s výkonom 293 kg (v
kat. do 77 kg). Miloš Bajánek – vzpieranie muži, dosiahol 1. miesto na Majstrovstvách
SR. Katarína Mikulová – plávanie mladšie žiačky, dosiahla 3-krát 1. miesto na
Majstrovstvách SR (400 m voľný spôsob, 200 m motýlik, 800 m voľný spôsob), 3-krát 2.
miesto na Majstrovstvách SR (100 m polohový pretek, 800 m voľný spôsob, 200 m
voľný spôsob), 2-krát 1. miesto v Slovenskom pohári. Jana Lonská – biatlon juniorka,
dosiahla 28. miesto na Európskom festivale mládeže v Monthey a 3. miesto na
Majstrovstvách SR v Osrblí. Michaela Protušová – kickbox juniorka, dosiahla 2-krát 3.
miesto na Majstrovstvách Európy (semi contact, light contact), 3. miesto na
Majstrovstvách SR, 3. miesto na Czech open, 3. miesto na Internacional Polish cup, 2krát 1. miesto v Slovenskom pohári. Richard Michalica – kickbox muži, dosiahol 2.
miesto na Majstrovstvách SR a 2. miesto v Slovenskom pohári. Ján Janček – vodný
slalom dorastenec, dosiahol 40. miesto na Majstrovstvách Európy juniorov (K 1), 1.
miesto na Majstrovstvách SR mladšieho dorastu a 1. miesto v Slovenskom pohári. Pavol
Podstrelený – biatlon mladší žiaci, dosiahol 2. miesto na Majstrovstvách SR v letnom
biatlone, 3. miesto na Majstrovstvách SR v biatlone 4 km, 1., 2. a 2-krát 3. miesto
v Slovenskom pohári.

Juraj Laštík - skialpinizmus junior, dosiahol 11. miesto na

Majstrovstvách Európy juniorov, 9. miesto v Európskom pohári kadetov a 2. miesto
v Slovenskom pohári. Celkovo najúspešnejším športovcom roka 2005 bol Peter Tatarka
z kulturistického oddielu FC Dynamic. Na Majstrovstvách SR sa umiestnil na 2. mieste
v športovej kulturistike a postúpil na európsky šampionát. V rumunskom Brašove získal
striebornú medailu.
Medzi úspešné kolektívy patrili basketbalový oddiel juniorov (2. miesto na
Majstrovstvách SR), basketbalový oddiel mladých mužov (4. miesto na Majstrovstvách
SR), vzpieračský oddiel mužov (4. miesto v I. lige), atletický oddiel starších žiakov (5.
miesto na Majstrovstvách SR, 2. miesto v dlhodobej súťaži stredoslovenskej oblasti)
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a stolnotenisový oddiel starších žiakov (5. miesto na Majstrovstvách SR a 3. miesto
v krajskej divízii). Najúspešnejším kolektívom bol basketbalový oddiel kadetov, ktorý sa
stal majstrom Slovenska. Do finálového turnaja prvej štvorky postúpil z prvého miesta,
keď spomedzi 12 družstiev neutrpel ani jednu prehru v sezóne. Títo basketbalisti získali
ocenenie najlepšieho kolektívu mesta aj za rok 2004, kedy ešte ako starší žiaci obsadili 2.
miesto na Majstrovstvách SR.
Najlepší z najlepších, to bol názov novej ankety o najlepších športovcoch Oravy za
rok 2005. Po vyhodnotení ankety sa konalo slávnostné stretnutie športovcov Oravy,
medzi ktorých z Dolného Kubína patrili: plavkyňa Katarína Mikulová, Michaela
Protušová (kickbox), Ján Janíček (vodný slalom), Pavol Podstrelený (biatlon), Juraj
Podstrelený (biatlon), futbalista Adam Kozáčik, kulturista Peter Tatarka, vzpierač
Miroslav Janíček, Jana Lonská (biatlon), Richard Michalica (kickbox), Juraj Laštík
(skiapinizmus), Peter Sládek (atletika) a Jaroslav Lupák (atletika). Z kolektívov sa
v ankete dobre umiestnili kadeti basketbalisti, mladí muži basketbalisti, muži vzpierači
WLC Elkop Dolný Kubín a družstvo žien volejbalového klubu Orava Dolný Kubín, ktoré
dosiahlo 1. miesto v druhej lige a postúpilo do prvej ligy.
XII. ročník udeľovania cien Fair play MUDr. Ivana Chodáka v Dolnom Kubíne
sa týkal ocenených „futbalových rytierov“ za rok 2005. Cena sa udeľovala od roku 1995
a doteraz bolo ocenených 121 laureátov. Moderátorom podujatia bol športový redaktor
Miroslav Tomášik. Prvým oceneným bol Jozef Móder z Trebošoviec, ktorého si
fanúšikovia pamätajú ako strelca troch gólov

v zápase so Sovietskym zväzom na

majstrovstvách Európy v roku 1976. V súčasnosti J. Móder pracuje v Mestskom
futbalovom klube Košice a je stále vzorom pre futbalovú mlaď. Druhým oceneným bol
Jaroslav Boroš, bývalý vicemajster VSS Košice, reprezentoval na majstrovstvách sveta
v Mexiku. Ďalší siedmi ocenení patrili medzi dlhoročných funkcionárov slovenského
futbalu. Viliam Ondrejka vybudoval v Zlatých Moravciach športový areál a založil
futbalový klub. Najkrajší futbalový komplex na Slovensku má okrem piatich trávnatých
plôch aj umelý trávnik, nafukovaciu halu, telocvičňu, fitness, bazén, sauny, výrivky,
hotel, dokonca aj benzínovú pumpu. O rozvoj slovenského futbalu sa pričinil aj Imrich
Štefan (56-ročný), ktorý ešte hrá futbal. V jeho klube hrajú žiaci, dorastenci, muži a od
roku 2000 aj ženy a juniorky. Ďalšími ocenenými boli Mikuláš Bojko a Slavomír
Ondrejíčka. Potom nasledovali Dolnokubínčania Ivan Budiak, Ľubomír Bláha a Eugen
Milan. Za mimoriadny čin roka bol ocenený Ján Bott z Gabčíkova, vďaka jeho postrehu
a varovaniu nevyhaslo niekoľko ľudských životov na vozovke.
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Mesto Dolný Kubín vyčlenilo vo svojom rozpočte na rok 2005 na šport 6,9 mil. Sk,
pritom 6 mil. Sk pohltila prevádzka športových zariadení. V meste bolo 18 športových
klubov a oddielov, v ktorých je evidovaných vyše tisíc aktívnych športovcov.
Kronika športových podujatí v Dolnom Kubíne:
-

Prvý januárový víkend bol ideálny na lyžovanie na Kubínskej holi. Zatiaľ čo
v nížinách panovala hmla, na Kubínskej holi bol dostatok snehu a slnečno.

-

Zimná liga halového futbalu v Kňažej skončila záverečným kolom
začiatkom januára 2005. O víťazovi sa rozhodovalo medzi družstvami
Delfíni a Zelená Lipa, ktorá finálový duel zvládla lepšie a vybojovala pohár
pre najlepší kolektív ročníka 2004/2005. V Zelenej Lipe hrali Vladimír
Hrubjak, Marián Melicherčík, František Mikuláš, Ján Melicherčík, Ivan
Meško, Karol Kudry, Ľubomír Laura, Ivan Tittel, Miroslav Kovalčík
a Jaroslav Vicáň. Hoci Delfíni viedli šesť kôl, v konečnej tabuľke sa
umiestnili na 2. mieste. Za nimi nasledovali družstvá: MFK Dolný Kubín,
Oravská Jasenica, Márna Snaha, Záskalie, Bziny a Novoť. Najlepším
strelcom ročníka sa stal Milan Lacko z Márnej Snahy, strelil 25 gólov.

-

Dolnokubínski lyžiari - zjazdári zo ŠK Kubínska hoľa sa intenzívne
pripravovali na pretekársku sezónu. Chceli nadviazať na mimoriadne
úspešnú minuloročnú sezónu. Podľa vyjadrenia prezidenta klubu Ivana
Dudáša a trénerov Igora Urbana a Jozefa Holišíka najväčšie nádeje vkladali
do Dominiky Šindlerovej, Mateja Kutlíka, Borisa Gajdoša, Ivana Dziewicza,
Erika Sahatquia, Andreja Lauku, Laury Krámerovej, Denisy Kubačkovej,
Jakuba Žilíka, Sebastiána Gluta a Jozefa Lasoka. Medzi mladších nádejných
pretekárov patrili Andrej Dudáš, Filip Sahatquia, Roman Kubačka a Mirka
Dudášová. Zjazdári ŠK Kubínska hoľa sa zúčastnili Slovenského pohára
v zjazdovom lyžovaní. Pretekali Kristína Nečasová, Laura Krámerová,
Denisa Kubačková, Zuzana Škvarková, Dominika Šindlerová, Miroslava
Dudášová, Andrej Dudáš, Ivan Dziewicz, Jozef Lasok, Matej Kutlík, Boris
Gajdoš, Andrej Havko a Adam Kozáčik. V priebehu deviatich dní v januári
sa konali 3 kolá, pretekári absolvovali 3 slalomy a 3 obrovské slalomy. Po
nich sa konala nominácia na medzinárodné preteky do Ríčok za výber
Slovenska. Z dolnokubínskych zjazdárov si výborné miesto v A-tíme
vybojovali Matej Kutlík (3.), Zuzana Škvarková (4.) a Dominika Šindlerová
(9.). V dňoch 28.-30. januára 2005 sa na Šachtičkách

konalo 5. kolo
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Slovenského pohára v lyžovaní (slalome) žiakov. V superobrovskom
slalome bola Kristína Nečasová 6., Dominika Šindlerová 9., Zuzana
Škvarková 10., Michal Gajdoš 28., Matej Kutlík 4., a Adam Kozáčik 8.
V obrovskom slalome bola Kristína Nečasová 13., Denisa Kubačková 18.,
Dominika Šindlerová 7., Zuzana Škvarková 12., Michal Gajdoš 21., Boris
Gajdoš 21., Andrej Havko 26., Ivan Dziewicz 27. a v slalome Kristína
Nečasová 10., Denisa Kubačková 18., Michal Gajdoš 9., Adam Kozáčik 12.
a Boris Gajdoš 19.
-

V slovenskom pohári lyžiarov kategórie MASTERS sa zapojili Jozef
Dibdiak, Peter Zemko a Juraj Žilinčík z Dolného Kubína. V zimnej sezóne
sa konalo šesť kôl – v Čiernom Balogu, Ružbachoch, Barbore, Remate,
Čertovici a na Štrbskom Plese. V prvom kole si najlepšie počínal Jozef
Dibdiak, obsadil 2. miesto, Peter Zemko bol 7. a Juraj Žilinčík 26.
V druhom kole sa Peter Zemko umiestnil na 6. mieste. V 3. kole Jozef
Dibdiak bol 2., Peter Zemko 10. a Juraj Žilinčík 23. V Ružbachoch dňa 12.
februára 2005 sa Jozef Dibdiak umiestnil na 2. mieste v slalome a 3. mieste
v obrovskom slalome, Juraj Žilinčík na 5. mieste v slalome a 8. mieste
v obrovskom slalome. Na svetovom pohári Masters v lyžiarskom slalome
v rakúskom Langenvane sa Jozef Dibdiak z Dolného Kubína umiestnil na 6.
mieste v slalome a 8. mieste v obrovskom slalome. Na Majstrovstvách SR
Masters Juraj Žilinčík skončil 5. Jozef Dibdiak bol víťazom aj Slovenského
pohára Masters 2005, štartoval sedemkrát, šesťkrát obsadil 1. miesto
a jedenkrát 2. miesto. Juraj Žilinčík sa umiestnil na 7. mieste.

-

Dňa 7. januára 2005 na zimnom štadióne prebiehali hokejové súťaže
v rámci malej mestskej hokejovej ligy. Víťazom turnaja sa stalo družstvo
Luna Bratislava, nasledovali družstvá Oravská Poruba, Hydroekol Dolný
Kubín a Senica.

-

Oravsko-liptovská hokejová súťaž sa dostala do 20. ročníka svojej
existencie. Dňa 8. januára 2005 pokračovala Oravsko-liptovská hokejová
súťaž na zimnom štadióne 7. kolom Po siedmom kole bolo usporiadanie
družstiev v tabuľke nasledovné: Ružomberok, Dolný Kubín, Liesek, Pucov,
Oravská Lesná. Hokejisti (žiaci) Mestského hokejového klubu Dolný Kubín
pod vedením trénera Miroslava Drába hrali v I. lige medzi 16 družstvami.
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Okrem apríla trénovali celý rok a každoročne prvýkrát trénovali na ľade už
koncom augusta na zimnom štadióne v Dolnom Kubíne.
-

Talentovaní dolnokubínski hokejisti Martin Horňák a Michal Smolka hrali
v dorasteneckom družstve v Martine. Martinskí dorastenci hrali najvyššiu
slovenskú súťaž a medzi 16 družstvami boli na 11. mieste.

-

Dňa 8. januára 2005 pokračovali oravské stolnotenisové súťaže. V 4. lige
sa Dolnokubínčania umiestnili na 6. a 7. mieste medzi 10 súťažiacimi, v 5.
lige bol Dolný Kubín C na 2. mieste a v 1. triede bol Dolný Kubín D na 10.
mieste medzi 12 družstvami.

-

Počas druhého januárového víkendu sa biatlonisti ŠK Meteor Dolný Kubín
zúčastnili

prvého

kola

slovenského

pohára

v biatlone.

V kategórii

dorasteniek Janka Lonská obsadila 4. miesto, Veronika Podstrelená v kat.
dievčat 7. miesto, v kat. žiakov Juraj Podstrelený 3. miesto, Jakub Lonský
8., Pavol Podstrelený 9., Henrich Lonský 13. a Alžbeta Majdišová 12.
miesto. Biatlonisti a biatlonistky ŠK Meteor Dolný Kubín trénovali pod
vedením Jindřicha Lonského a Kataríny Majdišovej v Roháčoch, Malej
Fatre, Kubínskej holi - Záhradkách a Slovenskom raji. Predsedom klubu bol
Gustáv Majdiš.
-

V polovici januára 2005 sa mladí bežeckí lyžiari ŠK Meteor Dolný Kubín
zúčastnili v Račkovej doline druhého kola slovenského pohára žiactva
oblasti Sever. Oravci opäť dokázali, že v tejto súťaži patria medzi elitu, keď
až štyrikrát vystúpili na najvyšší stupienok a v troch prípadoch obsadili
druhé miesto. Vo svojich kategóriách sa dobre umiestnili Alžbeta
Majdišová, Veronika Kytková, Pavol Podstrelený, Mikuláš Rýdzi, Branislav
Kuhajda, Jakub Lonský, Juraj Podstrelený, Diana Kytková a Veronika
Podstrelená. Druhé kolo Slovenského Viessmann pohára v biatlone žiakov
sa uskutočnilo v Dobšinej

– Ľadovej. Výborne sa darilo Jurajovi

Podstrelenému, ktorý v obidvoch pretekoch stál na stupni víťazov (3.).
Jakub Lonský sa umiestnil na 6. mieste, Pavol Podstrelený na 11., Henrich
Lonský na 9. a Alžbeta Majdišová na 13. mieste. Výborne si počínali
lyžiarski bežci ŠK Meteor počas prvej februárovej nedele vo Važci na
pretekoch „O pohárLyžiarskeho zväzu Liptova“. Na popredných miestach sa
umiestnili: Alžbeta Majdišová (1.), Veronika Kytková (1.), Diana Kytková
(3.), Rafael Lonský (1.), Pavol Podstrelený (2.), Juraj Podstrelený (2.),
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Martin Kuhajda (2.), Lucia Podstrelená (4.), Henrich Lonský (6.).
Na Československom pohári v biatlone v Osrblí v dňoch 5. - 6. februára
2005 sa zúčastnili dorastenky Veronika Podstrelená (7.) a Janka Lonská (9.).
Janka Lonská mala v nedeľu najlepšiu streľbu, z 20 rán len trikrát nesklopila
terčík.
-

Zimná Kalokagatia 2005 sa konala v Spišskej Novej Vsi v dňoch 3.-4.
februára a jednalo sa o majstrovstvá Slovenska v zimnom biatlone. Pavol
Podstrelený sa umiestnil na 3. mieste, Henrich Lonský na 7., Alžbeta Lonská
na 5., Jakub Lonský na 3. a Juraj Podstrelený na 4. mieste.

