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ÚVODOM

Rok 2004 bol volebný – volili sme v poradí tretieho prezidenta Slovenskej
republiky, stal sa ním Ivan Gašparovič. Dolnokubínski voliči mu dali najviac
hlasov v prvom i druhom kole prezidentských volieb. Referenda za predčasné
voľby do NR SR sa zúčastnilo v našom meste len 38,62 % voličov. Dňa 13. júna
sa konali voľby poslancov do EÚ, jedným z poslancov sa stal Dolnokubínčan
MUDr. Miroslav Mikolášik.
Vedenie mesta bolo počas roka pod neustálou kritikou zo strany ANO
i občanov. Pokračovalo úsilie o odvolanie zástupcu primátora z funkcie, čo sa
podarilo jeho dobrovoľným odstúpením. Nespokojnosť v meste bola aj s prácou
mestského kultúrneho strediska a firmy TEHOS, s.r.o., ktorá zabezpečovala
dodávku tepla a TÚV na sídliskách. Riešil sa osud Severoslovenskej vodárenskej
spoločnosti. V roku 2004 sa podaril prevod majetku bývalých kasárni na mesto
Dolný Kubín a to bol významný krok pre výstavbu supermarketu v Dolnom
Kubíne. Počas roka sa znížila nezamestnanosť v našom meste.
Od 1. januára sa zrušili ako platidlo 10 a 20 haliere. Ostali 50 halierniky a ceny
sa zaokrúhľovali. Bytové spoločenstvá v Dolnom Kubíne založili Združenie
predsedov bytových spoločenstiev. V Dolnom Kubíne zrušili Kanadský
urbanistický inštitút, lebo splnil svoje poslanie. Dolný Kubín sa v októbri 2004
prezentoval v Dome Euroregiónu Tatry v Novom Targu.
Nemocnica s poliklinikou získala certifikát Unicef a špičkový diagnostický
prístroj CT Siemens. Na úsekoch sociálnych vecí, zdravotníctva, školstva a
kultúry pôsobilo najviac občianských združení, ich činnosť podporovala možnosť
darovať im 2% z daní pri ročnom priznaní daňovníkmi.
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava si pripomenulo 50 rokov existencie,
rovnako aj Horská záchranná služba, konal sa 50. ročník Hviezdoslavovho
Kubína, 10. ročník hudobného festivalu Ivana Ballu a Základná umelecká škola P.
M. Bohúňa podujatiami oslávila 45 rokov svojho trvania. Členovia Zväzu
protifašistických bojovníkov si s občanmi pripomenuli 60. výročie Slovenského
národného povstania. Družobné vzťahy medzi mestami Dolným Kubínom
a Limanovou sa tradovali 35 rokov. Mesto uzavrelo novú družobnú zmluvu
s ukrajinským Kamencom.
Dolnokubínčanka Tatiana Krčmeryová sa na prestížnej súťaži krásy stala
vicemiss Slovenska 2004. Primátor udelil Cenu mesta Dolný Kubín Ing. Antonovi
Strežovi a pamätné listy osobnostiam pri príležitosti posvätenia Pamätníka
slovenského kríža ekumenickej jednoty pri Vyšnokubínskych Skalkách.
Dolnokubínski športovci dosahovali vynikajúce úspechy na celoslovenských
i medzinárodných súťažiach v kulturistike, vzpieraní, vodnom slalome, atletike a
lyžovaní. Kulturista Peter Kokoška získal na Majstrovstvách Európy bronzovú
medailu, vzpierač Miroslav Janíček sa nominoval na svetové olympijské hry do
Atén, Ľubomír Janček sa stal majstrom Slovenska juniorov vo vodnom slalome,
atlét Peter Sládek na Majstrovstvách sveta veteránov získal striebornú medailu
v desaťboji, Viktor Mahút sa v silovom trojboji stal majstrom do 110 kg.
Vynikajúce úspechy dosiahli dolnokubínski basketbalisti. V septembri bola
založená Regionálna športová rada Oravy pre podporu športových klubov,
zväzov, združení a telovýchoných jednôt.
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VOĽBY
Voľby prezidenta a referendum. V sobotu 3. apríla 2004 sa uskutočnilo prvé
kolo prezidentských volieb a referendum za predčasné parlamentné voľby.
V Dolnom Kubíne platných hlasov bolo 7715, voliči dali najviac hlasov - 2441
(31,63%) Ivanovi Gašparovičovi. Eduarda Kukana volilo 1634 (21,17%) voličov,
Vladimíra Mečiara 1731 (22,34%), Františka Mikloška 998 (12,93%) a Rudolfa
Schustera 341 (4,41%) voličov.
Referenda sa zúčastnilo 38,62 % voličov, z ktorých 86,65 % sa vyslovilo za
predčasné voľby do NR SR.
Do druhého kola prezidentských volieb postúpili Ivan Gašparovič a Vladimír
Mečiar. Dolnokubínski voliči dali Ivanovi Gašparovičovi 4801 (71,71%) hlasov
a Vladimírovi Mečiarovi 1895 (28,28%) hlasov. Týchto volieb sa zúčastnilo
v našom meste 46,19 % voličov.
Po prvýkrát v tomto roku volili Slováci 14 poslancov do Európskeho
parlamentu. Pred voľbami navštívil Dolný Kubín Ján Fígeľ, člen Európskej komisie
a stretol sa so zástupcami štátnej správy a občanmi. Dňa 13. júna sme volili
poslancov do parlamentu Európskej únie za Slovensko. Medzi zvolenými bol
Dolnokubínčan MUDr. Miroslav Mikolášik. Po niekoľkomesačných skúsenostiach
vo funkcii europoslanca sa Miroslav Mikolášik vyjadril, že „táto práca je
náročnejšia, ako si predstavoval“.

VEDENIE MESTA (mestská rada, zastupiteľstvo, odborné komisie)
V roku 2004 niektorí poslanci pokračovali v úsilí odvolať RNDr. Jána
Bencúra z funkcie zástupcu primátora mesta. Dňa 5. februára 2004 sa kvôli tomu
konalo mimoriadne zasadanie mestského zastupiteľstva. Zástupca primátora
informoval

poslancov

o podaných

projektoch

na

získanie

finančných

prostriedkoch v fondov EÚ. Doposiaľ 2 projekty boli úspešné, 2 neúspešné, z 9
ďalších podaných sú 4 vlastné a 5 v partnerstve s inými subjektami. Z celkového
počtu prítomných 25 poslancov 15 hlasovalo za ponechanie RNDr. Jána Bencúra
vo funkcii. Zástupca primátora sa funkcie vzdal dobrovoľne k 30. septembru a do
konca roka 2004 táto pozícia ostala neobsadená.
MUDr. Václav Hradec, CSc. sa vzdal poslaneckého mandátu na mestskom
zastupiteľstve dňa 28. októbra 2004, na jeho miesto bol zvolený Ing. Peter
Ostrihoň (ANO). Personálna zmena bola aj na funkcii predsedu mestského výboru
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v Starom meste, lebo Róbert Kapala sa vzdal funkcie. Novým predsedom sa stal
Ing. Jozef Manco. Od 1. septembra 2004 sa novým vedúcim odboru kultúry,
sociálnych vecí a športu stal Jozef Gruchalák, jeho predchodca Ivan Sagál odišiel
do penzie.
Mestské zastupiteľstvo schválilo VZN: „Trhový poriadok príležitostných trhov
MsKS“, dodatok k VZN č. 71/2002 o chove, držaní a ochrane psov na území
mesta Dolného Kubína, VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach na území mesta Dolného Kubína, VZN o zbere,
preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu, vrátane zmien a doplnkov, VZN
o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta
Dolného Kubína, VZN o určení školských obvodov základných škôl v meste DK,
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi,
VZN o miestnych poplatkoch, VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Zasadania mestského zastupiteľstva sa konali v dňoch 5. februára (mimoriadne),
26. februára, 29. apríla, 24. júna, 29. júla, 2. septembra, 28. októbra a 16.
decembra.
Mestské zastupiteľstvo sa zaoberalo nasledovnými interpeláciami poslancov:
-

prevod bývalých kasárni na mesto Dolný Kubín. Bývalé kasárne mali dvoch
vlastníkov

–

Ministerstvo

vnútra

SR

a Ministerstvo

dopravy

SR.

Bezproblémový a zdĺhavý bol prevod z MV SR na mesto, lebo zámennú
zmluvu (o výmene niektorých objektov bývalých kasárni za budovu Štátneho
archívu) muselo potvrdiť MF SR. Ešte zdĺhavejší bol prevod autoparku
bývalých kasárni z MD SR na mesto Dolný Kubín. Netrpezlivosť poslancov
ANO sa prejavila v obviňovaní primátora mesta a zástupcu z neschopnosti.
-

kritika výberového konania na prevádzkovateľa turistickej informačnej
kancelárie, ktoré vyhrala fi. Orava Plus,

-

plynofikácia ulice Nemocničnej,

-

plynofikácia ZŠ a MŠ na Kňažej a výstavba ČOV na Kňažej pomocou
finančných prostriedkov z eurofondov,

-

kritika hospodárenia Mestských športových zariadení, riešenie nedostatkov
v spoločnostiach Tehos a Technické služby,

-

požiadavka, aby mestská polícia merala rýchlosť vozidiel na sídliskách,

-

riešiť TV vysielanie na ul. Janoškovej, Beňovej Lehote, Kňažej a Mokradi,
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-

finančný príspevok mesta na kúpu diagnostického CT prístroja pre NsP,

-

zníženie nezamestnanosti v Dolnom Kubíne, rokovania s fi. Auto Martin
o výstavbe novej fabriky na Kňažej,

-

financovanie MŠ, ZŠ a Domčeka CVČ,

-

vývoz odpadu v Jelšave, lebo v tejto časti TS neosadili zatiaľ kuka nádoby na
odpadky a nevyvážali komunálny odpad, opraviť cestu do Jelšavy, vybudovať
vodovod v Jelšave,

-

vybudovanie objektu pre skateboard a U-rampu pri minigolfe a pri CZŠ,

-

vykosiť burinu a trávu na Brezovci,

-

zametať a polievať ul. 9. mája a kpt. Nálepku na Kňažej,

-

osadiť oplotenie pri parkovisku pošty,

-

vybudovať chodník na Brezovci pri dome č. 1530 na Hattalovej ul. a na
Banisku pri dome č. 1530,

-

ponuka J.P.V.K. SROS, s.r.o. vybudovať v meste verejné parkovisko,

-

opraviť schátralú zvonicu v Beňovej Lehote,

-

opraviť kanalizačné vpuste na ul. Aleja Slobody,

-

pokračovať vo výstavbe športovej haly gymnázia, aby stavba nechátrala,

-

zriadiť informačnú kanceláriu občianskych združení pre poskytovanie
poradenskej služby v oblasti sociálnej pomoci, drogovej závislosti a práci
s mládežou,

-

prejednanie urbanistickej štúdie areálu bývalých kasární v DK a investičných
zámerov mesta na Kuzmínove, Bysterci a Starom meste,

-

riešenie sťažnosti na spol. Tehos pre výberové konanie vo veci rekonštrukcie
rozvodov sídliska Bysterec, kritika fi. Tehos pre vysokú cenu tepla,

-

kritika programu „ladies party“ v MsKS poslancami za KDH,

-

zlúčenie SOU Kňažia a SOU Oravský Podzámok,

-

opraviť komunikáciu ku garážam na ul. Dukelských hrdinov,

-

predaj pozemkov občanom a firmám v meste, predaj bytov.
V septembri sa konal personálny audit na mestskom úrade v Dolnom Kubíne.

O vykonanie sa uchádzalo 6 firiem, primátor vybral bratislavskú spoločnosť
EuroControl Slovakia, s.r.o.
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UDELENIE CENY MESTA
Mestské zastupiteľstvo udelilo Cenu mesta Dolný Kubín Ing. Antonovi
Strežovi na návrh poslanca Pavla Halašu.
Mestské zastupiteľstvo doporučilo primátorovi mesta udeliť pamätný list
významným osobnostiam pri príležitosti posvätenia Pamätníka slovenského kríža
ekumenickej jednoty pri Vyšnokubínskych Skalkách prezidentovi Ivanovi
Gašparovičovi, J. E. Mons. Henrykovi Jozefovi Nowackému, Prof. ThDr.
Júliusovi Filovi a J. E. Mons. Prof. Františkovi Tondrovi.

DOLNÝ KUBÍN V EUROREGIÓNE
Združenie Euroregión Tatry v spolupráci s Mestským úradom v Dolnom Kubíne
zorganizovali družobné stretnutie v rámci cyklu Panoráma miest Euroregiónu
Tatry – Dolný Kubín dňa 27. októbra 2004 v Dome poľsko-slovenskej
spolupráce. Podujatie otvoril primátor mesta Dr. Ľubomír Bláha, predstavil
účastníkom dolnooravskú metropolu a venoval poľským priateľom zarámovanú
panoramatickú fotografiu Dolného Kubína. Nasledovalo vystúpenie riaditeľky
archívu PhDr. Soni Maťugovej, ktorá fundovane predstavila históriu mesta Dolný
Kubín a poľsko-slovenské kontakty v dávnej minulosti. Branislav Kaššovic
priblížil mesto z pohľadu občana. Jozef Gruchalák hovoril o priemyselnej
infraštruktúre a službách v meste. Dagmar Kubištová, vedúca Literárneho
oddelenia Oravského múzea v Dolnom Kubíne, hovorila o Hviezdoslavovi a jeho
poľských priateľoch a o jeho vzťahu k Poľsku. Jednotlivé vstupy spestrilo
vystúpenie žiakov ZUŠ. Potom riaditeľ MsKS Štefan Stieranka otvoril výstavu
diel výtvarníkov ZUŠ I. Ballu z Dolného Kubína. Po vernisáži výstavy sa už
besedovalo o podstate stretnutia – o vzájomnej spolupráci medzi mestami Dolný
Kubín a Nový Targ. Predstavitelia Nového Targu navrhli, aby sa poľské mesto
prezentovalo jarmokom v Dolnom Kubíne, ktorého by sa zúčastnili podnikatelia
a živnostníci z Nového Targu.
Mesto Dolný Kubín mal v rámci Euroregiónu Tatry vypracované dva rozvojové
projekty – „Cesta okolo Tatier“ (turistické trasy a cyklotrasy) a expozíciu
miniatúr „Minieurópa Orava – Tatry“. Veľkú zásluhu na vypracovaní projektov
mal Vladimír Medzihradský zo združenia pre rozvoj cestovného ruchu
a historických tradícií Oravy pod názvom „Turist Orava“. Rada Euroregiónu
Tatry dala podporné stanovisko dolnokubínskemu projektu „Turistické a športové
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centrum Dolný Kubín“, ktorý predstavil zástupca primátora Ján Bencúr
a uchádzal sa o podporu Ministerstva hospodárstva SR z fondu pre rozvoj
euroregionálnych aktivít.
Redakčná rada Euroregiónu Tatry pripravila a vydala Zborník Euroregión Tatry
2003/2004. V zborníku boli články o Dolnom Kubíne – 35 rokov družby Dolný
Kubín – Limanová, Park Minieurópa v Dolnom Kubíne, Orava v poľskej
literatúre, Spomienky na Hviezdoslavovho lekára, Z histórie Dolného Kubína.
Euroregión Tatry pôsobil desať rokov a jeho činnosť ocenil v novembri 2004 aj
prezident SR Ivan Gašparovič.

VÝSTAVBA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Územný plán mesta Dolný Kubín bol schválený na októbrovom zasadaní
mestského zastupiteľstva. Rozvoj jednotlivých mestských častí riešili urbanistické
štúdie, ale pripravoval sa aj územný plán zón napr. kasárni, športovísk, IBV.
Mesto Dolný Kubín financovalo takmer 20 investičných akcií väčšieho
i menšieho rozsahu v roku 2004. Dostavba zimného štadióna v roku 2004 stála
2,5 mil. Sk, niektoré práce sa presunuli do roku 2005. Za tieto peniaze sa upravili
vnútorné priestory štadióna, vybudovali miestnosť pre lekára a pre pokladnicu,
stanicu tepla pre vykurovanie objektu a teplú úžitkovú vodu, nové parkovacie
miesta. Podobne mesto pokračovalo v prácach na rekonštrukcii a intenzifikácii
ČOV Dolný Kubín, v roku 2004 bolo zrealizovaných 70% prác, ostatné prešli do
roku 2005. Ďalšie stavby sa realizovali nasledovne:
-

Kanalizácia

a odvedenie povrchových vôd v m. č. Kňažia

- stavbu

zabezpečuje SVS, a.s. OZ Dolný Kubín,
-

Rozšírenie parkoviska na Malom Bysterci – stavba ukončená (438 tis. Sk),

-

Výstavba chodníkov v m. č. Kňažia – realizuje sa, pokračovanie v 2005,

-

Vybudovanie komunikácie na Brezovci IV. popod 55 a 66 b. j. – ukončené,

-

Prepojenie ulíc Bottova - Hamuljakova v m. č. Medzihradné – ukončené
v hodnote 135 tis. Sk.

-

Záchyt vody na Kubínskej vody – buduje sa postupne,

-

Rekonštrukcia strechy na bytovke v Kňažej – zrealizovaná,

-

Prístavba ZŠ M. Kukučína – zrealizovaná (4 901 tis. Sk),

-

Zabezpečenie projektovej dokumentácie pre TV IBV Dolný Kubín Ožnica,

-

Zabezpečenie PD pre TV IBV Dolný Kubín Nad Brehmi,
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-

Zabezpečenie štúdie na výstavbu chodníka na ul. Hattalovej Brezovec,

-

Zabezpečenie PD technickej vybavenosti 66 b. j. na Brezovci,

-

Výstavba parkoviska na Brezovci – zrealizované (1 005 tis. Sk),

-

Výstavbu vodovodu v Jelšave – prevádzala SVS, a. s. Dolný Kubín,

-

Plynofikácia ZŠ Kňažia – zrealizovaná,

-

Spracovanie projektovej dokumentácie geotermálnych vrtov- rozpracované,

-

Projekt Minieurópa na Gäceli – získal sa grant z európskych fondov,

-

Využitie objektov kasárni – supermarket – prípravné práce,

-

Projekčne dotvoriť a realizovať dostavbu všešportového areálu v meste.
Stavebné práce mimo

volebného

programu

a ukončené boli

u akcií:

rekonštrukcia šatní na futbalovom štadióne (348 tis. Sk), hudobný altánok (250
tis. Sk), prepad z vodojemu v Beňovej Lehote (85 tis. Sk), chodník Banisko (93
tis. Sk), rekonštrukcia kanalizácie na ul. Hurbanovej (1 450 tis. Sk), parkovisko –
spevnené plochy pri turistickej informačnej kancelárii (255 tis. Sk), komplexná
odovzdávacia stanica tepla na plavárni (2 800 Sk) a na zimnom štadióne (1 230
tis. Sk), rekonštrukcia strechy ZŠ M. Kukučína (2 600 tis. Sk), zvonica v Beňovej
Lehote (50 tis. Sk), umelá trávnatá plocha (500 tis. Sk), prístupová komunikácia
Brezovec IV a rozšírenie verejného osvetlenia (729 tis. Sk), sanácia oporného
múra na ul. A. Slobody (1 375 tis. Sk), rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul.
Sládkovičovej (3 575 tis. Sk), rekonštrukcia verejného osvetlenia na ul.
Mládežníckej v Kňažej (500 tis. Sk), rekonštrukcia verejného osvetlenia na
Malom Bysterci ul. MDD a MDŽ (1 mil. Sk), výmena okien na slobodárni na ul.
Mládežníckej v Kňažej (337 tis. Sk), vybudovanie rigolu pri cintoríne v Kňažej
(415 tis. Sk) a pri požiarnej zbrojnici (453 tis. Sk).
Od polovice októbra do konca novembra 2004 vládol na Radlinského ulici
stavebný ruch. Mesto vyčlenilo na rekonštrukciu chodníkov 2 mil. Sk. Práce
vykonávala ružomberská fi. RILINE. Starý asfaltový kryt, obrubníky a betónový
podklad odstránila a nahrádzala farebnou dlažbou podľa výberu hlavnej
architektky mesta Dolný Kubín – červenou, sivou a ich odtieňmi. V roku 2004 bol
zrekonštruovaný úsek po budovu bývalej pošty.
Mesto Dolný Kubín vyhlásilo výberové konanie na výstavbu metropolitnej
datovej siete v Starom meste a 8 mestských častí, ktorá by zabezpečovala šírenie
TV signálu, ako aj vysoko rýchlostný internet, hlasové služby, zabezpečenie
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domácností a objektov bezpečnostným systémov atď. Do výberového konania sa
prihlásili firmy TES Slovakia Žilina a FLEX Dolný Kubín (Václav Zajac).
V tomto roku začala asanácia školičiek pri plavárni a ZSŠOS na Bysterci, ktoré
boli dávno po svojej životnosti a už na v nich nevyučovalo niekoľko rokov.
Najmä školička pri plavárni chátrala a vyzerala nepekne, lebo ju ničili aj vandali.
Jej asanáciou sa rozšíril priestor pre športoviská. Druhú školičku pri garážach
mali prenajatú podnikatelia.
Slovenské železnice v máji rekonštruovali železničné prícestie pri železničnej
zástavke na Bysterci. Problematické bolo pre plynulú dopravu po cestnej
komunikácii, lebo bolo značne opotrebované kamiónmi. Stavbári vymenili
štrkové lôžko aj drevené podvaly a pôvodnú výdrevu nahradili asfaltovým
povrchom. Ten mal lepšie odolávať poveternostným vplyvom, ale aj záťaži, ktorú
si vyžiada hustejšia doprava.
Zložité rokovania okolo majetkových záležitostí bývalých dolnokubínskych
kasárni boli na pretrase na každom rokovaní poslancov. Záležitosť sa vyvíjala
pomaly ale sľubne. Mesto Dolný Kubín uzavrelo zmluvu o budúcej zmluve s fi.
TESCO na výstavbu supermarketu s predajnou plochou 3000 m2. Riaditeľ divízie
výstavby hypermarketov Tesco Alexander Statelov na mestskom zastupiteľstve
v októbri 2004 osobne potvrdil záujem spoločnosti o výstavbu hypermarketu
v Dolnom Kubíne.
Dňa 30. apríla, deň pred vstupom Slovenska do EÚ, sa v Gäcelskom parku
uskutočnilo slávnostné položenie základného kameňa expozície MiniEurópa
Orava – Tatry, ktorá je symbolom novej zjednotenej Európy. Slávnostné podujatie
otvoril autor myšlienky Vladimír Medzihradský a privítal prítomných: primátora
mesta Dolného Kubína Ľubomíra Bláhu, starostu Oravskej Poruby, zástupkyňu
MV SR Oľgu Marhulíkovú, predstaviteľov Euroregiónu Tatry Petra Buriana
a Antoni Nowaka z Nového Targu, poslancov, zástupcov štátnej správy a ďalších
hostí. Históriu Gäcelského parku priblížil Ing. Izsof a budúci výzor miniEurópy
Juraj Langer. Ide o expozíciu miniatúr výtvorov ľudského umu (300 exponátov
v mierke 1:25) – ľudových stavieb , mestskej architektúry a prírodných krajinných
celkov. Jej pendantom bude expozícia drevených kostolíkov v družobnej
Limanovej. Rada Regiónu Tatry zaradila miniEurópu medzi svoje ťažiskové
projekty.
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Spoločnosť TEHOS s.r.o. Dolný Kubín prostredníctvom firmy 6H Energo
vybudovala kotolňu na biomasu na ul.Matúškovej, ktorá mala znížiť cenu tepla
u odberateľov za jeden GJ o 66,37 Sk, čo pre jednu rodinu predstavovalo 4646
Sk/1 rok. Dňa 7. septembra 2004 sa uskutočnila skušobná prevádzka kotolne.
Technické služby mesta Dolný Kubín sa starali o čistotu mesta i výsadbu
a údržbu mestskej zelene. Takmer 60 hektárov mestskej zelene a parkov kosili 58-krát ročne a popri cestách 3-5-krát ročne. Kosili trávu na cintorínoch v Starom
meste, na

Bysterci (2), Medzihradnom, Mokradi, Kňažej, Beňovej Lehote.

Úpravy Beňolehotského potoka a na Medzihradníku vykonávalo Povodie Váhu.
Ich strojový park tvorili 4 kosačky parkové, 3 kosačky svahové, 2 krovinorezy, 1
veľký traktor, 2 malotraktory, 1 motorová píla. Potrebovali lepšiu kosačku
a ďalšie stroje približne za 5 mil. Sk. V tomto roku kúpili motorové vozidlo
Fabiu, motorový nosič náradia, elektrocentrálu a búracie kladivo.
V roku 2004 vysadili 5 vzrastlých stromov a 1178 okrasných kríkov na ul.
Janoškovej, Bystereckej, Pelhřimovskej, Družby v Kňažej a kvety do mobilných
kvetináčov v Starom meste, Bysterci a Brezovci. Vysadili parkovú zeleň na ul.
Janoškovej ako clonu proti hluku.
Technické služby mesta Dolný Kubín zabezpečovali aj odvoz komunálneho
odpadu v meste Dolný Kubín a 22 obciach dolnej Oravy. Za zber, prepravu
a zneškodnenie komunálneho odpadu mesto ročne zaplatilo 8,5 mil. Sk. Zvýšenie
dane z pridanej hodnoty zo 14 na 19 % sa premietlo do zvýšenia poplatkov za
odvoz odpadu občanovi z 300 na 330 Sk a podnikateľovi na 696 Sk. Chatári
a záhradkári boli oslobodení od platenia poplatkov za odpad. V roku 2004
Technické služby mesta Dolný Kubín odviezli 11770 ton komunálneho odpadu,
z ktorého bolo vyseparovaných 32 ton papiera, 15 ton plastov a 103 ton skla.
Všetok tento odpad skončí u odberateľov, pričom výkupná cena papiera sa
každým rokom znižuje a ceny skla tiež nie sú vysoké. Diktuje ich totiž
monopolný spracovateľ. Na prekvapenie najlepšie ceny sú pri predaji plastového
odpadu, po ktorom je oproti minulosti veľký dopyt. PET fľaše sa spracujú na
regranulát používaný na výrobu vlákien, ktoré väčšinou cestujú do Číny a Indie.
Tam sa používajú na výrobu oblečenia. Technické služby vyvážali komunálny
odpad na skládku v Širokej – Raciborí. Jeho kapacita postačovala do roku 2007.
Do takmer 250 zberných nádob ľudia často nahádzali veci, ktoré čo do nich
nepatrili ako jednorázové plienky, keramiku, obaly z masla, olejov, jogurtov,
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kečupu, igelity, polystyrén aj bežný odpad. V roku 2004 Technické služby Dolný
Kubín osadili po meste 22 malých zelených (plastových) odpadkových košov
(v Starom meste, na Bysterci a Brezovci), 20 parkových lavičiek, rekonštruovali
oplotenie ihrísk na Banisku, Brezovci, ul. Nemocničnej 1947, Malom Bysterci
(ul. Zochovej) a Medzihradnom. Pokračovali v rekonštrukcii verejného osvetlenia
na ul. Aleja Slobody, pred hotelom Park, v mestskej časti Mokraď, na ul.
Sládkovičovej, na Malom Bystreci, ul. Jánoškovej, v Kňažej a v Beňovej Lehote.
Mestské komunikácie opravili na ul. A. Sládkoviča a chodníky v Starom meste.
Osadili 3 retardére, na Brezovci osadili 2 na Banisku 1. Obnovili nátery na
mostoch cez rieku Oravu v lokalite Záskalie pri SAD, Kolonádnom moste a cez
Kubínsky potok. Vymenili zvislé dopravné značenie a opravili vodorovné
značenie. Nátery na autobusových zástavkách mestskej hromadnej dopravy na
Brezovci, ul. M. Hattalu, Ľ. Štúra, Nemocničnej pri ESE 2 ks, Bysterec – ul.
Bystereckej pri Jednote Coop, v Záskalí pri MŠ a požiarnej zbrojnici, ul.
Matúškovej, ul. A. Slobody 5 ks. Na Kňažej obnovili zimné klzisko pre
korčuľovanie a hokej.

ROZPOČET MESTA A MAJETOK
Hospodárenie a plnenie rozpočtu sa riadilo rozpočtom schváleným mestským
zastupiteľstvom dňa 11. decembra 2003. V priebehu roku 2004 boli štyri úpravy
rozpočtu. Výsledok hospodárenia bol nasledovný:
Príjmy vo výške

270 236 636,15 Sk

Výdavky vo výške

267 513 008,07 Sk

Prebytok vo výške

2 723 628,08 Sk, ktorý bol rozdelený do fondov

sociálneho, rozvoja bývania a rezervného.
Kapitálové príjmy boli za rok 2004 dosiahnuté vo výške 50.662 tis. Sk, t. j.
plnenie upraveného rozpočtu na 87 %. Na naplnení kapitálových príjmov
v položke príjem z predaja budov sa podieľali odpredaj budovy – zámena
Štátneho archívu za časť budov bývalých kasární 3.300 tis. Sk, odpredaj
mazutovej kotolne na Banisku 500 tis. Sk, odpredaj rekreačného zariadenia
v Diakovciach 150 tis. Sk, odpredaj časti kasárni podnikateľom 15 mil. Sk. Ďalej
splátky za odpredané byty vo výške 1.475 tis. Sk, odpredaj prívesného vozíka 2
tis. Sk, automobilov Favorit 33 tis. Sk, Škoda 9 tis. Sk, motocykla Babeta 3 tis.
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Sk, od správkyne Bytthermu 126 tis. Sk, odpredaj pozemkov 15.930 tis. Sk.
Nájomné z nájomných bytov určené na splátky úverov predstavovali 792 tis. Sk.
Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva boli prostriedky z fondu rezerv
a rozvoja vo výške 3.600 tis. Sk prevedené na investičné akcie, 200 tis. Sk od
Ministerstva školstva SR na rekonštrukciu sociálnych zariadení na krytej plavárni
a 9.484 Sk na rekonštrukciu strechy ZŠ M. Kukučína (2.600 tis. Sk), na výstavbu
telocvične ZŠ M. Kukučína (4.901 tis. Sk), normatívny príspevok na kapitálové
výdavky na úseku školstva 1.983 tis. Sk, MVaRR SR na zabezpečenie výkonu
štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania poukázalo 59 tis. Sk.
Čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 54.121 Sk t.j. 96% boli použité na:
splátky dlhodobých úverov na nájomné byty 792 tis. Sk, nákup pozemkov 3.118
tis. Sk, výpočtovú techniku 784 tis. Sk, rekonštrukciu verejného osvetlenia (VO)
1.774 tis. Sk (VO pred hotelom Park, VO na Aleji Slobody, VO na ul. Jánoškovej,
Nábreží Oravy, ul. Sládkovičovej a na Mokradi), rekonštrukciu VO na novom
cintoríne 268 tis. Sk, rekonštrukciu miestnej komunikácie na ul. Sládkovičovej
2.200 tis. Sk, nákup pozemkov 3.118 tis. Sk, zámenu objektov budov Štátneho
archívu za budovy v kasárňach 18.787 tis. Sk, ozvučovaciu techniku do kina Choč
235 tis. Sk, nákup elektrickej panvy a sporáka pre klub dôchodcov 98 tis. Sk,
projektovú

dokumentáciu

(na

zníženie

energetickej

náročnosti

MsKS,

geotermické vrty, IBV Ožnica, škvárové ihrisko, miestnu komunikáciu na ul.
Sládkovičovej, osvetlenie a ozvučenie nového cintorína, amfiteáter, zosuv pôdy
na Banisku, IBV Nad Brehmi, KOST plaváreň, letný a zimný štadión,
rekonštrukciu VO, UPD sídelný útvar, štúdiu kasárne, štúdiu turistického
športového centra, amfiteátra), dostavbu zimného štadióna 2.555 tis. Sk, vodovod
Jelšava 4 tis. Sk, rekonštrukcia futbalových šatní 348 tis. Sk, prístupová
komunikácia Brezovec 730 tis. Sk, rekonštrukcia kanalizácie na ul. Hurbanovej
1.486 tis. Sk, oporný múr Aleja Slobody 341 tis. Sk, prepad vodojem v Beňovej
Lehote 85 tis. Sk, TV k 66 bytovej jednotke Brezovec (doplatok OMOSS) 177 tis.
Sk, hudobný altánok (250 tis. Sk), nákup budovy bývalého Sevaku 923 tis. Sk,
interiérové vybavenie 100 tis. Sk (vchodové dvere a informačná tabula),
skaitbordová dráha 103 tis. Sk, parkovisko pri bývalom Fatranexe za námestím
P.O.Hviezdoslava 230 tis. Sk, parkovisko pri bývalej turisticko-informačnej
kancelárii 550 tis. Sk, parkovisko Brezovec IV 276 tis. Sk, rozšírenie parkoviska
pri Dome smútku 438 tis. Sk, dotácia NsP na nákup CT 3 mil. Sk, chodník na ul.
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Chočskej 93 tis. Sk, schody na Medzihradnom 134 tis. Sk, kompletná odovzd.
stanica tepla zimný štadión a plaváreň 3.146 tis. Sk, rekonštrukcia sociálneho
zariadenia na plavárni 200 tis. Sk, výpočtová technika 58 tis. Sk, kapitálový
normatív pre školy 1.983 tis. Sk, kapitálový transfér pre MsKS 120 tis. Sk,
dostavba telocvične a strecha základnej školy M. Kukučína 7.501 tis. Sk.
Na dosiahnutých bežných príjmoch v roku 2004 sa podieľali daňové príjmy
čiastkou 66.991 tis. Sk, nedaňové príjmy 23.269 tis. Sk (z toho príjmy
rozpočtových organizácií 2.121 tis. Sk), granty a transfery 126.660 tis. Sk.
V oblasti kategórii dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku je plnenie
100% t.j. 38.529 tis. Sk. Túto kategóriu príjmov tvoria príjmy z podielových daní
štátneho rozpočtu.
V kategórii daň z majetku (daň z nehnuteľnosti) bolo v porovnaní s rozpočtom
vykázané plnenie na 112 % (viacej o 1.454 tis. Sk). Prekročenie tejto položky
bolo spôsobené tým, že boli uhradené niektoré nedoplatky z minulých rokov.
V kategórii domáce dane na tovary a služby je vykázané plnenie vo výške
15.091 tis. Sk (106%). V štruktúre týchto príjmov je oproti rozpočtu nižšie
plnenie na položke za služby spojené s uložením odpadu (miestny poplatok za
komunálny odpad) menej o 600 tis. Sk.
Priaznivé plnenie je na položke poplatok za psa, poplatok z predaja
alkoholických a tabakových výrobkov, poplatok za ubytovaciu kapacitu, poplatok
z reklamy, za užívanie verejného priestranstva. K prekročeniu rozpočtovej čiastky
došlo taktiež u cestnej dane, kde boli príjmy oproti rozpočtu vyššie o 260 tis. Sk.
V štruktúre príjmov síce došlo k naplneniu rozpočtu u príjmov z podnikania
a z vlastníctva majetku (plnenie na 102%), ale eviduje sa rest vo výške 34 tis. Sk
za nájom pozemku pod tržnicou.
U príjmov skupiny administratívne a iné poplatky a platby je plnenie na 113%.
Došlo k prekročeniu rozpočtu správnych poplatkov a nerozpočtovali sa správne
poplatky Spoločného obecného úradu (233 tis. Sk).
V skupine pokuty a penále je účtovná úhrada penálov za oneskorené úhrady
splátok predaja budov vo výške 3.047 tis. Sk. Do skupiny nedaňové príjmy sú
zahrnuté aj príjmy za materské školy 3.783 tis. Sk, príjmy za opatrovateľskú
službu 385 tis. Sk, príjmy rozpočtových organizácií 2.121 tis. Sk, výťažok
z lotérii a iných hier 248 tis. Sk, výťažok z koncertu 7 tis. Sk.
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Z dôvodu presunu kompetencií zo štátnej správy na samosprávu boli mestu
poukázané decentralizačné dotácie na matriky vo výške 445 tis. Sk, na sociálne
veci 733 tis. Sk, na školstvo 115.989 tis. Sk, príspevky od obcí na Spoločný
obecný úrad 2.122 tis. Sk, na prenesené kompetencie 1.926 tis. Sk, na realizáciu
opatrovateľskej služby 1.464 tis. Sk, školské kolá – olympiáda 621 tis. Sk, festival
čírenie talentov a údržba budovy ZUŠ P. M. Bohúňa 280 tis. Sk, stravné,
dopravné, hmotná núdza 1.778 tis. Sk, od recyklačného fondu 297 tis. Sk.
Výška čerpania rozpočtovaných výdavkov za rok 2004 predstavuje čiastka
213.396.782,71 Sk.
Čerpanie výdavkov v roku 2004 bolo ovplyvňované tvorbou zdrojov
v príjmovej časti rozpočtu. Údaje uvádzané v tabuľkovej časti obsahujú finančné
plnenie výdavkov, vecné plnenie bolo vyššie o záväzky voči dodávateľom, ktoré
k 31. decembru 2004 predstavovali čiastku 3.964.200,70 Sk, z toho za potraviny
školským jedálňam pri materských školách 74.577,60 Sk.
Podľa jednotlivých oddielov rozpočtu boli finančné prostriedky čerpané
nasledovne: Oddiel 01 – všeobecná verejná správa – celkom 26.661 tis. Sk, t.j.
plnenie na 110%. Tento oddiel zahŕňa výdavky na verejnú správu – 22.736 tis. Sk
t.j. 98%. Sú tu zahrnuté výdavky na mzdy a odvody poistného 14.665 tis. Sk
(99%), cestovné výdavky tuzemské 39 tis. Sk, zahraničné 16 tis. Sk, výdavky na
energie 901 tis. Sk, vodné a stočné 133 tis. Sk, telefón, mobil, poštovné služby
a internet 1.242 tis. Sk, náklady na vybavenie kancelárií nábytkom 98 tis. Sk,
výpočtovou technikou vrátane tlačiarní 16 tis. Sk, všeobecný materiál 531 tis. Sk,
odborné publikácie, noviny, zbierky zákonov 152 tis. Sk, odev, obuv 2 tis. Sk,
nehmotný majetok 32 tis. Sk, dopravné (palivo, mazivo, oleje, údržba aut,
prenájom, diaľničné známky, poistné) 534 tis. Sk. Ďalšie výdavky boli na údržbu
budov 653 tis. Sk (oprava strechy na TIK, oprava strešných okien na budove
mestského úradu, maľovanie priestorov mestského úradu, oprava sociálneho
zariadenia, výmena splachovačov, drobné údržbárske práce na mestských
budovách), údržba nábytku, rozmnožovacích strojov, výpočtovej techniky
a údržba

programového

vybavenia

470

tis.

Sk,

hasiacich

prístrojov,

elektrospotrebičov 105 tis. Sk, prenájom poštového a bankového priečinka 4 tis.
Sk. Výdavky na reprezentačné 65 tis. Sk, renovácia pások, tonerov 150 tis. Sk,
zhotovenie kľúčov, pečiatok, nákup smaltovaných čísel domov, pranie prádla, 33
tis. Sk, závodné stravovanie 388 tis. Sk, znalecké posudky 77 tis. Sk, geometrické
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plány 243 tis. Sk, exekučné služby 335 tis. Sk, právna pomoc 232 tis. Sk,
energetický audit MsKS 50 tis. Sk, odvod do sociálneho fondu 81 tis. Sk, poistné
majetku a pracovníkov 215 tis. Sk, odmeny poslancom mestského zastupiteľstva,
mestskej rady, občianskych výborov a odborných komisií 262 tis. Sk.
Tento oddiel zahŕňa aj výdavky na Spoločný obecný úrad vo výške 2.268 tis.
Sk, výdavky na prenesený výkon štátnej správy (Štátny fond rozvoja bývania) 215
tis. Sk, finančnú a rozpočtovú oblasť 257 tis. Sk (poplatky bankám za vedenie
účtov, auditorské služby). Výdavky na matričnú činnosť predstavovali 550 tis. Sk,
z toho 105 tis. Sk krylo mesto. Transakcie verejného dlhu (úver nájomné byty)
tvorili výdavok 635 tis. Sk.
Oddiel verejný poriadok a bezpečnosť predstavovala výdavky vo výške 4.230
tis. Sk, t.j. čerpanie na 98%.

Výdavky na mestskú políciu 4.007 tis. Sk (99%)

obsahovali mzdy, poistné, odvody do sociálneho fondu, telefón, mobil, nábytok,
vybavenie kancelárskych priestorov, výpočtová technika, prevádzkové stroje,
strelivo, všeobecný materiál, odev, obuv, krmivo pre psov, očkovanie, poistenie
aut, závodné stravovanie, PHM, olej, údržba auta, pneumatiky, poistenie, údržba
policajnej techniky. Výdavky na požiarne zbrojnice v meste predstavovali 223 tis.
Sk (78%).
Oddiel ekonomická časť 16.959 tis. Sk (101%) obsahoval prevádzkovú dotáciu
na TEHOS 6 mil. Sk, výdavky na dopravné značky a tabule 273 tis. Sk, príspevok
na mestskú hromadnú dopravu za bezplatnú dopravu bezpríspevkových darcov
krvi, údržbu dopravných značiek a vodorovného dopravného značenia, údržbu
lávok, vysprávky mestských komunikácii, údržba čakární, náter zábradlí,
geometrické plány a pasportizáciu.
Výdavky na ochranu životného prostredia vo výške 10.007 tis. Sk (94%)
predstavovali úhrady na čistenie verejných priestranstiev, ručné čistenie uličných
vpustí a rigolov, nákup a osadenie nových odpadových nádob, údržbu kanalizácie,
zber a uloženie odpadu, odstraňovanie čiernych skládok a čistenie vodných tokov.
Výdavky na bývanie a občiansku vybavenosť predstavovali 10.625 tis. Sk
(111%).V roku 2004 mesto zamestnávalo pracovníkov na verejno-prospešné
práce (VPP) a drobné obecné práce. Patrili tu výdavky na prevádzku a údržbu
detských ihrísk, verejných priestranstiev, údržbu verejnej zelene, údržba studne
CO na Mokradi, náklady na elektrickú energiu pre verejné osvetlenie, montáž
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a demontáž vianočnej výzdoby, údržba trhovísk, verejných WC, provízia za
odpredaj bytov.
Výdavky na rekreáciu, kultúru, náboženstvo 15.030 tis. Sk (105%) obsahovali
výdavky na športové podujatia organizované mestom, transfery telovýchovným
jednotám a klubom, dotáciu na mestské športové zariadenia, dotáciu MsKS,
údržbu pamiatkových objektov, oslavy mesta, darčeky na uvítanie detí, poukážky
pre deti, tlačivá pre ZPOZ, brožúry a publikácie, odmeny účinkujúcim pri
obradoch, odmena kronikárke a za vedenie pamätnej knihy, na vysielanie
Infoštúdia, elektrickú energiu pre dom smútku Mokraď, členské ZMODO, RVC,
ZMOS, Euroregiónu Tatry, príspevok do spoločného obecného úradu, transfery
pre rôzne neziskové a verejno-prospešné organizácie a údržbu cintorínov. Oddiel
vzdelávanie vo výške 124.582 tis. Sk obsahoval dotácie na školstvo, Domčeka –
CVČ, strediska služieb škole a rozpočtové organizácie.
Výdavky na sociálne zabezpečenie vo výške 5.298 tis. Sk obsahovali výdavky
na Klub dôchodcov, zariadenie opatrovateľskej služby na Malom Bysterci,
opatrovateľskú službu, rodinné prídavky pre záškolákov, na stravu pre deti
v hmotnej núdzi, školské potreby, na sociálne dávky občanom v hmotnej núdzi
a príspevky na kompenzáciu.
Majetok mesta Dolný Kubín predstavoval hodnotu 951.571.066,72 Sk ku dňu
31. decembr 2004, z toho zostatková hodnota neobežného majetku (budovy,
stavby, stroje, dlhodobý drobný majetok, nehmotný majetok, pozemky, obrazy,
umelecké diela, nedokončené investície, poskytnutý preddavok na dlhodobý
hmotný majetok, dlhodobý finančný majetok) predstavovala 408.457.813,52 Sk,
obežný majetok (materiálové zásoby a pohľadávky) 543.092.253,20 Sk a finančný
majetok 8.279.139,21 Sk.

PODNIKANIE, OBCHOD, SLUŽBY
Agentúra pre regionálny rozvoj Sever sídliaca v budove Mestského úradu
Dolný Kubín mala od 23. marca 2004 nového riaditeľa Františka Jedináka. Tento
tu nastúpil 1. marca ako radový pracovník a o 18 dní ho správna rada vymenovala
za riaditeľa. Túto pozíciu zastával niekoľko mesiacov primátor Ľ. Bláha po
odchode Ing. Vladimíra Pavelku. Členmi ARR bolo Združenie miest a obcí
Dolnej Oravy, Bielej Oravy a firmy Elkop, Primalex Slovakia, Oravex, J.P.V.K.
SROS, Glacier Tribometal Slovakia a Melatsint. Pracovníkmi v ARR boli Juraj

18
Pukáč a Ľubomír Ťažandlák. Poskytovali informácie o možnosti čerpania financií
z tzv. eurofondov a ďalších dostupných zdrojov aj o príprave projektov. ARR po
vstupe do EÚ neostala len na úrovni informačného centra, ale stala sa miestom
pomoci s tvorbou a písaním projektov. Napríklad v roku 2004 sa už realizovali
projekty vytvorené s pomocou ARR v oblasti kovovýroby a rozvoja cestovného
ruchu (výstavba penziónu). Školáci, najmä gymnazisti zaregistrovali projekt
zameraný na oboznámenie sa s poslaním NATO. Ide o samostatný agentúrny
projekt. ARR sa na základe požiadavky Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja SR stala infobodom pre INTERREG III A. Ide o spoluprácu na
slovensko-poľskej hranici a ARR je jedinou v Žilinskom kraji, ktorá v tejto
oblasti plní informačné funkcie.
Spoločnosť Elkop s.r.o. Dolný Kubín sa uchádzala o finančné prostriedky
z eurofondov. S pomocou Agentúry pre regionálny rozvoj SEVER vypracovala
žiadosť o grant pri realizácii rozvojových zámerov vo výrobe hliníkových
výrobkov a jednostranných rebríkov. Elkop zabezpečil potrebnú dokumentáciu,
nevyhnutné doklady a technicko-ekonomické podklady. Agentúra SEVER,
rešpektujúc požiadavky, celú záležitosť skompletizovala. V júli 2004 boli granty
v rámci verejnej výzvy ku Grantovej schéme rozvoja priemyslu schválené,
udelené a ELKOP bol v zozname firiem, ktoré uspeli. Spoločnosť získala 50 tisíc
eur (52% nákladov) s podmienkou realizovať projekt do 8 mesiacov.
Spoločnosť ELKOP 96 % svojej produkcie exportovala do 35 štátov sveta.
Medzi hlavný výrobný program patrili hliníkové a oceľové rebríky, lešenia,
hliníkové radiátory, sprchovacie kúty, paravány, doplnky z hlinika, ocele
a plastov.
Spoločnosť SEZ, a. s. Dolný Kubín bola významným priemyselným podnikom
už polstoročie. Zamestnávala 369 zamestnancov, z toho 37 vysokoškolsky
vzdelaných. Naďalej sa zaoberala výrobou elektroinštalačných materiálov.
V uplynulom roku 2004 zaznamenala tržby z predaja vlastných výrobkov
v objeme 311,8 mil. Sk. Spoločnosť evidovala výrobu v objeme 320,5 mil. Sk, čo
bolo o 8,8 % viac ako v roku 2003. Výrobná spotreba predstavovala 220,8 mil.
Sk, vyprodukovaná pridaná hodnota 100,4 mil. Sk a medziročne tak klesla
o 6,8%. SEZ svoje elektroinštalačné výrobky (priemyselné zásuvky, vidlice,
inštalačné krabice a príslušenstvom atď.) vyvážala na trhy do Českej republiky,
Poľska, Maďarska, Rumunska, pobaltských štátov, Ukrajiny a Ruska.
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SEZ a. s. umožnila, aby v Dolnom Kubíne vznikol nový závod. Spoločenskú
zmluvu o jeho vytvorení podpísali dňa 23. novembra 2004 podpredseda vlády SR
a minister hospodárstva Pavol Rusko, prezident portugalskej spoločnosti Key
Plastics Europe (KPE) R. F. Fernandéz a predseda predstavenstva SEZ Ing.
Marián Baňas. Key Plastics Slovakia s.r.o. bude vyrábať v uvoľnených halách
SEZ a do roku 2006 sa očakáva výstavba novej haly s rozmermi 8000 m2 v areáli
SEZ. SEZ vlastne poskytla výrobné prostriedky a voľné priestory pre nový závod,
ktorý bude subdodávateľom novovytvorených fabrík pre skupinu PSA a Hyundai.
Výber Dolného Kubína ovplyvnila znalosť technológii a skúsenosti našich
odborníkov v SEZ v lisovaní plastov i blízkosť závodu KIA.
Spoločnosť Metalsint, a. s. Dolný Kubín sa zaoberala výrobou samomazných
železných a iných klzných ložísk. V uplynulom roku 2004 evidovala výrobu
v objeme 118,8 mil. Sk. V porovnaní z rokom 2003 predstavovala nárast o 5,6 %.
Výrobná spotreba podniku poklesla o 2,9 % na 73,7 mil. Sk. Firma
vyprodukovala v sledovanom období pridanú hodnotu na úrovni 45,1 mil. Sk,
ktorá medziročne klesla o 9,7%.
OFZ a. s. Istebné, najväčší zamestnávateľ mal 943 pracovníkov, väčšinu
z Dolného Kubína a okolia. Spoločnosť uviedla v starom závode v Istebnom
(nový bol v Širokej) do prevádzky hutnícku pec a preto prijala 40 bývalých
zamestnancov. Pri 35,5-hodinovom pracovnom týždni mali hutníci priemernú
mesačnú mzdu 17.315 Sk. Do konca roka sa situácia zhoršila tak, že Istebniansky
závod zastavil výrobu a opäť sa prepúšťalo.
Firma SLOSPE s.r.o. Dolný Kubín sa už desať rokov zaoberala exportom
a reexportom

drevnej hmoty a reziva nielen do európskych krajín Rakúska,

Nemecka, Belgicka, Česka ale aj na čínsky trh.
Firma Scame Slovakia s.r.o. Dolný Kubín je pobočkou talianskej firmy od
roku 1996. Jej hlavný program, ktorým je výroba elektroinštalačného materiálu sa
rozšíril o výrobu vyhrievaných diek, zvlhčovačov vzduchu, plynových šporákov,
inhalátorov, teplomerov, tlakomerov atď. Firma mala 100 zamestnancov, z toho
31 osôb so zdravotným postihnutím. Zamestnávanie týchto ľudí a tým umožnenie
zapojiť sa do aktívneho života ocenil primátor mesta Ľ. Bláha ďakovným listom
konateľovi spoločnosti Milanovi Srnkovi.
Primátor mesta a vedúci mestského úradu sa stretávali každú poslednú stredu
v mesiaci s podnikateľmi. Rokovali o témach, ktoré zaujímali podnikateľov, napr.
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zlepšenie podmienok cestovného ruchu, výstavba bytov, možnosti odkúpenia
pozemkov mesta pre podnikanie atď. Primátor informoval, že v priebehu dvoch
rokov by sa v Dolnom Kubíne malo vytvoriť okolo 1000 nových pracovných
miest.
Fontana, a. s. Mokraď predložila do EÚ projekt, ktorý bol schválený. Jednalo
sa o rozšírenie výroby spotrebiteľských častí lesnej, poľnohospodárskej
a komunálnej techniky za 2.477.263 Sk. V júli 2004 bol fi. Fontana udelený
certifikát kvality podľa normy ISO 9001:2000.
V posledný januárový víkend sa v hoteli Belez pod Kubínskou hoľou konalo
úvodné stretnutie k projektu, ktorý EÚ schválila a podporila sumou 203.400 eur.
Autorom a koordinátorom projektu je OZ – Konzultačné a informačné centrum
EDUKOS Dolný Kubín, partnermi sú inštitúcie zo Švédska, Španielska, Litvy,
Poľska, Česka a Slovenska. Cieľom projektu je pripraviť podmienky pre
bezpečnosť v európskych krajinách.
Dolnokubínska kancelária Kanadského urbanistického inštitútu v spolupráci
s Radou Oravy a Obvodným úradom v Dolnom Kubíne zorganizovala pre
podnikateľov odborný seminár na tému partnerstvo verejného a súkromného
sektora. Odborníci sa vyjadrovali aj k téme, ako môže samospráva vytvárať
podmienky pre podnikateľov.
Nadácia Integra je partnerom pre ženy, ktoré majú podnikateľský nápad, ale
potrebujú na začiatok radu a pomoc. Dolnokubínčanky využívajú už jeden rok
služby nadácie Integra. Jedna mala záujem podnikať v obchode, druhá uvažovala
o reštaurácii, ďalšie dve chceli otvoriť kozmetický salón atď. Členovia Nadácie
Integra sa stretávali so začínajúcimi podnikateľkami v kine Choč. V ich programe
boli témy ako odbornosť vo finančnom a organizačnom riadení svojho podniku,
osobnostný rast, sebavedomie, asertivita, tvorba imidžu, účtovné a daňové
poradenstvo. Nadácia Integra bola neštátna, nezisková organizácia, pôsobila
v krajinách strednej Európy od roku 1995 ako poradenská organizácia so
sociálno-ekonomickým programom zameraným na rozvoj malého a stredného
podnikania.
Júl 2004 bol nepriaznivý pre podnikateľov na úseku cestovného a turistického
ruchu

v Dolnom

Kubíne

z dôvodu

chladného

a daždivého

počasia.