-

Slovenského pohára v skialpinizme sa v prvom kole zúčastnili aj
Dolnokubínčania z Horolezeckého klubu James v Dolnom Kubíne. Milan
Pisarčík obsadil 6. miesto, Jaroslav Dudáš 19. a Peter Gebura 24. v kat. A.
V B kategórii Jozef Machajda sa umiestnil na 2. mieste, Dušan Nemček na
4. a Matej Konštiak na 9. V ženskej kategórii zvíťazila Michaela Modelská
a u kadetov Juraj Laštík, Karol Biel bol 9. V kaegórii veteránov sa umiestnil
Mikuláš Gebura na 2. mieste. V druhom kole dňa 22. januára 2005 zvíťazila
Katarína Modelská pred Katarínou Smoleňovou. Vo svojej kategórii zvíťazil
aj Juraj Laštík. Juraj Laštík získal bronzovú medailu na pretekoch v Třinci.
Koncom februára sa skialpinisti HK James Dolný Kubín zúčastnili ďalšieho
kola pretekov v skialpinizme v Bobrovci. Mikuláš a Peter Geburovci
z Dolného Kubína sa umiestnili na 14. mieste, Dušan Nemček na 10., Jozef
Čajka na 17. a Matej Konštiak na 25. mieste. Dolnokubínski skialpinisti
usporiadali na Kubínskej holi dňa 5. marca 2005 nevšedne predstavenie pre
lyžiarov a návštevníkov Kubínskej hole. Zdolávali 10-metrovú ľadovú stenu
pri Chate na Kubínskej holi. Preteku sa zúčastnilo 36 skialpinistov a súťažili
v 4 kategóriách, medzi nimi aj pretekári z Bratislavy, Liptovského Hrádku,
Martina a Ružomberka. Na popredných miestach sa umiestnili: Michaela
Modelská, Katarína Smoleňová, Karol Bjel, Martin Pisarčík, Jozef Maruňák,
Mikuláš Gebura, Pavol Kozáčik, Jozef Škvarka, Peter Gebura a Jaroslav
Dudáš.

-

ZŠ M. Kukučína a CVČ Domček usporiadali pre žiakov ZŠ tradičnú
skokanskú súťaž pod názvom „Žiacka latka“. Prihlásilo sa 60 pretekárov
z Dolného Kubína, Nižnej a Rabče. Umiestnenie škôl bolo nasledovné: 1.
ZŠ M. Kukučína Dolný Kubín, 2. ZŠ A. Radlinského Dolný Kubín, ZŠ
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Rabča a ZŠ Nižná. Medzi najlepších pretekárov patrili Patrik Heretík, Petra
Kacová, Ivan Martinkovič, Veronika Štyráková, Andrej Záhradník,
Veronika Kvietková a Juraj Chupek. Dolnokubínski atléti sa zúčastnili
halových majstrovstiev Stredoslovenského kraja v Banskej Bystrici a dobre
sa umiestnili Juraj Chupek (2.), Lukáš Kaco (3.), Andrej Záhradník (3.),
Martina Miklušičáková (5.), Tibor Jašica (5.), Katarína Kluková (6.), Marek
Klocháň (6.).
-

Stanislav Smolka sa stal dňa 18. januára 2005 novým futbalovým trénerom
mužov v Dolnom Kubíne, ktorí hrali v III. lige. Nahradil bývalého trénera
Bohuslava Bugana. Dolnokubínčania „zimovali“ na 6. mieste v konečnej
tabuľke. Veľkou nádejou dolnokubínskeho futbalu bol Ján Melicherčík,
ktorý sa mal vrátiť z Nemecka.

-

V januári 2005 pokračovali zápasy Oravskej volejbalovej súťaže.
V tabuľke mužov po 6. kole bolo družstvo Orava Dolný Kubín na 4. mieste,
Domček Dolný Kubín na 5. mieste a Hlavatík Dolný Kubín na poslednom 6.
mieste. Družstvo žien Domček Dolný Kubín bolo na 2. mieste.

-

V Slovenskom pohári žiactva v behu na lyžiach pre oblasť Sever pretekali
aj mladší žiaci z Klubu lyžiarov Slávia Dolný Kubín a umiestnili sa na
výborných miestach v 1. aj 2. kole. Marek Vajdík sa umiestnil na 2. mieste,
Matúš Vajdík na 3., Daniel Vajdík na 10. mieste. Dňa 22. januára na
pretekoch na Skalke pri Kremnici Marek Vajdík bol 6. a Matúš Vajdík 11.
Na Majstrovstvách Slovenska v behu na lyžiach (2 km) lyžiari z TJ Slávia
Dolný Kubín získali nasledovné umiestnenie: Marek Vajdík 6. a Matúš
Vajdík 7. V 2. kole Slovenského pohára a Rossignol Cup v behu na lyžiach
dňa 5. marca v Podbrezovej Marek Vajdík obsadil 4. miesto a Matúš Vajdík
po páde 17. miesto medzi 35 pretekármi.

-

V sobotu 22. januára sa v telocvični na Kňažej konal 12. ročník
medzinárodného halového futbalového turnaja starších žiakov o pohár
primátora mesta Dolný Kubín. Hrali dva družstvá z Dolného Kubína, hráči
z Nižnej, Belej a Limanovej. Pohár vyhrali Dolnokubínčania. Na záver boli
vyhlásení najlepší hráči, medzi nich patril Patrik Murina a Roman Letko
z Dolného Kubína. Mestský futbalový klub Dolný Kubín usporiadal 2.
ročník halového futbalu mladších žiakov v telocvični ZŠ Kňažia. Hralo sa
systémom každý s každým, pričom o víťazovi rozhodlo konečné poradie.
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Družstvo žiakov z Dolného Kubína sa medzi 6 družstvami umiestnilo na 3.
mieste za Ružomberkom a Trenčínom.
-

Dňa 5. februára 2005 sa v poľskej Limanovej uskutočnil medzinárodný
stolnotenisový turnaj pri príležirosti otvorenia športovej haly v rámci
projektu šport bez hraníc a zúčastnili sa ho aj Dolnokubínčania. V boji 8
družstiev zo Slovenska, Poľska, Česka a Ukrajiny sa Dolnokubínčania
umiestnili na 5. mieste. Dobre si počínali žiaci D. Švrčina, D. Ligas, C.
Chovanec a z veteránov A. Záň.

-

Dolnokubínskí borci kick boxu sa zúčastnili tretieho kola Slovenského
pohára dňa 29. januára v Bratislave. Vybojovali 9 medailí a jedno 4 miesto:
v semi contacte Tibor Indro (1.), Richard Michalica (2.), Roman Kováč (1.),
František Kurnota (3.), Michaela Protušová (2.), Jana Krajčovičová (3.),
v ligt contacte Richard Michalica (3.), Roman Kováč (2.), František Kurnota
(2.) a Martin Ondrek (4.).

-

Maroš Klimpl, futbalista z Dolného Kubína, hral za mesto Dolný Kubín
ako obranca, potom za Ružomberok, odtiaľ odišiel do druholigovej Viktórie
Žižkov a začiatkom roka 2005 dostal ponuku hrať za Baník Ostravu.
Podobne výborným futbalistom bol Matúš Kozáčik.

-

Tenista Peter Miklušičák z Dolného Kubína hral turnaj na Majstrovstvách
Bratislavy. Zvíťazil v singli aj v dubli so spoluhráčom Ladislavom Simonom
zo Slávie Právnik Brastislava a postúpil na februárové Zimné halové
majstrovstvá Slovenska mužov v tenise. Peter Miklušičák získal 20. titul
majstra

Slovenska

a v mužskej

kategórii

tenistov

Slovenska

bol

päťnásobným majstrom.
-

Dňa 29. januára 2005 prebehli medzinárodné súťaže florbalistov medzi
družstvami zo Slovenska a Maďarska. Dolnokubínsky tréner Juraj Lakoštík,
priekopník florbalu v Dolnom Kubíne, do ženskej reprezentácie

zaradil

Dolnokubínčanky Janku Kapinovú a Máriu Stančíkovú. Na ZŠ J. Matúšku
sa florbalu venovalo 130 žiakov pod vedením Juraja Lakoštíka. Na
majstrovstvá Slovenska pripravoval žiakov K. Kapinovú, J. Haškovú, B.
Mäsiarovú, V. Žákovičovú, M. Slušňáka, M. Žofaja, J. Trabalíka, M.
Stančekovú, M. Krivulčíkovú, I. Beňuša a T. Spišiaka. Florbalová juniorská
reprezentácia Slovenska sa zúčastnila na prestížnom turnaji Fatpipe CUP
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v Ostrave v dňoch 3.-5. júna 2005. Vo výbere sa zúčastnil strelec Marek
Ferianc z Dolného Kubína.
-

Pravidelným,

účastníkom

medzinárodných

halových

majstrovstiev

Maďarska v atletike veteránov je Jaroslav Lupák z Dolného Kubína.
Preteky sa konali v olympijskej hale v Budapešti podľa vekových kategórii.
Ján Lupák zvíťazil v konkurencii 29 guliarov výkonom 12,44 m a stal sa
medzinárodným majstrom Maďarska vo vekovej kategórii M – 55.
-

Mesto Dolný Kubín a Turistický športový klub pripravili dňa 2. februára
2005 pre záujemcov II. ročník lyžiarskeho prechodu pod názvom „Zimné
trnkobranie“. Zraz účastníkov prechodu bol pri chate na Kuzmínove.

-

Dňa 13. februára 2005 sa na Kuzmínove konali lyžiarske preteky žiakov
a predžiakov v obrovskom slalome. Organizátorom podujatia boli Športový
lyžiarsky klub Kubínska hoľa. Pretekov sa zúčastnilo 120 detí, najlepší boli
Zuberčania. Dolnokubínčania sa umiestnili nasledovne: Alexandra Mušková
(12.), Boris Vaňo (13.), Andrej Dudáš (13.), Roman Kubačka (28.), Filip
Sahatqija (35), Samuel Stanovský (8.), Alexandra Kubačková (12.)
a Miroslav Jaroščák (14.).

-

Počas tretieho februárového víkendu sa v Osrblí uskutočnili majstrovstvá
Slovenska v lyžiarskom biatlone dorastu. Náročný kolotoč troch pretekov
absolvovali Janka Lonská a Veronika Podstrelená zo ŠK Meteor Dolný
Kubín. V konečnom poradí Janka Lonská obsadila 5. miesto a Veronika
Podstrelená 7. miesto. Na majstrovstvách Slovenska v bežeckom lyžovaní
žiakov v dňoch 19.-20. februára 2005 v Hybe výbornú formu potvrdila
Alžbeta Majdišová, ktorá si vybojovala medailu v obidvoch pretekoch (2.
a 3. miesto). V prvej desiatke sa umiestnili Diana Kytková, Pavol
Podstrelený a Rafael Lonský. Biatlonistka Janka Lonská zo ŠK Meteor
Dolný Kubín

sa zúčastnila olympijských hier mládeže EYOF 2005 vo

švajčiarskom Monthey. Sily si tu merali mladí športovci zo 42 krajín sveta
a Slovensko tu zastupovalo 57 športovcov. Janka Lonská bola vybratá po
štyroch kvalifikačných pretekoch v Osrblí. Absolvovala v rýchlostných
pretekoch 6 km s dvomi streleckými položkami a obsadila 42. miesto. Doma
Janka trénuje každý deň a každý týždeň absolvuje aspoň jedny preteky.
-

Počas posledného februárového víkendu 2005 zavŕšili dolnokubínski
biatlonisti ďalšiu sezónu so striedavými úspechmi. Juraj Podstrelený získal
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bronzovú medailu, Pavol Podstrelený bronzovú medailu, Jakub Lonský bol
9., Alžbeta Majdišová 10., Henrich Lonský 9. Seriál Slovenského
Viessmann pohára zavŕšili dolnokubínske dorastenecké biatlonistky koncom
februára 4. kolom. Janka Lonská získala dvakrát bronzovú medailu. Počas
prvého marcového víkendu pokračoval Slovenský pohár Rosignol CUP
žiakov v behu na lyžiach tretím kolom v Podbrezovej. Zo ŠK Meteor sa ho
zúčastnili S. Matys, J. Kuhajda, V. Kytková, P. Podstrelený, R. Lonský, A.
Majdišová, H. Lonský a M. Rýdzi.
-

Lyžiarské stredisko Kubínska hoľa – Záhradky sa počas posledného
februárového víkendu 2005 stalo dejiskom 7. ročníka zimných športových
dní, ktoré usporiadala spoločnosť Universal Sport s. r. o. Dolný Kubín.
Okrem výbornej lyžovačky sa účastníci mohli povoziť na snežných skutroch
a motorových štvorkolkách, vyskúšať jazdu na psích záprahoch alebo na
koníkoch. Nechýbal lietajúci balón, behajúci drak a disco Ski párty.

-

Plavci MPK Dolný Kubín sa zúčastnili v dňoch 12.-13. februára 2005 XII.
ročníka Veľkej ceny mesta Opavy. Každý z 20 dolnokubínskych plavcov si
spravil minimálne jeden osobný rekord, pričom Rebecca Beňušová dosiahla
tretí najlepší čas v disciplíne prsia - 50 m. V dobrej forme sa predstavila aj
Martina Tunegová, v rozplavbách na 100 m sa umiestnila na 3. mieste a vo
finále na 4.

-

V športovej hale Elán v Bratislave sa uskutočnili halové majstrovstvá
Slovenska v atletike žiakov. Medzi 300 pretekármi mal zastúpenie aj Dolný
Kubín. Dobre si počínali atléti Juraj Chupek (3. v behu, dosiahol oravský
rekord), Andrej Záhradník (8. v skoku do výšky), Michal Kaco (9. v behu)
a Katarína Kluková (10. v behu) medzi 300 pretekármi. Na halových
atletických majstrovstvách žiakov Stredoslovenského kraja v Banskej
Bystrici v dňoch 12.-13. februára 2005 striebornú medailu získal Juraj
Chupek, bronzovú Lukáš Kaco a Andrej Záhradník, na 5. mieste sa
umiestnili Tibor Jašica, Martina Miklušičáková, Andrej Socha a na 6. mieste
Katarína Kluková a Marek Klocháň.

-

Par Avion music klub v dome záhradkárov v Dolnom Kubíne bol dňa 16.
februára dejiskom biliardového turnaja v hre č. 8. Spomedzi 16 hráčov sa
najviac darilo Ružomberčanovi Tomášovi Legerskému. Na druhom mieste
sa umiestnil domáci hráč Andrej Hutár.
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-

Dňa 19. februára 2005 sa v estrádnej sále MsKS v Dolnom Kubíne konal IV.
ročník Aerobic show pre záujemcov. Tancovalo sa pod vedením Lukáča
Koleka, Janky Česlíkovej a Alice Kostolanskej.

-

Dňa 27. februára 2005 sa na Podbrezinách pri Liptovskom Mikuláši konal
Liptovský pohár v lyžiarskom slalome, na ktorom mali svoje zastúpenie
zjazdári z Dolného Kubína. Kristína Nečasová získala striebornú medailu,
Dominika Šindlerová získala zlatú medailu, Zuzana Škvarková bronzovú,
Matej Kutlík zlatú a Juraj Holišík striebornú. V dňoch 5.-6. marca 2005 sa
konali majstrovstvá Slovenska žiakov v alpskom lyžovaní. Zúčastnili sa ho
pretekári ŠK Kubínska hoľa, súťažili v slalome, obrovskom slalome a super
G. Matej Kutlík v kategórii starších žiakov získal zlatú medailu a titul
majstra Slovenska v obrovskom slalome. V prvej desiatke sa umiestnili
Zuzana Škvarková a Kristína Nečasová. Na Slovenskom pohári v alpskom
lyžovaní starších a mladších žiakov výbornú formu potvrdil Matej Kutlík zo
Športového klubu Kubínska hoľa. Získal bronzovú medailu. Zuzana
Škvarková sa umiestnila v prvej desiatke, Kristína Nečasová, Adam Kozáčik
a Boris Gajdoš (Orava SKI Dolný Kubín) sa umiestnili v druhej desiatke.
Dolnokubínski zjazdári mali dobrú sezónu, bohatú na medaile. Výborná bola
Dominika Šindlerová, Matej Kutlík a Adam Kozáčik. Adam vo finálovom
preteku v obrovskom slalome obsadil 2. miesto a v Slovenskom pohári bol
deviaty.

-

Dolnokubínski kickboxeri potvrdili dobrú formu na 4. kole Slovenského
pohára v Košiciach 5. marca 2005 medzi 200 pretekármi. Najviac sa darilo
Ivane Protušovej vo svojej kategórii (1.), jej sestra Michaela získala
bronzovú medailu. Jana Krajčovičová sa umiestnila na 4. mieste, Tibor
Indro a Richard Michalica získali bronzové medaile a František Kurnota
striebornú. V záverečnom 5. kole Slovenského pohára v kickboxe dňa 16.
apríla 2005 v Trnave sa dolnokubínskym reprezentantom darilo. Z víťazstva
sa tešili šesťkrát a v piatich prípadoch skončili na druhom a treťom mieste.
Pretekov sa zúčastnili Radoslav Chmelík, Ivana Protušová, Michaela
Protušová, Jana Krajčovičová, Katarína Čajková, Pavol Pačesa, František
Kurnota, Tibor Indro, Martin Onderek, Roman Kováč, Richard Michalica
a Ladislav Bajcar. Mali za sebou prvú oficiálnu sezónu. Hlavným trénerom
bol Marcel Mečiar, asistentom trénera Ladislav Svrčan. Michaela Protušová
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sa zúčastnila dňa 23. apríla 2005 medzinárodného turnaja v kickboxe
v Prahe pod názvom „Czech Open 2005“. Získala bronzovú medailu.
Začiatkom mája 2005 sa v poľskom Wegrówci neďaleko Varšavy konal
turnaj v kicboxe zameraný na semi a ligt contact. Z Dolného Kubína sa ho
zúčastnili Michaela Protušová, Ivana Protušová a Jana Krajčovičová.
Michaela Protušová vybojovala bronzovú medailu v semi contacte a jej
sestra Ivana Protušová vybojovala bronzové medaile v semi i ligt contacte.
V dňoch 16.-22. mája 2005 sa konali v Bratislave majstrovstvá Európy
v kickboxe. Z dolnokubínskeho kicbox klubu sa zúčastnila Michaela
Protušová v semi a ligt contact a vyhrala bronzovú medailu.
-

V nedeľu 6. marca 2005 sa v Čadci uskutočnil predposledný tohtoročný
turnaj I. divízie starších žiakov v stolnom tenise. Výborne si počínali D.
Švrčina a D. Ligas a pred posledným turnajom mali možnosť hrať o titul
Majstra Slovenska. Družstvo Dolný Kubín sa umiestnilo na 2. mieste za
Čadcou. Kolotoč stolnotenisových súťaží sa uzavrel dňa 16. apríla 2005.
Dolnokubínske žiacke družstvo C sa umiestnilo v konečnej tabuľke na 2.
mieste za Veličnou medzi 12 družstvami. Muži hrali v 1. triede a družstvo D
sa umiestnilo na 11. mieste medzi 12 družstvami.