Prevádzkovatelia ubytovacích a reštauračných zariadení zhodne tvrdili, že takú
zlú sezónu ešte nezažili. Začiatok júna vyzeral sľubne pre autokemping na Gäceli,
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ale s príchodom chladného počasia začali kempujúci

a stanujúci hostia

odchádzať. V auguste na Gäceli oddychovali dôchodcovia, rodičia s deťmi
a vodáci. Zo zahraničných hosťov mali záujem o Gäcel Česi a Holanďania, ktorí
tu chodili kvôli krásnej oravskej prírode a kultúrno-historickým pamiatkam.
Dolnokubínčania tu trávili víkendy. Kemp a reštauráciu prevádzkovala Mária
Kadučáková.
Od februára 2004 obnovila svoju činnosť v Dolnom Kubíne Turistická
informačná kancelária (TIK) pod vedením Tomáša Točeka. Ponúkala domácim
i turistom nielen predaj suvernírov, propagačných materiálov, ale aj informačný
servis z mesta a regiónu a predaj leteniek do celého sveta. TIK ponúkala
informačný servis

pre obyvateľov a návštevníkov mesta o ubytovacích

a reštauračných službách, kultúrnych a športových podujatiach v meste i okolí.
TIK si program odskúšal pri návšteve fínskych hostí. Ich služby vyhľadávali starší
občania i turisti z Nemecka, Holandska, Veľkej Británie.
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), Slovenská
energetická agentúra (SEA) a Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného
podnikania (NARMSP) v júli v Dolnom Kubíne konali odborný seminár na
tému „Možnosti využitia štrukturálnych fondov pre súkromný sektor“. Cieľom
informačnej kampane bolo informovať širokú verejnosť o sektorovom operačnom
programe „Súkromný sektor a služby“. Podľa M. Strmeňovej Dolnokubínčania
prišli na stretnutie už pripravení a vedeli, na čo sa chcú projektových manažérov
opýtať. Najviac ich zaujímala problematika posudzovania, resp. vypracovania
projektov. Projektoví manažéri podnikateľom poradili, akých chýb by sa pri
vypracovaní projektu mali vyvarovať.
Po štrnástich rokoch sa našiel vhodný investor do športovo-turistického centra
Kubínska hoľa. Vlastníkom všetkých akcií sa stali Oravské ferozliatinárske
závody Istebné, ktoré chcú lyžiarske stredisko zmodernizovať. Zástupcovia OFZ
a 50-percentný vlastník Tomáš Fried podpísali zmluvu o predaji tohto podielu. Na
podmienkach sa dohodli dňa 30. novembra 2004 na Mestskom úrade v Dolnom
Kubíne. Nový vlastník plánoval investovať do lyžiarskeho areálu 150 mil. Sk.
V projektoch bolo umelé zasnežovanie a moderná sedačková lanovka. Turisti by
mali mať k dispozícii viacej parkovacích miest, ubytovacích a stravovacích
zariadení. Počas tohtoročnej lyžiarskej sezóny pribudla v známom lyžiarskom
stredisku nová atrakcia. Zamestnanci chaty na Kubínskej holi v spolupráci
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s horolezeckým klubom JAMES Dolný Kubín vybudovali ľadovú lezeckú stenu
(vežu). Šesťmetrová konštrukcia pokrytá pletivom pri pravidelnom polievaní
vodou vytvorila ideálnu stenu pre skialpinistov, triatlonistov a milovníkov
adrenalínových športov. Medzi ďalšie lyžiarske strediská v Dolnom Kubíne patrili
Záhradky Beňová Lehota a Kuzmínovo.
Firma DPS s.r.o. Dolný Kubín pracuje na trhu výroby montovaných rodinných
domov a strešných konštrukcií na báze lepeného dreva od roku 1997. Nadviazala
na tradíciu drevárskej výroby v oravskom regióne. Domy zhotovené fi. DPS sa
nachádzali nielen na Slovensku ale aj v Nemecku, Francúzsku, Českej republike
i Mexiku. Fi. DPS podnikala aj pri výstavbe strešných konštrukcií z lepeného
dreva. Prestrešila kostoly, telocvične, auly i rodinné domy.
Na Hviezdoslavovom námestí bol otvorený nový Penzión HVIEZDOSLAV p.
Žofie Novákovej. Mal štýlovú reštauráciu typu libresso, ponúkal celodenné
stravovanie s možnosťou ubytovania pre 17 ľudí a priestor na firemné i rodinné
akcie. Ponúkal liečenie a relax v soľnej jaskyni. Kaviarne typu libresso sú na
Slovensku menej známe. V Žilinskom kraji ide o prvú tohto typu, jedna sa
nachádza v Banskej Bystrici. Tento typ kaviarne vyhľadávali tvoriví ľudia,
komunikovali spolu, organizovali kultúrne podujatia. Manželia Novákovci
usilovali o vytvorenie špecifickej kaviarne s pripomenutím „hviezdoslavovskonovákovskej“ literárnej a kultúrnej tradície.
Na bývalom golfovom ihrisku bola postavená zrubová reštaurácia KOLIBA.
Ponúkala 22 miest na ubytovanie. Žiaľ, týždeň po otvorení vypukol v Kolibe
požiar dňa 22. decembra. Medzi reštaurácie s dobrými službami v Dolnom
Kubíne patrili Lucia na Hviezdoslavovom námestí, Marína, bar Horizont,
hudobný klub Ilúzia K2M Klub, café Kiki, Francúzske bistro, bar Kremeľ,
kaviareň Manga, Orfeo club, Peach Pit, Pohoda, Tata Pub, U Poeta, reštaurácie
Kúria, Zelená Lipa, Sova a ďalšie.
Zástupca primátora RNDr. Ján Bencúr sa stretol s predstaviteľmi talianskeho
mesta Campanella (p. Maroni) neďaleko Rimini a rokovali o možnostiach
vzájomnej spolupráce podnikateľov. Podnikatelia v Campanelle mali záujem
o obchod s ovocím, zeleninou a vínom v našom meste.
Hotel Park*** mal 84 izieb so 168 lôžkami a 18 prístelkami. Každá izba bola
vybavená vlastným TV SAT, telefónom a rádiom. K dispozícii bol fax, copy,
zmenáreň, bezpečnostná schránka a butik. Svojou vybavenosťou a kvalitnými

23
službami plne zodpovedal európskemu štandardu trojhviezdičkovej kategórie.
Ubytovaní hostia mali k dispozícii relaxačný bazén, saunu, fitness.
XXIII. Kubínsky jarmok v dňoch 20.-22. septembra sa vydaril, počasie mu
prialo. Ľudia z mesta i okolitých dedín tu prišli za nákupmi a zábavou. Na pultoch
stánkov dominoval tzv. čínsky tovar, no nebola núdza ani o tradičné výrobky –
keramiku, malatinské domáce tkané koberce, drevený riad či drôtené výrobky.
Vôňa burčiaku a pečenej klobásy lákala najmä dospelých, deti dali prednosť
skákajúcemu hradu, rôznym súťažiam a kolotočom. Pozornosti divákov sa tešil aj
autosalón. Na XXIII. Kubínskom jarmoku sa konalo množstvo súťaží pre všetky
vekové kategórie občanov. Originálna a prvá súťaž sa konala vo varení gulášu „O
primátorsky klobúk“. Súťažili skupiny kuchárov z mestských častí Dolného
Kubína. Jednoznačne vyhral Urbár Veľký Bysterec so šéfkuchárom Ondrejom
Kutešom. Podľa neho základom kvalitného gulášu je dobré a kvalitné mäso.
O dva body menej získalo družstvo zo Záskalia a o tretie miesto sa podelili
skupiny kuchárov z Brezovca a Starého mesta.
V obchodoch sa predával všelijaký tovar. Jeho kvalitu kontrolovali inšpektori,
i Združenie na ochranu spotrebiteľa. V septembri Regionálna veterinárna
a potravinová správa v Dolnom Kubíne nariadila okamžité stiahnutie z pultov
predajní deväť druhov medov od ôsmych výrobcov. V mede bol zistený výskyt
vyššieho množstva veterinárnych liekov ako sú stanovené maximálne limity.
U alergikov tieto vyvolávali neprimerané reakcie, u ostatných mohlo dôjsť
dlhodobou konzumáciou k poškodeniu zdravia.
Dňa 21. decembra 2004 bola slávnostne otvorená nová predajňa automobilov
KIA v Dolnom Kubíne – Kňažej. Jej prevádzkovateľom je firma Subrimex, s.r.o.
a P. B. Investing, s.r.o., ktorých na slávnostnom otvorení zastupovali odborníci
Ing. Zdeněk Polák a Ing. Jozef Brtoš. Vedúcim novej automobilovej predajne je
Martin Stanovský. V ponuke sú autá od najnižšej triedy (od 299 tisíc Sk).
Oravcom by mal vyhovovať model Rio, ktorý sa vo verzii kombi dá kúpiť od 399
tisíc Sk. Hitom v Európe boli modely Kia Sportage a Sorento.
Najvyhľadávanejším starožitníctvom v Dolnom Kubíne bol obchod Pavla
Hubu v Penzióne Kúria na Bysterci (bývalý Smrečániovský kaštieľ). Zákazníkom
ponúkal rôzne starožitnosti už sedem rokov. Predajca musel mať odborné
znalosti, lebo na trhu so starožitnosťami sa pohybovalo najviac podvodníkov,
ktorí vydávali za originály rôzne falzifikáty. Niekedy bolo veľmi ťažké rozoznať

24
tieto napodobeniny, ale zákazník ich vždy rozoznal, lebo v starožitnostiach
kupovali najčastejšie znalci. Starožitníctvo nebol klasický obchod, aj keď súdny
znalec stanovil cenu tovaru, v skutočnosti jeho cenu určoval zákazník. Pavol
Huba vedel rozprávať históriu vecí, ktoré ponúkal a veľmi zaujímavé boli aj jeho
zážitky s nákupom i predajom starožitností. Jeho starožitníctvo navštívili okrem
Slovákov Taliani, Česi, Nemci, Kanaďania, Izraelčania.
1 st Slovak Internet Society, s.r.o Dolný Kubín sa zaoberala predajom
a servisom výpočtovej a kancelárskej techniky, renováciou cartridgov a tonerov
do laserových a atramentových tlačiarní.
DK Ateliér, s.r.o. Dolný Kubín (Ing. Radovan Mikuláš) ako architektonický
ateliér ponúkal služby súvisiace s projektovou prípravou.
Ekoboss, s. r. o. Dolný Kubín ponúkal kompletnú dodávku a montáž domových
rozvodov, vody a kúrenia, výmenu starých rozvodov a rekonštrukcie.
Mobi – transport, a. s. Dolný Kubín sa zameriavala na prepravu tovarov.
Spoločnosť sa zameriavala na Švédsko a Nórsko.
Právnická kancelária Pohanka & Kobella v.o.s. v Dolnom Kubíne
poskytovali právne služby malým a stredným podnikateľom. Zameriavali sa na
komerčné právo.
Reality Center, s.r.o. Dolný Kubín (Mária Žondová) sa zaoberala
sprostredkovaním

predaja,

kúpy a prenájmu

nehnuteľností

určených

na

podnikanie.

NEZAMESTNANOSŤ
Na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne pracujú eures
poradcovia PhDr. Dušan Krška a Mgr. Lýdia Valachová. Vyhľadávali ich
záujemcovia o prácu v zahraničí. Najväčší záujem o prácu bol vo Veľkej Británii,
Írsku, Taliansku a na Cypre. Sezónnu prácu v zahraničí našli 46 ľuďom. Od 1.
januára začalo pracovať 52 Dolnokubínčanov v Českej republike a 38 získali
pracovnú zmluvu v SRN. Mesačne navštívilo pracovisko okolo 50 záujemcov.
Vo februári 2004 Dolnokubínsky okres mal 18714 ekonomicky činných
obyvateľov a 3428 nezamestnaných. Miera nezamestnanosti dosiahla 18,32%.
V apríli počet nezamestnaných klesol na 3055, čo predstavovalo mieru
nezamestnanosti 16,32%
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K 1. máju 2004 bolo v Dolnom Kubíne 1232 nezamestnaných. Počas prvých 5
mesiacov roka začali podnikať 9 občania mesta, pričom im Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v Dolnom Kubíne poskytol finančnú pomoc.
Zamestnávatelia vytvorili 4 pracovné miesta. Aktivačné príspevky

za prácu

organizovanú mestským úradom poberalo 118 občanov, ďalších 29 dobrovoľne
pracovalo u právnických a fyzických osôb.
K 26. júnu 2004 malo mesto Dolný Kubín 1232 nezamestnaných, čo
predstavovalo mieru nezamestnanosti 12,54 %. Počet nezamestnaných sa znížil
o 50, narástol počet nezamestnaných vo veku nad 50 rokov.
Miera nezamestnanosti v meste neustále klesala, v októbri dosiahla 11,34 %.
Nové zamestnanecké miesta vytvárali fi. SEZ, a.s., UTILUX, s.r.o., BASS, VSmont, HOVAL s.r.o. a ďalšie.
K 31.

decembru

2004

bolo

v Dolnom

Kubíne

evidovaných

1138

nezamestnaných, z toho 558 mužov a 580 žien, čo predstavovalo mieru
nezamestnanosti 11,59 %. Medzi nezamestnanými bolo 94 absolventov a 62 so
zdravotným postihnutím. Vo veku 15-19 rokov bolo 43 nezamestnaných, vo veku
20-29 rokov 313 nezamestnaných, vo veku 30-39 rokov 268, vo veku 40-49 rokov
308 a nad 50 rokov 206 nezamestnaných. Podľa vzdelanostnej úrovne malo 168
nezamestnaných ukončené základné vzdelanie, 462 učňovskú školu, 441 strednú
školu s maturitou, 22 vyššie a 42 vysokoškolské vzdelanie. Podľa dĺžky evidencie
nezamestnaných bolo do 3 mesiacov 318 nezamestnaných, do 6 mesiacov 161, do
12 mesiacov 175, do 24 mesiacov 211 a nad 24 mesiacov 273 nezamestnaných.

POĽNOHOSPODÁRSTVO, ZÁHRADKÁRSTVO
Od

1.

januára

poľnohospodárstva

2004

namiesto

v Dolnom

Regionálneho

Kubíne

pracoval

odboru
úrad

Ministerstva
s názvom

Poľnohospodárska platobná agentúra SR, regionálne pracovisko. Okrem
doterajšej pracovnej náplne vykonávala aj činnosti súvisiace so vstupom do
európskych štruktúr – vyplácanie dotácii z Európskej únie a kontrolu ich
využívania. Konečnú akreditáciu získala až 18. novembra a od tohto termínu bola
spôsobilá vykonávať všetky úkony súvisiace s administrovaním, vyplácaním
a kontrolou európskych zdrojov. Poľnohospodári tak konečne dostali dotácie,
o ktoré v tomto roku požiadali. Na Orave sa jednalo o 428 subjektov. Výška
podpory sa pohybovala od 1700 do 7000 Sk na 1 hektár.
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Nákupné ceny mäsa od chovateľov klesli na nízku úroveň. Chovatelia
(družstvá) znížili alebo rušili chov ošípaných. Skončila aj nákupná turistika za
lacnou bravčovinou do Poľska. Splnením prísnych hygienických noriem EÚ pri
spracovaní mäsa sa stalo, že ani jeden bitúnok na Orave neobstál. Chovatelia
oviec sa potešili, lebo sa zvýšila dotácia na jednu ovcu z 300 Sk na 500 Sk.
Dolnokubínske lúky na Bysterci využívala na pasenie oviec farma Ing. Milana
Páltika a cez sezónu si tu Dolnkubínčania chodievali kupovať ovčí syr a žinticu.
V chotári šarapatili medvede a na pasienku strhli štyri ovce. Medveď bol
zákonom chránený a tak majitelia fariem ich nemohli odstreliť. Škodu im
nahradilo Ministerstvo pôdohospodárstva. Avšak podľa vyjadrenia Ing. M. Páltika
náhrada od štátu nebola adekvátna vzniknutej škode. Od 1. januára 2004 sa
riaditeľom Regionálnej a veterinárnej správy v Dolnom Kubíne stal MVDr. Peter
Čulen.
Poľovníci každoročne vykonávali jarné (19. marec-2. apríl) sčítanie lesnej zveri
v poľovných revíroch. V Dolnokubínskom okrese žilo 463 kusov jelenej zveri,
465 srnčej a 137 diviačej. Zvieratá dobre prežili zimu vďaka prikrmovaniu, ktoré
vykonávali poľovníci. I keď v čase prikrmovania sa jelenia zver sústredila
v dolinách a stala sa ľahkou korisťou vlkov, ktorých prechádzalo chotármi okolo
86. Rysov bolo 69 a medveďov 116.
Záhradkári zo Starej osady na Banisku pokladali rok 2004 za menej úrodný ako
minulý. Nedosiahli rekordnú úrodu jabĺk a zeleniny. U jabĺk sa prejavila vo
veľkej miere chrastavitosť. Napriek tomu sa 10 členovia osady zúčastnili výstavy
jabĺk, ocenenie získal Juraj Štefák. Niektorí členovia osady experimentovali s
pestovaním hrozna a broskýň. Počas roka opravili oplotenie 5 –hektárového
pozemku. Pretrvával ich problém s vodou, ktorá bola len v dolnej časti
záhradkárskej osady a ostatní ju nosili do výšky 150 metrov. Záhradkári v hornej
časti osady zachytávali dažďovú vodu do sudov.
Ostatní záhradkári považovali rok 2004 za slabší v úrode zemiakov. Cena
zemiakov v supermarketoch a na poľských trhoch bola nižšia ako na domácich
trhoviskách. Zatiaľ čo sa bežne predávali zemiaky na Slovensku po 6-8 Sk/1 kg,
v Poľsku zemiaky stáli 4 Sk/1 kg. Platilo to aj o ostatnej zelenine, jahodách
a ovocí. To bol hlavný dôvod, prečo Dolnokubínčania chodievali na poľské trhy.
Podľa

Ing.

Michala

Šuliča,

riaditeľa

Regionálnej

poľnohospodárskej

a potravinárskej komory v Dolnom Kubíne, zemiaky z Poľska, Česka a južných
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oblastí Slovenska neboli také kvalitné ako oravské zemiaky. Poľské zemiaky boli
napadnuté háďatkom a rakovinou, nevydržali dlho uskladnené a neboli vhodné na
sadenie. Túto situáciu nezlepšili roľnícke družstvá, ktoré sústavne znižovali
pestovanie zemiakov, lebo štát ich nepodporoval. V Európskej únii bol trh so
zemiakmi plne liberalizovaný.
Slovenský zväz záhradkárov pod vedením Štefana Moľu usporiadal koncom
septembra v MsKS Dolný Kubín výstavu ovocia a zeleniny spojenú s ocenením
najkrajších jabĺk. Tohtoročná výstava bola doteraz najväčšia, čo sa týka množstva
exponátov. Len jabĺk bolo vyše 200 exemplárov od tradičných aj nových
pestovateľov. Najčastejšie druhy vystavovaných jabĺk boli Manet, Discovery,
Šampión, Dalila, Doris, Patriot, Slovakia, Angola, Cár Alexander, Rubinola,
Rubín, Bohémia, Denár, Gloster, Angola. Najkrajšie jablko, Rubinolu,
vypestoval Dušan Adamec z Nižnej. Tento záhradkár získal zároveň 3. miesto
s jablkom Rubínom. Druhé miesto získal František Stuchlý z Dolného Kubína za
jablko Rubín. Návštevníkov zaujali aj broskyne, hrozno, paprika zvončeková, či
hallské a webbové lieskovce.
Družstvo RW Orava v Dolnom Kubíne ponúkalo návrhy záhrad a parkov,
projekty záhrad, záhrady „na kľúč“, výsadbu ovocných stromov, okrasných
drevín, zakladanie trávnikov, záhradné altánky, záhradné jazierka, potoky,
vodopády a množstvo záhradkárskych potrieb.
Štátny veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne je špecializovanou
organizáciou na vykonávanie odborných veterinárnych činností a poskytovanie
služieb laboratórnej diagnostiky a skúšania, veterinárnej hygieny potravín,
veterinárnej hygieny a ekológie i vzdelávanie o veterinárnej starostlivosti.
Pracovníci ako odborníci vyšetrovali potraviny, ich zložky, suroviny živočíšneho
a rastlinného pôvodu na zdravotnú nezávadnosť, hygienickú bezchybnosť
a biologickú hodnotu. Vykonávali ekologickú diagnostiku na ochranu životného
prostredia, analýzy cudzorodých látok v potravinách, krmivách, surovinách
a zložkách používaných na ich výrobu. Plnili úlohy na úseku veterinárnej
starostlivosti o zdravie zvierat, spracovávali preventívne programy pre jednotlivé
druhy zvierat, spolupracovali pri registrácii liečiv a vakcín, vyšetrovali krmivá,
poskytovali poradenskú službu a vykonávali odborné vedecké podujatia.
O lesy na území mesta Dolného Kubína sa starali obnovené urbárske
podielnicke alebo komposesorátne spoločenstvá a časť mali aj Štátne lesy. Urbáre
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sa obnovili podľa bývalých samostatných obcí - Beňová Lehota, Veľký a Malý
Bysterec, Kňažia, Mokraď, Záskalie, Dolný Kubín, Srňacie. Pracovali podľa
hospodárskych plánov lesa a volili si predsedu, zástupcu a členov výboru.
O celoročnom hospodárení informovali podielnikov na valných hromadách.

ŠKOLSTVO
V septembri 2004 bola v našom meste nasledovná štatistika o základných
školách: Najväčšia škola v meste ZŠ Martina Kukučína na Bysterci mala 833
žiakov,

49

pedagogických

pracovníkov,

1

externého

učiteľa

12,1

nepedagogických pracovníkov, 36 tried, 9 školských klubov alebo oddelení
navštevovalo 225 žiakov a viedlo 11 vychovávateľov. ZŠ Janka Matúšku mala
632 žiakov, 37 učiteľov, 3 externistov, 10,7 nepedagogických pracovníkov, 25
tried, 7 oddelení navštevovalo 391 žiakov a viedlo 7 vychovávateľov. ZŠ
Nemocničná mala 383 žiakov, 24 pedagógov, 1 externého učiteľa, 6,2
nepedagogických pracovníkov, 16 tried, 3 oddelenia navštevovalo 65 žiakov. ZŠ
Hattalová

mala

375

žiakov,

24

učiteľov,

1

externého

učiteľa,

4,4

nepedagogických pracovníkov, 18 tried, 4 oddelenia navštevovalo 218 žiakov
a viedli 4 vychovávatelia. ZŠ Kňažia mala 308 žiakov, 17 pedagogických
pracovníkov, 3 externých učiteľov, 6,34 nepedagogických pracovníkov 14 tried, 3
oddelenia navštevovalo 77 žiakov a viedlo 5 vychovávateľov.
Základná

umelecká

škola

Ivana

Ballu

mala

781

žiakov,

25,33

pedagogických pracovníkov a 3,3 nepedagogických. ZUŠ P. M. Bohúňa mala
736

žiakov,

28,2

pedagogických

pracovníkov

a 3,7

nepedagogických

pracovníkov.
Počet materských škôl v meste sa od 1. septembra 2004 znížil na 9. MŠ na ul.
Obrancov mieru mala 115 detí, 5 tried, 12 pedagogických pracovníkov, 2,7
nepedagogických, MŠ na ul. Lucenkovej mala 66 detí, 3 triedy, 7 pedagógov,
1,6 nepedagogických pracovníkov, MŠ Na Sihoti mala 120 detí, 5 tried, 11
pedagógov, MŠ Kňažia mala 45 detí, 2 triedy, 4 pedagogických pracovníkov, 1
nepedagogického, MŠ na Nám. Slobody mala 107 žiakov, 5 tried, 12
pedagogických pracovníkov a 2,3 nepedagogických, MŠ na ul. Odbojárov mala
96 detí, 5 tried, 11 pedagogických pracovníkov a 3,8 nepedagogických, MŠ na ul.
Chočskej mala 41 detí, 2 triedy, 4 pedagogických pracovníkov a 5
nepedagogických, MŠ Záskalická mala 34 detí, 1,5 tried, 3 pedagogických
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pracovníkov a 3,1 nepedagogických. MŠ na ul. Nemocničnej mala mala 106
detí, 5 tried, 10 pedagogických pracovníkov a 3 nepedagogických pracovníkov.
Občianske združenie „Priateľ materskej školy“ vyhotovilo podporný projekt „My,
deti, poznávame svet“ a občianske združenie ARR predložilo cez nadáciu
EKOPOLIS projekt „Detské ihrisko Brezovec“. Projekty nebol úspešné. Medzi
mimovládne organizácie so zameraním na voľnočasové aktivity detí patrili:
občianske združenie Brezovček, občianske združenie Kohútik (Mgr. Zuzana
Prádelová) a o. z. Kukučínka (Mgr. Katarína Števonková).
Vo financovaní základných a stredných škôl došlo k výrazným zmenám.
Rozpočet na kalendárny rok 2004 pre školy a školské zariadenia bol stanovený na
základe nového zákona o financovaní škôl. Zákon stanovil normatívy pre
jednotlivé kategórie škôl a školských zariadení a rozlišuje financovanie
preneseného výkonu štátnej správy v školstve tzv. prenesené kompetencie
a financovanie správy školstva v rámci výkonu samosprávnych funkcií tzv.
originálne kompetencie. Prenesené kompetencie predstavujú iba základné školy
a to bez ich súčastí. Na tieto prenesené kompetencie štát prispieva a zároveň
garantuje v plnej miere výchovno-vzdelávací proces a prevádzku, ba prispieva na
havarijné situácie a rozvojové programy. Originálne kompetencie sa vzťahujú na
materské školy, základné umelecké školy, centrá voľného času, školské kluby
detí, jedálne a školské strediská záujmovej činnosti. Tam už štát negarantuje
celkové financovanie, ale len prispieva určitou sumou. Zvyšok si musia školské
zariadenia dofinancovať sami. Finančné prostriedky môžu čerpať z rozpočtu
mesta, z podnikateľskej činnosti alebo z rodičovských príspevkov. Mesto ako
zriaďovateľ škôl a školských zariadení pristúpil k zlučovaniu škôl, znižovaniu
zamestnancov, v jedálňach sa mohli stravovať aj iní stravníci, napr. dôchodcovia.
Vedúca odboru školstva MÚ v Dolnom Kubíne Mária Dudáková sa vyjadrila, že
výška normatívov pre školy v Dolnom Kubíne neodráža realitu.
Koncom augusta boli zverejnené výsledky podprojektu „Otvorená škola –
Infovek 2004“, ktorý bol vyhlásený v máji 2004. Do projektu sa prihlásilo 642
škôl, z nich 528 bolo oprávnených pokračovať v súťaží. Medzi úspešnými boli
z Dolného Kubína ZŠ Martina Kukučína, ZŠ A. Radlinského, ZŠ Nemocničná
a Stredná zdravotná škola.
Rady škôl a školských zariadení v Dolnom Kubíne volili v roku 2004 nových
riaditeľov. V zmysle novej legislatívy Mesto Dolný Kubín odvolalo riaditeľov,
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ktorí boli vo funkcii viac ako 5 rokov. O 14 riaditeľských miest na ZŠ a MŠ
prejavilo záujem 23 pedagogických pracovníkov. V 12 zariadeniach nedošlo
k zmenám. Novú riaditeľku dostala ZŠ M. Kukučína, kde Mgr. Darinu Balkovú
vystriedala Mgr. Katarína Števonková. Druhá zmena sa týkala MŠ XIII na
Brezovci. Doterajšiu riaditeľku Máriu Hajdúkovú vystriedala Eva Šaligová.
Začiatok školského roku 2004 sa niesol v duchu jeho charakteristiky vedúcou
oddelenia školstva MsÚ v Dolnom Kubíne PhDr. Márie Dudákovej: „Moje pocity
na prahu nového školského roku sú veľmi zmiešané. Na jednej strane mám radosť,
že sa nám niektoré veci podarilo zrealizovať, konkrétne presťahovať Domček do
nových priestorov, alebo že sme dostali finančné prostriedky na kapitálové
výdavky, že môžeme konečne dobudovať telocvičňu na škole M. Kukučína
a opraviť strechu. Na druhej strane sú tu aj negatíva. Nevieme, čo nás ešte čaká,
nevieme, aké budú vyhlášky k jednotlivým školským zariadeniam, aké budú výšky
poplatkov pre jednotlivé školské zariadenia, dalo by sa povedať, že vlastne
nevieme, aký bude finančný tok do konca tohto kalendárneho roka“.
Od septembra pribudol žiakom prvého ročníka ZŠ nový predmet a to etická
výchova v alternácii s náboženskou výchovou. Doposiaľ sa etická výchova
vyučovala na I. stupni ZŠ ako nepovinný predmet, takže ani učitelia neboli pre to
špeciálne vyčlenení. Ako povinný predmet sa vyučovala na II. stupni a tu
vyučovanie zabezpečovali kvalifikovaní učitelia. Etickú výchovu na I. stupni
vyučovali triedni učitelia, ktorí v metodicko-pedagogickom

centre mali

absolvovať prípravu na etickú výchovu v dvojročnom štúdiu. Etická výchova sa
vyučovala zážitkovou formou, lebo učebné osnovy, knihy, učebné pomôcky či
pracovné listy ešte neboli spracované. Na dolnokubínskych ZŠ boli žiaci zaradení
do troch skupín, pretože okrem etiky sa tu vyučovala rímsko-katolícka
a evanjelická a. v. výchova. Z celkového počtu 244 dolnokubínskych prvákov sa
na etickú výchovu prihlásilo 56 detí t. j. 22,95 %. Napríklad na ZŠ Kňažia sa na
etickú výchovu hlásil len jeden žiak.
Novinkou v školskom roku 2004/2005 bola možnosť udelenia prospechového
štipendiá deťom zo sociálne slabších rodín. Za prospech do priemeru 1,5 mohli
žiaci dostať 500 Sk, za prospech do 2,5 mohli dostať 300 Sk. Štipendiá dopĺňali
už existujúci systém dotácií sociálne odkázaných rodín na stravu a školské
pomôcky. Žiaci zo sociálne slabších rodín mohli dostať stravu v školskej jedálni
lacnejšie, lebo štát im prispieval sumou 25 Sk na obed a 6 Sk na desiatu. Okrem
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toho žiaci dochádzajúci do ZŠ v Dolnom Kubíne mohli dostať príspevok na
cestovné. Napríklad na ZŠ M. Kukučína dochádzalo denne 108 detí z Oravskej
Poruby a Veličnej, do ZŠ J. Matúšku 83 žiakov a do ZŠ Kňažej dochádzali žiaci
z Medzibrodia. Mesačné náklady na cestovanie predstavovali 160 Sk.
Od novembra 2004 sa zvýšili poplatky v predškolských zariadeniach zo 100 Sk
na 350 Sk a k tejto sume platili rodičia 600-700 Sk mesačne za stravné.
Následkom zvýšenia poplatku klesol počet detí v MŠ a vedenie mesta uvažovalo
o zlučovaní MŠ.
V Dolnom Kubíne boli dva študentské domovy (internáty) a to pri Združenej
strednej škole služieb a obchodu, ktorého riaditeľom bol Ľubomír Hubčík a druhý
domov mládeže bol pri Obchodnej akadémii, ktorého vedúcou bola Mgr. Iveta
Hrkelová. Výška poplatkov sa ubytovanie v Domove mládeže bola 400 Sk a 250
Sk. Štát dotoval domovy okolo 60% celkových nákladov na energie. DM
podnikali a tieto finančné prostriedky mohli použiť na materiálno-technické
vybavenie internátov. Záujem o bývanie na internátoch bol 100%-ný.
Tretí sektor sa zaujímal o reformu školstva. Ľudia z občianskych združení
tvrdili, že namiesto vedomostí a zručností sa žiaci učia len texty učebníc. Všetky
školské reformy za ostatné desaťročie boli len čiastkové a nesystematické.
Súčasný zákon bol postavený na socialistických filozofických základoch, mnohé
vyhlášky vnášajú do tejto oblasti chaos a nepovzbudzujú k uskutočňovaniu
potrebných zmien. Centrum

pre vzdelávaciu politiku – Združenie Orava

v Dolnom Kubíne pod vedením Marcely Maslovej rozbehol kampaň “Za dobrý
zákon o výchove a vzdelávaní“. V rámci CPVP sa organizovali kritické diskusie
za účasti učiteľov a rodičov.
Niektorí učitelia ZŠ mali možnosť absolvovať

v marci 2004 prvú časť

celoslovenského kurzu – tréningu pre učiteľov s názvom „Od poznania
k vzdelávaniu“, ktorý realizovala Pedagogicko-psychologická poradňa (PPP)
v Dolnom Kubíne v spolupráci s kolegami z Poľska a Nemecka v rámci
medzinárodného programu Socrates Comenius. Druhá časť programu pokračovala
cez letné prázdniny. Učitelia počas posledného augustového týždňa pracovali
v tvorivých dielňach v malých skupinách s lektormi, pričom sa zameriavali hlavne
na interkulturálnu komunikáciu. Podľa slov riaditeľa PPP Antona Sojčáka sa
v kurze zameriavali na pomoc učiteľovi s deťmi, ktoré sú nejakým spôsobom
izolované, odlišné, majú nejaké osobitosti, napríklad problém so slovenským
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jazykom, porozumieť našej kultúre alebo zvyklostiam. Semináre a tvorivé dielne
natáčali na videokameru, aby si ich mohli pozrieť aj ostatní učitelia vo
vyhovujúcich termínoch. Z Centra výchovnej a psychologickej prevencie pri PPP
sa kurzov ako lektorka zúčastnila Mária Takáčová. V posledný deň kurzu učitelia
pracovali samostatne, vytvorili si vlastný program, ktorý využijú v praxi vo
vyučovacom procese. Učiteľka ZŠ Nemocničnej Eva Smolková ocenila v kurze
videotréningy. Skúsenosti z kurzu využívala vo vyučovaní slovenského jazyka
a hudobnej výchovy.
Dňa 15. júna 2004 štrajkovali pred úradom vlády zástupcovia základných
umeleckých škôl. Do štrajku sa zapojili aj dolnokubínske ZUŠ. Žiadali predsedu
vlády, aby nepredložil do parlamentu zákon, ktorým ZUŠ prišli o financovanie
štátom. Touto cestou hrozila ich likvidácia. Hovorkyňa Ministerstva školstva
uviedla, že ZUŠ patria do kompetencie samosprávy.
ZŠ Kňažia s materskou školou mala 308 žiakov (počet žiakov klesol o 22
oproti školskému roku 2003/2004), z toho 24 prvákov v jednej triede. V budove
bola aj MŠ (45 detí), takže všetkých detí na škole bolo 352. Do ZŠ dochádzali
starší žiaci z Medzibrodia, Pucova, Pokryváča, a všetci žiaci Bzín, Záskalia,
Kňažej a Mokrade. Škola má na prvom stupni tzv. jazykový variant, v 2. stupni
zase športovú triedu so zameraním na futbal, v rámci nepovinných predmetov sa
orientuje aj na tenis a volejbal. ZŠ je zapojená do viacerých projektov ako
Infovek, Otvorená škola, Škola podporujúca zdravie, Strom života – Modré
z neba, Lego dacta. V rámci vzdelávacích projektov ponúka žiakom viac ako
dvadsať

záujmových

krúžkov,

niektoré

navštevovali

aj

dolnokubínski

stredoškoláci. Riaditeľkou školy bola Mgr. Dáša Badáňová.
Dňa 28. apríla sa na škole uskutočnila Tvorivá dielňa. Žiaci maľovali črepníky,
obrázky na skle, kvetináče zdobili servítkovou technikou. Tvorivú dielňu viedli
Helena Krajčíková z vydavateľstva Anagram Trenčín, Alena Javorková
z dolnokubínskej Oravskej knižnice a vychovávateľky Anna Štrbová a Ľudmila
Potočanová.
V ZŠ a MŠ Kňažia realizovali projekt „Pľúca Zeme“, ktorý sa uskutočňuje
vďaka programu Školy pre budúcnosť konta Orange, n. f. Cieľom projektu je
zmeniť prístup odovzdávania poznatkov a rozvoj zručnosti detí, vytvoriť
zaujímavé, inšpirujúce a tvorivé prostredie, zlepšiť klímu a atmosféru v triede
a prispieť k rastu osobnosti dieťaťa. Žiaci 5. ročníka pod vedením p. učiteľky
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Viery Chrenščovej na hodinách prírodopisu vytvorili vlastné pexeso, maľovali
veľkoplošné obrázky lesa, do ktorého nalepili obrázky zvierat, spoznávali dreviny
a lesné živočíchy prostredníctvom hier, pomocou osem-smeroviek a tajničiek si
osvojovali poznatky o prírode. Tieto aktivity zlepšili vzťahy medzi žiakmi,
povzbudili ich fantáziu, sebarealizáciu, pracovný elán a prispeli k zvýšeniu
vedomostnej úrovne žiakov. Ďalšou úlohou projektu Pľúca Zeme bolo nacvičenie
divadelnej hry. Piataci sa spolužiakom predstavili s hrou „Planošovci a Dobošovci
v lese“. Cieľom tejto ekohry bolo oboznámiť deti s niektorými aktivitami človeka
a s vplyvmi, ktoré ohrozujú existenciu lesov.
Dňa 18. júna vítalo 340 detí ZŠ a MŠ policajtov, ktorí prišli do školy na Deň
polície. Najväčšiu radosť mali deti z ukážok výcviku služobných psov Esa
a Maxa. Deti si vyskúšali poslušnosť psov pri hľadaní nezvestných osôb, prezreli
policajné

vozidlo

s prístrojom

na

meranie

rýchlosti,

vyskúšali

dräger,

nepriestrelné vesty, putá a veľký záujem prejavili o služobné zbrane. Starší žiaci
sa zúčastnili besedy o vandalizme, alkoholizme a drogách. Mladší besedovali
o dopravnej nehodovosti a ochrane detí na cestách.
Základnú školu M. Hattalu navštevovalo 375 žiakov, čo je o osem viac ako
v minulom školskom roku. 41 prvákov bolo zaradených v dvoch triedach.
Riaditeľkou školy bola Mgr. Magdaléna Kubisová. Škola sa orientovala
humanitným smerom. Anglický jazyk sa vyučoval už v prvom ročníku a keď žiak
vychádzal školu, ovládal minimálne dva cudzie jazyky. Škola bola zapojená do
projektov Zdravá škola, Hlasné čítanie, pôsobil tu žiacky parlament, ktorý svojimi
pripomienkami pozitívne ovplyvňoval vzdelávací proces v škole. Žiaci sa zapojili
do celoslovenskej matematickej súťaže MAKS. Ako riešitelia boli zapojení aj
žiaci zo ZŠ Nemocničnej a ZŠ Kňažej.
Stovky učiteľov v Žilinskom kraji prejavilo záujem motivovať žiakov tak, aby
radi chodili do školy, všestranne sa rozvíjali, objavili svoje silné stránky a pod.
Medzi najúspešnejšie v kraji sa zaradili ZŠ Martina Hattalu v Dolnom Kubíne
a ZŠ R. Dilonga v Trstenej. Škola podala štyri projekty, dva boli úspešné.
Učiteľka Alena Remková zamerala projekt v rámci fyziky na „čarovanie“
s prírodou pomocou pokusov a hľadanie fyzikálnych zákonitostí. Žiaci si na
hodinách vyrobia slnečnú sústavu a vyčaria obrovský makrosvet v triede. Na
hodinách vyrábajú pexeso a puzzle a v závere urobia kúzelnícku hodinu pre
žiakov tretieho ročníka. Za druhým úspešným projektom stála učiteľka Iveta
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Mrišková. Ide o využitie originálnej verzie svetoznámej hry Scrabble na hodinách
angličtiny v 5. až 9. ročníku. Jej hraním vo dvojiciach a skupinách si žiaci
precvičia a zlepšia slovnú zásobu, zlepší sa atmosféra v triede. V minulom roku
vyhrali projekt „Čarovné pero“, ktorý podala učiteľka Želmíra Palková, čo
podporilo kreatívne myslenie detí v rámci literárnej tvorby.
Kolektív žiakov 9. B bol ocenený Pamätným listom primátora mesta Dolný
Kubín za statočnosť. Žiaci pomáhali chorému spolužiakovi Tomášovi Vidličkovi
vyhrať boj s ťažkou chorobou a podarilo sa. Tento Detský čin roka bol zaznačený
do pamätnej knihy mesta Dolného Kubína v decembri pred Vianocami 2004.
Pred Vianocami žiaci ZŠ Hattalu a ZŠ Kňažia pripravili kultúrne vystúpenie
pod názvom „Čaro Vianoc“, v ktorom predstavili krajiny EÚ.
ZŠ M. Kukučína navštevovalo 833 žiakov, 76 prvákov bolo rozdelených do
troch tried. Riaditeľkou bola Katarína Števonková. Škola so športovým
zameraním sa orientovala na atletiku, ľadový hokej a volejbal dievčat. Školské
stredisko záujmovej činnosti navštevovalo 400 žiakov. V roku 2004 na škole
opravovali strechu a pokračovala prístavba telocvične.
V dňoch 11. a 12. mája

učitelia občianskej výchovy ZŠ M. Kukučína

zorganizovali pre žiakov 6.-9. ročníkov vedomostnú súťaž pod názvom
EUROKVÍZ pri príležitosti vstupu Slovenska do Európskej únie. Cieľom súťaže
bolo rozšíriť si vedomosti o členských krajinách únie, o ich kultúre, zvykoch,
dejinách a osobnostiach. Každú triedu reprezentovalo 3-členné družstvo žiakov.
V prvom kole pracovali na vedomostnom teste, v druhom odpovedali na
vyžrebované otázky a v treťom kole mali žiaci formou zábavnej pantomímy
predstaviť Slovensko v Európskej únii. Starší žiaci sa potrápili aj nad mapkou
Európy, lebo v nej zakresľovali pristupujúce krajiny a hlavné mestá. V kategórii
mladších žiakov boli udelené tri prvé miesta triedam VI.D, VII.A. a VII.C,
u starších žiakov polo poradie 1. IX.E., 2. IX.C., 3. VIII. E.
V dňoch 5.-6. mája sa žiaci s policajtmi Dopravného inšpektorátu zapojili do 4.
ročníka preventívno-výchovnej akcie pod názvom „Jablko-citrón“, ktorej
organizátormi bola Generali Poisťovňa a odbor dopravnej polície PPZ SR. Akcia
bola zameraná na dodržiavanie rýchlosti jazdy a ohľaduplnosť vodičov
motorových vozidiel voči ostatným účastníkom cestnej premávky. Deti sa do
celej akcie zapojili s nadšením, pretože aj tentoraz mala zábavnú formu. Z 88
vodičov dopravné predpisy porušilo 48 vodičov a dostali citrón.
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Dňa 18. mája 2004 zorganizovala ZŠ M. Kukučína pod vedením učiteľky Oľgy
Babicovej vedomostnú súťaž pod názvom „Naj žiak“, v ktorej žiaci súťažili o titul
najlepšieho žiaka. Súťaže sa zúčastnili dvaja zástupcovia z každej triedy,
odpovedali na 10 otázok, ktoré sa týkali Európskej únie a všeobecného rozhľadu.
Po trojhodinovej vedomostnej súťaži nasledovala športová disciplína – hádzanie
kruhmi ako súťaž zručnosti. Víťazom sa stal ôsmak Jozef Paľa.
ZŠ M. Kukučína usporiadala dňa 14. decembra 8. ročník slávnostnej akadémie
„Ruka v ruke“, počas ktorej 250 detí predviedlo svojim rodičom, učiteľom
a spolužiakom bohatý kultúrny program. Scenár pripravila Jaroslava Ľorková
a moderovali siedmaci Matej Tabačák a Tibor Kováč. Divákom predstavili
Ezopove bájky, írsky tanec, pásmo kolied, anglické piesne, módnu prehliadku, na
ktorú deti použili modely z odpadových materiálov. Tie vyrobili v rámci
environmentálnej výchovy. Súčasťou podujatia bola výstava výrobkov žiakov,
spojená s ich predajom. Rodičia si mohli vybrať z bohatej ponuky predmetov
z hliny či vianočných ozdôb.
Dolnokubínski žiaci ZŠ sa zapojili do 6. ročníky fyzikálnej olympiády „fyzlQ“ Portál mladých posadnutých tvorivosťou. Na výsledkovej listine sa v dvadsiatke
umiestnili Erika Hubčíková, Zuzana Halašová, Lucia Krajčovicová a Petra
Krajčovicová a ďalej Andrej Virdzek, Maroš Žúbor a Rastislav Tomáň.
ZŠ M. Kukučína v polovici apríla otvorila pre dôchodcov počítačový kurz
v rozsahu 10 hodín pod vedením lektorky Dariny Šulejovej. Dôchodcom sa
najviac páčilo využívanie internetu.
ZŠ J. Matúšku navštevovalo 632 žiakov, prváci boli umiestnení v dvoch
triedach. Škola sa zameriavala na výučbu cudzích jazykov. Budova školy
vyžadovala rekonštrukciu popraskaného muriva a oplotenie.
Dňa 17. marca zavítala na ZŠ spisovateľka Lýdia Kráľovičová z Ružomberka
na besedu so žiakmi. Stretnutie sa uskutočnilo vo výstavnej sieni Oravskej
galérie. Počúvali a dávali veľa otázok spisovateľke, ktorá písala najmä rozprávky.
Pozreli si knihu „Prekrásne rozprávky o ľudských citoch“. Zaujímalo ich, ako
kniha vzniká, lebo nestačilo rozprávku vymyslieť a napísať. Spisovateľka im
porozprávala o práci vo vydavateľstve, kde sa kniha tvorila.
ZŠ J. Matúšku pripravila pre svojich žiakov privítanie v „európskej“ škole po 1.
máji 2004. Riaditeľka ZŠ Mária Andrisová s dievčatami z detského riadiaceho
centra rozdávali žiakom cukríky zabalené v modrom papieriku a previazanom
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žltou stužkou. Hrala hudba a žiakov vítali po anglicky. Žiaci boli najprv
prekvapení a potom nadšení.
ZŠ J. Matúšku sa už 20 rokov zameriava na vyučovanie cudzích jazykov.
Angličtinu sa učili už prváci ZŠ. V dňoch 4.-5. mája 2004 v spolupráci
s Pedagogicko-psychologickou