-

V dňoch 11. - 16. apríla 2005 sa konali v Liptovskom Mikuláši Majstrovstvá
Slovenska žiactva v šachoch. Štefan Knaperek z Dolného Kubína sa
umiestnil na 5. mieste a jeho sestra Evka dosiahla 5. miesto v kategórii
dievčat.

-

Koncom marca 2005 skončili hokejové súťaže. 9. ŠHT - starší žiaci
z Dolného Kubína hrali v 1. lige a v konečnej tabuľke sa umiestnili na
poslednom 10. mieste. 8. ŠHT – starší žiaci v 1. lige sa umiestnili na 10.
poslednom mieste v konečnej tabuľke. 7. ŠHT - mladší žiaci hrali v 1. lige
a v konečnej tabuľke sa umiestnili na predposlednom 9. mieste. 6. ŠHT mladší žiaci sa umiestnili v 1. lige na 4. mieste. Dorastenci hrali v 1. lige
a umiestnili sa na 8. mieste medzi 16. družstvami. V treťom ročníku Malej
mestskej hokejovej ligy súťažilo sedem amatérskych kolektívov a počas
sezóny odohrali 53 hokejových zápasov. V konečnej tabuľke sa družstvá
umiestnili nasledovne: Tigre, Attac team Oravská Poruba, Starci, Trstená,
Ľubochňa, Triomat Hutník, Hydroekol Dolný Kubín.
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-

V sobotu 26. marca 2005 sa v reštaurácii Kremeľ v Dolnom Kubíne konal I.
ročník turnaja v hode šípkami pod názvom „Veľkonočný Kremeľ Cup“.
Súťažilo šesť trojčlenných družstiev. Zvíťazilo družstvo z Dolného Kubína,
z Dolnokubínčanov bol najlepší Milan Mateček.

-

Dolnokubínski skialpinisti z Horolezeckého klubu James Dolný Kubín sa
zúčastnili SKIALPFESTU v Žiarskej doline, ktorý sa započítaval ako 6.
kolo Slovenského pohára. Umiestnenie Dolnokubínčanov bolo nasledovné:
Karol Biel 5., Juraj Laštík 7., Dušan Nemček 6., Jozef Čajka 21., Matej
Konštiak 22. a Jozef Čabo 31. V sobotu 2. apríla 2005 sa skialpinisti
z Dolného Kubína Jaroslav Dudáš, Milan Pisarčík, Viliam Husár a Juraj
Laštík zúčastnili v Jasnej 8. kola Slovenského pohára a 2. kola
Stredoeurópskeho pohára. V sobotu 9. apríla 2005 sa konali posledné
preteky

Slovenského

slovenského

pohára

v skiapinizme

v poľskej

Chocholowskej doline. Za Horolezecký klub JAMES v Dolnom Kubíne sa
zúčastnil Juraj Laštík a na pretekoch získal striebornú medailu.
V celkovom

hodnotení

Slovenského

a Stredoeurópského

pohára

v skialpinizme sa Juraj Laštík umiestnil na druhom mieste.
-

V prvý aprílový víkend sa deti z Mestského plaveckého klubu v Dolnom
Kubíne zúčastnili pretekov Severoslovenského pohára v plávaní v Martine
a získali tu šesť zlatých medailí, 10 strieborných a 10 bronzových
v disciplínach voľný spôsob a motýlik. Medzi úspešných plavcov patrili:
Tibor Halamček, Richard Šulek, Martina Tunegová, Veronika Mudroňová,
Jakub Schmidt, Andrej Štajer, Zuzana Hodálová, Vladimíra Sochová, Linda
Čerňanová, Lucia Dutková, Tomáš Sagan, Jakub Hollý, Patrik Mudroň,
Barbora Hollá a Lucia Vlčáková. Dňa 14. mája 2005 sa v Žiline konalo 3.
kolo Majstrovstiev stredoslovenskej oblasti žiakov a juniorov v plávaní, na
ktorom nechýbali pretekári MPK z Dolného Kubína. Vo výbornej forme sa
predstavila Katarína Mikulová a Martina Tunegová, ktoré získali dve zlaté
a jednu striebornú medailu. Spomedzi chlapcov sa najviac darilo Patrikovi
Mudroňovi (umiestnil sa 1. v disciplíne prsia). Na najvyšší stupienok
spomedzi Dolnokubínčanov ešte vystúpili Rebecca Beňušová, Marián
Gregáň a Tibor Halamček. Zlato získala aj oravská štafeta chlapcov na 4x50
m voľným spôsobom v zložení Andrej Štajer, Matúš Ďaďo, Marián Gregáň
a Patrik Mudroň. Dievčatá v tejto disciplíne doplávali na 3. miesto. Blízko
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k prvému miestu mali Vladimíra Sochová, Andrej Štajer, Richard Šulek
a Terézia Jurigová. V dňoch 23.-24. apríla 2005 sa v Dolnom Kubíne konal
4. ročník „Veľkej ceny Dolného Kubína v plávaní“, ktorý je známy aj ako
Žinčicový míting. Účastníci podujatia mohli ochutnať rôzne mliečne
a syrové špeciality. Zúčastnili sa ho plavci zo Slovenska i Českej republiky
(Haviřova a Opavy), súťažilo 260 plavcov. Hviezdou podujatia bol účastník
aténskej olympiády, slovenský reprezentant Ľuboš Križko. Najlepšou
plavkyňou podujatia sa stala Katarína Mikulová, z chlapcov Tibor
Halamček. Medzi ďalších medailistov patrili Rebecca Beňušová, Marek
Kapina, Andrej Štajer, Richard Šulek, Tomáš Sagan a Martina Tunegová.
-

Dolnokubínske

volejbalistky

počas

prvej

aprílovej

soboty

dvomi

víťazstvami nad VK Mladosť Považská Bystrica definitívne spečatili svoj
celkový triumf v druhej lige. Počas celej sezóny stratili iba štyri body,
pričom po prvej časti kraľovali v súťaži iba s jednou prehrou. Trénerkou
bola Soňa Sakálašová, učiteľka ZŠ M. Kukučína. Volejbalistky postúpili do
I. ligy v zostave: Kobyľáková, Hadová, Halašová, Sakálošová, Martina
Sláková, Petra Sládková, Smoleňová, Slobodová, Konštiaková a Palugová.
-

V polovici

apríla odštartovali dolnokubínski vodní slalomári ďalšiu

sezónu. Úvodné kolo Slovenského pohára sa konalo v domovskom areáli na
Gäceli. Zavítala tu kompletná slovenská vodárska špička Michal Martikán,
Elena Kaliská, Juraj Minčík a Jana Dukátová. Na Gäceli štartovali aj
Dolnokubínčania Miroslav Stanovský, Ľubomír Janček, Peter Kurjak, Jozef
Adamec a Ján Janček. Klub vodných slalomárov mal 30 členov, z nich
aktívne športovalo 20. V Dolnom Kubíne existoval vyše 30 rokov,
predsedom klubu bol Martin Stanovský.
-

Vzpierači športového klubu Elkop WLC Dolný Kubín

sa

zúčastnili

Majstrovstiev SR v kategórii Masters. Peter Janíček a Milan Olos získali vo
svojich váhových kategóriách titul majstra Slovenska. V hodnotení bez
rozdielu hmotnosti sa umiestnil Peter Janíček na 5. mieste a Milan Olos na
15. mieste. V súťaži o absolútneho víťaza na sinclairové body skončil P.
Janíček na 2. mieste a M. Olos na 13. mieste.
-

Začiatkom mája 2005 sa uskutočnili majstrovstvá starších žiakov v stolnom
tenise v Čadci. Dolný Kubín reprezentovali Denis Ligas, David Svrčina,
Cyril Chovanec a Marek Janotík. V silnej konkurencii 7 družstiev sa
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umiestnili na 5. mieste. Dolnokubínske družstvo stolných tenistov mužov
hralo v 3. lige v zložení Radovan Bugan, Michal Zdražila, Adam Záň, Jozef
Vengrin a Jozef Pišoja. V sezóne 2004/2005 zaznamenali 13 víťazstiev, 5
remíz a 12 prehier. Stolnotenisové družstvo Dolný Kubín B hralo vo 4. lige
a družstvo Dolný Kubín C hralo v 5. lige.
-

Dňa 7. mája 2005 sa v dolnokubínskej kaviarni U novinára uskutočnil I.
ročník šachového turnaja o majstra novín Orava. Víťazom sa stal Pavol
Palider pred Jurajom Pechom a Antonom Šingliarom.

-

Vo švédskom Eslkistune sa uskutočnili halové Majstrovstvá Európy
veteránov v atletike. Zúčastnil sa ich člen atletického oddielu Orava Dolný
Kubín Peter Sládek, ktorý štartoval v skoku do výšky a päťboji. V skoku do
výšky bol úspešný a získal bronzovú medailu, v päťboji obsadil šieste
miesto. Po týchto pretekoch sa pripravoval na Majstrovstvá sveta v San
Sebastiáne, ktoré sa mali konať v auguste 2005.

-

V posledný aprílový deň na tartanovej dráhe v Banskej Bystrici odštartovali
atletickú sezónu 2005 mladší žiaci a dorast v súťaži družstiev. Naše mesto
tu reprezentovali pretekári TJ Orava Dolný Kubín. Družstvo mladších
žiačok TJ Orava sa umiestnilo na 6. mieste. Jednotlivci sa umiestnili
nasledovne: Matúš Vajdík 1. (beh na 600 m), Marek Vajdík 1. (beh na 1000
m), Ivan Martinkovič 1. (skok do diaľky), Anna Laceková 3. (chôdza
s prekážkami na 60 m) a Tomáš Matúška 3. (chôdza). Na tartanovej dráhe
v Dubnici nad Váhom sa uskutočnilo 1. kolo krajskej súťaže družstiev
staršieho žiactva. Žiaci ZŠ M. Kukučína pretekali pod hlavičkou TJ Orava
Dolný Kubín. Starší žiaci obsadili druhé miesto za víťaznou Považskou
Bystricou a staršie žiačky skončili na šiestom mieste. Z jednotlivcov sa na
popredných miestach umiestnili: Marek Vajdík (1., beh), Zuzana
Vyhnánková (1., hod kladivom), Juraj Chupek (2., beh), Matej Tabačák (2.,
hod kladivom), Anna Dibdiaková (2., skok o žrdi), Katarína Kluková (2.,
hod kladivom), Stanislav Chylka (3., beh), Michal Kaco (3., beh), Michal
Kaco (3., hod kladivom), Marek Klocháň (3., chôdza).

-

Počas prvého májového víkendu odštartovali dolnokubínski mládežnícki
basketbalisti sériu záverečných turnajov final foru. V tohtoročnej sezóne sa
do najlepšej slovenskej štvorky prebojovali až tri kategórie basketbalového
klubu v Dolnom Kubíne. Dolnokubínski basketbalisti pod vedením trénera
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Ľubomíra Doušeka sa umiestnili na majstrovstvách Slovenska na 4. mieste.
V dňoch 20.-22. mája 2005 sa v telocvični ZŠ J. Matúšku

uskutočnil

záverečný turnaj final fuor v basketbale kadetov. Dňa 22. mája 2005 sa
všetci basketbalisti kadeti tešili zo získania titulu majstrov Slovenska pod
vedením trénera Pavla Zaťka. Kadeti mali za sebou 63 víťazných duelov.
-

Basketbalisti juniori počas druhého májového víkendu sa zúčastnili
záverečného turnaja v Žiline final four o majstra Slovenska. Získali
striebornú medailu. V najlepšej päťke boli z Dolného Kubína vyhlásení
hráči Strapec a Zarovskij. Domáci hráči kadeti sa stali majstrami Slovenska.
O úspech sa zaslúžili hráči Róbert Piták, Miroslav Žilík, Michal Maslík,
Tomčík, Kapusta a Cedzo. Na záver turnaja bola vyhlásená najlepšia pätka
hráčov, do ktorej z Dolného Kubína patrili: R. Piták, L. Hoferica, M. Žilík
a M. Maslík.

-

Prvý ročník tenisového turnaja neregistrovaných hrášov ARDES CUP sa
uskutočnil v dňoch 14.-15. mája 2005 v Dolnom Kubíne a zúčastnilo sa ho
15 hráčov v kategórii muži. Turnaj zorganizovala reklamná agentúra Ardes,
ceny do turnaja venovala firma Brion s. r. o. a Materasso Slovakia s. r. o.
V štvťfinále hrali R. Moravčík, J. Taraj, J. Jonák, P. Zemko, J. Bartoš, J.
Batuna, v semifinále R. Moravčík, J. Jonák, Ľ. Kudláč a J. Bartoš. Do finále
sa dostali hráči Róbert Moravčík – Ľubomír Kudláč s výsledkami 6:0, 6:3.
Premiérovým víťazom sa stal Róbert Moravčík.

-

V dňoch 22.-28. mája 2005 sa v Dolnom Kubíne konali majstrovstvá
Európy

vo

vzpieraní

veteránov.

Hlavným

organizátorom

bol

dolnokubínsky ŠK Elkop WLC, ktorý každoročne poriadal súťaž TOP 10,
Mestský

úrad

v Dolnom

Kubíne

a Zväz

vzpierania

s Európskou

vzpieračskou federáciou. V organizačnom výbore boli z Dolného Kubína
Peter Janíček, primátor mesta Ľubomír Bláha, Václav First, Maroš Majdiš
a predseda Slovenského zväzu vzpierania Jozef Sedlár. Otvárací ceremoniál
sa konal dňa 22. mája v MsKS, potom nasledovali súťaže v 8 ženských
a mužských kategóriách. Prihlásilo sa okolo 478 vzpieračov z 30 krajín
sveta. V stredu sa konal kongres zúčastnených krajín, kde sa posudzovala
úroveň šampionátu a technická porada. Na európskom šampionáte
v Dolnom Kubíne súťažili Dolnokubínčania Jozef Fischer, Peter Janíček
a Jozef Bihári. Milan Oros sa pre zranenie nezúčastnil. Peter Janíček si na
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domácej pôde vybojoval striebornú medailu. Najlepším slovenským
vzpieračom na majstrovstvách bol Rudolf Lukáč z Ružomberka, ktorý
zároveň vytvoril 5 svetových rekordov. Zlatú medailu vybojoval Čech Karel
Sajtl a medzi ženami Maďarka Mária Takáczová.
-

Základná škola M. Kukučína Dolný Kubín usporiadala na štadióne Ivana
Chodáka majstrovstvá kraja družstiev základných škôl v atletike. Zúčastnilo
sa 9 družstiev a súťažili o postup na majstrovstvá Slovenska. V kategórii
žiakov zvíťazili a postup na majstrovstvá Slovenska vybojovali žiaci ZŠ M.
Kukučína, ZŠ Oravskej Polhory a ZŠ Nižnej. Medzi jednotlivcov
medailistov z Dolného Kubína patrili: Andrej Socha (2.) a Andrej Záhradník
(2.) zo ZŠ M. Kukučína. V Banskej Bystrici a Brezne sa konali majstrovstvá
Stredoslovenskej oblasti v atletike žiakov. Z TJ Orava Dolný Kubín
najhodnotnejší výkon podal starší žiak Miroslav Michálek, ktorý v hode
oštepom prekonal svoj vlastný rekord Oravy výkonom 44,43 m. Stal sa
majstrom kraja. Ďalšie dobré umiestnenia získali: Matej Tabačák (1. vo vrhu
guľou), Zuzana Vyhnánková (1. v hode kladivom), Marek Vajdík (1.
v behu), Katarína Kluková (2. v hode kladivom), Miroslav Michálek (2.
v hode kladivom), Michal Kaco (2. v behu 100 m s prekážkami), Matúš
Vajdík (2. v behu 600 m), Matej Homola (2. v behu na 60 m s prekážkami),
Andrej Záhradník (3. v skoku do výšky), Katarína Kluková (3. v behu 200
m), Michal Kaco (3. v behu), Anna Dibdiaková (3. v skoku o žrdi), Zuzana
Križanová (3. v hode kriketovou loptičkou). Do 6. miesta sa umiestnili
športovci Ivan Martinkovič, Simona Teličáková, Stanislav Chylka, Lukáš
Kaco, Ondrej Bruncko, Marek Klocháň, Roland Lang a Michal Číž. V júni
2005 sa v Martine uskutočnilo krajské finále náborovej postupovej súťaže
„Hľadáme nového Jozefa Plachého“. Krajského kola sa zúčastnili víťazi
školských kôl v rámci Žilinského kraja. Z Dolného Kubína to boli žiaci
a žiačky zo ZŠ M. Kukučína a ZŠ J. Matúšku. Víťazom sa stal Matúš
Vajdík, Alžbeta Majdišová bola 5., Darina Dibdiaková 6. a Pavol
Podstrelený 12. ZŠ M. Kukučína sa umiestnila na 2. mieste a ZŠ A.
Radlinského na 6. mieste.

-

Koncom mája odštartoval IX. ročník Mestskej tenisovej ligy Dolný Kubín.
V prvej časti hralo 6 družstiev systémom každý s každým a v septembrovej
druhej časti hrali o celkové umiestnenie. Minimálne štvorčlenné družstvá
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hrali systémom dve dvojhry a jedna štvorhra, pričom za každé víťazstvo sa
im do tabuľky pripisoval jeden bod. Po treťom kole sa družstvá v tabuľke
umietnili nasledovne: 1. E.M. Real, 2. Likvidátori, 3. ESpeEN, 4. Rein, 5.
Norton Stars, 6. Megaboys. Po ukončení základnej letnej časti mestskej
tenisovej ligy bolo poradie družstiev nasledovné: 1.E.M.Real, 2. Norton
Stars, 3. Likvidátori, 4.Rein, 5, ESpeEn, 6. Megaboys. Finálovými zápasmi
v nedelu 11. septembra 2005 sa ukončil IX. ročník Mestskej tenisovej ligy.
Vyhralo družstvo E.M.Real (M. Salák, J. Jonák), na druhom mieste sa
umiestnil Norton Stars (R. Kováčik, L. Kováčik) a na 3. Rein (J. Bartoš, M.
Jaroščák).
-

Dňa 4. júna 2005 sa zavŕšil

11. ročník učiteľskej ligy vo volejbale.

Poradie v konečnej tabuľke bolo nasledovné: 1. Cirkevná ZŠ A.
Radlinského Dolný Kubín, 2. ZŠ Dlhá, 3. Bratislava, 4. Domček CVČ
Dolný Kubín, 5. ZŠ Nemocničná Dolný Kubín. Vo víťaznom družstve sa
okrem rodiny Korbašovcov predstavili aj Maroš Král, Andrea Pelachová,
Dana Malíková a Roman Žofaj.
-

Dňa 4. júna 2005 sa konalo v Žiline 2. kolo Severoslovenského pohára
v plávaní, ktorého sa zúčastnili plavci MPK Dolný Kubín. Vo výbornej
forme sa predstavila Rebecca Beňušová a Katarína Mikulová, ktoré vo
svojich kategóriách vyhrali zlatú medailu. Martina Tunegová sa umiestnila
na 2. mieste. Z chlapcov sa darilo Patrikovi Mudroňovi. Počas tretieho
júnového víkendu sa konali majstrovstvá Slovenska mladších žiakov
v plávaní v Trnave. Z MPK Dolného Kubína sa ich zúčastnili 4 plavci, ktorí
získali 6 medailí – Katarína Mikulová, Rebecca Beňušová, Marek Kapina
a Lucia Vlčáková. Na majstrovstvách v Žiline sa zúčastnili dolnokubínski
plavci – starší žiaci Martina Tunegová, Terézia Jurigová, Vladimíra
Sochová, Marián Gregáň a Patrik Mudroň. Najlepšie sa darilo Martine
Tunegovej, umiestnila sa v prvej desiatke.

-

Počas prvého júnového víkendu žil Dolný Kubín opäť basketbalom,
tentokrát však dievčenským. Za tri dni odohrali 4 kadetské družstvá
v telocvični J. Matúšku mnoho náročných duelov. Okrem nich hrali aj
minibasketbalistky na Cirkevnej ZŠ A. Radlinského o Pohár riaditeľa CVČ
Domček. Najdramatickejšie zápasy minibasketbalistiek boli s družstvom
z Liptova, s ktorým bojovali o konečné 3. miesto. Nakoniec sa umiestnili na
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4. mieste za 1. Kladnom, 2. Prievidzou a 3. Liptovským Mikulášom.
Basketbalistky kadetky sa umiestnili na 1. mieste, za nimi Prievidza, Kladno
a Liptovský Mikuláš. Najlepšou strelkyňou celého turnaja sa stala
Dolnokubínčanka Andrea Draganová, ktorá bola vyhlásená aj za najlepšiu
hráčku celého podujatia.
-

Počas druhého júnového víkendu 2005 sa v telocvični J. Matúšku konal
medzinárodný basketbalový turnaj kadetov o pohár mesta Dolný Kubín,
ktorý bol zároveň IV. ročníkom Memoriálu Petra Rajniaka. Okrem
domácich sa predstavili 2 družstvá z Bratislavy, 2 z Poľska a 1 zo Žiliny.
Zvíťazili basketbalisti z poľského Žyrardówu pred CON Bratislava. Domáci
hráči sa umiestnili na 4. mieste. O body domácich sa pričinili: M. Šaffo, J.
Záhora, Ondrejka, Diežka, Hrivnák, Mikuš, Duraj, Kaprálik a Kazimier.
Dolnokubínski kadeti BK absolvovali v susednom Poľsku dva prestížne
turnaje. V Krakove si merali sily s družstvami z Litvy, Bieloruska a Poľska
a umiestnili sa na 5. mieste. Bodovali M. Šaffo, P. Diežka, A. Diežka,
Ondrejka, J. Záhora, Hochholzer, Mikuš, O. Záhora a Duraj. V Tarnowe
obsadili 6. miesto. Nedarilo sa im, lebo viacerí hráči ochoreli. Bodovali J.
Záhora, M. Šaffo, J. Mikuš, Diežka, Cárach, Duraj, O. Záhora.
Dolnokubínski

basketbalisti

Tomáš

Strapec

a Lukáš

Dubovský

reprezentovali Slovensko na majstrovstvách Európy v basketbale juniorov.
Slováci v skupinách bojovali o 9.-17. miesto.
-

V športovej hale v Bánovciach nad Bebravou

sa dňa 11. júna 2005

uskutočnili majstrovstvá Slovenska v tlaku na lavičke mužov, žien a telesne
postihnutých. Z Dolného Kubína sa šampionátu zúčastnil Erik Bohovič zo
športového klubu I.M.P.-A. Dynamic + Elkop WLC Dolný Kubín. Svojím
veľmi dobrým výkonom obsadil 2. miesto a získal možnosť štartovať na
majstrovstvách Európy, keďže splnil limit 230 kg.
-

Dňa 18. júna 2005 zavŕšil dolnokubínsky kickbox klub svoju prvú sezónu
na majstrovstvách Slovenska v Banskej Bystrici. Športovci z Dolného
Kubína vybojovali 4 zlaté medaile, 5 strieborných a 5 bronzových. Získali
ich Ivana Protušová, Richard Michalica, Radoslav Chmelík, Katarína
Čajková, Michaela Protušová, Roman Kováč, František Kurnota, Pavol
Pačesa a Tibor Indro.
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-

Na štadióne MUDr. Ivana Chodáka usporiadal školský klub pri ZŠ M.
Kukučína olympiádu školských klubov o Putovný pohár primátora mesta.
Žiaci

súťažili

v dvoch

vekových

kategóriách

v švorboji

(šprinte,

vytrvalostnom behu na 200 a 300 m, skoku do diaľky a hode kriketovou
loptičkou. Všetky výkony sa obodovali, pričom súčet bodov troch najlepších
pretekárov určil poradie družstiev školských klubov. Medzi najlepších
jednotlicov patrili Peter Rypák, Nina Mancová, Tadeáš Chomistek,
Dominika Gucká, Andrej Chromek, Lucia Tuturová, Andrej Prílepok, Lucia
Vlčáková, Anton Slamka, Andrea Bujnáková, Juraj Šeliga, Andrea Bielová,
Tibor Jašica a Andrea Bujnáková.
-

Dolnukubínsky futbal. Starší dorast Dolného Kubína hral v 3. lige
a v konečnej tabuľke sa umiestnil na 4. mieste medzi 16. družstvami. V tíme
hrali František Okoličáni (brankár), Michal Drengubiak, Martin Čučka,
Peter Halák, Ľubomír Milan, Michal Gajdošík, Michal Holub, Ivan Callo,
Peter Plančo, Ján Melicherčík, Pavol Bača, Jozef Janík, Jozef Dutka, Pavol
Dzúrik, Adrián Kubáni a Jakub Feranc. Kapitán treťoligového Dolného
Kubína Peter Plančo okrem povinností v domácom futbalovom klube
reprezentoval Slovensko aj na troch vrcholných podujatiach amatérskej
futbalovej Európy – dvoch kvalifikáciách a následných majstrovstvách
starého kontinentu. Futbalisti výberu Stredoslovenského futbalového zväzu
sa zúčastnili majstrovstiev začiatkom júla v Poľsku. Petrovi sa podarili dve
gólové akcie. Osobne očakával, že na majstrovstvách si viacej zahrá.
Slovenské družstvo získalo na európskom šampionáte bronzovú medailu.

-

Mladší žiaci hrali v 3. lige a v konečnej tabuľke sa umiestnili na 12. mieste
medzi 16 družstvami. Trénoval ich Ján Otruba st. Družstvo žiakov Dolný
Kubín B hrali v I. lige a v konečnej tabuľke sa umiestnili na 3. mieste.
Finálový súboj futbalového NIKE PREMIER CUP žiakov sa odohral 21.
júna 2005 v Istebnom. Víťazom sa stal Dolný Kubín zásluhou hráčov
Adama Kozáčika a Mareka Križana. Hrali Vladimír Jašica, Ján Otruba,
Michal Kutlík, Michal Gajdoš, Marek Plžík, Marek Slamka, Marek Križan,
Juraj Gelčinský, Ľubomír Tunega, Adam Kozáčik, Matúš Bartoš, Roman
Sopúch, Tomáš Šípka, Tomáš Hutko, Martin Mikulaj a Filip Maslo. Vo
výbornom svetle sa prezentovali vo futbale dolnokubínski starší žiaci pod
vedením

trénera

P.

Baču

na

medzinárodnom

futbalovom

turnaji
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v Limanowej pod názvom „Futbal bez hraníc“ v dňoch 1.-3. júla 2005.
Porazili družstvo z Nemecka i Poľska. Za najlepšieho futbalového strelca
bol vyhlásený Adam Kozáčik a za najlepšieho brankára Patrik Osadský.
V dolnokubínskom družstve hrali J. Medvecký, M. Lištiak, P. Murín, M.
Slamka, R. Laštík, A. Kozáčik, F. Maslo, M. Kutlík, T. Šípka, R. Letko, J.
Mihálik, P. Osadský, T. Jablonský, M. Urban, V. Jašica, M. Mikulaj a M.
Bartoš. Adam Kozáčik sa dostal do výberu hráčov reprezentácie, o ktorých
rozhodoval Stredoslovenský futbalový zväz.
-

V dňoch 16.-19. júna 2005 sa dolnokubínske florbalistky zo ZŠ J. Matúšku
Jana Kapinová, Michaela Krivulčíková, Mirka Kadučáková a Mária
Stančeková zúčastnili na veľkom turnaji v Liberci, ktorý patril do
dlhodobejšej prípravy dievčat na majstrovstvá sveta v Nemecku. Sily si
meralo 84 družstiev z Čiech, Slovenska, Maďarska a Poľska. V dňoch 30.
júna – 2. júla 2005 sa zúčastnili pretekov Slovak Open v Bratislave dva
kolektívy florbaldistov z Dolného Kubína. V mužskom družstve hrali Tomáš
Papiak, Michal Vass, Ľubo Feranc, Michal Burdel, Andrej Feranc, Tomáš
David, Juraj Lakoštík, Matúš Lakoštík, Ján Medvecký, Miro Feranc
a Marián Flajs. V dievčenskom družstve hrali Miroslava Kadučáková, Mária
Stančeková, Barbora Mäsiarová, Martina Rypáková, Ivana Adamcová,
Veronika Papiaková, Michaela Krivulčíková, Martina Žákovičová a Jana
Kapinová. Výsledky ukázali, že naše družstzvá za zahraničnou špičkou
zaostávajú, avšak bojovnosť mali výbornú. Florbal bol v Dolnom Kubíne
pomerne mladý šport, prakticky začínal.

Dňa 16. júla 2005 sa konal

v telocvični ZŠ J. Matúšku florbalový turnaj starších žiakov. Zúčastnilo sa 6
družstiev z Dolného Kubína, Nižnej a Tvrdošína.
-

Dňa 2. júla 2005 sa na zimnom štadióne v Dolnom Kubíne konal
kickboxerový večer plný bojového umenia. Organizátori Kickboxer klub
v Dolnom Kubíne a promotér Peter Navrátil pripravili veľký galavečer na
vysokej úrovni. Diváci si pozreli súboje free štýlu, tanečníka Ivana
Draškoviča so skupinou eXJumpers. Zápasili vynikajúci športovci ako Edo
Nikoleni z pražského klubu Kosa Gym, Košičan Martin Navrátil, Marek
Jankura, Viktor Žuffa, Marián Tomčány, Pavol Garaj, David Szeman,
Viktor Kminiak a Rasťo Sozanský.
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-

Dňa 2. júla 2005 sa konal V. ročník volejbalovej súťaže Memoriál Petra
Hlavatíka, Libora Buriána a Petra Rajniaka. Poradie družstiev po
vzájomných zápasoch bolo nasledovné: 1. Ujsóly, 2. Novoť, 3. Hlavatík
Dolný Kubín A, 4. Hlavatík Dolný Kubín B, 5. Poprad. Volejbalový klub
Dolný Kubín usporiadal dňa 9. júla 2005 turnaj veteránov pod názvom
Memoriál Miroslava Babniča – III. ročník. Hralo sa v telocvični CZŠ A.
Radlinského pre nepriaznivé počasie. Súťažili družstvá z Dolného Kubína,
Námestova a Mošoviec. Víťazom sa stali hráči Domčeka CVČ pred
družstvom seniorov VK Orava A, na 3. mieste sa umiestnil B družstvo VK
Orava, na 4. Námestovo a na 5. Mošovce.

-

Na 34. ročníku Žaškovského minimaratónu bežali športovci od 6 do 70
rokov, a tak súťažili v 22 vekových kategóriách. Dolnokubínski bežci získali
výborné umiestnenia. Medzi nich patrili: Lucia Lachová 1., Lucia
Podstrelená 1., Tomáš Salák 1., Alžbeta Majdišová 2, Veronika Kytková 3.,
Marek Vajdík 1., Matúš Vajdík 2., Pavol Podstrelený 3., Jana Kytková 1.,
Veronika Kvietková 2., Jakub Lonský 1., Juraj Podstrelený 3. a Martin
Šulek 3.

-

Karate klub Žilina na záver sezóny v júli 2005 vyhlasoval najlepších borcov.
Medzi nimi druhým najlepším bol Dolnokubínčan Marek Radúch, ktorý v
Žiline študoval. Dosiahol viacero medailí, napríklad na Veľkej cene
Chorvátska bronzovú medailu, neskôr sa stal dvojnásobným majstrom
stredného Slovenska, v žilinskom superpohári bol 2. a na majstrovstvách
Slovenska v karaté obsadil 3. miesto.