poradňou

usporiadala

testy

pre

druhákov

o jazykových schopnostiach.
Školský klub pri ZŠ J. Matúšku usporiadal dňa 24. mája školskú akadémiu pre
rodičov a učiteľov školy. Hlavnou organizátorkou bola Soňa Manťová, ktorá so
svojimi spolupracovníčkami zapojila do programu 160 žiakov. Žiaci v Domčeku
CVČ spievali, tancovali, predviedli scénky. Súčasťou podujatia bol aj predaj
výrobkov, ktoré deti zhotovili v školskom klube. Za zarobené peniaze kúpili
materiál pre ďalšiu činnosť v klube.
Vedúca školskej jedálne Emília Bajová pozvala šéfkuchára z Vitany Slovensko,
ktorej reklamy denne sledovala v televízii. V reklamách sľubovali naučiť niečo
nové kuchárov, ktorí varia s Vitanou. Dňa 25. mája 2004 prišiel do Dolného
Kubína šéfkuchár Jiří Fila s kompletným kuchárskym výstrojom a pre školské
kuchárky vytvoril metodický deň varenia. Celá akcia bola úspešná a spokojní boli
aj stravníci, lebo dostali novú chutnú špecialitu.
ZŠ Nemocničná mala 383 žiakov, z toho 22 prvákov. V počítačovej učebni sa
okrem práce s počítačom vyučovala aj matematika, prírodopis a dejepis, lebo
škola mala príslušné programy na tieto učebné predmety. Učiteľky Daniela
Facunová a Eva Smolková sa zúčastnili v dňoch 25.-31. júla 2004 letnej školy
Infoveku v Budmericiach, potom sa stali metodičkami pre ostatné školy
v projekte Infovek. ZŠ Nemocničná bola školiacim centrom Infoveku. Cieľom
projektu informatizácie regionálneho školstva (PIRŠ) bolo vyškoliť všetkých
učiteľov v oblasti využívania informačno-komunikačných technológii.
Dňa 10. februára sa na škole uskutočnil test deviatakov, ktorí sa hlásili na
prijímačky na gymnázium. Testovali sa znalosti z matematiky a jazyka
slovenského. Žiaci mali 60 minút na 25 otázok. Niektoré príklady z matematiky
boli zložité a ťažké podľa riaditeľky ZŠ i podľa inšpektorky Alžbety Hacajovej.
Tento experiment by mal v budúcnosti nahradiť prijímacie pohovory žiakov na
stredné školy.
Každoročne na jar poriadala ZŠ Nemocničná športovú olympiádu žiakov prvého
stupňa na ihrisku. Počas júnových aktivít žiaci 3. a 4. B. triedy s učiteľkami
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Dankou Vojtasovou a Ivonou Drexlerovou navštívili pracovisko jedného
z rodičov – hraničný priechod v Trstenej. Veľmi sa im páčila akčná ukážka
zadržania páchateľa v teréne a vyhľadávanie drog psom. Na záver výletu opekali
klobásky a besedovali s policajtmi.
Cirkevnú ZŠ A. Radlinského navštevovalo 387 žiakov, z toho 33 prvákov.
Pedagogických pracovníkov bolo 27, z toho 5 vychovávateliek. Riaditeľom bol
Gustáv Turčina, zástupcom Michal Švento. Z cudzích jazykov sa vyučovali ruský,
anglický, nemecký a francúzsky. Škola je zapojená do projektu Infovek, Lego,
Projektu školského strediska záujmovej činnosti (ŠSZČ) a Projektu integrácie
zdravotne postihnutých detí. Školu navštevovalo 7 integrovaných žiakov
a ďalších 40 so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Dňa 15.
novembra otvorili na škole počítačovú učebňu, žiaci mali k dispozícii 12
počítačov a kvalitný projektor pre vyučovací proces.
Na škole pôsobil dramatický krúžok a spevácky Hviezdička. Od prvého ročníka
mali možnosť záujemcovia učiť sa hrať na flaute. V priebehu roka sa konali
školské kolá speváckej súťaže v troch kategóriách, ktorých víťazi postúpili do
okresného kola speváckej súťaže Slávik 2004. Medzi najlepších spevákov patrili
A. Fedorová, L. Podstrelená, P. Gaššová, A. Sklárčik, M. Nemčeková, L. Fačko,
Veronika Štyráková, M. Matisová.
Školské športové stredisko sa zameriavalo na bežecké lyžovanie. Žiaci sa
zapájali do predmetových súťaží a olympiád. V matematickej olympiáde
umiestnenie na popredných miestach získali K. Brisudová, D. Uhričíková, M.
Majdiš, J. Drozd. Úspešnými riešiteľmi boli Z. Turčinová a K. Štyráková.
Celoslovenskej matematickej súťaži KLOKAN sa zúčastnilo 114 žiakov z 3.-9.
ročníkov, súťaže MAKS mala CZŠ 52 riešiteľov a v súťaži SEZAM 3 riešiteľov.
K. Štyráková sa zúčastnila celoslovenského sústredenia mladých matematikov vo
Vrátnej doline. V okresnej fyzikálnej olympiáde sa na 1. mieste umiestnil T.
Jurčík (8. roč.), v Pytagoriáde sa na 4. mieste umiestnila N. Benková a na 5.
mieste M. Majdiš. Okresného kola biologickej súťaže „Poznaj a chráň“ sa
zúčastnili M. Majdiš (zoológia), P. Hudáková a J. Púplavová (botanika).
Krajského kola vedomostnej astronomickej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“ sa
zúčastnil J. Mahút a umiestnil sa na 5. mieste.
Dňa 22. februára 2004 sa konal celoškolský karneval. Dňa 29. februára 2004 sa
na CZŠ uskutočnilo dekanské kolo biblickej olympiády. Súťaže sa zúčastnilo 9
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družstiev a mala vynikajúcu úroveň po stránke vedomostnej i organizačnej. Súťaž
moderovala Katarína Ileninová a predsedom poroty bol Štefan Kojš, farár
z Veličnej. Umiestnenie škôl bolo nasledovné: 1. ZŠ Zázrivá, 2. ZŠ Kňažia, 3.
CZŠ A. Radlinského Dolný Kubín, 4. ZŠ Istebné, 5. Gymnázium P. O.
Hviezdoslava Dolný Kubín, 6. ZŠ M. Hattalu Dolný Kubín, 7. ZŠ M. Kukučína
Dolný Kubín, 8. ZŠ Nemocničná Dolný Kubín, 9. ZŠ J. Matúšku Dolný Kubín.
Víťaz postúpil na diecézne kolo v Spišskej Kapitule.
V športových súťažiach dosiahli žiaci vynikajúce výsledky v bežeckom
lyžovaní, biatlone a minifutbale. V regionálnom kole bežeckého lyžovania sa na
popredných miestach umiestnili V. Kytková, A. Majdišová, J. Lonský, J.
Podstrelený, D. Kytková, P. Podstrelený, M. Kuhajda, R. Lonský, H. Lonský, B.
Kuhajda, S. Matis, D. Dibdiaková, L. Podstrelená. Zúčastnili sa Majstrovstiev
Slovenska v bežeckom lyžovaní a do tretieho miesta sa umiestnili A. Majdišová,
J. Podstrelený a J. Lonský. Slovenského pohára v biatlone sa zúčastnili pretekári
J. Podstrelený a J. Lonský. Majstrovstiev SR v biatlone J. Podstrelený, J. Lonský,
P. Podstrelený a A. Lonská. V turnaji katolíckych škôl v minifutbale sa družstvo
chlapcov z CZŠ A. Radlinského umiestnilo na 3. mieste.
ŠSZŠ pri ZŠ A. Radlinského aj cez prázdniny 2004 poriadalo tzv. prázdninové
dvory pre žiakov, ktorých rodičia sa im nemohli venovať, lebo museli pracovať.
Žiaci tu mohli plnohodnotne a bezpečne prežiť čas prázdnin. Denne od 8,30 hod.
do 13,30 navštevovalo školu 45-70 žiakov aj z iných základných škôl v meste
Dolný Kubín, dokonca tu boli deti z Ružomberka, Nitry, Senice, Rabčíc
a Valaskej Dubovej. Veľkej obľube sa tešili pohybové súťaže, výtvarné, hudobné,
logické činnosti pre veľkých i malých. V rámci činnosti ŠSZČ sa uskutočnil aj
letný hudobný tábor v Dlhej nad Oravou a v dňoch 19.-23. júla sa deti učili hrať
na zobcovej flaute. O deti sa starali pedagógovia D. Lakoštíková, A. Lakoštík, S.
Pisarčíková, K. Škvarková a študenti M. Nemček, Z. Škvarková a I. Bridzinská.
Od 18. mája 2004 sa žiaci zo sociálne slabých rodín, ktorých rodičia poberali
dávky v hmotnej núdzi stravovali v školskej jedálni za 1-5 Sk. Títo žiaci dostávali
dotáciu na stravovanie od štátu. Školu navštevovalo 12 detí zo sociálne slabých
rodín, stravovali sa za symbolickú 1 Sk.
Škola mala problémy so strechou, zatekalo do školskej jedálne.
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Gymnázium P. O. Hviezdoslava si pripomenulo 85 rokov existencie. Už päť
rokov si držala 90%-né prijímanie svojich absolventov na vysoké školy.
Gymnázium prijalo 96 prvákov.
Dňa

27.

februára

navštívil

Gymnázium

v Dolnom

Kubíne

minister

spravodlivosti Daniel Lipšic. Stretol sa so študentmi, ktorým odpovedal na otázky
z trestného práva, riešenia celospoločenských známych káuz na Slovensku
i úrovne právnických fakúlt na Slovensku.
V dňoch 13.-15. októbra sa v priestoroch bratislavského PKO konalo 2. Fórum
pedagogiky na tému „Kvalitná výchova a vzdelávanie – kapitál v Európskej únii“
a celoslovenská prehliadka všetkých typov škôl s medzinárodnou účasťou.
Gymnázium P. O. Hviezdoslava z Dolného Kubína v spoločnom stánku
Žilinského samosprávneho kraja pripravilo expozíciu o dejinách školy. Expozícia
ukázala dôležité medzníky vo vývoji školy, úspešných študentov, športovcov
a absolventov pôsobiacich v rôznych sférach spoločenského života a výber
najúspešnejších medzinárodných študentských projektov za ostatné dva roky.
Okrem projektu Európa 2025 išlo o 6 projektov s partnermi z Kanady, USA,
Španielska, Talianska a aktivity k Svetovému summitu škôl v Ženeve. Prezentáciu
dolnokubínskeho gymnázia osobne navštívil minister školstva SR Martin Fronc.
Zaujímal sa o výchovno-vyučovací proces, postup stavebných prác na športovej
hale a vyučovanie cudzích jazykov.
Študenti gymnázia Mária Majchráková a Andrej Havko sa zúčastnili so svojimi
výtvarnými prácami Literárnej súťaže J. Kráľa 2004. Obidvaja získali čestné
uznanie.
V dňoch 25.-31. októbra študenti gymnázia zorganizovali separovaný zber
papiera a plastov v priestoroch školy. Reagovali na výzvu Spoločnosti priateľov
zeme, podľa ktorých 80% odpadu v odpadkových košoch je možné vytriediť
a následne recyklovať alebo kompostovať. Študenti sa zapojili do celoslovenskej
matematickej súťaže MAKS.
Výnimočnou udalosťou bolo stretnutie maturantov Gymnázia v Dolnom Kubíne
po 60 rokoch dňa 2. júna. Z 33 žili 19. Položili vence k soche P. O. Hviezdoslava
i k pamätnej doske spolužiačky Alžbety Csillághyovej, ktorú zastrelili fašisti
počas SNP. Stretnutia sa zúčastnila Alžbetina sestra Magda Boorová.
Absolventov slávnostne prijal primátor mesta na mestskom úrade.
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Študenti Združenej strednej školy služieb a obchodu v DK sa zapájali do
rôznych projektov a súťaží. Dáša Mišovičová sa zapojila do ekonomickej súťaže
Cena Michala Bosáka a svojím projektom Slender – rekondičné cvičenia obsadila
4. miesto. Spracovala ho pod odborným vedením učiteľky aplikovanej ekonómie
Aleny Bekešovej a získala zaujímavú cenu – týždenný pobyt v Moskve.
Združená

stredná

škola

obchodu

a služieb

v spolupráci

s Pedagogicko-

psychologickou poradňou v Dolnom Kubíne pripravila dňa 9. novembra
v dolnokubínskom MsKS podujatie pod názvom Burza stredných škôl. Pre žiakov
a rodičov prichystali profily stredných škôl pôsobiacich na Orave, Liptove
a Turci, na ktorej záujemcovia získali informácie

o študijných a učebných

odboroch učilíšť aj o možnostiach pokračovať v štúdiu na vysokých školách.
Približne 60 študentov po 3. ročníku sa zúčastnilo zahraničnej praxe v Českej
republike, Taliansku a Nemecku. Svoje skúsenosti a zážitky rozprávali študenti na
besede v MsKS dňa 16. novembra.
Na súťaži cvičných firiem v dňoch 23.-24. novembra 2004 v PKO Bratislava
získala firma Student-Tours s.r.o. Dolný Kubín zo ZSŠSO Dolný Kubín I. miesto
za najlepší katalóg a 5. miesto za najlepší stánok.
ZSŠSO v Dolnom Kubíne ponúkala 3-ročné štúdium v odboroch krajčír,
inštalatér, maliar, murár, stolár, kuchár čašník, kaderník, 4-ročné maturitné
štúdium

v odboroch obchodný pracovník, operátor drevárskej a nábytkárskej

výroby, čašník, servírka, kozmetička a 5-ročné maturitné štúdium na hotelovej
akadémii, ktorej absolventi, odborníci v oblasti hotelierstva a gastronómie vedeli
komunikovať v dvoch cudzích jazykoch. Po vykonaní maturitnej skúšky sa
absolventi mohli hlásiť na vysokú školu. Perspektíva absolventov ZSŠSO je
dobrá, lebo zameranie jednotlivých odborov sa vzťahuje na sféru služieb
a obchodu. K tomu je zameraný trend tejto školy a to zapájaním sa do rôznych
europrojektov a vykonávaním študijnej stáže v zahraničí. Odbornú prax
vykonávajú v zariadeniach školy, ale i v zariadeniach súkromnej podnikateľskej
sféry.
Študenti ZSŠSO Dolný Kubín sa zapojili do XXI. ročníka súťaže stredných škôl
ZENIT v odboroch elektrotechnika a strojárstvo. Cieľom súťaže ZENIT je
motivácia žiakov k štúdiu odborných predmetov, k rozvíjaniu schopností,
zručností a poznatkov v danom odbore, k spájaniu teórie s praxou nenásilnou
formou, tiež k príprave žiakov pre reálny život. Súťaž bola vlastne špeciálnou
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praxou. Úspešnými vo svojej kategórií boli Ľubomír Lehotský (3. miesto) a Lukáš
Miklušák (2. miesto).
V sobotu 16. októbra sa uskutočnilo slávnostné skladanie imatrikulačného
sľubu študentov I. ročníka ružomberskej Katolíckej univerzity na Pedagogickej
fakulte, katedre štátnej správy, ktorej detašované pracovisko bolo zriadené
v Dolnom Kubíne. Imatrikulačnej slávnosti sa zúčastnil prorektor Katolíckej
univerzity Ľubomír Stanček, dekan PF KU Amantius Akimjak, primátor mesta
Ľubomír Bláha a zástupcovia štátnej správy. Slávnosť sa týkala 129 študentov
KU, ktorí svoj imatrikulačný sľub potvrdili podpisom a prísahou na Písmo sväté
a žezlo univerzity. Katedra štátnej správy rozšírila učebné odbory, ktoré si
vyžaduje každodenný život. Medzi ne patrí príprava

odborníkov pre výkon

štátnej správy a potreby regiónov.
Obchodná akadémia (OA) v Dolnom Kubíne

mala nového riaditeľa Ing.

Karola Kmošku, zástupkyňami boli Mgr. Anna Britvíková a Ing. Alena Zelinová.
Škola prijala 120 prvákov. 4-ročný študijný odbor na OA pre absolventov ZŠ
vychovával kvalifikovaných pracovníkov pre ekonomické činnosti spojené so
získavaním a spracúvaním informácií z rôznych oblastí činnosti podniku,
marketingu, manažmentu, personalistiky, vo vedení administratívy, účtovníctva
a finančného hospodárenia. Škola mala 468 študentov v 15 triedach a triednymi
učiteľmi boli Jaroslav Šulek, Ladislav Kakačka, Eva Mešková, Róbert Moravčík,
Jozef Pátek, Peter Manco, Hana Šutvajová, Dagmar Vicáňová, Jana Andrisová,
Jana Hečková, Danka Bencúrová, Milada Adamcová, Eva Zajacová, Vilma
Janotíková, Eva Klocoková. Na OA bolo dvojročné pomaturitné štúdium so
zameraním na daňové služby od školského roku 2001/2002. V tomto roku vyšlo
prvých 14 absolventov odboru daňové služby. V dvoch triedach sa vyučovalo 35
žiakov, triednymi učiteľmi boli Mária Kampová a Marta Bennárová. Vyššie
odborné štúdium sociálno-právne trojročné malo tri triedy s počtom žiakov 79,
triednymi učiteľmi boli Anna Britvíková, Marina Krivušová a Zdenka Maťková.
OA navštevovalo celkom 582 študentov.
OA v Dolnom Kubíne vydávala „Ročenku Obchodnej akadémie“ pod
vedením učiteľky Juráškovej. V roku 2004 sa konal na škole 5. ročník
Memoriálu Alexandra Dudáka vo futbale. Medzi najlepších hráčov OA patrili J.
Pátek, R. Moravčík, M. Duraj, P. Manco, I. Holl, M. Batuna, M. Bobrík, R.
Babinský a J. Jonák.

OA bola zapojená do projektu Infovek. Letnej školy
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Infoveku sa zúčastnili učitelia František Bednár a Milan Duraj. Študenti sa
zapojili do 11. ročníka celoslovenského matematického seminára MAKS.
OA v Dolnom Kubíne sa zapojila do projektu Simgame, ktorý bol zameraný
na zvýšenie kvality odborného vzdelávania v sociálnych a podnikateľských
vedomostiach a predovšetkým v oblasti posilnenia podnikateľského myslenia
a konania. V rámci projektu sa pripravovali materiály, ktoré sa budú využívať
v celej EÚ. Ing. Blanka Prčová z Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne sa
zapojila do projektu ekonomické simulácie Simgame.
Dňa 16. novembra sa konal Deň otvorených dverí pre záujemcov študovať na
OA v Dolnom Kubíne. Školu navštívili deviataci z rôznych dedín Oravy. Zatiaľ
prejavilo záujem o štúdium 170 deviatakov. Pozreli si odborné učebne –
jazykovú, počítačovú a administratívnu, projekty, do ktorých sú študenti školy
zapojení, priestory cvičnej firmy, kde sa vyučovalo, ako úspešne podnikať.
Organizátori pripravili pedagógom a výchovným poradcom odborný seminár.
Študentka Obchodnej akadémie Tatiana Krčméryová (výška 178 cm
s mierami 91-62-90 cm) sa zúčastnila súťaže MISS Slovenska 2004,
organizovanej Produkčným domom Forza, agentúrou Oklamčák a TV Markíza.
Okrem vicemiss (2., za Máriou Sándorovou) pre rok 2004 sa stala aj Miss
internet, Miss press i Miss sympatia.
Stredná zdravotná škola v Dolnom Kubíne prijala do dvoch prvých ročníkov
68 žiačok, záujem o štúdium na tejto škole malo 87 uchádzačov. Riaditeľkou bola
Margita Koklesová. 253 študentov školy boli členmi Spolku červeného kríža.
Dolnokubínske základné i stredné školy sa zapájali do rôznych aktivít. Jednou
z nich bola zbierková činnosť na pomoc tzv. Panáčik pre Afganistan, ktoré
poriadalo občianske združenie „Človek v ohrození“. Do tejto sa zapojili ZŠ J.
Matúšku, Gymnázium v Dolnom Kubíne a OA v Dolnom Kubíne.
Okresné osvetové stredisko už niekoľko rokov poriadalo pre žiakov základných
a stredných škôl Oravskú astronomickú vedomostnú súťaž pod názvom „Čo vieš
o hviezdach?“ Zúčastnilo sa 38 žiakov z 13 škôl z regiónu Orava. V I. kategórii si
dobre počínali Juraj Šimek z Gymnázia v Dolnom Kubíne (2. miesto) a Pavol
Šatava zo ZŠ Nemocničnej (3. miesto), v II. a III. kategórii sa Dolnokubínčania
neumiestnili na popredných miestach. Súťaž sa konala na ZŠ Nemocničnej
a súčasťou podujatia bola aj výstava „Vesmír očami detí“ v čitárni ZŠ.
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Do literárneho projektu pod názvom „Spisovatelia môjho regiónu“ sa zapojili
dve dolnokubínske školy. Pod vedením učiteľa Romana Matejova ôsmaci zo ZŠ
Janka Matúšku K. Sotoniaková spracovala M. Kukučína, M. Huba a M. Žilík
spracovali T. H. Florina a L. Kozoňová s M. Potočanovou spracovali M. Figuli.
Na ZŠ Kňažia

deviataci Zdenka Lomázová, Ľubica Halamčeková a Iveta

Dvořáková pod vedením učiteľa Martina Kysela spracovali spisovateľov Oravy.
Aj niektorí dolnokubínski učitelia literárne tvorili a posielali svoje príspevky do
súťaží. Mgr. M. Kyselová zo ZŠ Kňažia napísala hry „Oheň, voda, bomba“,
„Brettbal“ a „Mačka a myš“, RNDr. V. Chrenščová zo ZŠ Kňažia napísala hry
„Mravce v lese“, a „Rybka v sieti“.
Školy vydávali školské časopisy. Hotelová akadémia pod názvom „“Čierne na
bielom“, ZŠ J. Matúšku „Kohútik“, ZŠ Hattalová „Ihla“, ZŠ A. Radlinského
„Srdiečko“, Gymnázium „Mladosť“, Stredná zdravotná škola „Uzlík“, OA
Ročenku.. Združenie pre demokraciu vo vzdelávaní v Dolnom Kubíne vydávalo
časopis „Orava-Journal“. Učiteľ ZŠ J. Matúšku Roman Matejov vydával školské
fotonoviny. Zachytávali dianie v škole, kultúrne a športové podujatia i návštevy
významných osobností na škole.
Učiteľky materských škôl z Bysterca na Deň detí pripravili deťom dobrodružnú
cestu rozprávkovým lesom na Kuzmínove.
Oravská knižnica v Dolnom Kubíne v rámci podujatia Dní detskej radosti
vyhlásila súťaž pre školské časopisy základných škôl na Orave. Cieľom súťaže
bolo zistiť, či žiaci majú záujem tvoriť a písať, zároveň im umožniť predstaviť sa
verejnosti aj mimo svojho okolia. Odborná porota v zložení Jozef Kaščák (učiteľ
slovenského jazyka a literatúry na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava), Erika Jurákova
(redaktorka novín Orava), Juraj Lukáč (grafik novín Orava) a Miriam Kazimírová
(knihovníčka) si všímali obsahovú stránku časopisov, vlastnú tvorbu žiakov a ich
pohľad na dianie okolo seba. Do súťaže sa prihlásilo 10 ZŠ, z Dolného Kubína ZŠ
Hattalu, ZŠ J. Matúšku a CZŠ A. Radlinského. Prvé miesto získal časopis OKEY
zo ZŠ Zákamenného.
Deti základných škôl, materských škôl a špeciálnych škôl v Dolnom Kubíne
dostali k polročnému vysvedčeniu aj darčeky z Nemecka od jednej sociálnej
agentúry. V balíčkoch našli cukríky, legá, ponožky, menčestráky, zubné kefky
a pasty atď. Na Oravu poslali 4000 balíčkov.
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Dňa 22. mája 2004 sa konala súťaž požiarnych družstiev žiakov v Dolnom
Kubíne. Z dolnokubínskych žiakov sa na 3. mieste umiestnilo družstvo dievčat zo
Záskalia.
Stredné odborné učilište Kňažia je moderné vzdelávacie a školiace centrum
pre komplexnú výučbu žiakov pre oblasť strojárstva a služieb.

Štvor-ročné

študijné odbory s výučným listom a maturitou sa študovali v odboroch mechanik
strojov a zariadení, mechanik nastavovač pre obrábacie stroje a linky a operátor
ekologických zariadení. Troj-ročné učebné odbory končiace výučným listom
ponúkala v odboroch mechanik opravár pre cestné motorové vozidlá, klampiar
pre strojársku výrobu, nástrojár, cukrár, krajčírka pre dámske odevy. Žiaci
strojárskych profesií absolvovali aj zváračský kurz Z-M1, Z-G1 a Z-E1. Po
ukončení tretieho ročníka absolventi učebných odborov mohli pokračovať
v nadstavbovom štúdiu s možnosťou získať maturitu. SOU poskytuje svojim
žiakom komplexnú výučbu vo všetkých odboroch vo vlastných dielňach
s možnosťou ubytovania, stravovania a využívania telocvične, športového areálu,
tenisových kurtov a pod. Pre občanov mesta Dolný Kubín a Oravy SOU
poskytovalo

autoopravárenské

práce,

zváračské

kurzy,

výrobu

rôznych

strojárskych výrobkov sústružením, frézovaním, brúsením, zváraním, vrátane
odborného

poradenstva

a výrobu

cukrárskych

výrobkov

pre

rodinné

a spoločenské podujatia.
V dňoch 3.-10. februára a 4.-5. februára SOU pozývalo občanov na Týždeň
otvorených dverí pre všetky študijné a učebné odbory. Zároveň usporiadalo
v dielňach praktického vyučovania výstavku prác žiakov profesie cukrár
s ochutnávkou.
Od 1. septembra 2004 sa SOU Kňažia zlúčilo s SOU poľnohospodárskym
a Dievčenskou školou v Oravskom Podzámku. Nová škola s 500 žiakmi sídlila
v Kňažej, riaditeľom bol Jozef Mihalko. V Kňažej pribudlo 8 nových učební a do
konca roku 2004 pripravili aj priestory pre odborný výcvik.
Stredné odborné učilište súkromné Dolný Kubín ponúkalo učenie
v odboroch stolár, kozmetička, kaderník, mechanik opravár pre cestné motorové
vozidlá, opravár drevárskej výroby, murár, pestovateľ pre ovocinárstvo
a včelárstvo. Novým odborom bolo 4-ročné štúdium