-

Koncom júla 2005 sa konal veľký cyklomaratón okolo Vysokých Tatier,
ktorého sa zúčastnil cyklista Peter Škvarka z Dolného Kubína. Oravský úsek
cyklomaratónu viedol chotármi obcí v Studenej doline, Tvrdošínom,
Trstenou a Suchou Horou. Na trati dlhej 215 km v ťažkom teréne dosahovali
cyklisti „pekelné“ tempo. Peter Škvarka vybojoval striebornú medailu.
Medzi ďalších cyklistov z Dolného Kubína patrili Jozef Mečiar (116.),
Milan Rusina (12.), Igor Otepka (31.), Ján Rybanský (34.) Jozef Škvarka
(68.) a František Rišian (69.). Michal Škvarka z Dolného Kubína sa
zúčastnil 49. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska na trati dlhej
100 km. V kategórii športovcov cyklistov do 23 rokov sa umiestnil v prvej
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etape na 8. mieste, v druhej etape na 7. mieste a v tretej etape mal smolu,
lebo sa mu na bicykli roztrhlo lanko a bol diskvalifikovaný.
-

V dňoch 5. - 7. augusta 2005 sa konal na antukových dvorcoch za plavárňou
v Dolnom Kubíne VIII. ročník medzinárodného volejbalového turnaja žien
I.M.P.-A. Dolný Kubín Cup. Z Ruska pricestoval minuloročný obhajca
titulu VK Zariečie Odincovo, VS Iskra Samara, VK Dinamo Krasnodar
a VK Lada Togliatti. Z Bieloruska - VK Atlant Baranoviči, VK Kovrovščik
Brest

a Belbinisbank

Minsk,

z Ukrajiny

VK

Severodoneck

AaB

a v trinástke drružstiev nechýbali VK z Bratislavy, Nitry a VK Orava Dolný
Kubín. Dolnokubínčanky hrali v jedinej 5-člennej základnej skupine C.
V konečnom poradí sa umiestnili na 10. mieste. Šampionát vyhrali hráčky
z VK Minsk, druhé boli z VK Krasnodar a 3. bieloruský VK Baranoviči.
-

Dolnokubínski vodní slalomári zo ŠK Polície v spolupráci so Slovenským
zväzom kanoistiky usporiadali na Gäceli počas prvého augustového víkendu
XXI. ročník Oravského vodného slalomu – medzinárodného preteku
mládeže a 3. kolo Slovenského pohára žiakov vo vodnom slalome. Počas
dvoch dní bol na programe vodný slalom, zjazd a šprint. Kategóriu K1
mužov úplne ovládli dolnokubínski športovci ŠKP. Vyhral Ján Janček pred
Jozefom Adamcom. V debli C2 siahli na medailové pozície ďalší
Dolnokubínčania Peter Kurjak a Ján Janček, obsadili striebornú priečku, za
Liptákmi M. Dankom a M. Matejkom. Zo žiakov sa dobre umiestnil Boris
Gajdoš na 3. mieste, Radoslav Osadský bol 4. V K1 patrila Miriam
Komáromyovej prvá pozícia. V debli C2 zvíťazili Radoslav Osadský
s Matúšom Daněkom. V šprinte zabodovala dvojica Osadský – Daněk, v K1
bol Silvester Gazda 7. V tej istej kategórii M. Komáromyová bola štvrtá,
Boris Gajdoš tretí a Radoslav Osadský štvrtý. V zjazde si prvenstvo
vybojovali Osadský – Daněk, Silvester Gazda bol 6., M. Komáromyová 3.,
Radoslav Osadský 4. Celkovým víťazom a držiteľom Pohára primátora
mesta Dolný Kubín sa stal Ing. Miroslav Stanovský, ktorý zo všetkých 135
účastníkov zjazdil najlepší čas. Trojica dolnokubínskych vodákov Ján
Janček, Jozef Adamec a Peter Kurjak sa dostali do slovenskej juniorskej
reprezentácie a reprezentovali Slovensko na európskom šampionáte.
Ľubomír Janček obsadil 4. miesto. Ján Janček sa počas tretieho augustového
týždňa zúčastnil majstrovstiev Európy juniorov a slalomárov do 23 rokov
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v Krakove. Súťažil v kategórii K1 s úmyslom dostať sa medzi štyridsiatku
najlepších pretekárov v Európe, ale veľmi sa mu nedarilo, keď „ťukom“ do
16. bránky dostal 50 trestných bodov. Ján Janček sa zúčastnil ďalších
pretekov na čunovskom Danubia Cupe, kde obsadil 7. miesto.
-

V chate na Srňacom sa uskutočnil v dňoch 27.-31. júla 2005 VII. ročník
medzinárodného šachového turnaja OPEN Srňacie pod vedením
šachového klubu Dolný Kubín. Zúčastnilo sa ho 80 šachistov. Víťazom sa
stal Stanislav Jasný z ČR. Z Dolnokubínčanov sa najlepšie umiestnil Peter
Ambrozy (25.), Ján Peter bol 40., Ľuboš Molnár 45., Jozef Knaperek 46.,
Pavol Murín 47., Emília Knapereková 51., Pavol Palider 59., Pavol
Knaperek 61., Štefan Knaperek 64. a Imrich Berec 66.

-

Na tartanovej dráhe v Nových Zámkoch sa uskutočnili majstrovstvá
Slovenska

veteránov

v atletike.

Majstrovstiev

sa

zúčastnili

Dolnokubínčania Jaroslav Lupák, Roman Hrubec a Peter Sládek. Súťažili
v skoku do výšky,

vrhu guľou, hode diskom, oštepom a

kladivom.

Trojnásobným majstrom Slovenska sa stal Jaroslav Lupák vo vrhu guľou,
hode diskom a hode kladivom. Roman Hrubec v hode kladivom získal
striebornú medailu, v hode diskom bol 7. Peter Sládek bol v hode oštepom
5. a v hode diskom 6. Tréningové stredisko maďarských olympionikov
v Tate poskytlo priestory pre konanie 5. majstrovstiev sveta vo vrhačských
disciplínach veteránov. Pretekov sa zúčastnil Ján Lupák z Dolného Kubína,
člen atletického oddielu Orava Dolný Kubín ako jediný účastník zo
Slovenska. V silnej konkurencii 14 pretekárov v ťažkom päťboji (guľa,
oštep, kladivo, disk, bremeno) vybojoval striebornú medailu.
-

Tenisový klub Dolný Kubín usporiadal XIX. ročník turnaja Dolný Kubín
Cup 2005 neregistrovaných hráčov. Zúčastnilo sa ho okolo 100 tenistov
z Oravy, Žiliny, Popradu, Prievidze, dokonca jeden účastník Alexej
z Moskvy. Súťažilo sa v kategóriách žiaci, žiačky, dorastenci, dorastenky,
ženy, muži - dvojhra, muži – štvorhra. V jednotlivých kategóriách do 3.
miesta sa umiestnili: Faglic, Polák, Kšenzulák, Kotúľ, Trnkócyová,
Moravčíková,

Kšenzuláková,

Tabačková,

Ligas,

Šulek,

Matúška,

Bajnoková, Krkošková, Lorencová, Habláková, Vrabcová, Mičíková,
Bobčeková, Kyselová, Bartoš, Moravčík, Alexej, Turkota, Jonák-Salák,
Moravčík-Meško, Taraj-Trabalka, Berec-Haluštík.
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-

Dňa 29. augusta 2005 sa v Zubrohlave hral futbalový zápas, v ktorom hrali
starostovia a primátori Oravy, kňazi Spišskej diecézy a celok SDKÚ na
čele s premiérom Mikulášom Dzurindom. V tíme starostov hral aj
dolnokubínsky primátor PaedDr. Ľubomír Bláha. Starostovia vysoko
prehrali s tímom SDKÚ 1:7, kňazi prehrali so starostami 1:4.

-

Vyvrcholením atletickej súťaže družstiev staršieho žiactva sú každoročné
majstrovstvá Slovenska v atletike. V Banskej Bystrici sa uskutočnilo 4. kolo
súťaže družstiev staršieho žiactva stredoslovenskej oblasti v atletike. Po
troch kolách boli športovci TJ Orava Dolný Kubín na postupovom 2. mieste,
ktoré si v 4. kole udržali a vybojovali postup na slovenský šampionát. Do
súťaže bolo zapojených šesť žiackych kolektívov ZŠ M. Kukučína. Medzi
jednotlivcami sa dobre umiestnili: Matej Tabačák (1. v hode kladivom),
Veronika Kvietková (2. v behu), Šimon Radzo (3. v hode kladivom), Matej
Tabačák (3. v hode diskom, i v hode guľou), Ondrej Bruncko (3. v skoku
o žrdi), Anna Laceková (3. v behu), Jana Kachniaková (3, v hode kladivom),
Andrej Záhradník (4. v behu), Lukáš Kaco (4. v skoku o žrdi), Veronika
Štyráková (4. v skoku do diaľky), Veronika Kvietková (4. v hode oštepom) a
Roland Lang (4. v hode kladivom). Na majstrovstvách Slovenska v atletike
žiactva v Nových Zámkoch najväčší úspech dosiahla Katarína Kluková
v hode kladivom a vybojovala striebornú medailu. Zúčastnili sa ďalší
pretekári: Andrej Záhradník (4.), Anna Dibdiaková (5.), Matej Tabačák (5.),
Lukáš Kaco (6.), Šimon Radzo (10.), Marek Vajdík (10.), Jana Kachniaková
(12.), Matúš Vajdík (15.) a Stanislav Chylka (16.). Koncom septembra 2005
sa dolnokubínski atléti zúčastnili finále stredoslovenskej oblasti v atletike
družstiev mladšieho žiactva do krajského finále. V prvej trojke sa umiestnili
Dolnokubínčania Marek Vajdík, Matúš Vajdík, Anna Dibdiaková, Veronika
Štyráková, Jana Kachniaková a Stanislav Chylka. Začiatkom októbra
vyvrcholila žiacka atletika majstrovstvami Slovenska družstiev v Banskej
Bystrici. V prvej desiatke sa umiestnili Marek Vajdík, Matúš Vajdík, Lukáš
Kaco, Jakub Lonský, Andrej Záhradník, Michal Kaco, Ondrej Bruncko,
Daniel Vajdík, Marek Klocháň, Tibor Jašica, Šimon Radzo

a Stanislav

Chylka.
-

Záverečné kolo Oravskej ligy v love rýb udicou na plávanú sa konalo dňa
11. septembra 2005 v Námestove. Z trinástich súťažných trojčlenných
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družstiev zvíťazil kolektív Miroslav Gregáň st., Miroslav Gregáň a Miroslav
Kosmeľ z MO SRZ v Dolnom Kubíne. Začiatkom októbra sa konali preteky
muškárov v love udicou – mucha pod názvom Muška Biela Orava – VIII.
ročník. Pretekov sa zúčastnilo 15 rybárov z rybárskych zväzov z Dolného
Kubína,

Námestova

a Trstenej.

Preteky

vyhrali

Námestovčania

a Trstenčania. Anton Milan z Dolného Kubína sa umiestnil na 6. mieste.
-

Dňa 12. septembra 2005 sa v telocvični ZŠ J. Matúšku odohral florbalový
turnaj „O pohár Základnej školy J. Matúšku“ v rámci projektu „Otvorená
škola“, za podpory mesta Dolný Kubín a občianskeho združenia Kohútik.
Zúčastnilo sa desať kolektívov z Dolného Kubína, Ružomberka, Nižnej,
Tvrdošína, Oravského Podzámku a Žaškova. Konečné poradie družstiev
bolo nasledovné: 1. ZŠ Nižná, 2. ZŠ Tvrdošín-Medvedzie, 3. ZŠ Janka
Matúšku Dolný Kubín A, 4. ZŠ O. Podzámok B, 5. ZŠ J. Matúšku B, 6.
Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín A, 7. ZŠ O. Podzámok A, 8.
Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín B, 10. CZŠ Ružomberok.
Strelcami gólov boli Dolnokubínčania: Adam Kozáčik, Vladimír Balko,
Patrik Murín, Michal Slušňák, Adam Kozáčik, Samuel Sluka a Juraj
Pazdera.

-

Dňa 15. septembra 2005 (pršalo) sa uskutočnilo slávnostné otvorenie
malého

futbalového

ihriska

s umelou

trávou

v Dolnom

Kubíne.

Slávnostného aktu sa zúčastnil primátor mesta Ľubomír Bláha a zástupcovia
družobných miest z Egru a poľskej Limanovej. Na novom ihrisku po
prestrihnutí pásky zahrali futbal pripravkári Dolného Kubína a potom Old
boys Dolný Kubín, Eger a Limanová zahrali priateľský zápas. Slávnosti sa
zúčastnil aj generálny riaditeľ Slovenského futbalového zväzu Dušan Tittel.
Podujatie sa konalo na úvod Dní mesta Dolný Kubín.
-

V dňoch 16. - 18. septembra 2005 sa zúčastnili športovci dolnokubínskeho
biatlonového oddielu ŠK METEOR v rámci prípravy na novú sezónu
majstrovstiev Slovenska v letnom biatlone v stredisku Predajná pri
Podbrezovej. Pretekalo 116 pretekárov z 12 slovenských športových klubov.
V prvý deň majstrovstiev Pavol Podstrelený získal striebornú medailu,
Alžbeta Majdišová obsadila 8. miesto, Juraj Podstrelený 6. a Jakub Lonský
9. miesto. Aj v ďalších dňoch sa im darilo.
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-

Dňa 24. septembra 2005 zorganizovalo Centrum telesne postihnutej
talentovanej mládeže a Športový klub Altius Vratislava v Dolnom Kubíne 3.
kontrólny pretek v boccii. Súťažilo 37 pretekárov v troch kategóriách. Hneď
v prvom kole sa stretli domáci súťažiaci. Zo súboja vyšla víťazne Kristína
Hakáčová, ktorá porazila Jána Brašeňa. Z Dolnokubínčanov bronzovú
medailu získal v kategórii BC 2 Tomáš Dančo zo ŠK Altius Dolný Kubín.

-

Prvý október 2005 sa stal významným medzníkom v dolnokubínskom
basketbale. Odštartovala 1. basketbalová liga mužov. S prípravou na
sezónu 2005/2006 začali 8. augusta 2005 pod vedením trénera Ľubomíra
Doušeka. Prvá seniorská liga pozostávala zo 16 kolektívov rozdelených do 2
skupín – východ a západ. V dolnokubínskom kolektíve hrali Juraj Balko,
Branislav Kockáš, Alexej Melnikov, Sergej Zarovskij, Dušan Palek, Richard
Škorpa a ďalší.

-

V sobotu 1. októbra 2005 sa v Trenčíne konal medzinárodný turnaj
spriatelenných armád pod názvom CISM vo vzpieraní mužov a žien. Za
klub Elkop WLC Dolný Kubín sa predstavil Miroslav Janíček, umiestnil sa
na 8. mieste. Družstvo Slovenska v zložení Miroslav Janíček (z Dolného
Kubína), Viktor Gumáň, Mária Žiarová (z Dolného Kubína), Martin
Tešovič, Ondrej Kutlík (z Dolného Kubína) sa umiestnilo na 2. mieste. Dňa
22. októbra 2005 sa zišla v Dolnom Kubíne slovenská vzpieračská špička,
pokračovalo tu 2. kolo I. ligy vzpieračov. Z Dolného Kubína súťažili
vzpierači ŠK Elkop WLC Dolný Kubín (M. Janíček, T. Črep, J. Kupčo, P.
Janíček, P. Bihári, M. Herud a B. Tomášová) a umiestnil sa na 4. mieste za
AŠK Duklou, MKVaSŠ Košicami a Diana Orol Ružomberkom. Barbora
Tomášová a Michal Pokusa zo ŠK Elkop WLC Dolný Kubín sa v dňoch
28.-30. októbra 2005 zúčastnili medzinárodného preteku v Českej republike
v Havířove na „Turnaji olympijských nádejí“. Svojím výkonom v súťaži
družstiev sa umiestnili na 3. mieste za družstvami z Čiech a Poľska.
V novembri 2005 sa šiesti dolnokubínski vzpierači ŠK Elkop WLC
zúčastnili pretekov na IX. ročníku Veľkej ceny Třinca. Súťažili
v kategóriách dorastenci, dorastenky a muži. Do tretieho miesta sa
umiestnili Lucia Olosová (1., v kat. dorastenky), Barbora Tomášová (2.),
Miroslav Dauda (1. v kat. dorastenci), Peter Janák (2.), Tomáš Chovanec
(5.) a Peter Janíček (5. v kat. muži).
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ZŠ M. Kukučína

v spolupráci s Domčekom CVČ

usporiadala na

Kuzmínove majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu družstiev základných
a stredných škôl. Preteky boli kvalifikáciou na majstrovstvá kraja. Na
asfaltových bežeckých tratiach si postup na majstrovstvá kraja vybojovalo
družstvo žiačok ZŠ Nemocničná Dolný Kubín, ZŠ M. Kukučína a SZŠOS
v Dolnom Kubíne. Poradie jednotlivcoch v kategóriách do tretieho miesta
bolo nasledovné: Nina Sihelská, Veronika Kytková, Darina Dibdiaková,
Marek Vajdík, Matúš Vajdík, Daniel Vajdík, Diana Kytková, Veronika
Podstrelená, Štefánia Martvoňová, Juraj Podstrelený, Martin Kuhajda
a Štefan Revaj.
-

Ministerstvo školstva SR a Slovenská asociácia športu na školách každý rok
v mesiaci októbri vypisuje Školské dni športu. V priebehu mesiaca sa žiaci
zapájali do rôznych súťaží. Ich súčasťou je Memoriál Márie Zavarskej
a Kalogatia v Trnave. V októbri 2005 sa konal v Dolnom Kubíne tradičný
Memoriál Márie Zavarskej vo vytrvalostných štafetách. V rámci pretekov
vytvoril Marek Vajdík nový oravský rekord v behu na 1000 m (2:58,6 min.).
Poradie škôl v prvej trojke bolo u žiakov nasledovné: 1. ZŠ M. Kukučína
DK, 2. CZŠ A. Radlinského DK, 3. ZŠ Nemocničná, u žiačok 1. CZŠ A.
Radlinského, 2. ZŠ M. Kukučína „A“, 3. ZŠ Nemocničná a 4. ZŠ M.
Kukučína „B“. Na Kalokagatii v Trnave mesto Dolný Kubín repretentovali
družstvá zo ZŠ M. Kukučína a CZŠ A. Radlinského. Kukučínka sa
umiestnila na 3. mieste a CZŠ A. Radlinského na 4. mieste.

-

Začiatkom októbra 2005 sa v Martine uskutočnila súťaž naturálnych
kulturistov pod názvom Aminostar cup 2005. Zúčastnilo sa 70 pretekárov
zo Slovenska, Čiech a Maďarska. Dolnokubínsky ŠK FC Dynamic pod
vedením trénera Petra Kokošku reprezentovali Ján Kaco z Dolného Kubína
a František Feja z Vasiľova. Ján Kaco v kategórii Masters sa umiestnil na 4.
mieste, František Feja v kategórii mužov na 2. mieste.