kozmetička, vizážistka

a končilo výučným listom a maturitou. 3-ročné učebné odbory inštalatér, kuchár,
čašník, nástrojár končili výučným listom. Nadstavbové štúdium bolo možné
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v odboroch nábytkárska výroba – stolárstvo a prevádzka obchodu – vnútorný
obchod. Mesačný poplatok za štúdium na SOU bol 800 Sk.
Študenti Trnavskej univerzity Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce –
detašovaného pracoviska v Dolnom Kubíne a Pedagogickej fakulty pri Katolíckej
univerzite bývali na internáte Obchodnej akadémie. Od 1. septembra študenti
platili školné od 3650 Sk podľa sociálnych pomerov.
Súkromná združená stredná škola v Dolnom Kubíne bola otvorená
v septembri 2004 v zrekonštruovanej budove bývalého kožného oddelenia NsP
v Starom meste. Zriaďovateľkou bola Ing. Alena Hrivnáková, skúsená
pedagogička. Prijímačky sa nerobili formou skúšky ale na základe osobného
pohovoru, prijatí žiaci platili školné. Študovali sa tri odbory – Škola podnikania,
Potravinárstvo a Životné prostredie, končilo sa maturitnou skúškou. Zárukou
kvality školy a výučby boli odborní externí spolupracovníci ako riaditeľ
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, riaditeľ veterinárnej a potravinovej
správy a pod.
V Dolnom Kubíne boli tri základné umelecké školy: ZUŠ Ivana Ballu, ZUŠ
Petra Michala Bohúňa a Súkromná základná umelecká škola Jánoš.
Súkromná ZUŠ Jánoš bola otvorená v našom meste v septembri, verejnosti sa
predstavila otváracím koncertom dňa 15. septembra 2004. Táto škola pôsobila aj
v Ružomberku a Námestove. Mala štyri odbory – hudobný, tanečný, výtvarný
a literárno-dramatický. V Dolnom Kubíne vyučovali v hudobnom odbore: Jana
Greššová hru na klavír a spev, Mária Babicová hru na akordeóne, Anna Jánošová
hru na gitare, Tomáš Gáll na bicích nástrojoch a Dušana Podskubová na zobcovej
flaute. Ingrid Bruncková je vedúca tanečného odboru, riaditeľkou dolnokubínskej
pobočky ZUŠ Jánoš a členkou správnej rady Slovenského zväzu moderného
tanca. V tanečnom odbore vyučovali aj Jana Greššová, zakladateľka Tanečného
štúdia v Dolnom Kubíne (180 členov) a Kamila Drengubiaková, ktorá je členkou
folklórneho súboru Rosička, rosa v Dolnom Kubíne. Jana Greššová so svojimi
súbormi sa zúčastnila súťaže „Tanečný Kubín 2004“, kde získali dvakrát 2.
miesto a jedenkrát 1. miesto. So svojimi žiakmi sa zúčastňovala každoročne
súťaží Dancerose a Trebidance. Kamila Drengubiaková sa špecializovala na
folklórny tanec.
Dňa 15. decembra privítali sviatky zimy deti Súkromnej ZUŠ Jánoš v Dolnom
Kubíne. Pre rodičov, priateľov a verejnosť pripravili Vianočný koncert v MsKS,
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v ktorom účinkovalo 80 detí. Celý program sa niesol v znamení štyroch ročných
období, súbory tancovali, spievali a hrali. Celú slávnosť ukončila pani Zima a jej
najmenší pomocníci – snehové vločky.
ZUŠ Ivana Ballu mala 21 pedagogických zamestnancov, 3 nepedagogických
zamestnancov, 785 žiakov, riaditeľom bol Karol Hromádka. Škola bola
umiestnená v troch budovách na Bysterci a v Starom meste pri reštaurácii
Radnica, v meste pôsobila 12 rokov.
V dňoch 25.-28. mája sa v Dolnom Kubíne a Nižnej uskutočnil X. ročník
celoslovenského hudobného festivalu Ivana Ballu (FIB). Zúčastnili sa ho
interpreti nielen zo Slovenska, ale i z Rakúska, Poľska, Ruska a Českej republiky.
Odborná porota, ktorej členom bol aj koncertný umelec Gabriel Guillen
z Venezuely, rozhodovala v troch súťažiach s nasledovnými názvami: Klavírna
Orava, Mladí gitaristi, Husľové talenty. V prvej súťažili žiaci umeleckých škôl,
z ktorých hlavnú cenu získala Mária Hočová zo ZUŠ Martin. Zo súťaže Mladých
gitaristov vzišla z kategórie žiakov ZUŠ víťazne Mária Tóthová zo ZUŠ Žiar nad
Hronom. V skupine študentov vysokých škôl a konzervatórií sa stal celkovým
víťazom Matej Freml z konzervatória v Pardubiciach. V súťaži Husľové talenty si
víťazstvo odniesla Mária Matisová (laureátka súťaže) zo ZUŠ P. M. Bohúňa
v Dolnom Kubíne. Zo ZUŠ Ivana Ballu sa v prvej päťke súťaže Mladí gitaristi
umiestnili: Michaela Sopúchová (2. miesto), Stanislava Koutná (2.), Jana
Krajčovičová (3.) a Roman Bukový (5.).
Súčasťou FIB bola výstava gitár a špeciálnych puzdier pre hudobné nástroje
v priestoroch Domčeka CVČ. Svoje výrobky tu vystavovali aj známi českí
výrobcovia Ján Schneider a Jiří Bednář. V Schneiderovskej rodine gitary vyrába
už piata generácia a ich gitary poznajú hudobníci pod názvom schneiderovky.
Na 8. ročníku medzinárodnej umeleckej súťaže pre deti a mládež v rumunskom
Giurgiu získali žiaci ZUŠ I. Ballu v Dolnom Kubíne 6 medailí. Tatiana Jančová
dostala ocenenie za grafiku, Kristína Bódiová a Patrik Hrabala si odniesli medaily
za maľbu a cena za kombinovanú techniku patrí Petre Labanovej, Michalovi
Kuderavému a Ivane Maťkovej. Žiaci ZUŠ boli úspešní aj na výtvarnej súťaži
Farby Európy, organizovanej Zastúpením Európskej komisie v SR. Kristína
Madunická a Marta Pudišová dostali za kolekciu kresieb „Detské hry“ čestné
uznanie. Ich dielka boli vystavené od 2. do 16. júna v Galérii Bibiana
v Bratislave.
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Najmladší žiaci výtvarného odboru ZUŠ Ivana Ballu v Dolnom Kubíne sa dobre
umiestnili na prestížnej súťaži Child Art Days, kde bolo posudzovaných okolo 90
tisíc prác z celého sveta. Medzi medailovými prácami boli dielka Martina
Čižmára a Kláry Janigovej. Úspešne si počínali aj vo Fínsku. Spomedzi 12 tisíc
prác z 32 krajín sveta sa držiteľkou medailového umiestnenia stala 6-ročná Danka
Domiňáková. Ďalšími ocenenými boli žiaci Martin Bernaťák, Alexandra
Babjaková, Marcela Rumlová, Juraj Janák, Nina Ilčíková a Veronika Mudroňová.
Na V. ročníku súťaže výtvarnej tvorivosti mládeže detí predškolských zariadení
v Dunajskej Strede odborná porota posúdila 1722 prác a ocenila 37 detských
dielok. ZUŠ I. Ballu sa stala najúspešnejšou školou na Slovensku, keď získala 4
ceny. Zaslúžili sa o ne: Natália Benková, Gabriela Nehajová, Eliška Zrnčíková
a Edita Včelková.
ZUŠ I. Ballu v spolupráci s občianskym združením Inšpirácie usporiadala dňa 4.
novembra predajnú výstavu dolnokubínskych výtvarníkov, medzi nimi napríklad
Jána Sušku s jeho povestnými zasnene tlmenými pastelmi a akvarelmi, Janu
Široňovú

(keramické reliéfy), Janu Barťákovú (tlačené diela), Janku

Hromádkovú (textilné koláže) a ďaších. Hosťom večera bol akademický maliar
Ondrej Ivan, vystavoval olejomaľby. Úvodné slovo vernisáže predniesol Daniel
Mareček, zástupca riaditeľa ZUŠ I. Ballu a podujatie spestrilo vystúpenie
gitaristov ZUŠ pod vedením Kláry Hromádkovej.
Tesne pred Vianocami ZUŠ I. Ballu pripravila pre verejnosť podujatie
„Vianočné stretnutie žiakov a rodičov“ v divadelnej sále MsKS, na ktorom
vystúpili hudobníci i 17 žiakov literárno-dramatického odboru. Režisérom
podujatia bol Roman Večerek. Počas vianočného koncertu riaditeľ ZUŠ Karol
Hromádka obdaroval najúspešnejších žiakov, ktorí reprezentovali školu doma
i v zahraničí, malými darčekmi.
Hudobná skupina PYTAGOROVA VETA pri ZUŠ I. Ballu hrala vlastnú
rockovú hudbu. V decembri 2004 vyhrala súťaž Zlatý štít Liptova do 16 rokov.
ZUŠ P. M. Bohúňa si pripomenula 45 rokov činnosti. V ostatných piatich
rokoch pod vedením riaditeľa Leonarda Vajduláka dosahuje vynikajúce výsledky.
ZUŠ prezentuje svoju prácu v meste, regióne ale aj za hranicami Slovenska.
Na podujatí Detská interpretačná súťaž Jána Cikkera v Banskej Bystrici
reprezentovali žiaci akordeónového oddelenia v sólových kategóriách

- v II.

kategórii (12-14-roční) Veronika Laššáková (uč. Adriana Chomisteková), ako aj
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Eva Bielová a vo IV. kat. (16-18-roční) Kvetoslava Balková, obidve z triedy
Viery Vrtichovej. Súťaž bola dvojkolová, veľmi náročná, preto potešil postup
dvoch dievčat do druhého kola, v ktorom K. Balková získala v silnej konkurencii
1. miesto Cenu za interpretáciu skladby slovenského autora a E. Bielová
strieborné pásmo. Žiaci súťažili aj v komornej hre, ktorej sa zúčastnili dve
kvartetá – v II. kategórii (12-15 roční) kvarteto Junior (Eva Bielová, Eva
Remková, Bohumír Bušo, Lenka Baranovičová) a v III. kategórii (16-18- roční)
kvarteto Piecere (Katarína Balková, Miroslava Balková, Katarína Grofčíková,
Veronika Remková). Obe kvarteta sú z triedy Viery Vrtichovej. V dňoch 5.-7.
mája 2004 sa uskutočnila ďalšia, tentokrát medzinárodná súťaž v Tvrdošíne pod
názvom Koncertný akordeón. ZUŠ P. M. Bohúňa zastupovali žiaci z tried
Adriany Chomistekovej – Iveta Pavlovčíková, Veronika Laššáková a Andrea
Bombová, ktorá hoci bola na súťaži prvýkrát v najmladšej kategórii zvíťazila.
V II. kat. (do 15 rokov) získala zlatú medailu Eva Bielová a striebornú Veronika
Laššáková. V III. kategórii sa v striebornom pásme umiestnili Kvetoslava
a Miroslava Balkové z triedy Viery Vrtichovej. Eva Bielová a Veronika
Laššáková získali aj ceny za interpretáciu.
Vynikajúci akordeónový súbor AMANDOLO sa zúčastnil v dňoch 10.-13. júna
2004 VIII. ročníka International World Music Festival v rakúskom Innsbrucku.
Zúčastnilo sa ho 10 tisíc účastníkov zo 16 krajín sveta. Súťažilo sa v 18
kategóriách. V kategórii mládežníckych orchestrov I. miesto získal súbor
Amandolo. Súťažil so skladbami Slavónska Rapsódia a Cuban Dance. Vynikajúci
výkon podali dirigentka Viera Vrtichová, koncertmajsterka Kvetka Balková,
klaviristka Beáta Marettová, perkusionista Michal Paluga a ďalší.
V dňoch 14.-22. júla sa uskutočnil III. ročník majstrovských kurzov pod
názvom MUSICA ARVENSIS. Zakladateľom a riaditeľom podujatia je Leonard
Vajdulák. Tohtoročného podujatia sa zúčastnilo 40 záujemcov z celého sveta.
V dňoch 14.-22. júla 2004 sa konal III. ročník Majstrovských kurzov Musica
Arvensis v ZUŠ P. M. Bohúňa. V každej triede sa ozývali hudobné nástroje.
Mladí, talentovaní hudobníci cvičili pod vedením skúsených pedagógov zo
Slovenska i zo zahraničia. Tohto medzinárodného podujatia sa zúčastnilo 30
študentov rôznej vekovej kategórie z Českej republiky, Maďarska, Bulharska,
Nemecka, Turecka, Slovenska a Číny. Vyvrcholením koncertnej činnosti bol
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koncert v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v Bratislave, na ktorom dostali
možnosť predstaviť svoje umenie najlepší frekventanti kurzov.
Folklóristi ZUŠ P. M. Bohúňa a detský folklórny súbor Trnka sa na pozvanie
zúčastnili I. Medzinárodného folklórneho festivalu z celej Európy v Prahe. Boli
jediní účastníci festivalu zo Slovenska. Na festival boli pozvaní na základe
výsledkov, ktoré dosiahli v roku 2001 na podujatí Pražské Vánoce, kde zvíťazili
v dvoch kategóriách.
Oslavy 45. výročia založenia ZUŠ sa konali v dňoch 15.-19. júna nasledovnými
koncertmi: akordeónový recitál Borisa Lenku a kvarteta Piacare na nádvorí
Oravskej galérie, husľový recitál Evy Janigovej a Daniela Turčinu na nádvorí
Oravskej galérie, komorný koncert Hudobnej školy z rakúskeho Braunau, jazzový
koncert Hudobnej školy z Braunau v Avion klube a slávnostný galakoncert
v MsKS, na ktorom účinkovali žiaci a učitelia ZUŠ a hudobných škôl
z Limanovej a Braunau.
Žiaci ZUŠ dosiahli takú umeleckú úroveň, že spolupracujú na koncertných
pódiách s renomovanými hudobnými telesami ako sú Slovenská filharmónia
v Bratislave, Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Štátny komorný
orchester v Žiline, Moyzesovo kvarteto pri Slovenskej filharmónii. ZUŠ
navštevovalo 626 žiakov.
V polovici októbra 2004 Banskobystrická Univerzita Mateja Bela otvorila
v Dolnom Kubíne Univerzitu tretieho veku (UTV). Zápis sa uskutočnil dňa 22.
septembra popoludní v 9. B triede ZŠ Janka Matúšku. Prišlo 85 záujemcov.
Štúdium je trojročné, organizované formou poldenných stretnutí raz za dva
týždne. Začínalo imatrikuláciou a končilo odovzdaním diplomu a promóciou. Pre
študujúcich, ktorí po skončení 3. ročníka mali záujem ďalej sa vzdelávať, UTV
ponúkala nadstavbové alebo rozšírené štúdium. Záujemcovia sa mohli prihlásiť na
študijné odbory:

informačné a komunikačné

technológie,

právo,

výživa

a netradičné formy medicíny, filozofia a výtvarné umenie, naturálna medicína –
fytoterapia, naturálna medicína – homeopatia, spoločenský s diplomatický
protokol, záhradníctvo – zeleninárstvo, ovocinárstvo, okrasné záhradníctvo,
zdravý spôsob života v staršom veku, psychológia, cestovný ruch, anglický jazyk.
Najväčší záujem bol o netradičné formy medicíny a výživu (31 ľudí) i právo (31
ľudí), ale otvorilo sa aj štúdium informačných a telekomunikačných technológii
(23 ľudí) a anglického jazyka. O psychológiu malo záujem len 10 ľudí, preto tento
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odbor neotvorili. Vyučovalo sa každý druhý týždeň dva dni popoludní na ZŠ
Janka Matúšku. V prvom ročníku sa plánovalo 14 stretnutí, 7 v zimnom semestri
a 7 v letnom semestri.
Akadémia vzdelávania v Dolnom Kubíne ponúkala záujemcom kurzy
a školenia. Išlo o jazykové kurzy, kurz bezpečnosti práce, účtovníctva, výpočtovej
techniky, odbornej správy záznamov, pracovného práva, sprievodcu v cestovnom
ruchu, špeditéra, sociálneho poistenia, vodičov motorových vozíkov, technikov
požiarnej

ochrany,

odbornej

spôsobilosti

elektrotechnikov,

vizážistky

a koloristky, kuchár-čašník.
Akadémia fyzického vzdelávania v Ollerupe v Dánsku ponúkla štúdium pre
dvoch mladých ľudí z Dolného Kubína v termínoch 8/2004-12/2004 a 8/20046/2005. Súčasťou výučby bol anglický jazyk. Náklady na pobyt (školné, stravu
a ubytovanie) hradila dánska vláda.
Domček – Centrum voľného času Dolný Kubín pracoval v nových
priestoroch, bývalej MŠ na ul. Obrancov mieru pod vedením riaditeľa PaedDr.
Jána Pečeňáka. Mal 21 zamestnancov na úsekoch: kultúrno-spoločenskom,
telovýchovy, športu, turistiky, prírodovedy, techniky, ekológie, pre prácu
s mládežou, ZOO klubu, Street klubu, ubytovne Zuzka a hospodárskoprevádzkovom. Domček navštevovalo počas roka 937 detí.
Medzi záujmové útvary (84) patrili: Tanečné štúdio (balet, mažoretky, moderný
tanec, škola Break Dance), klub filatelistov, klub matematiky, klub žurnalistov,
klub dievčat, klub Kamóro, automodelári, železniční modelári, leteckí modelári,
výtvarný krúžok, bábkoherecký, krúžok práce s hlinou, drotárstvo, volejbal,
strelecký krúžok, plavecký, basketbal dievčat, posilovňa, aerobic, joga, vodná
turistika, klub informatiky, počítačové kurzy pre nezamestnaných, dôchodcov,
Rómov, pokročilých, Internet klub, krúžok anglického jazyka, Hip Hop klub,
Strange tanečná skupina, informačné centrum mladých INFOdomček. V ZOO
klube pracoval chovateľský krúžok pre žiakov 1.-4. roč., ktorí sa tu naučili chovať
škrečky, morské prasiatka, zajace, činčily, papagáje, akváriové rybky, leguány,
korytnačky a chameleóny. Pre žiakov 5.-9. roč. sa v krúžkoch vyučovali poznatky
o chove exotického vtáctva (papagáje), hlodavcov, ďalej tu pôsobili krúžky
rybársky a akvaristicko-teraristicky. Ubytovňa Zuzka bola zriadená v areáli ZŠ
Brezovec s kapacitou 45 miest.
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Dňa 28. januára CVČ Domček pripravil pre žiakov 7.-9. ročníkov ZŠ M.
Kukučína koncert britskej kapely Heavenś Shore. Cieľom podujatia bolo
prostredníctvom rockových skladieb a pútavého rozprávania osloviť žiakov
v problematike drogovej prevencie. Podujatie sa stretlo s pozitívnym ohlasom,
ponúklo žiakom nevtieravý a veku prístupný pohľad na drogovú problematiku.
Všetkých prítomných zaujali skladby a rozprávanie mladých hudobníkov o ich
skúsenostiach s drogami. Prítomných upútala aj pantomimická scénka, v ktorej
jeden z hudobníkov prezentoval situáciu mladého muža pod vplyvom drog.
Okresné veliteľstvo Hasičského a záchranného zboru (OVHaZZ) v Dolnom
Kubíne v spolupráci s Domčekom CVČ v marci 2004 vyhlásilo okresné kolo
výtvarnej súťaže na témy: Činnosť hasičov očami detí, Deň hasičov a ich patrón
sv. Florián. Súťažilo sa v 4 vekových kategóriách. Do okresného kola súťaže sa
prihlásilo 178 výtvarných prác, úroveň bola dobrá. Práce boli vystavené v dňoch
1.-20. mája

v Domčeku CVČ. V jednotlivých kategóriách sa na popredných

miestach umiestnili z Dolného Kubína Ivanka Maceková z MŠ XIII (2. miesto),
Milena Trabalíková zo ZŠ Hattalova (3. miesto), Dávid Saxun zo ZUŠ P. M.
Bohúňa (1.), Paula Halašová zo ZUŠ P. M. Bohúňa (2.), Janka Borončová zo
ZUŠ P. M. Bohúňa (3.) a v kolektívnej práci zvíťazili deti z MŠ V. Dolný Kubín
Lenka Hrubjaková, Ivanka Bírová, Natálka Plutinská, Maťka Marušincová
a Milka Kutlíková. Práce víťazov postúpili do krajského kola výtvarnej súťaže.
Dňa 7. mája pripravil Domček CVČ v spolupráci s MsKS krajskú súťažnú
prehliadku moderného tanca pod názvom „Tanečný Kubín“ o cenu primátora
mesta Dolný Kubín.
Domček CVČ a tanečné štúdio Fresh usporiadali dňa 25. apríla okresné kolo
súťaže Tanečný Kubín 2004. Do súťaže sa prihlásilo 15 tanečných skupín
z rôznych dolnokubínskych základných škôl. Diváci videli širokú škálu tanečných
choreografií, medzi ktorými nechýbal aerobic, moderný a country tanec. V I.
kategórii víťazom bola skupina Tik Tak s choreografiou Roztlieskavačky, 2.
skupina Catyes a 3. skupina Minifresh. V II. kat. 1. miesto získala skupina OK, 2.
skupina YES a tretie nebolo udelené. Víťazné tanečné skupiny postúpili

do

krajského kola súťaže.
Dňa 7. mája pripravil Domček CVČ jedinečné podujatie v Žilinskom kraji –
tanečnú súťaž pre 186 detí z Dolného Kubína, Tvrdošína, Námestova, Čadce a
Liptovského Mikuláša. Jednalo sa o krajské kolo súťaže Tanečný Kubín. Na
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popredných miestach sa umiestnili dolnokubínske tanečné súbory TIK-TAK (2.)
a FRESH súbor O.K. (3.).
Deň detí dňa 4. júna v Dolnom Kubíne sa niesol v spolupráci Policajného,
Hasičského a záchranného zboru s Domčekom CVČ. Pripravili pre deti
zaujímavé podujatia na námestí Slobody.
Koncom roku organizoval Domček pre deti MŠ a žiakov ZŠ koncoročné výlety
podľa výberu napr. do Bojníc, Kremnice, Banskej Štiavnice, Oravíc,
Demänovskej jaskyne atď.
Cez školské prázdniny poriadal Domček letné tábory týždňové alebo 10-dňové:
letný tábor mladých šikovníčkov, letný tábor Patince, LT Tvorivá dielňa – Húšť
v Dlhej nad Oravou, LT Balaton I.-II., prímestský letný tábor.
Domček CVČ dňa 22. decembra uskutočnil pre rómske deti z Ťatliakovej ulice
podujatie pod názvom „Kamóro Vianoce v Domčeku“. Posedenie pri vianočnom
stromčeku s rozdávaním darčekov, programom a diskotékou na záver pripravili
deti z rómskeho klubu Kamóro, ktorý v centre pracoval od septembra roku 2003.
Pri príprave a realizácii celého projektu deťom pomáhali vedúce záujmových
útvarov Katarína Tomáňová a Jana Tarabová a členovia Hip hop klubu a Internet
klubu. Akcie sa zúčastnilo 42 detí od 12

rokov a osemnásť rodičov

a mládežníkov. Podujatie sa uskutočnilo vďaka programu “Darujte Vianoce
Konta Orange, n.f.“.

KULTÚRA
Na území mesta Dolný Kubín pôsobilo v kultúre 50 subjektov profesionálne,
ochotnícky i alternatívne. Medzi ne patrili Oravská galéria (riediteľka PhDr. Eva
Luptáková), Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava (PaedDr. Jagnešáková),
Oravská knižnica

A. Habovštiaka (PhDr. Milan Gonda), Oravské osvetové

stredisko (Mgr. Miroslav Žabenský), Štátny archív (PhDr. Soňa Maťugová),
Mestské kultúrne stredisko (Ing. Stieranka), Centrum voľného času Domček
(PeadDr. Ján Pečeňák), Infoštúdio mesta Dolný Kubín (PhDr. Branislav
Kaššovic), ZUŠ P. M. Bohúňa (Mgr. Leonard Vajdulák), ZUŠ Ivana Ballu (Karol
Hromádka), ZUŠ Jánoš, 6 základných škôl, 8 materských škôl, občianske
združenie (OZ) Inšpirácie (Mgr. Marček), OZ Diverzita (Ing. Baňas), OZ
Agentúra Fórum života (M. S. Líška), OZ Homo erectus, FK 23 (Ing. Bartoška),
OZ Agentúra 4 art (p. Jančo), spevácka folklórna skupina Orava (PhDr. Dušan
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Krška), FS Kubínčan, FS Trnka, hudobná skupina (HS) Oravia , HS Idea, HS
Power, HS, HS Totem, HS Pytagorova teta, hudobno-tanečná skupina
Valentine´s, tanečná skupina Žihadlá, Black gang, folková skupina Solares,
folková skupina Nota bene, pravidelná hudobná produkcia Novák – Penzión, Par
Avion klub (Róbert Gonos), Horizont klub (Emil Kodrík), Orfeo klub – Tami
(Milan Hnilica), Combo pub (Eva Žúborová) a Ilúzia club (Martin Burgár).
Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne malo 13 zamestnancov, z toho 3
pracovali v kine. Činnosť vyvíjali na úsekoch kultúrno-výchovnej činnosti,
mimoškolského vzdelávania, kurzov, propagácie, súborov záujmovo-umeleckej
činnosti a krúžkov. V MsKS sa v priebehu roka 2004 konali: 6 divadelných
predstavení, muzikálov, estrád, 9 detských divadelných predstavení a školských
predstavení, 3 profesionálne folklórne programy, 3 komponované programy
vlastnej produkcie, 4 amatérske folklórne programy, 4 koncerty domácich
súborov a skupín, 9 promenádnych koncertov, 14 výstav a 19 kurzov.
V kine CHOČ sa odohralo 333 celovečerných predstavení s návštevnosťou
14290 divákov, 24 detských predstavení s návštevnosťou 1648 divákov, 10
školských predstavení s návštevnosťou 1817 divákov a 20 predstavení filmového
klubu 23 s návštevnosťou 1029 divákov.
V oblasti nakupovaných zábavných programov roku 2004 MsKS pripravilo
verejnosti divadelné predstavenia profesionálnych telies – Divadlo J. G.
Tajovského Zvolen s predstavením „Poplach v hoteli Westminster“ a Radošinské
naivné divadlo s hrou „Generál“ ako aj výborný americký muzikál s populárnym
Martinom Nikodýmom „Každý má svojho Leona“. Do tejto oblasti patrí aj
úspešný zábavný program pre dámy „Ladies párty“, ktorí poslanci KDH veľmi
odsudzovali, dokonca pohrozili riaditeľovi MsKS, že budú iniciovať jeho
odvolanie. Jednalo sa o mužský striptíz.
Veľký úspech zaznamenali folklórne programy súborov SĽUK s programom
„SEN“ a reprezentačný program súboru LÚČNICA ako aj koncert svetoznámych
muzikantov Berkyovcov pod názvom „Diabolské husle“.
MsKS pre žiakov základných škôl a deti materských škôl zabezpečilo divadelné
predstavenia bábkového divadla Agentúry Zanzara „Ježko a líška“ a „Vynález“,
divadla Maska zo Zvolena s predstavením „Baba Jaga“, agentúry R-99 zo
Spišskej Novej Vsi s predstavením „Zemeguláš“ a program z produkcie STV pod
názvom „Elá Hop“. Žiakom a deťom bol určený program s protidrogovou
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tematikou, ktorý sa opakoval štyrikrát. MsKS pripravilo kultúrny program na
uvítanie Nového roka na Námestí slobody. V spolupráci s NsP pripravili Ples
mesta. Podieľali sa na programe CENA FAIR PLAY MUDr. Ivana Chodáka,
kultúrnom programe pri príležitosti osláv vstupu Slovenska do Európskej únie
a Sviatku práce, v ktorom vystupovalo sedem dolnokubínskych hudobných skupín
a program končil improvizovaným ohňostrojom. MsKS technicky zabezpečilo
oslavy 59. výročia oslobodenia mesta a 60. výročia Slovenského národného
povstania aj vystúpenie dychovej hudby. Oslavy Dňa matiek zabezpečilo MsKS
v spolupráci so ZŠ A. Radlinského.
Počas prázdnin MsKS zabezpečilo deväť nedeľných promenádnych koncertov
v novovybudovanom altánku v parku pri poisťovni. Každú nedeľu od 4. júla do
29. augusta vystupovali v hudobnom altánku hudobné skupiny i jednotlivci.
Patrili k ním rocková skupina ONE DALS, folková skupina Orava, spevák
a gitarista Peter Medvecký, rocková skupina DEel, dychovka Istebňanka, rocková
skupina IDEA, hudobná skupina POWER, folklórna spevácka skupina Rosička,
rosa, folková skupina KASTELÁN.
Na Dni mesta MsKS pripravilo program ako vystúpenie hudobnej skupiny
LOJZO, ohňostroj, vystúpenie reprezentantov družobných miest napr. folkrocková skupina SALTARELLA z Pelhřimova, ponuky remeselníkov z poľskej
Limanovej,

III. ročník Oravskej jarmočnej dediny s ochutnávkou tradičných

jedál. III. ročník Detského jarmoku, na ktorom sa prezentovali výtvarné a ručné
práce žiakov dolnokubínskych ZŠ a ZUŠ. MsKS pripravil pre verejnosť
Veľkonočné, Katarínske a Vianočné trhy.