-

Atletický oddiel ŠK Orava Dolný Kubín usporiadal I. ročník Kubínskej
Shotorami a Shokorami. Súťaž bola premiérovou súťažou v rámci
Slovenska. Viac ako 20 pretekárov súťažilo vo vrhu guľou z miesta a v hode
diskom z miesta s rôznymi hmotnosťami v kategóriách žiak, žiačka, mládež,
muži, veteráni. V jednotlivých kategóriách zvíťazili Andrej Záhradník,

121
Katarína Kluková, Katarína Maliterná, Richard Paul, Roman Hrubec, Peter
Sládek a Alžbeta Lebiedziková.
-

V dňoch 7. - 8. októbra 2005 sa 11 plavci MPK Dolný Kubín zúčastnili 5.
kola majstrovstiev stredoslovenskej oblasti v Handlovej. Medzi staršími
žiakmi si najlepšie počínal Patrik Mudroň, získal 4 zlaté medaile a spomedzi
dievčat sa najlepšie darilo Rebecce Beňušovej. Do skupiny najúspešnejších
plavcov patrili Marián Gregáň (2.), Veronika Mudroňová (2.,3.) a juniorka
Lucia Dutková (3.). V prvej desiatke sa umiestnili Miriam Halamčeková
(5.), Terézia Jurigová (6.), Lucia Vlčáková (7.), Dominika Vlčáková (7.),
Romana Komorová (9.) a Táňa Kurtíková (9.). V dňoch 21.-22. októbra
2005 sa dolnokubínski plavci zúčastnili 25. ročníka pretekov „Štiavnický
kahanec“ v Banskej Štiavnici. Súťažili plavci zo 17 klubov Slovenska
a Česka. V silnej konkurencii Katarína Mikulová získala dve zlaté medaile,
osobné rekordy vytvorili Patrik Mudroň (2.) a Andrej Štajer (2.). V prvej
desiatke sa umiestnili M. Gregáň, T. Jurigová, M. Halamčeková, N. Nováčk,
B. Kovalčíková a L. Vlčáková. Sedem plavcom MPK z Dolného Kubína sa
zúčastnilo na medzinárodných pretekoch O pohár rektora Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici. Na prvých miestach sa umiestnili Rebecca
Beňušová, Katarína Mikulová, Lucia Vlčáková a Andrej Štajer, na 2. mieste
Barbora Ďaďová, na 3. mieste Marián Gregáň a na 4. mieste Patrik Mudroň.
Tretie kolo Severoslovenského pohára v plávaní sa konalo v Dolnom
Kubíne. Zúčastnili sa ho plavecké kluby zo Žiliny, Opavy a domáci. Celkom
pretekalo 137 plavcov. V domácom bazéne najlepšie plávala Katarína
Mikulová. Počas tretieho novembrového týždňa sa konalo 6. kolo
plaveckých pretekov žiakov a juniorov stredoslovenskej oblasti v Púchove.
Z dolnokubínskych mladších žiakov Katarína Mikulová potvrdila dobrú
formu. V polohových pretekoch a voľnom spôsobe nenašla premožiteľku.
Spomedzi chlapcov Tibor Halamček získal tri prvenstvá. Štafeta dievčat
v zložení Katarína Mikulová, Miriam Halamčeková, Rebecca Beňušová
a Lucia Vlčáková sa umiestnila na 3. mieste. Ostatné umiestnenia
jednotlivcov boli nasledovné: Táňa Kurtíková 12., Miriam Halamčeková
15., Barbora Ďaďová 5., Norbert Nováček 8. Richard Šulek 6. a Lucia
Vlčáková 6. V kategórii juniorov sa darilo Mariánovi Gregáňovi, získal
dvakrát prvé miesto. Patrik Mudroň získal 1 zlatú medailu, Andrej Štajer
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vybojoval tri zlaté medaile, Terézia Jurigová bola 3., Martina Tunegová 4.
a Barbora Kovalčíková 5.
-

V dňoch 6. - 8. októbra 2005 sa dolnokubínski florbalisti pod vedením
trénera Juraja Lakoštíka zúčastnili medzinárodného florbalového turnaja
v Stupave. V družstve Dolného Kubína

súťažili Jakub Smoleň, Daniel

Chomistek, Peter Jaroščák, Michal Slušňák, Matej Žofaj, Tomáš Zboja,
Juraj Barťák, Vlado Balko, Jakub Trabalík, Zuzana Rišianová, Dominika
Jaroščáková,

Dominika

Rišianová,

Mária

Stančeková,

Miroslava

Kadučáková, Jana Kapinová, Ivana Adamcová, Veronika Papiaková,
Katarína Kuhajdová a Michaela Krivulčíková. O postupe do semifinále
dievčat rozhodla dvoma gólmi Veronika Papiaková, no všetky hráčky svoje
víťazstvo vydreli. Dolnokubínčanky obsadili 2. miesto. Strelecky sa najviac
darilo Jane Kapinovej (4 góly) a Michaele Krivulčíkovej (3 góly). Výborná
bola brankárka Mária Stančeková.
-

Dňa 15. októbra 2005 sa uskutočnil I. ročník v hode šípkami v Bare Kremeľ
na Brezovci v Dolnom Kubíne pod názvom Kremeľ Cup. Turnaja sa
zúčastnilo 7 troj-členných družstiev a súťažili aj jednotlivci. Víťazom sa
stalo družstvo Kremeľskí Mamuti v zložení V. Macko, M. Mateček a J.
Laštík. Medzi najlepších jednotlivcov z Dolného Kubína patril Vladimír
Macko (1.)

-

V polovici októbra sa uzavrela prvá polovica Malej mestskej futbalovej
ligy v Dolnom Kubíne. Poradie družstiev bolo nasledovné: 1. Dallas, 2.
ESpeEn, 3. Draci, 4. Gofa, 5. Žatva, 6. MIBA. Strelcami gólov boli L.
Dávid, T. Dávid, S. Oleňák, M. Čellár, D. Michaliga, Šumský, M. Čellár st.,
Ševčík, Salák, Lejko, Kľuska, Kubačka, Katreniak, Drengubiak, Lacko
a Salva.

-

Vyvrcholením všetkých

súťaži po linke SAŠŠ sú školské majstrovstvá

Slovenska v kategóriách žiactva a študentov. V polovici októbra 2005 sa
v Brezne uskutočnilo celoslovenské kolo v cezpoľnom behu družstiev
základných a stredných škôl. Účasť sa šampionáte si vybojovali ZŠ M.
Kukučína a ZŠ Rabča v krajských kolách. Dvojčatá Marek a Matúš
Vajdíkovci vybojovali bronzovú priečku.
-

Dňa 20. októbra 2005 sa v telocvični ZŠ A. Radlinského rozbehol prvý
ročník zimného nohejbalového turnaja trojíc Dolný Kubín. Po vlaňajšom

123
nultom ročníku sa prihlásilo osem kolektívov z Dolného Kubína, Zázrivej,
Istebného, Tvrdošína a Oravského Podzámku. Turnaj trval do marca 2006.
Z Dolného Kubína súťažili v družstve Loptoši Igor Kaliský, Miroslav
Gregáň a Ján Teren. Po I. kole viedlo v tabuľke družstvo Loptošov.
-

V sobotu 22. októbra 2005 prebehlo 1. kolo druhej ligy šachistov. V 2. lige
bodovali Dolnokubínčania J. Pecho, J. Knaperek, J. Péter, R. Hrnčiar, M.
Močáry, A. Šingliar, P. Haluška, P. Amrozy a P. Murín. Koncom novembra
2005 sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnili majstrovstvá kraja základných
a stredných škôl v šachu. Mladí šachisti zároveň bojovali o miestenku na
majstrovstvá Slovenska, na ktoré postupovali dvaja z každej kategórie.
Emília Knapereková z Dolného Kubína obsadila vo svojej kategórii 2.
miesto a postúpila na majstrovstvá. Jej sestra Lenka skončila na siedmej
priečke. Spomedzi chlapcov bol úspešný Štefan Knaperek (2.) v kat.
najmladších žiakov. Ľubomír Vnenk obsadil 3. priečku, Jozef Knaperek 4.
a Tibor Kováč bol jedenásty.

-

Do stolnotenisovej sezóny 2005/2006 sa prihlásilo viacej družstiev ako
v predchádzajúcej sezóne. Vedenie súťaže vytvorilo rebríček 200 najlepších
oravských hráčov v stolnom tenise podľa výsledkov dosiahnutých v sezóne.
Dolnokubínčania boli zaradení v rebríčku nasledovne: 15. Radovan Bugan,
16. Michal Zdražila, 22. Adam Záň, 23. Jozef Vengrín, 26. Jozef Pišoja, 32.
Ján Zaťka, 42. David Svrčina, 56. Martin Ondruš, 74. Jaroslav Kutlík, 76.
Veronika Kleňová, 77. Denis Ligas, 122. Ľubomír Záň, 125. Martin
Vengrín, 179. V. Rieger, 183. C. Chovanec a 186. M. Janotík. Družstvo
mužov Dolný Kubín v stolnom tenise súťažilo v 3.lige, družstvo mužov B
súťažilo vo 4. lige a družstvo mužov Dolný Kubín C v 5. lige.

-

Počas prvej novembrovej nedele sa dolnokubínski kickboxeri zúčastnili 2.
kola Slovenského pohára v Prešove. Najlepšie sa darilo

Michaele

Protušovej, ktorá zvíťazila vo full contacte, v light contacte obsadila 2.
miesto a v semi contacte vybojovala bronzovú medailu. Jej sestra Ivana
obsadila 2. miesto v semi a light contacte. František Kurnota vybojoval zlatú
medailu v light contacte, Jana Krajčovičová striebornú v semi a bronzovú vo
full contacte. Katarína Čajková vybojovala striebro v light a bronz v semi
contacte. Martin Furinda obsadil 4. miesto v semi contacte.
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-

V sobotu 12. novembra 2005 začal 21. ročník Oravsko-liptovskej hokejovej
súťaže. Po 4. kole dňa 2. decembra 2005 sa Dolnokubínčania umiestnili na
2. mieste v tabuľke za Ružomberkom.

-

Počas druhého novembrového víkendu sa uzavrela prvá časť sezóny v I.
volejbalovej lige žien. V konečnej tabuľke družstvo Dolného Kubína sa
umiestnilo na druhom mieste za Spišskou Novou Vsou, na treťom bolo
Hnúšte a nasledovali Rimavská Sobota, Podbrezová, Humenné, Košice
a Tvrdošín.

-

V telocvični ZŠ M. Kukučína sa konalo dňa 8. novembra 2005 okresné kolo
street hokeja základných škôl. V A skupine sa na 1. mieste umiestnila ZŠ J.
Matúšku a v B skupine sa na 1. mieste umiestnila ZŠ M. Kukučína.

-

V sobotu 19. novembra 2005 sa oravskí vzpierači z Dolného Kubína
a Bobrova zúčastnili tretieho záverečného kola I. ligy dorastencov. Zároveň
prebiehalo aj finále Slovenského pohára jednotlivcov. Zo ŠK Elkop WLC
súťažili Miroslav Dauda, Tomáš Chovanec, Ondrej Zemenčík, Lucia
Olosová a Barbora Tomášová. Dolný Kubín sa umiestnil na 9. mieste. Dňa
25. novembra 2005 sa dolnokubínski vzpierači zúčastnili v Trenčíne
posledného kola prvej ligy mužov vo vzpieraní. Družstvo ŠK Elkop WLC
Dolný Kubín sa umiestnilo na 3. mieste medzi 6 družstvami. V družstve
súťažili Miroslav Janíček, Tomáš Črep, Peter Janíček, Juraj Kupčo,
Miroslav Herúd a Peter Bihári.

-

V sobotu 19. novembra 2005 sa na dolnokubínskej plavárni konala vodácka
schow, ktorú pripravil Športový klub polície v Dolnom Kubíne. Okrem
hviezd, ako bratia Pavol a Peter Hochschornerovci, Alexander Slávkovský
alebo strieborní medailisti z posledných majstrovstiev sveta Milan Kubáň s
Mariánom Olejníkom, sa v dolnokubínskom bazéne predstavila desiatka
domácich pretekárov. Z nich sa najviac darilo Ľubomírovi Jančekovi, ktorý
v kategórii K1 sa prebojoval až do finále paralelného slalomu. Avšak
Kamila Kaniščáka (bol 6. na Majstrovstvách sveta 2004) nepredbehol
a obsadil 2. miesto. Na popredných miestach sa umiestnili Gabriela
Stacherová, Katarína Macová, Jozef Jasič, Tomáš Kučera, Peter a Pavol
Hochschornerovci, Milan Kubáň a Marián Olejník. Ostatní domáci pretekári
vypadli v semifinálových jazdách. V kategórii K1 sa predstavili: Ján Janček,
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Jozef Adamec, Peter Kuriak, Jakub Stanovský, Martin Stanovský, Mirka
Komáromyová a Samuel Stanovský.
-

Dňa 20. novembra 2005 začal tretí ročník halovej ligy vo futbale v Dolnom
Kubíne. Do súťaže sa prihlásilo deväť družstiev. Po štvrtom kole bola
tabuľka družstiev nasledovná: 1. Dolný Kubín, 2. Oravská Jasenica, 3.
Delfíni, 4. Márna snaha, 5. Bziny, 6. O. Podzámok - muži, 7. Zelená Lipa, 8.
Dreváreň, 9. O. Podzámok – dorast.

-

V sobotu 25. novembra 2005 sa v telocvični ZŠ J. Matúšku uskutočnil nultý
ročník mužského florbalového turnaja Dolný Kubín Cup. V školskej
telocvični zápasilo 5 družstiev, hrali každé s každým. Umiestnenie družstiev
po zápasoch boli nasledovné: Nižná, Tvrdošín, Nitra, Jamajka Team Dolný
Kubín a Žatva 90 Dolný Kubín.

-

V dňoch 25. a 26. novembra 2005 sa konalo okresné kolo žiakov a žiačok
v stolnom tenise. Poradie škôl bolo nasledovné: žiaci – 1. Gymnázium P. O.
Hviezdoslava Dolný Kubín, 2. ZŠ M. Kukučína, 3. ZŠ Dlhá nad Oravou, 4.
ZŠ A. Radlinského, žiačky – 1. ZŠ Dlhá nad Oravou, 2. ZŠ J. Matúšku, 3.
ZŠ Kňažia. Víťazné družstvá postúpili do krajského kola.

-

Dolnokubínski starší žiaci hrali futbal už tretí rok v najvyššej súťaži – I.
žiackej lige a na jeseň sa medzi 14 družstvami umiestnili na 7. mieste.
Žiakov trénoval Pavol Bača. Najlepším strelcom bol Adam Kozáčik, v útoku
sa výborne dopĺňal s Marekom Križanom. V obrane hrali Patrik Murin,
Jakub Bariet, Michal Gajdoš a Tomáš Šipka. Útočníkov zásoboval dobrými
prihrávkami Matúš Bartoš. Dobré výkony podali Vladimír Jašica a Marek
Pĺžik.

-

V dňoch 8. - 9. decembra 2005 sa na dolnokubínskej plavárni konali
majstrovstvá Slovenska v plávaní mladších žiakov. Zúčastnilo sa ich 210
plavcov z 32 športových plaveckých klubov. Z MPK Dolný Kubín pretekali
Katarína Mikulová, Rebecca Beňušová, Lucia Vlčáková, Barbora Ďaďová
a Tibor Varmus. Najviac sa darilo Kataríne Mikulovej, ktorá získala medailu
vo všetkých disciplínach, v ktorých štartovala – vo voľnom spôsobe,
motýliku a polohovom preteku. Rebecca Beňušová obsadila 5. miesto
a v prvej desiatke sa umiestnila ešte trikrát. Lucia Vlčáková dosiahla
v jednotlivých disciplínach 10., 11., 15. a 23. umiestnenie. Barbora Ďaďová,
Miriam Halamčeková a Tibor Varmus sa umiestnili na 11. a 12. priečke.
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-

V dňoch 10.-12. decembra 2005 sa konal v poľskom Žywci medzinárodný
mikulášsky futbalový turnaj žiakov pod názvom „Blizej sportu dalej od
nalogów“. Dolnokubínski hráči pod vedením trénerov Michala Butunu
a Jána Otrubu získali prvenstvo vo svojich kategóriách.

-

Atléti z Dolného Kubína sa aj v tomto roku zúčastnili na IX. ročníku súťaže
“Vianočná latka 2005“ v Třinci. V skoku do výšky pretekali osemčlenné
družstvá z Česka, Poľska a Slovenska. Z Dolnokubínčanov sa najviac darilo
Veronike Štyrákovej, ktorá v kategórii mladších žiačok obsadila 2. miesto.
Anna Laceková sa umiestnila na 16. mieste, Veronika Kvietková na 17.
Lukáš Kaco na 8. Dolnokubínske družstvo ako celok sa umiestnilo na 8.
mieste medzi15 družstvami.

-

Dolnokubínski seniorski basketbalisti

po 12 kolách sa umiestnili na 1.

mieste v tabuľke medzi 8 družstvami. Z 12 zápasov iba 3 prehrali.
-

CVČ v Liptovskom Mikuláši usporiadalo majstrovstvá kraja v plávaní pre
základné a stredné školy. Preteky boli kvalifikáciou na medzinárodné
majstrovstvá Slovenska, ktoré sa pre žiakov uskutočnia v júni 2006 v rámci
medzinárodnej

olympiády

detí

a mládeže

Kalokagatie

v Trnave.

Z Dolnokubínčanov výborne zaplávali Katarína Mikulová (1.,2.), Patrik
Mudroň (1., 2.), Andrej Štajer (1.), Lucia Dutková (2.), Marián Gregáň (1.),
Rebecca Beňušová (1.), Mirka Halamčeková (1.) a Romana Komorová (2.).
-

Na Vianočnom turnaji vo vzpieraní žiakov a dorastencov v Trenčíne dňa
17. decembra 2005 sa zúčastnili dolnokubínski vzpierači zo ŠK Elkop WLC
pod vedením trénerov Milana Olosa a Miroslava Janíčka. Umiestnili sa
nasledovne: Tomáš Lang (5.), Miroslav Dauda (8.), Peter Janák (10.),
Tomáš Chovanec (13.), Barbora Tomášová (7.) a Ondrej Zemenčík (4.).
Počas sviatkov sa traja dolnokubínski vzpierači zúčastnili medzinárodného
Silvestrovského turnaja vo vzpieraní v českom Novom Hrozienkove. Peter
Janák (dorastenec) sa umiestnil na 4. mieste, Tomáš Chovanec na 7. a Lucia
Olosová na 7. mieste. Marta Žiarová z Dolného Kubína (pretekala za ŠK
Trenčín) získala zlatú medailu.

-

Dňa 27. decembra 2005 súťažilo v telocvični ZŠ J. Matúšku v Dolnom
Kubíne 21 stolných tenistov na XII. ročníku Vianočného turnaja v stolnom
tenise. Okrem domácich hráčov sa zúčastnili tenisti z Rabče, Krušetnice,

127
Námestova a Bzín. Najviac sa darilo domácim hráčom Adamovi Záňovi
a Michalovi Zdražilovi.
-

Hokejisti siedmaci z Dolného Kubína sa zúčastnili medzinárodného
hokejového zápasu v českom Písku v dňoch 27.-28. decembra 2005.
Vybojovali bronzovú medailu. Za odmenu dostali chlapci výborný obed
v dolnokubínskej Kolibe od svojho trénera Michala Kršáka a za dobrú
reprezentáciu im prišiel poďakovať primátor mesta Ľubomír Bláha. V tomto
čase piataci hrali hokejový turnaj v Turčianskych Tepliciach a šiestaci
v Senici. Obidva družstvá vyhrali hokejové zápasy.

-

Po Vianočných sviatkoch sa v biatlonistickom stredisku Ostrblie konali
nominačné preteky slovenských reprezentantov v kategórii dorastencov na
medzinárodný pretek v českom Harachove. Z dolnokubínskeho Meteoru sa
zúčastnili Juraj Podstrelený a Janka Lonská. Juraj sa za svoje výkony
umiestnil na 2. mieste, aj Janka Lonská vybojovala striebornú medailu.
Obidvaja sa nominovali na medzinárodné preteky v Harachove v januári
2006.

-

V telocvični Združenej strednej školy Kňažia sa uskutočnil X. ročník
Silvestrovského turnaja v halovom futbale o putovný pohár riaditeľa ZSŠ.
Okrem oravských družstiev sa zúčastnili dva družstvá z Bratislavy.
Zvíťazilo družstvo Becher team, na druhom mieste bola ZSŠ Kňažia,
nasledovali družstvá Márna Snaha, Vinohrady Bratislava, Delfíni, Hruštín,
Oravská Jasenica a Celtic Bratislava.

-

Dňa 30. decembra 2005 začala skialpinistická sezóna prvým kolom
Slovenského pohára. Dolný Kubín v skalpinizme reprezentoval Juraj
Laštík, ktorý v novej sezóne postúpil do kategórie dorastencov. Medzi
európskou špičkou sa umiestnil na 8. mieste. Trénoval ho skialpinista Peter
Svätojánsky, vypracoval Jurajovi tréningový plán. Skialpinizmus v podstate
spočíval v tom, že pretekár musel zdolať kopec nahor aj nadol. Cestu nahor
mu uľahčovali špeciálne „tulenie“ pásy, ktoré zabraňujú pohybu vzad. Juraj
najčastejšie trénoval na Kubínskej holi, ktorú zdolal za 30 minút. Na vrchole
hole bol skôr ako lyžiar čakajúci na vlek.

-

Klub Slovenských turistov Orava v Dolnom Kubíne zorganizoval tradičný
Silvestrovský výstup na Choč, ktorého sa zúčastnilo okolo 1000 turistov.

128
Rôzne udalosti
Prvým novorodeniatkom roku 2005 v Dolnom Kubíne bol Stanislav Málik (2870
g, 49 cm). Narodil sa dňa 1. januára 2005 večer mamičke Žanete Málikovej. Počas roka
2005 pribudlo v evidencii obyvateľov Dolného Kubína 193 novorodencov, z toho 103
chlapcov a 90 dievčat. Rodičia svojim deťom dávali najčastejšie nasledovné mená: Jakub,
Andrej, Adam, Peter, Matúš, Samuel, Viktória, Lucia, Nikola, Nina, Ema, Katarína
a Karin. Na začiatku roka 2005 mal Dolný Kubín 19 945 obyvateľov. Počas roka sa
z mesta odsťahovalo 309 občanov a prisťahovalo sa 248 ľudí.
Vo zverníku na Kubínskej holi na ploche 97 hektárov žilo cca 70 kusov jelenej
zveri a 12 muflónov. Zaujímavosťou bola samica kozorožca. Správu zverníka
zabezpečovalo Poľnohospodárske družstvo Bziny. Predseda Daniel Chomistek s vedením
PD usilovali o získanie finančných prostriedkov z eurofondov pre zveľadenie zverníka.
V roku 2005 sa nevyriešili nezhody medzi správcom zverníka a vlastníkmi pôdy.
V poslednom januárovom týždni sa v Dolnom Kubíne konalo stretnutie Žilinskej
sekcie Združenia hlavných kontrolórov Slovenska. Združenie bolo dobrovoľnou
organizáciou, malo vyše 260 členov. Stretnutie inicioval hlavný kontrolór mesta Dolný
Kubín Ing. Vojtech Važan a zišlo sa 22 kontrolórov. Riešili podobné problémy
vyplývajúce z prechodu niektorých kompetencií zo štátu na samosprávu v rámci reformy
verejnej správy, sťažnosti občanov a vykonávanie kontrol na oddeleniach obecnej
a mestskej samosprávy.
Deň sv. Valentína všetci chápali ako deň zaľúbených, sviatok lásky. Ľudia si
prejavovali lásku darčekmi, kvetmi zaľúbenými SMS. Deviataci ZŠ J. Matúšku
v Dolnom Kubíne pod vedením učiteľky I. Wišnievskej pripravili veľkolepú srdiečkovú
párty pre všetkých žiakov školy v telocvični. Podmienkou pre vstup na akciu bolo
namaľované srdiečko na ruke alebo tvári.
Bytovka č. 1786 na Ťatliakovej ulici bola známa nájomníkmi, ktorí neplatili za
dodávku tepla a teplej úžitkovej vody. V bytovke bývali prevažne rómski občania. Dlh
narástol na 4,5 mil. Sk. Spoločnosť Tehos s.r.o. v Dolnom Kubíne rozhodla odpojiť
bytovku od dodávky tepla a teplej úžitkovej vody koncom februára 2005.
Hladinu verejnej mienky rozvírilo zverejnenie zväzkov ŠtB na internete. Občanov
zaujímalo, ktorí poslanci, primátori, riaditelia alebo podnikatelia boli vo zväzkoch
zapísaní. Ako „preverovaná osoba“ bol zapísaný Peter Drozd, dolnokubínsky poslanec
VÚC,

pre činnosť v hnutí kresťanských rodín v osemdesiatych rokoch. Ani jeden

primátor na Orave nebol zapísaný vo zväzkoch ŠtB ako spolupracovník a pod.
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V prvý marcový týždeň v našom meste vládla zima, všade bola súvislá vrstva
snehu. To však nebránilo otužilcovi Davidovi Čechovi, členovi opavského plaveckého
klubu, ktorý bol na dovolenke v našom meste, preplávať asi 100 m pod kolonádnym
mostom. Náhodní chodci ihneď vytvorili zvedavé publikum a zazneli aj slová uznania.
Dolnokubínčanka Tatiana Krčméryová (slovenská vicemiss 2004) sa zúčastnila
dňa 12. marca 2005 na súťaži Miss Európa v Paríži. Dostala sa do finále, v ktorej porota
vyberala miss z piatich dievčat. Vyhrala Nemka, Tatiana sa umiestnila na 3. mieste.
Mestský úrad v Dolnom Kubíne evidoval 700 chovateľov psov. Ostatní občania
neboli spokojní s chovateľmi, lebo venčili svojich miláčikov kade-tade po meste.
Pribúdalo sťažností. Mesto dohováralo chovateľom, žiadalo všetky spoločenstvá
vlastníkov bytov, aby vyčistili priestranstvá okolo bytoviek od psích exkrementov. Inak
hrozilo zvýšením poplatkov za chov psov.
V predvečer 1. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie prišli na Oravu
členovia diplomatického zboru akreditovaného pre Slovenskú republiku vo Viedni
a Prahe. Výjazd na Oravu pre nich pripravil minister zahraničných vecí Eduard Kukan
s manželkou. V sprievode starostov a primátorov navštívili Oravskú galériu, Oravský
hrad a Múzeum oravskej ľudovej architektúry v Zuberci.
V dňoch 4.-8. mája 2005 prebiehala na Slovensku „Štafeta víťazstva a vďaky“ pri
príležitosti 60. výročia ukončenia 2. svetovej vojny. Vo štvrtok 5. mája 2005 sa pred
mestským úradom (o 8,30 hod.) v Dolnom Kubíne zastavila regionálna štafeta trasy
Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Teplička nad Váhom, Terchová, Zázrivá, Dolný
Kubín, Oravský Podzámok, Podbiel, Zuberec, Bobrovec a Liptovský Mikuláš.
Bocianie hniezdo na Hviezdoslavovom námestí trvalo od roku 1970, ale ostatné
dva roky bolo prázdne. Po dvoch rokoch sa na opustenom komíne dolnokubínskeho
historického námestia opäť usadil párik a založil si rodinku. Prileteli v 21. týždni roka,
vyčistili hniezdo a elegantne lietali nad námestím. Druhé bocianie hniezdo v Dolnom
Kubíne bolo v mestskej časti Kňažia. V Dolnokubínskom okrese bolo 5 bocianích hniezd
a na celej Orave 47 hniezd. Žiaľ, bocianie hniezdo v Dolnom Kubíne zaniklo dňa 26. júla
2005. Ako príčina sa udávalo zhodenie hniezda.
Automotoklub Ružomberok usporiadal dňa 28. mája 2005 ôsmy ročník
Ružomberskej ruže veteránov. V Dolnom Kubíne na Námestí slobody sa prezentovalo
82 účastníkov zo Slovenska, Kanady, Poľska, Maďarska a Českej republiky. Z toho bolo
41 áut, 33 motocyklov a 8 motoriek s tromi kolesami. Autá štartovali na tretiu etapu
z Dolného Kubína cez Ružomberok na Donovaly. S najstarším autom (1931) prišiel
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Imrich Jatyel z Námestova. Dolnokubínčania obdivovali aj motorku Premium vyrobenú
v Chebe roku 1927. Medzi ďalšie stroje patrili Simce Aronde 1958, Škoda Rapis 1936,
Tatra 603 1972, Ford Cabriolet 1936 atď.
Studené a upršané počasie od 7. do 9. júna 2005 bolo najchladnejšie za ostatných
desať rokov. Minimálne denné teploty vzduchu dosahovali od 2,8 do 6,8 ˚C. Začiatkom
júla bolo chladnejšie. Dňa 11. júla 2005 bola v Dolnom Kubíne taká prietrž mračien
a búrka, že voda zaplavila cestu na Ul. Radlinského i medzi svetelnými križovatkami
a pretekala cez obrubníky chodníkov. Po daždi voda opadla, ale cesta bola riadne
znečistená bahnom a konármi. Koncom júla sa teploty cez deň vyšplhali na 30 stupňov C.
Dňa 31. júla 2005 krupobitie spôsobilo miliónové škody. Padajúce krúpy dosahovali
veľkosť tenisovej loptičky (7 cm = priemer) a vážili 100 gramov. Krúpy porozbíjali
eternitové strechy na domoch, aj niektoré škridlové, strešné okná, zničili úrodu
v záhradách, porozbíjali okná na autách a poškodili plechové karosérie. Silný príval
dažďa skomplikoval dopravu na viacerých úsekoch v Dolnom Kubíne. Krúpy strhali zo
stromov lístie a konáre, ktoré okamžite upchali kanalizáciu. Voda nemala kde odtekať
a vytvorila na mnohých miestach malé jazerá. Tie sa stali pascou pre vodičov.
Komplikovaná situácia nastala na hlavnom ťahu Dolným Kubínom medzi svetelnými
križovatkami, tu voda dosahovala výšku viacej ako pol metra. Na ceste pod železničným
mostom bolo vody po pás dospelého človeka. Železničná doprava bola prerušená, lebo na
trať spadlo bahno a kamenie medzi Kraľovanmi a Párnicou. Krúpy zničili časti strechy na
ZŠ M. Kukučína a ZŠ Kňažej, rozbili niekoľko okien a voda natiekla do budovy.
Napríklad na streche ZŠ Kňažia napočítali 280 dier. Takéto ničivé krupobitie sa na Orave
vyskytlo v roku 1992. V pondelok (1. augusta) zažili nápor poisťovne a sklenárstva.
Dolnokubínska Allianz i Kooperatíva celý týždeň posudzovali škody na autách
a domoch. Allianz dostávala denne vyše 100 hlásení a Kooperatíva za tri dni zaevidovala
300 poškodených aut.
Povodie Váhu sa staralo o rieku Oravu. Počas prvého jarného dňa na rieke Orave
v Dolnom Kubíne pri Gäceli nacvičovali pracovný postup pri havárii – úniku
škodlivých látok do vody zamestnanci pod vedením Petra Cabana. Tento úsek patril
medzi tri havárijné profily, druhým bol Váh pri vtoku do Liptovskej Mary a tretím Váh
pri Krpeľanoch. Minulý rok spadol kamión do Váhu pri Krpeľanoch a unikli ropné látky
do vody. Havarijná čata na Orave „natiahla“ cez rieku nornú stenu na zamedzenie
podtekaniu ropných látok Druhá šikmá časť steny umožňovala zbierať poberákom
škodlivú látku.
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Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne pripravil pre žiakov letný
tábor mladých prírodovedcov v dňoch 11.-15. júla 2005 na Slanej Vode v Rabčiciach.
Program bol veľmi zaujímavý – prehliadka chránených lokalít, druhov rastlín, súťaže,
hry, večery pri táboráku, premietanie filmov a získanie nových vedomostí. Projekt
podporila Nadácia pre deti Slovenska v rámci grantového programu Hodina deťom.
Le parkour bola nová športová disciplína, v ktorej sa uplatňovali prvky
gymnastiky, bojových umení a ďalších adrenalínových športov ako skateboarding či
snowboarding. Vznikla vo Francúzsku. Parkouristi sa snažili pomocou fyzickej
a psychickej zdatnosti prekonať prekážky mestskej architektúry (skoky z múrikov, saltá
atď.). V Dolnom Kubíne sa parkouru venovali Roman Ďuriga a Michal Zubek. Parkour je
vraj najlepší vtedy, keď sa športovec rozbehne krížom cez mesto a rad radom preskakuje
prekážky bez zastávky. Ľudia ich nazývali artistami, kaskadérmi, cirkusantmi i bláznami.
Parkourista Michal Zurek dostal ponuku od významného slovenského choreografa Jána
Ďurovčíka účinkovať v jeho novom programe „Slovak street“, ktorý pripravoval pre
bratislavské divadlo Aréna. Okrem parkouru chcel J. Ďurovčík predstaviť aj
skateboarding, inlining, cyklotrial, breakdance a „krutičov“ ohňa.
Počas prvého júlového týždňa navštívili Dolný Kubín priatelia z družobnej komúny
Egebjerg z Dánska. Návšteva sa uskutočnila na pozvanie Klubu priateľov Dánska
Denmark v Dolnom Kubíne a okrem rekreačno-poznávacieho charakteru mala aj
humanitárny charakter. Dáni pod vedením Davida M. Thomasa priniesli a darovali
dolnokubínskej nemocnici prístroje a zdravotnícky materiál. Počas trojdňového pobytu
navštívili Oravský hrad, Demänovskú jaskyňu a kúpalisko v Bešeňovej.
Za účasti profesora Milana Čiča, vedúceho kancelárie prezidenta SR a mnohých
ďalších prizvaných hostí, sa dňa 10. júla konalo stretnutie pri Pamätníku slovenského
kríža ekumenickej jednoty na Vyšnokubínskych skalkách. Predseda miestneho spolku
Matice Slovenskej v Dolnom Kubíne Vladimír Mišala sa vo svojom príhovore vyjadril
k evanjelizačnému dielu sv. Cyrila a Metoda, daru slovenskej štátnosti a k Matici ako
matke slovenského národa.
Komunita Seleziánok pôsobí v Dolnom Kubíne 13 rokov. Počas leta zorganizovali
štyri sestry putovný tábor asi pre 100 detí. Tie najmladšie sprevádzali rodičia i starí
rodičia. Počas jednodňových výletov navštívili Rajeckú Lesnú, Vlkolínec, Leštiny,
Mokraď, vystúpili na Choč. Počas leta sa 40 stredoškolákov a vysokoškolákov zúčastnilo
duchovných cvičení v Námestove a Bzinách. V rámci tejto komunity fungovalo
združenie mládeže Laura, ktoré bolo členom Rady mládeže Slovenska. Sestry Seleziánky
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v Dolnom Kubíne (Anna Jaňáková, Elvíra Hervayová, Mária Svoreňová a Zuzana
Šmotláková) vyučovali náboženstvo na školách vo farnosti a na ul. Jánoškovej
v stredisku DOMINIKA pripravovali podujatia pre deti a mládež.
V dňoch

20.-24.

júla

2005

zavítal

do

Dolného

Kubína

cirkus

Aleš.