Na prvých dvoch sa prezentovali

autopredajcovia na improvizovaných autosalónoch.
Celoštátna súťažná prehliadka v umeleckom prednese a tvorbe divadiel poézie
jubilejný 50. ročník Hviezdoslavov Kubín bol výnimočný rôznymi aktivitami
spomienkového

charakteru.

Účinkovali

v nich

bývalí

víťazi

a účastníci

Hviezdoslavových Kubínov a ako hostia sa zúčastnili zástupcovia Slovákov
z Poľska a Srbska. Celkovo sa HK zúčastnilo okolo 250 súťažiacich, hostí,
organizátorov a okolo 2000 divákov. Celé mesto žilo prehliadkou a ukončená
bola konferenciou s medzinárodnou účasťou o význame 50 ročníkov HK pre
literatúru, región i celé Slovensko.
Z tematických programov v rámci zachovávania ľudových tradícií mal úspech
zvykoslovný program „Posledný fašiang“ – pochovávanie basy prezentovaný
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v divadelnej sále MsKS, „Vynášanie Moreny“ v podaní folklórnej speváckej
skupiny Orava aj folklórneho súboru Kubínčan a „Stavanie májov“ na Námestí
Slobody v podaní folklórneho súboru Kubínčan. Vianočné obdobie v MsKS bolo
plné tradičných kultúrnych programov. Pre deti pripravili „Rozprávku
o Jezuliatku“

v podaní

divadla

Maškrta

z Bratislavy.

V rámci

projektu

Vyšegrádske Vianoce MsKS pripravilo v estrádnej sále Medzinárodný jarmok
ľudových remesiel.
Zamestnanci MsKS sa podieľali na organizácii Kubínskych divadelných dní „O
erb mesta“, súťaží detských folklórnych súborov „Kubínske krpčeky“, ktoré
organizovalo Oravské osvetové stredisko, súťažnej prehliadky „Tanečný Kubín“.
Pre milovníkov tvrdého rocku MsKS organizačne pripravil prezentáciu nového
CD hudobnej skupiny ORAVIA pod názvom „Revivalová kvapka Oravie“. Po
dobrých skúsenostiach z minulého roku aj v decembri 2004 dostali možnosť
vystupovať mladé amatérske skupiny, predstaviť sa verejnosti a zahrať si na
javisku zabezpečenom profesionálnou ozvučovacou aparatúrou v dvojdňovom
podujatí pod názvom „Rockové Vianoce“ a „Folkové Vianoce“. Koncom roka
patrila divadelná sála po dva dni III. ročníku medzinárodnej súťažnej prehliadke
krátkometrážnych filmov „4-art film festival“, pripravenej agentúrou 4art.
Pri MsKS pracuje mládežnícky folklórny súbor KUBÍNČAN s vlastnou
muzikou. Dlhodobo zápasí s nízkou členskou základňou, predovšetkým
s nedostatkom tanečníkov a muzikantov ale i finančným krytím. Podarilo sa
zrealizovať štyri vystúpenia pre verejnosť. Od septembra 2004 začal činnosť
v priestoroch MsKS detský folklórny súbor TRNKA, ktorého zriaďovateľom sú
ZUŠ P. M. Bohúňa a MsKS. V súbore tancovali a spievali deti MŠ a nižších
ročníkov ZŠ. DFS Trnka sa už v polovici decembra predstavil verejnosti
v programe „Vianočné posolstvo“.
V priestoroch MsKS nacvičovali hudobné skupiny IDEA, POWER, folklórna
spevácka skupina ORAVA, hudobná skupina Valentineś, dva rómske detské
súbory - break dance skupina „Žihadlá“ a tanečný súbor „Black gang“.
Detský divadelný súbor „DivaDielko“ pracoval v meste jeden rok. Nacvičil
divadelnú hru „Ako v jednom kráľovstve vyriešili nezamestnanosť“, ktorú
premiérovo uviedol v novembri 2004. Súbor ukončil činnosť po odchode vedúcej
do súkromnej ZUŠ.
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V spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka a Obecným úradom vo
Vyšnom Kubíne sa v novembri 2004 konalo v MsKS pre žiakov literárne pásmo
o živote a diele Margity Figuli „Z tej lásky neubudlo ani zrno“.
V oblasti mimoškolskej výchovy bolo ukončených 7 jazykových kurzov,
z ktorých si 96 frekventantov prevzalo osvedčenia o absolvovaní kurzu v júni
2004. V školskom roku 2004/2005 bolo otvorených 6 jazykových kurzov (3x
angličtina, 2x nemčina a taliančina). V uplynulom roku bol úspešne ukončený
kurz plávania pre dospelých a záverečným venčekom bol ukončený trojmesačný
kurz spoločenských tancov. Počas celého roka 2004 pracovali kurzy pohybové,
zdravotné a iné. Pre ženy navštevujúce aerobic, ale aj pre ostatných záujemcov
z celého Slovenska MsKS zorganizoval v estrádnej sále „Aerobic schow“ s veľmi
úspešnou účasťou a špičkovými predcvičovateľmi (majster Kolek z Českej
republiky).
Vo výstavnej sieni MsKS a fotogalérii sa konalo 14 výstav rôzneho charakteru.
Prezentovali sa na nich profesionáli, poloprofesionáli, amatéri v oblastiach maľby,
kresby, fotografie, rezbárstva a pod. Svoje práce tu vystavovali žiaci Špeciálnej
základnej školy pri Domove sociálnych služieb v Dolnom Kubíne. Pri príležitosti
Dní detskej knihy návštevníci obdivovala krásu knižnej ilustrácie. Výstava
s protidrogovou tematikou „Prečo som na svete rád“ bola určená mladým. Pri
príležitosti 10. ročníka Ceny Fair Play boli vystavené dokumenty z priebehu tohto
podujatia. Na ďalších výstavách obdivovali návštevníci „Pastely“ od Miroslavy
Houdekovej či súkromnú zbierku dokumentov „O kráse drevených kostolov na
Slovensku“ (p. Dudášová). Mladí ambiciózni umelci, ktorých koníčkom je
počítačová grafika, či digitálna fotografia sa predstavili vo výstavnej sieni
výstavou „6x6“ v réžii Vlada Lofaja. Dve medzinárodné súťažné výstavy sa
konali v réžii Oravského osvetového strediska v Dolnom Kubíne pod názvom
„Ľudoví muzikanti vo výtvarnom umení“ a tradičná „Bohúňová paleta“,
usporiadaná ZUŠ P. M. Bohúňa.
Pri príležitosti 50. ročníka Hviezdoslavovho Kubína sa konala výstava pod
názvom „50 rokov Hviezdoslavových Kubínov“, ktorú pripravilo Literárne
oddelenie Oravského múzea P. O. Hviezdoslava. Na záver roka vo fotogalérii
bola inštalovaná súťažná výstava „Vianočná pohľadnica“, ktorá korešpondovala
s ukážkami ľudových remesiel v rámci Vyšegrádskych Vianoc. Najväčší úspech
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mala výstava „Vedecká hračka“ v máji a júni 2004, ktorú za sedem týždňov
navštívilo okolo 1800 záujemcov.
V priestoroch

MsKS

sa

konali

zasadnutia

mestského

zastupiteľstva,

prezidentské voľby, referendum, zasadala kultúrna komisia Euroregiónu Tatry
a prípravy aktivít v rámci cezhraničnej spolupráce. Významnou aktivitou MsKS
v spolupráci so zahraničím bolo

zabezpečenie DŇA DOLNÉHO KUBÍNA

v Limanovej dňa 14. augusta 2004, ktorého sa zúčastnilo asi 150 účastníkov
z Dolného Kubína. Dolný Kubín reprezentovali amatérske súbory i jednotlivci,
športovci, podnikatelia a zástupcovia verejnej správy. Súčasťou podujatia bola
vernisáž výstavy štrnástich kubínskych výtvarníkov vo výstavných priestoroch
mestskej knižnice. V októbri 2004 bola výstava prenesená do Domu poľskoslovenskej spolupráce, kde jej vernisáž sa stala súčasťou predstavenia mesta
v rámci cyklu „Panoráma miest Euroregiónu Tatry – Dolný Kubín“. Do oblasti
zahraničnej spolupráce patrí účasť dolnokubínskej hudobnej skupiny ORAVIA na
hudobnom festivale v družobnom meste Pelhřimov.
V priestoroch MsKS sa konali karnevaly, stužkové slávností, svadby, predajné,
prevádzacie a propagačné akcie, kurzy a školenia
Oravská galéria v Dolnom Kubín sa návštevnosťou v roku 2004 zaradila na
druhé miesto po Slovenskej národnej galérii v Bratislave. Navštívilo ju 48 000
návštevníkov. Má štatút krajskej galérie v Žilinskom kraji. OG mala nedostatok
finančných prostriedkov na kúpu výtvarných diel, preto sa snažila získavať ich
darom. V roku 2004 sa jej podarilo obohatiť zbierku o diela Karola Barona,
popredného surrealistického maliara, ktoré po jeho tragickej smrti v Paríži
darovala manželka zosnulého Soňa Kulfanová. Išlo o vyše 30 diel – olejomalieb,
kresieb, grafík a plastík a tak sa kolekcia Baronových diel rozšírila na sto
a zároveň Oravská galéria získala mimoriadne vysokú úroveň.
OG začala rok vernisážami dvoch výstav dňa 15. januára. Vo Veľkej výstavnej
sieni si návštevníci pozreli dielo nežijúceho výtvarníka pod názvom „Teodor
Tekeľ (1902-1979) – maliar katolíckej moderny“. Ide o menej známeho autora,
nakoľko bol františkánskym kňazom a preto nemohol svoju tvorbu prezentovať na
verejnosti. Študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe u prof. Maxa
Švabinského figurálne maliarstvo, v roku 1942 vystavoval v Benátkach, išlo o
jeho najvýznamnejšie tvorivé obdobie. V roku 1950 bol odvlečený a po návrate
z väzenia sa utiahol do kláštora.
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V Malej výstavnej sieni mladá autorka Eliška Skybová (*1980) predstavila
svoju tvorbu v oblasti serigrafie, voľnej kresby, papierovom objekte i grafickom
dizajne. Vyštudovala volnú grafiku na Akadémii umení v Banskej Bystrici
a výstava bola jej premiérou.
V čase od 4. marca do 2. mája 2004 predstavila Oravská galéria dve dvojice
výtvarníkov. Vo Veľkej výstavnej sieni vystavovali dielo otec sochár Milan
Ormandík (*1943) a syn maliar Marek Ormandík pod názvom „Príbehy bez
konca“ ako konfrontáciu mladosti a zrelého veku. Mladý a ambiciózny Marek
pristupuje k svojim plátnam akoby pod vplyvom súčasnosti, maľuje ich rýchlym
štetcom na znamenie, že v tejto dobe nie je čas hrať sa s detailmi. Sochy Milana
Ormandíka dávajú priestor divákovej fantázii, vťahujú diváka do svojho vlastného
príbehu. Ako skúsený výtvarník neukazuje búrlivé gestá mladosti, ale naopak
v tichej pokore tvorí jednotlivé vrstvy tak, aby ukázal krásu predstavovaného
gesta či techniky. Obidvaja námety čerpajú z biblie a mytológie.
Malá výstavná sieň predstavila „Dialóg“ maliara Jána Kudličku a sochára
Rastislava Biarineca. Ján Kudlička, programovo vyhranený, vyzretý a veľmi
cieľavedomý autor predstavil svoje pastely Piety a Sférické krajiny. Sochár
Rastislav Biarinec hľadá krásu tam, kde ju obyčajne nevidíme. Táto výstava bola
pokračovaním cyklu, ktorý výtvarníci začali programovo robiť už pred dvoma
rokmi výstavami vo Varšave a Krakove. Predstavované diela sú vlastne akoby
nahrádzaním v štruktúrach a predmetoch, tvarovo z povrchu i z vnútra Zeme.
Tretia vernisáž roku 2004 sa uskutočnila v OG dňa 6. mája v slávnostnej
atmosfére. Vo Veľkej výstavnej sieni pod názvom „Grafika 90. rokov 20.
storočia“ zo zbierky Slovenskej sporiteľne boli vystavené diela 27 popredných
slovenských

výtvarníkov.

O dielach

postmodernizmu

vypovedal

jeden

z prítomných autorov Záboj Bohuslav Kuľhavý: „tento spôsob tvorby tvorbu
neuzatvára, ale ju rozširuje“.

V Malej výstavnej sieni si návštevníci mohli

pozrieť do 20. júna práce významných umelcov Albína Brunovského, Dušana
Kállaya, Karola Ondreička a Kamila Štancla. Taktiež zo zbierky Slovenskej
sporiteľne. Výstavy trvali do 20. júna.
Oravská galéria pripravila dňa 31. mája a 1. júna pre všetky deti pri príležitosti
ich sviatku podujatie pod názvom „Cesta za rozprávkou“. Na nádvorí Župného
domu dostali deti pastelky i papiere a maľovali rozprávku o Jankovi a Marienke.
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Deti čakalo ešte jedno prekvapenie. Keď nakreslili mohli vstúpiť do rozprávky
tak, že sa stali hercami a zahrali si to, čo nakreslili.
Cez leto bola vo Veľkej výstavnej sieni OG výstava diel popredného
slovenského grafika Jozefa „Danglára“ Gertliho. Osobitý pohľad na svet prinieslo
140 komiksov, malieb, kresieb a ilustrácii, boli kreatívne, zábavné i poučné.
V Malej výstavnej sieni iný pohľad na svet ponúkala výstava „Ochrana prírody
a kultúrneho dedičstva v karikatúre“, ktorú z prác II. ročníka medzinárodnej
súťažnej výstavy a XV. ročníka slovenskej výstavy Banská Štiavnica 2003
zostavila Rút Lichnerová – Kušnieriková, rodáčka z Dolného Kubína. Obidve
výstavy otvorili autori. Pred vernisážou predviedli svoje umenie umelci z divadla
PIKI a hudobný záver výstavy patril Daniele Glosovej a Františkovi Výrostkovi
ml. zo Žilinského konzervatória. Výstavy trvali v OG do 5. septembra.
Dňa 9. septembra sa konala vernisáž dvoch výstav, ktorých kurátorom bol
výtvarný teoretik Peter Michalovič. Vo Veľkej výstavnej sieni sa svojimi dielami
predstavil výtvarník Ivan Csudai výstavou pod názvom „Svetlo je rýchlejšie ako
život“. V Malej výstavnej sieni predstavil svoju tvorbu Patrik Illo pod názvom
„Fragile Desing“. Vo voľnej tvorbe uplatňuje prvky dizajnérskeho myslenia.
Oravská galéria sídli v Župnom dome. V jej podkroví žijú už niekoľko rokov
malé štrbinové netopiere (3-4 cm). Ochranári odhadovali ich počet na 500.
Dňa 11. novembra sa konala vernisáž dvoch nových výstav troch výtvarníkov.
Vo Veľkej výstavnej sieni si návštevníci pozreli diela Ivana Minárika a Igora
Mosného na výstave pod názvom „I. M. 2x“. Kurátorkou výstavy bola PhDr. Eva
Luptáková, riaditeľka OG. Tvorba Ivana Minárika (*1959) je o každodennosti,
o pocitoch, komunikácii, hľadaní oázy pokoja v krajine. Farebné kompozície
tvoril technikou nanášania pastóznych olejových a akrilových vrstiev, poprípade
formou koláže. Igor Mosný (*1959) sa venuje reliéfnemu i figurálnemu
sochárstvu.
V Malej výstavnej sieni vystavoval svoje diela Jozef Vydrnák (*1961) s názvom
„Pokušenie maľby“. Venuje sa kresbe, maľbe, voľnej grafike, grafickému
a trojrozmernému

dizajnu,

karikatúre,

ex

libris,

ilustráciám,

objektom

a inštaláciám. Kurátorom výstavy je Marián Kvasnička.
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava – literárne oddelenie usporiadalo dňa
15. novembra 2004 spomienkovú slávnosť pri príležitosti 50. výročia založenia
Literárneho múzea. Jeho históriu priblížila Dagmar Kubištová, vedúca literárneho
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oddelenia. Za polstoročie prešlo expozíciami múzea okolo 900 tisíc návštevníkov.
Prvá expozícia slúžila 44 rokov, druhá je otvorená od 2. mája 2000, ktorej
autorom je Mišo Kováč. V zbierkach múzea sa nachádza okolo 20.000
zbierkových predmetov.
Dňa 21. marca sa vo Florinovom dome konala vernisáž výstavy „Remeslo –
kožený svet“.
Oravské múzeum pripravovalo pre verejnosť výstavy vo Florinovom dome.
Dňa 24. mája sa tu konala vernisáž výstavy „Svet rastlín pri vode“. Výstavu
pripravila RNDr. Oľga Removčíková a trvala do 24. mája 2004.
Stanislav Markovič sa verejnosti predstavil ako výborný výtvarník svojou
výstavou grafiky vo Florinovom dome. Jeho čiernobiele očarenie stromami
a krajinou by profesionálny výtvarník stvárnil technikou linorytu, drevorezu alebo
serigrafie. Markovič svoje obrázky poctivo vypĺňa perom namočeným do tušu
a vytvára tak grafiku, ktorá je skutočne oficiálnou kresbou. Markovičové grafiky
nie sú zaľudnené, človek stojí pred obrazom. Autor hovorí výtvarnou rečou, ktorá
nepotrebuje tlmočníkov.
Pracovníci historického oddelenia Oravského múzea P. O. Hviezdoslava
v Dolnom Kubíne pri príležitosti 60. výročia Slovensklého národného povstania
pripravili a dňa 30. augusta slávnostne otvorili v priestoroch Florinovho domu
v Dolnom Kubíne výstavu oravských reálií. Zámerom autora Mgr. Martina
Chmelíka bolo, aby návštevníci videli konflikt, ktorý mal záber jednak na Orave,
ale aby nestratili zo zreteľa fakt, že sa jednalo o celosvetový vojnový požiar.
Oravské múzeum v spolupráci so ZUŠ P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne
usporiadali pred Vianocami vo Florinovom dome vernisáž výstavy pod názvom
„Fantázia Vianoc“. Približne 50 detských prác, medzi ktorými prevládala maľba,
sklomaľba a kombinované techniky, citlivo oslovili návštevníkov tejto nevšednej
výstavy pod vedením Anny Gajdošíkovej. Najviac zaujal výtvarne dobre
spracovaný štedrovečerný stôl z textilných materiálov.
Oravské osvetové stredisko v Dolnom Kubíne vyhlásilo na počesť
spisovateľa Mila Urbana literárnu súťaž pre mladých začínajúcich autorov
(žiakov 6.-9. ročníkov ZŠ) s názvom „Oravská poviedka 2004“. Vyhlásenie
výsledkov súťaže sa konalo dňa 14. septembra 2004. Predsedníčkou odbornej
komisie pre posúdenie poviedok bola PhDr. Eva Kollárová, členmi spisovatelia
Rudolf Jurolek a Jaroslav Broz. V I. kat. bola úspešná žiačka Katarína Peňáková
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zo ZŠ Zákamenného, v II. kat. Lenka Ľubeková z Gymnázia v Dolnom Kubíne
svojou poviedkou „Život ide ďalej“. Veľmi peknú prácu predložil aj Dean Reša zo
ZŠ M. Hattalovej v Dolnom Kubíne.
V januári až apríli zorganizovalo OOS oravské kolo výtvarnej súťaže „Vesmír
očami detí“. Do súťaže bolo prihlásených 366 výtvarných prác z 31 škôl z regiónu
Oravy. Súťažné práce hodnotila porota v zložení: Ján Suško (ZUŠ I. Ballu), Jana
Barťáková (ZUŠ I. Ballu) a Adam Záň (OOS). Súťažilo sa v piatich kategóriách
a na popredných miestach sa umiestnili: I. kat. 1. Jozef Válek (MŠ Obrancov
mieru Dolný Kubín), 2. Martina Sálusová (MŠ Chlebnice), 3. Štefan Válek (MŠ
Obrancov mieru Dolný Kubín), v II. kat. Dolnokubínčania neboli úspešní, III. kat.
1. Norbert Nováček (ZŠ M. Hattalu Dolný Kubín), 2. Angelika Fogašová
(Gymnázium Dolný Kubín), IV. kat. 1. Mário Bíro (ZUŠ I. Ballu), 2. Andrej
Klocok (ZUŠ P. M. Bohúňa), 3. Kristína Feniková (ZUŠ P.M. Bohúňa), V. kat. 1.
Mirka Škorňová (ZUŠ I. Ballu), 2. Kristína Nečasová (ZUŠ P.M.Bohúňa), 3.
Jozef Pollák (ZUŠ I. Ballu).
V apríli OOS zorganizovalo

festival detskej ľudovej hudby pod názvom

Oravské spievanky. Regionálne kolo sa konalo v Námestove a zúčastnilo sa ho
160 detí z 13 obcí. Krajské kolo sa konalo dňa 25. apríla v doknokubínskom
MsKS.
OOS otvorilo pre záujemcov Klub výšivky. Schádzali sa jedenkrát mesačne na
ul. Bystereckej v budove OOS. Prvé stretnutie dňa 18. mája bolo venované
výšivke richelieu.
Oravské osvetové stredisko dňa 19. júla otvorilo vo Florinovom dome výstavu
diel ľudových umelcov rezbárov otca a syna Siváňovcov. Dielo Štefana Siváňa st.
patrí do základného fondu slovenských ľudových rezbárov.
Dňa 2. novembra 2004 sa uskutočnila regionálna súťaž mladých moderátorov
„O kubínsky mikrofón“ (3. ročník). Zapojili sa žiaci a študenti Oravy a Liptova.
Úroveň moderovania 10 súťažiacich v 2. vekových kategóriách posudzovala
odborná porota na čele s Michalom Ďurišom, redaktorom banskobystrickej
Slovenskej televízie. V prvej vekovej kategórii sa na treťom mieste umiestnili
Michaela Šuvadová a Matej Tabačák, na druhom Lucia Jakubjaková a Tibor
Kováč a prvé miesto získala Kamila Štyráková. V súťažnej disciplíne zabávač
prvá bola Petronela Ťasnochová a Margita Brtošová. V druhej vekovej kategórii
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pripadlo tretie miesto Monike Spuchľákovej, druhé Zuzane Petrovej a prvé Jane
Graňákovej. Víťazi postúpili na celoslovenskú súťaž „Sárova Bystrica 2004“.
Oravská knižnica v Dolnom Kubíne patrila k organizátorom celoslovenského
podujatia Dni detskej knihy Dolný Kubín 2004 v dňoch 27.-29. apríla, zameranej
na upútanie záujmu detí o čítanie. Hlavní organizátori boli Bibiana –
Medzinárodný dom umenia pre deti Bratislava, Slovenská sekcia Medzinárodnej
únie pre detskú knihu (IBBY), Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska,
Spolok slovenských spisovateľov. Knižnicu podporil Mestský úrad v Dolnom
Kubíne a kultúrne zariadenia v našom meste. Inscenované čítanie bolo súčasťou
otváracieho ceremoniálu. Učitelia Roman Večerek a Romana Šumská zo ZUŠ
Ivana Ballu s deťmi dramatického odboru pripravili pásmo, ktoré svojou
nápaditosťou a invenčnosťou získalo uznanie renomovaných hostí. Súbežnou
akciou bola výtvarná súťaž detí zo Slovenska, Čiech a Poľska na témy:
Nezľaknem sa ničoho, Môj obľúbený ľudový rozprávkový hrdina, Moje mesto,
môj kraj – malý turistický sprievodca. Hlavní organizátori zapožičali exponáty
výstavy Bienále ilustrácií Bratislava, Čestná listina IBBY – ocenené diela zo
Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska spolu s knihami, kde boli ilustrácie
publikované. K tomu poskytli kolekcie kníh „Najlepšie detské knihy na Slovensku
1994-2003“ a „Najkrajšie detské knihy na Slovensku 1995-2003“. Dňa 28. apríla
prijal tvorcov kníh a hostí primátor mesta Dolný Kubín. Nasledovali stretnutie
spisovateľov a Tvorivé dielne ilustrátorov ZŠ a ZUŠ. Pre knihovníkov bol
pripravený odborný seminár. Odznelo na ňom množstvo príspevkov slovenských
i zahraničných odborníkov, medzi nimi odborníkov z Dolného Kubína Mgr.
Marcely Maslovej na tému „Rozvíjanie záujmu o čítanie“, Miriam Kazimírovej
„Vyhodnotenie súťaže školských časopisov“ a PhDr. Milana Gondu „Predstavenie
piatich súčasných regionálnych autorov detskej literatúry pôsobiacich v meste
Dolný Kubín“. Spisovateľka G. Futtová hovorila o práci s detskou knihou
a nasledovalo vyhodnotenie súťaže detských časopisov. Hostia navštívili
expozície Oravského múzea a Oravskej galérie a večer sa stretli v „literárnej
kaviarni“ – čitárni Oravskej knižnice, kde pokračovala beseda o literárnej tvorbe.
Spisovatelia dňa 29. apríla navštívili dolnokubínske ZŠ a besedovali so žiakmi.
Asociácia knižníc na Slovensku v týždni od 22. do 28 marca 2004 organizovala
podujatie pod názvom „Knižnica – okno do sveta“. Oravská knižnica prežívala
tento týždeň nasledovne. Dňa 22. marca 2004 Oravská knižnica uviedla do života