Dolnokubínčanom sa predstavil dvojhodinovým medzinárodným programom s 90
zvieratami. Veľkou atrakciou bol vynikajúci slovenský drezér František Strnad,
predviedol zmiešanú drezúru šeliem. V cirkusovom zverinci si návštevníci mohli pozrieť
levy, lamy, jaguáre, pumy, dikobrazy, opice, hady, ťavy a kone.
Dňa 29. júla 2005 sa pred dolnokubínskou pôrodnicou zišlo 29 mladých ľudí
s transparentmi, pridali sa k nim aj starší a modlili sa za nenarodené deti. Účastníkom
stretnutia bol aj poslanec VÚC Dolnokubínčan Peter Drozd. Ján Hudáček z organizácie
„Život ako dar“, organizátor stretnutia. Vysvetlil novinárom, že skupina jazdí na
bicykloch po celom Slovensku a pred nemocnicami sa modlí za počaté deti. Jednalo sa
o VIII. ročník tohto podujatia. Tichá manifestácia nebola namierená proti nikomu
konkrétnemu, ale bola zameraná na ochranu života.
VII. ročník dolnokubínskeho Dňa piva sa konal za Kopačkou na Bysterci v horúcu
sobotu 30. júla 2005. Súťažili muži a ženy v pití piva, meraní brucha a vkladaní
podpivníkov do úst. Napríklad víťaz Milan Graňák si vložil do úst 58 podpivníkov.
Predsedom poroty bol Barnabáš Űvegeš. V prvej trojke sa umiestnili M. Bodorík, R.
Bodorík, J. Ďurko, A. Jadroňová, Dutková, Troupová, Pachman, Lučivňák, Sekerka,
Šuhaj, P. Troup a Z. Feranec. O dobrú náladu počas celého večera sa postarala hudobná
skupina Song.
Dňa 8. augusta 2005 za daždivého počasia na Hviezdoslavovom námestí cvičili
traja mladí muži a ďalší dvaja ponúkali okoloidúcim letáčiky a fotografie o Folun Gong.
Je to súbor meditácií a cvičení založených na univerzálnych princípoch „pravdivosť,
súcit, tolerancia“. Táto tradičná čínska metóda zušľachťovania tela a mysle učí človeka
žiť podľa spomínaných princípov. Obsahuje 5 cvičení, ktoré sú vhodné pre ľudí každého
veku. Ich pohyby sú jednoduché a mimoriadne účinné. Majú priaznivý vplyv na zdravie
človeka a prinášajú pocit pokoja a duševnej rovnováhy. Folun Gong cvičia ľudia v 60
krajinách sveta. Predseda Slovenskej asociácie Folun Gong Marek Tatarko informoval,
že na Slovensku šíria cvičenie po mestách takýmto spôsobom už šiesty rok.
Cirkevné rímsko-katolícke noviny v Dolnom Kubíne pod názvom „Farský list“
získali prvé miesto na 2. ročníku celoslovenskej súťaže farských časopisov FaČa 2005.
Porota pod vedením šéfredaktora Katolíckych novín Mariána Gavendu hodnotila dvanásť
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titulov. Šéfredaktorkou Farského listu bola Mgr. Katarína Ileninová, pracovníčka
Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Štvrtinu novín zaberajú
duchovné a teologické texty, zvyšok sú rozhovory, reportáže z podujatí, portréty
zaujímavých farníkov, články o histórii farnosti, oznamy, avíza atď.
Jozef Javorek, dlhoročný člen Dobrovoľného hasičského zboru v Mokradi, dostal
čestné uznanie pri príležitosti svojich 60. narodenín. Ocenenie odovzdal Peter Sršeň,
tajomník Okresného výboru dobrovoľného hasičského zväzu a poblahoželať prišiel aj
Jozef Gruchalák, vedúci odboru kultúry a sociálnych vecí Mestského úradu v Dolnom
Kubíne. Pri tejto príležitosti boli ocenení ako dlhoroční členovia DHZ Stanislav
Laurinčík, Stanislav Heško a Ladislav Kováčik.
Dňa 13. augusta 2005 poobede sa konali oslavy v Srňacom – ľudová hudba, malý
jarmok, stretnutie z bývalými „zemanmi Zmeškalovcami“ a vyberačom daní. Taký bol
program osadníkov, chatárov a priateľov Srňacieho. Diváci si mohli pozrieť zápas
šermiarov z Bratislavy, kúpiť výrobky drevorezbárov a drotárov, remeselné výrobky
i suveníry. Eva Lofajová pripravila vynikajúcu domácu polievku a pani Fačková
bryndzové pirohy a kapustníky.
Dňa 14. augusta 2005 sa v Dolnom Kubíne konal VI. ročník oblastnej výstavy
psov v Dolnom Kubíne. V porote rozhodovali Albín Luknár, Bedrich Meszároš
a František Homola. Udelili 17 titulov „oblastný víťaz“, celkovým víťazom sa stal basset
hound Dak JMD majiteľky Dany Klukovej z Veličnej.
Dánsky klub priateľov Slovenska pozval členov klubu priateľov Dánska – Denmark
v Dolnom Kubíne na priateľskú návštevu. V dňoch 11.-20. augusta 2005 Oravci
poznávali Dánsko. Oravci navštívili tradičný jarmok v prístavnom meste Svendborg
a folklóristi zo súboru Trnka s primášom Leonardom Vajdulákom vystúpili na jarmoku.
V kultúrnom programe vystúpil aj dolnokubínsky súbor akordeonistov Amandolo pod
vedením Viery Vrtichovej. V nasledujúcich dňoch absolvovali výlet na vikingskej lodi,
navštívili námorné múzeum v Roskilde, ostrov Avanako, Domov dôchodcov, gymnázium
v Ollerupe, mestský úrad v Egebjergu, rodisko rozprávkára Hansa Christiana Andersena
v Odense, Kodaň, zábavný park v Tivoli. Vladimír Hruda v mene Klubu priateľov
Dánska Denmark pozval dánskych priateľov na Oravu na budúci rok.
Dňa 26. augusta 2005 položili vence a kytice kvetov k Pamätníku oslobodenia na
Hviezdoslavovom námestí predstavitelia samosprávy, štátnej správy a príslušníci
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Dolnom Kubíne pri príležitosti 61.
výročia Slovenského národného povstania. Účastníkom osláv bola aj delegácia
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z družobného mesta Pelhřimov. Prítomným sa prihovoril primátor Ľubomír Bláha. Potom
vystúpil priamy účastník povstania Eduard Trizuljak, príslušník 1. partizánskej brigády
M. R. Štefánika a na záver sa ujal slova člen delegácie z družobného Pelhřimova.
Dňa 2. septembra 2005 sa pri mestskom úrade zišiel konvoj „Cyklojazdy histórie“,
ktorý bol v roku 2005 zameraný na spropagovanie 190. výročia narodenia Ľudovíta
Štúra. Cyklojazda mala tri etapy, počas ktorých účastníci prešli zo Spiša, cez Liptov na
Oravu (Tvrdošín, Oravský hrad, Dolný Kubín), odtiaľ cez Ružomberok do Zvolena a na
Pustý hrad. V obciach a mestách ich prijali zástupcovia vedenia samosprávy.
Deň ústavy 1. september patrí medzi najmladšie slovenské sviatky (od roku 1992).
V Dolnom Kubíne si ho pripomínajú predovšetkým matičiari. Tento rok zorganizovali
stretnutie pri Pamätníku slovenského cyrilometodského kríža ekumenickej jednoty pri
Vyšnokubínskych skalkách. Úvod patril slovenskej hymne v podaní speváckeho zboru
z Krivej. Nasledovala báseň Milana Rúfusa „Modlitba za Slovensko“. Kyticu kvetov
k Pamätníku položili Ing. Vladimír Mišala z MO MS a PaedDr. Jozef Bajčičák, zástupca
primátora mesta Dolný Kubín.
Dňa 23. septembra 2005 skackal po dvore jednej budovy na námestí P. O.
Hviezdoslava zranený jastrab krahulec. Mal poranené krídlo. Pracovník, ktorý ho
našiel, ihneď zavolal ornitológa RNDr. Dušana Karáska, ktorý vtáka odniesol
k veterinárovi. Dvojročná samička jastraba krahulca na nešťastie mala aj vnútorné
zranenie, lebo po niekoľkých hodinách umrela.
Dolný Kubín navštívil dňa 11. októbra 2005 geológ Peter Vrábeľ, ktorý spracoval
štátnu úlohu na tému „Povodie Oravy – svahové deformácie“. V okolí Dolného Kubína
70 % svahov malo zhoršenú stabilitu. Dolný Kubín mal zložitú geologickú stavbu.
Vyskytovali sa tu treťohorné horniny poloskalného charakteru, čiže ílovce, spevnené
pieskovcami. Z pohľadu zakladania stavieb a výstavby vážnejšou komplikáciou bolo
bradlové pásmo, tektonicky postihnuté. Ide o rozlámané kryhy uprostred mäkkého
podložia. Problémy nastávajú pri zrážkových anomáliách. Letné prívalové dažde
namáčali kvartérne sedimenty, ktoré sú plastické a pri zvýšení vlhkosti sa zosúvali. Na
druhej strane špecifické geologické podmienky dávali Dolnému Kubínu jedinečné pekné
prostredie, scénericky aj geomorfologicky.
Nový cintorín v Dolnom Kubíne na Bysterci – Lánikoch mal kapacitu na 15-17
rokov. Bolo tu pochovaných 1300 nebožtíkov a ročná údržba cintorína vyžadovala 600
tisíc Sk. Správcom cintorína bol Dušan Jurík. Navrhoval vybudovať urnovú stenu
a upraviť lúku na rozsýpanie popola, ak pozostalí nemali záujem o urnový hrob.
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Dňa 11. novembra 2005 večer sa stala strašná tragédia, vyžiadala si šesť mladých
ľudských životov. Pri reštaurácii Radnica v Dolnom Kubíne havarovala Škoda Favorit,
narazila do rohu budovy v plnej rýchlosti a šiesti chlapci zahynuli. Za volantom sedel 17ročný mládenec zo Žaškova, ktorý auto vzal staršiemu bratovi bez jeho vedomia.
Dňa 23. novembra 2005 na Banisku prechádzali traja vlci cez cestu, ich stopy sa
našli v okolí benzínovej čerpacej stanice, prešli tam z Tupej a Ostrej skaly. Vlčica
s vĺčaťom prešli cez cestu, ale vlka zachytil vodič Fábie tak nešťastne, že 38-kilogramový
vlk nehodu neprežil. Pavol Balko z Vyšného Kubína informoval, že čriedu vlkov sledoval
v okolitých kopcoch, našli po nich udusené diviaky. Výskyt vlkov poľovníci hlásili aj
v Oravskej Porube a v Danielovci vo Vyšnom Kubíne.
Zaujímavú záľubu mal Dolnokubínčan chovateľ Martin Čajka. Vo svojom byte na
Brezovci choval škorpióna, obrovského pavúka „vtáčkara“, ktorého si mnohí plietli
s tarantulou a hada pitóna Samantu.
Občianske združenie Žubrienky a Agentúra Fórum života poriadali v čajovni
kina Choč zaujímavé podujatia. Dňa 27. novembra 2005 na stretnutí účastníci zistili ako
vlastnoručne zhotoviť vianočný darček pre svojich najbližších.
Dolnokubínčan Milan Horňák patril medzi zberateľov, zbieral syrové etikety od
roku 1975. Začiatkom roka 2005 mala jeho zbierka 24 tisíc etikiet a rôznych obalov
zo syrov a syrových výrobkov. V tomto druhu bol na Orave najväčší zberateľ. Najväčší
zberateľ na svete bol Čech Ladislav Likler, vlastnil 170 tisíc syrových etikiet.

Zoznam skratiek
ADOS

Agentúra domácej ošetrovateľskej služby

A klub

Abstinentský klub

ANO

Aliancia nového občana

ARR

Agentúra regionálneho rozvoja

BK

basketbalový klub

CMZ

Centrálna mestská zóna

CRRR

cestovný ruch a regionálny rozvoj

ČR

Česká republika

ČSOB

Československá obchodná banka

CVČ

Centrum voľného času

CZČ

Cirkevná základná škola

DFS

detská folkórna skupina
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DHZ

Dobrovoľný hasičský zbor

DK

Dolný Kubín

DS

Demokratická strana

DSS

Domov sociálnych skužieb

EÚ

Európska únia

FFKU

Filozofická fakulta Katolíckej univerzity

Fi.

Firma

FS

folklórna skupina

HK

Hviezdoslavov Kubín

HK

Horolezeclý klub

HTO

hematologicko-transfúzne oddelenie

HZD

Hnutie sa demokraciu

GPOH

Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava

IBV

individuálna bytová výstavba

IKT

Informačno-komunikačné technológie

JIS

jednotka intenzívnej starostlivosti

kat.

kategória

KD

Klub dôchodcov

KDH

Kresťansko demokratické hnutie

LPSI

Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie

ĽS HZDS

Ľudová strana Hnutie za demokratické Slovensko

MBK

Mestský basketbalový klub

m. č.

mestká časť

ME

Majstrovstvá Európy

MFK

Mestský futbalový klub

MHK

Mestský hokejový klub

MHD

mestská hromadná doprava

MO

Mestská organizácia, Miestna organizácia

MO MS

Mestská organizácia Matice slovenskej

MP (MsP)

Mestská polícia

MPK

Mestský plavecký klub

MS

Majstrovstvá Slovenska

MsKS

Mestské kultúrne stredisko

MŠ

materská škola
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MŠZ

Mestské športové zariadenia

MTK

Mestský tenisový klub

MÚ

Mestský úrad

MV RR SR

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

MVSR

Ministerstvo vnútra SR

MZ

mestské zastupiteľstvo

NN

nízke napätie

NOC

Národné osvetové centrum

NsP

Nemocnica s poliklinikou

OA

Obchodná akadémia

OcÚ

Obecný úrad

OFZ, a. s.

Oravské ferozliatinárske závody, akciová spoločnosť

OG

Oravská galéria

ONV

Okresný národný výbor

OOS

Oravské osvetové stredisko

OZ

občianske združenie

PD

projektová dokumentácia

PIRŠ

projekt informatizácie regionálneho školstva

P SNS

Pravá Slovenská ľudová strana

RVPS

Regionálna veterinárna a potravinárska správa

SAD

Slovenská autobusová doprava

SČK

Slovenský červený kríž

SD

Sociálna demokracia

SDKÚ

Slovenská demokraticko-kresťanská únia

SEM

Spoločensko evanjelickej mládeže

SEVAK

Severoslovenské vodárne a kanalizácie

SEZ, a. s.

Slovenské elektrotechnické závody, akciová spoločnosť

SF

Slobodné fórum

SMS

správa poslaná mobilným telefónom

SND

Slovenské národné divadlo

SNJ

Slovenská národná jednota

SOU

Stredné odborné učilište

SNP

Slovenské národné povstanie

SNS

Slovenská národná strana
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SOČ

študentská odborná činnosť

SPZ

Slovenský poľovnícky zväz

SR

Slovenská republika

s. r. o.

spoločnosť s ručením obmedzeným

SZR

Slovenský zväz rybárov

sv.

svätý

STK

Stanica technickej kontroly

STV

Slovenská televízia

SZŠ

Stredná zdravotnícka škola

SZŠ

Stredná združená škola

SZUŠ

Súkromná základná umelecká škola

SZZ

Slovenský zväz záhradkárov

ŠFRB

Štátny fond rozvoja bývania

ŠHT

Športová hokejová trieda

ŠK

Športový klub

ŠKD

Školský klub detí

TIK

Turisticko-informačná kancelária

TJ

telovýchovná jednota

TK

Tenisový klub

TS

Technické služby

TÚV

teplá úžitková voda

TV

televízia

ÚK

ústredné kúrenie

Ul.

ulica

ÚPN CMZ

územno-plánovací návrh centrálnej mestskej zóny

ÚPSVR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

ÚSSČK

Územný spolok Červeného kríža

VK

Volejbalový klub

VO

verejné osvetlenie

VOŠ

Vyššie odborné štúdium

VPP

verejno-prospešné práce

VŠMU

Vysoká škola muzických umení

VÚB

Všeobecno-úverová banka

VÚC

Vyšší územný celok
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VZN

všeobecno-záväzné nariadenie

ZMODO

Združenie miest a obcí Dolnej Oravy

ZO SZZP

Základná organizácia Slovenského zvázu zdravotne postihnutých

ZPOZ

Združenie pre občianske záležitosti

ZSŠ

Združená stredná škola

ZSŠHSO

Združená stredná škola hotelová, služieb a obchodu

ZŤP

Zdravotne ťažko postihnutý

ZUČ

záujmovo-umelecká činnosť

ZUŠ

Základná umelecká škola

ZVL

Závody valivých ložísk

ŽSK

Žilinský samosprávny kraj
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