63
nové knihy Antona Habovštiaka „Slovenské povesti II“ a životopisné dielo
„Túžba po poznaní“. Súčasťou životopisnej knihy je bibliografia života a diela od
autorky Dariny Zemenčíkovej, pracovníčky Oravskej knižnice. Dielo je
v bibliografii rozdelené na jazykovedu a beletriu. V utorok to bolo podujatie
venované korunovácii najčítanejšej detskej knihy za rok 2003. Podľa Miriam
Kazimírovej, vedúcej kultúrno-výchovnej činnosti OK zvíťazili dve knihy:
Exupéryho „Malý princ“ a „Traja potápači“ od Alfreda Hitschkoka. V stredu sa
deti

materských

škôl

stretli

na

besede

so

spisovateľkou

rozprávok

Dolnokubínčankou Blaženou Mikšíkovou. Vo štvrtok sa konalo klubové
stretnutie študentov gymnázia s redaktorom Slovenského rozhlasu

Jánom

Petríkom. V piatok členovia klubu Fontána v čitárni knižnice prezentovali svoju
tvorbu.
Dňa 14. apríla 2004 významný Oravec a priateľ Dolného Kubína Anton
Habovštiak náhle a nečakane zomrel. V októbri 2004 riaditeľ Oravskej knižnice
vypracoval návrh pomenovania Oravskej knižnice po tomto spisovateľovi. Dňa
27. októbra poslanci zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja schválili
návrh na zmenu názvu Oravskej knižnice, niesla názov Oravská knižnica
Antona Habovštiaka, ktorý zhodou okolností je aj prvým čestným občanom
Žilinského kraja. Dňa 9. decembra 2004 sa v Oravskej knižnici konali dve
slávnosti. Oficiálne otvorenie rozšírených priestorov knižnice a premenovanie
tejto ustanovizne podľa Antona Habovštiaka.
Oravská knižnica uviedla dňa 19. apríla v čitárni knižnice do života novú knihu
autora Petra Hubu pod názvom „Tŕnistá cesta na popravisko“. Išlo o historický
román z obdobia Pikovho povstania na Orave v roku 1672. Knihu prezentovala
riaditeľka Štátneho archívu v Dolnom Kubíne PhDr. Soňa Maťugová, ktorá
prítomným faktograficky opísala dejinné udalosti „krvavého 17. storočia“ na
Orave, naplneného stavovskými povstaniami a kuruckými vojnami. Peter Huba
v roku 2004 vydal svoju druhú knihu „Strašidelné povesti z Oravy“ s ilustráciami
akad. maliara Ondreja Ivana. Prezentácia knihy sa konala dňa 20. decembra
v reštaurácii Hviezdoslav, pásmo uvádzala PhDr. Soňa Maťugová, úryvky čítal
Jozef Murín a slávnosť finančne zastrešila poisťovňa Kooperatíva Dolný Kubín.
Riaditeľ Oravskej knižnice PhDr. Milan Gonda považoval za osobitný prínos
podujatia

autorské

besedy

a tvorivé

dielne

zúčastnených

spisovateľov

a ilustrátorov detských kníh pre žiakov ZŠ a ZUŠ v regióne Orava. V tomto rámci
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sa uskutočnili aj podujatia pre handicapované deti a mládež navštevujúce Ústav
sociálnych služieb a Špeciálnu základnú školu v Dolnom Kubíne.
Dňa 24. mája sa v Oravskej knižnici konal Literárny večer. V literárnom kresle
sa ocitol Miroslav S. Líška, moderoval v mierne recesistickom duchu riaditeľ
PhDr. M. Gonda.
V júli a auguste bola Oravská knižnica pre verejnosť zatvorená, okrem
oddelenia beletrie, lebo po rekonštrukcii sa sťahovala. Zväčšili sa priestory
detského oddelenia, hudobného a čitárne, väčšiu plochu dostalo aj náučné
oddelenie.
Oravská knižnica, Ilúzia klub a občianske združenie diveRzita pripravili pre
verejnosť dňa 17. septembra prezentáciu knihy Ivany Trabalíkovej pod názvom
„Viktoriine vodopády“. Slovné príspevky mali autorka I. Trabalíková, Ivan,
Vojtek, Boris Baňas, hudobný sprievod pripravila Monika Piekelnická.
Historik, spisovateľ, publicista Pavel Dvořák zavítal do Oravskej knižnice dňa
27. októbra, aby predstavil verejnosti svoju najnovšiu knihu „Zrod národa“. Je
treťou zo série pod názvom „Stopy dávnej minulosti“. Na besede zoznámil
prítomných

so svojim dielom a porozprával o televíznom seriálovom

cykle

s rovnomenným názvom. Prezentáciu diel ukončila autogramiáda.
Dňa 8. novembra sa v čitárni Oravskej knižnice konal literárny večer venovaný
Margite Figuli s názvom „Z tej lásky neubudlo ani zrnko“. Autor scenára
spomienkového večera Jozef Strapec so žiakmi ZŠ vo Vyšnom Kubíne
prezentovali prostredníctvom úryvkov z diela Margity Figuli najzávažnejšie
posolstvo tejto literárnej autorky. Jednotlivé ukážky citlivo predeľovali hudobné
vstupy v podaní žiakov ZUŠ P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne.
Dňa 13. decembra sa konala v čitárni Oravskej Knižnice A. Haboštiaka
prezentácia knihy Ivana Daudu „Chodníčkom krivoľakým“. Príbehy čerpal
z detstva a svojej mladosti v Dolnom Kubíne.
V Oravskej knižnici pôsobil šesť rokov klub literárny Fontána. Činnosť bola
zameraná na získanie vzájomných kontaktov a posudzovanie literárnych prác.
Členovia mali možnosť získať informácie o súťažiach a zúčastniť sa ich. Klub
vydal doteraz tri zborníky prác mladých autorov: „Pásmo“ (poézia), „Na úteku,
Zabudnutými cestami“. Stretávali sa tu mladí autori, básnici. Overujú si ľahkosť
i váhu slova. Učia sa jeden od druhého. Klub mal aj externých členov. V Dolnom
Kubíne založili literárnu súťaž o Florinovú cenu. Medzi stálych členov patrili
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Milan Čukča, Iveta Grootová, Lýdia Kovalíková, Pavol Lučanský, Majka
Muráňová, Michal Skála, Táňa Škapcová, Tomáš Toček, Peter Tomáň, Peter
Varga, Peter Vorman.
Dňa 22. mája 2004 dovŕšil päťdesiatku básnik a neúnavný organizátor
dolnokubínskeho literárneho života Miroslav S. Líška. O svojej knihe básni sa
vyjadril. „Nemyslím, že poézia je tu na to, aby niekoho tešila. I keď je samozrejme
aj na to. V podstate je to však o niečom inom. O pocte životu. Tá pocta nemusí
byť ozdobená ohňostrojom. Žena poctená básňou je podčiarknutá žena, múdrosť
obdivovaná básňou je podčiarknutá múdrosť. Pritom tá báseň nemusí byť
geniálna. Je však dôkazom, že niekto z človečenstva (básnik) si všimol iného
človeka. A to je dnes zázrak. A čo je vlastne zázrak? Veď je to len súhrn
maličkostí, ktoré nazývame životom“.
Miro S. Líška bol členom občianskeho združenia Homo erectus a v roku 2004
zorganizoval II. ročník literárnej súťaže „Večer u Florina“. Vyhodnotenie súťaže
o literárnu cenu THF – mesta Dolný Kubín „Florinova Jar 2004“ sa konala na
podujatí Večer u Florina dňa 15. apríla v penzióne U Hviezdoslava. V kategórii
próza boli odmenení Eva Maruášová (1. miesto) a Miroslav Benian (2.). Už
druhýkrát získala cenu Viera Turzová. Na stretnutí odzneli úryvky z tvorby Maťa
Záchenského a Viery Turzovej. Cenu získal aj Ivan Dauda za seriál publikovaný
v novinách Orava pod názvom „Na Vyšnom konci“.
V piatok 21. mája v divadle Stoka v Bratislave bolo slávnostné odovzdávanie
cien literárnej súťaže Poviedka 2004. Medzi ocenenými boli 3 spisovatelia
z Oravy – Ján Štepita, Jaroslav Klus a Karol Horváth. Karol Horváth (*1961)
pracoval a tvoril v Dolnom Kubíne. Je režisérom, dramaturgom, hercom,
konzultantom diplomových prác a publikuje v odbornej tlači. Ocenenie (2. cenu,
1. cena udelená nebola) dostal za poviedku “Absolútny sluch“. Poviedka vyšla
v zborníku Poviedka 2004, ktorú pokrstil predseda poroty Oliver Bakoš.
Odovzdávania cien sa zúčastnili zástupcovia Klubu slovenských spisovateľov,
študenti FiFUK, zástupcovia televízie a tlače. Literárny kritik J. Bžoch
o Horváthovej poviedke povedal: “Je dobre nuansovaným príbehom človeka,
ktorý má absolútny hudobný sluch a uplatnil sa ako rozhlasový režisér, no ešte
z detstva v ňom pretrváva trauma, spôsobená rozchodom rodičov a trvalou
zlosťou matky“.
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Infoštúdio Dolný Kubín získalo cenu za najlepší dokument v súťaži Kafka
2004. Zároveň sa prihlásilo do 2. ročníka súťaže pre slovenské lokálne televízne
stanice v tvorbe audiovizuálnych diel s protidrogovou tematikou. Vyhlásenie
výsledkov súťaže, ktorá sa konala pod záštitou Spolku lokálnych televízii LOTOS
a Protidrogového fondu sa uskutočnilo dňa 12. novembra v hoteli Gader
v Blatnici. Členovia poroty Stanislava Benická, Peter Bohuš a Jozef Bohunický
hodnotili nielen kvalitu spracovania, ale najmä emocionálny náboj príspevkov.
Do súťaže sa prihlásilo 15 lokálnych televízii s 23 príspevkami. Infoštúdio Dolný
Kubín sa umiestnilo na 2. mieste s Bardejovskou televíziou. Autorská dvojica
Lucia Špitálová a Ľubomír Viluda zaujala porotu dokumentom o osude jedného
človeka pod názvom „Pätnásteho“. Súčasťou podujatia boli aj odborné semináre
a workshopy na tému spracovania protidrogovej tematiky a prevencie v médiách.
KRONIKA KULTÚRNYCH PODUJATÍ 2004 V MESTE:
- 1. januára sa konalo privítanie Nového roka na Námestí Slobody.
-

V utorok 6. januára na sviatok Troch kráľov sa v evanjelickom kostole konal
5. ročník prehliadky oravských spevokolov evanjelických cirkevných zborov
a. v. Zúčastnili sa spevokoly z Dolného Kubína (2), Žaškova, Veličnej,
Istebného, Párnice, medzi ktorými dorastový spevokol z Dolného Kubína mal
svoju premiéru. Žiaci vo veku 12-14 rokov zaspievali tri piesne a svoje
vystúpenie kombinovali s prednesom poézie.

-

Dňa 11. januára sa v divadelnej sále MsKS konal Novoročný koncert
dolnokubínskych súborov a žiakov ZUŠ.

-

Dňa 17. januára sa konal v reštaurácii Par avion (v Dome záhradkárov)
koncert skupiny a krst CD Blackstorm.

-

Dňa 19. januára sa v rímsko-katolíckom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej
konal koncert renesančných chrámových i muzikálových skladieb v podaní
martinského

súboru

Collegium

musicum

Cantica.

Výťažok

z tohto

benefičného koncertu bol venovaný sociálne odkázaným a zdravotne
postihnutým občanom mesta Dolný Kubín.
-

V januári na prehliadke oravských spevokolov v Dolnom Kubíne vystúpil aj
dorastový spevokol MAJÁK pri Cirkevnom zbore evanjelickom a. v.
V priebehu roka vystupoval počas Veľkonočných sviatkov, konfirmačnej
slávností, na začiatku školského roka v evanjelickom a. v. chráme, na
stretnutiach so staršími, na koncertoch v Hybiach (október), Kraľovanoch
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(november) a na Štedrovečerných službách Božích. Spevokol (17 členov)
viedla Oľga Šimeková.
-

Dňa 23. januára sa konal Ples mesta s kultúrnym programom.

-

Dňa 24. februára sa v divadelnej sále v podaní dolnokubínskych folkloristov
konalo pásmo „Posledný fašiang“.

-

Dňa 27. februára vystupoval v Dolnom Kubíne svetoznámy folklórny súbor
SĽUK s pásmom „SEN“.

-

Dňa 13. marca sa v Par Avion Music clube konal koncert hudobno-speváckej
skupiny AYA.

-

Dňa 19. marca agentúra Zanzara pripravila pre deti divadelné predstavenie
pod názvom „Ježko a líška“.

-

V marci obzerali návštevníci v Mestskom kultúrnom stredisku dve výstavy.
Vo foyer prezentovala svoje kresby pastelom študentka UK v Bratislave
Miroslava Hubová pod názvom „Dieťa“. Vo výstavnej sieni si pozreli výber
z medzinárodnej súťaže s drogovou tematikou „Prečo som na svete rád“.
Obrazy boli nakreslené rôznou technikou – akvarel, kresby tuškou, pastelom
suchou hlinou, koláže i kombinovanými technikami.

-

Dňa 24. marca folkloristi súboru KUBÍNČAN pripravili pásmo „Vítanie jari
– vynášanie Moreny“.

-

V poslednom marcovom týždni sa v MsKS konali „Kubínske divadelné dni“
(2. ročník). Súťažili detské ochotnícke súbory z Oravy. Cenu detskej
dramatickej tvorivosti „O erb mesta Dolný Kubín“ s postupom do vyššej
súťaže v Martine, získal detský divadelný súbor Dobrovíťazi z Nižnej
a Tvrdošína za hru Z. Brozovej „V krajine Kdenič – Tunič“. V súťaži
ochotníckych divadiel, cena nebola udelená, lebo ani jeden zo súborov
nespĺňal kritéria hodnotiacej poroty.

-

Dňa 26. marca sa v reštaurácii Centrum (v MsKS) stretli členovia Art clubu
a ich priaznivci na vernisáži diel výtvarníka Daniela Marčeka, učiteľa ZUŠ I.
Ballu. Vystavoval 19 obrazov. V rámci programu vystúpila skupina Solaris,
gitaristi ZUŠ.

-

Dňa 30. marca hosťovali v Dolnom Kubíne herci Divadla J. G. Tajovského zo
Zvolena, predstavili sa hrou „Poplach v hoteli Westminster“.

-

Dňa 5. apríla divadlo Maska zo Zvolena zahralo divadelné predstavenie pre
deti „Baba Jaga“.
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-

Dňa 14. apríla sa na zimnom štadióne konalo vystúpenie najpopulárnejších
slovenských humoristov spevácko-tanečnej skupiny Uragán – Petra Marcina,
Andyho Krausa a Zuzany Šikulovej. Podujatia sa zúčastnilo 1200 divákov.

-

V dňoch 26.-29. apríla sa uskutočnila 8. medzinárodná súťaž Bohdana
Warchala v hre na sláčikové nástroje pod názvom „Talenty pre Európu
2004“ Sedem predchádzajúcich ročníkov sa nazývalo „Čírenie talentov“.
V prvý deň súťažilo 50 mladých huslistov. Zaujal husľový recitál Jiřího
Vodičku, mimoriadne talentovaného šestnásťročného huslistu z Ostravy,
v súčasnosti študenta umeleckého štúdia Ostravskej univerzity. V utorok 27.
apríla pokračovali súťaže v hre na violončelo a odpoludnia súťažou
v komornej hre. Večer sa uskutočnil v evanjelickom kostole „Koncert víťazov
v komornej hre“ a v I. kategórii husle a violončelo I. a II. kategórii. Výborné
vystúpenie predviedli sestry Kotove z Ukrajiny, kvarteto Radome z Radoma
a duo Anna Kaczmarek a Joanna Czaj. V tom istom čase sa uskutočnil
Koncert talentov pre Európu v Žiline, v Dome umenia Fatra, kde vlaňajších
víťazov sprevádzal súbor Archi di Slovakia. Streda 28. apríla bola vlastne
vyvrcholením

medzinárodnej súťaže. Doobeda sa v mestskom kultúrnom

stredisku uskutočnilo finále kategórií viola, III. kat. violončelo, III. a IV. kat.
husle. Súťaž v komornej hre sa uskutočnila v evanjelickom kostole v Dolnom
Kubíne. V rímskokatolíckom kostole sv. Kataríny bol koncert Talenty pre
Európu za sprievodu skupiny sláčikov Archi di Slovakia pod vedením Štefana
Figuru. Vo štvrtok 29. apríla sa v átriu Oravskej galérie uskutočnilo
vyhodnotenie súťaže. Ceny odovzdal husľový virtuóz Peter Michalica,
predseda poroty. Výsledky súťaže boli nasledovné: V hre na husle I.kat. – 1.
Gergana

Haralampieva

(ČR),

2.

Olivia Danielewicz

(PL)

a Taisia

Harasimchuk (Ukrajina) a 3. Veronika Galdová (ČR), II. kat. 1. Leslya Kot
(Ukrajina), 2. Katerina Kot (Ukrajina) a Agnezska Gesler (PL), 4. Zuzana
Hábeková (Dolný Kubín), III. kat. Marie Korpasová, Ivan Dukhnych, Marie
Hujerová, IV. kat. Barbora Valečková, Lucia Baráthová a Vendula Zachovalá.
V hre na violončelo sa na popredných miestach umiestnili: I. kat. Agata Bak,
II. kat. 1. miesto neudelené, 2. Ewa a Knast Kopacz, III. kat. Wojcziech
Fudala a Dace Zalite. V hre na violu: 1. Lukáš Kmiť a Ustym Zhuk, 2.
Kristína Fialová a Martina Kušš. V hlavnej hodnotiacej rade pracovali: Peter
Michalica, Ján Glasnák, Květa Glasnáková, Mária Karlíková, Jozef
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Kopelman, Alexander Lakatoš, Stanislav Mucha, Ján Slávik, František Torok,
Bohdan Warchal ml., Vítězslav Kuznik, Dmitro Komoňko a Koosgaard
Bjarne.
-

Dňa 23. apríla sa v Par Aviom Music klube konal koncert country rockovej
skupiny MINIMAX a dňa 24. apríla sa tu konal koncert rockovej skupiny
GOLIAN zo Žiliny.

-

Dňa 30. apríla folklórny súbor KUBÍNČAN pripravil tradičné podujatie
„Stavanie mája“.

-

Dňa 1. mája sa konali oslavy vstupu Slovenska do EÚ s bohatým kultúrnym
programom. Zaujímavým podujatím MsKS bol veľký revuálny program pod
názvom „Pätnásť minút slávy“. Do programu sa mohli zapojiť všetci občania
mesta a blízkeho okolia, ktorí vynikali v speve, tanci a rôznej zručnosti.
Revuálny program bol zostavený výhradne z amatérskej produkcie.

-

Dňa 3. mája žiaci ZŠ M. Kukučína odohrali divadelné predstavenie pre deti
pod názvom „Zemeguláš“.

-

Dňa 10. mája pripravila ZŠ Radlinského oslavu Dňa matiek s bohatým
kultúrnym programom v MsKS.

-

V máji 2004 zavítal do Dolného Kubína cirkus ALEŠ. Predstavenia boli
vypredané a rodičia s deťmi si mohli pozrieť aj ZOO.

-

Umelecký fotograf Dušan Kováč z Dolného Kubína, odborný asistent na
Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, vystavoval
svoje fotografie s veľkým úspechom v Universita per Stranieri di Perugia
v dňoch 19.-27. mája 2004. Kritici ho považujú za pokračovateľa školy
známeho slovenského fotografa Martina Marinčeka.

-

V sobotu dňa 23. mája

bol v Dolnom Kubíne folkový sviatok.

V evanjelickom dome na Hviezdoslavovom námestí sa konal krst CD
dolnokubínskej folkovej skupiny NOTA BENE s názvom Takitak. V skupine
hrali a spievali Ján Moľa, Barbara Glacová – Drozdová, Majo Frič, Roman
Juráš a Peter Kováč. Krstným otcom bol český muzikant Zdeněk Vřešťál zo
skupiny Nerez. Ďalším milým hosťom večera bola dolnokubínska folková
skupina Solares.
-

Výtvarník Dalibor Novák zo Šarišských Michalian sa zaoberal maľovaním
porcelánu. Vyhotovil sériu porcelánových tanierov s vyobrazením šiestich
motívov o meste Dolný Kubín – rímskokatolícky kostol, Oravská galéria,
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Oravské múzeum, Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Mestský úrad, evanjelický
kostol. Záujemcovia si mohli sériu kúpiť.
-

Významnými kultúrnymi stánkami v Dolnom Kubíne sa stali Ilúzia klub
a rockový klub Par Avion. Keď Ilúzia klub viedol Karol Horváth, Martin
Burgár a Martin Holubčík, premenovali ho na Ilúzia 4art klub. Každú sobotu
sa v klube s reštauráciou konal koncert niektorej hudobnej skupiny a jedenkrát
mesačne vernisáž diel výtvarníkov. Hudobníci tu hrali folk, metal,
underground i industriálnu hudbu. Napríklad do kultového undergroundového
japonského filmu Tecuo hrali traja muzikanti skrytí za plátnom tak kvalitne,
že nikto z hostí nechcel veriť, že hudba nie je púšťaná z CD. Klub vydával
klubové noviny. Dňa 14. apríla tu koncertoval svetoznámy jazzman Laco
Déczi s kapelou Celula. V jesennom období sa konali: koncert Laca Decziho,
krst CD skupiny Rebro (30. október), Karaoke schow, koncert Jara Gažu so
skupinou Arzén (13. november), koncert skupiny Oravia (19. 11.), rockové
a death metalové formácie Editor a Lunatic Got (20. 11.), koncert kultovej
skupiny Para (4.12.), skupiny Lecra (27.12), vystúpenie Divadla poézie pod
vedením Richarda Bobeka a monodráma Milana Ilčíka.

-

V sobotu 5. júna sa na zimnom štadióne zišli hviezdy slovenskej populárnej
hudby ako Vašo Patejdl, Pavol Hammel so skupinou Prúdy a legendárna
skupina Modus. Na koncerte vystupovala aj dolnokubínska skupina
Valentines. Koncert organizovala firma I.M.P.A. Dolný Kubín.

-

Dňa 9. júna sa pre deti z detského domova i ostatné deti Dolného Kubína
hralo v MsKS predstavenie rozprávky „Perníková chalúpka“. Podujatie
venoval deťom dolnokubínsky supermarket NORDA.

-

Dňa 11. júna sa v MsKS zišli milovníci modernej hudby na podujatí pod
názvom

„Zrkadlo času“. Vystupovala dolnokubínska hudobná skupina

Oravia, pripravila koncert v rytme melódii 70. rokov Deep Purple. Skupina
pôsobila 9 rokov a vydala CD s názvom Revital Deep Purple. Členmi skupiny
boli Tomáš Ďaďo, Miro Samek, Jozef Paľa, Peter Jelínek a Tibor Bušo. Na
podujatí vystúpili aj ďalšie kapely, dolnokubínska skupina TARGO a folkový
spevák Peter Medvecký so skupinou Kastelán.
-

Dňa 12. júna 2004 sa v dolnokubínskom Par Avion Music klube konal
rockový koncert „220 v tieni“.
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-

V Dolnom Kubíne sa umeleckému kováčstvu venoval Vladimír Janiga. Tento
odbor sa zapáčil mladému Tomášovi Vojtasovi, absolventovi odboru
umelecký kováč na Strednej škole v Kremnici. Umeleckí kováči ukovali
lustre, ozdobné zábradlie, svietniky, pánty, kľučky, krbové mreže, náramky,
náušnice atď. Niektoré ich výrobky boli vystavené vo výklade firmy Oravex,
s.r.o. Dolný Kubín v Starom meste.

-

Dňa 14. júna sa v MsKS predstavilo Radošínske naivné divadlo s hrou
„Generál“, ktorá stvárnila postavu M. R. Štefánika.

-

Novou hudobnou dolnokubínskou skupinou bola Hypnofunk s hubobníkmi
Petrom Hacajom (klávesy), Tomášom Hacajom (gitara), Petrom Markuljakom
(gitara) a Tomášom Gálom (bicie). Tomáš Gál a Tomáš Hacaj predtým hrali
vo formáciách Okná a Gutaperča. V lete usilovali o vydanie svojho prvého
albumu.

-

Agentúra

Fórum

života

(Marína

Gruchaláková)

zabezpečila

pre

dolnokubínskych šiestakov, siedmakov a ôsmakov dňa 30. júna divadelné
predstavenie v Domčeku CVČ pod názvom „Chceš spoznať nového priateľa?“
v podaní divadla Jedného herca z Bardejova (Vlado Šupek). Rovnaké
divadelné predstavenie sa konalo aj na dolnokubínskom námestí.
-

Dňa 5. júla pokračoval prázdninový program pre deti v čajovni predstavením
„Ach, tí rodičia“ v podaní bábkového divadla. Aj tento program pripravila
Agentúra Fórum života.

-

V utorok 6. júla sa konala vernisáž výstavy šiestich výtvarníkov
z občianskeho združenia DiveRzita v rámci projektu E 322 (emulgátor, ktorý
spája dve nezlučiteľné emulzie). Výtvarníci sa zamerali na oblasť počítačovej
grafiky a digitálnej fotografie a na výstave prezentovali 100 prác z rôznych
oblastí. Riaditeľom a organizátorom výstavy bol Vlado Lofaj.

-

Dňa 10. júla po slávnostnej omši v rímsko-katolíckom kostole Povýšenia sv.
Kríža a Službách Božích v evanjelickom a. v. chráme vyvrcholil na
Vyšnokubínskych skalkách Matičný svetový festival slovenskej mládeže (9.
ročník). Predstavitelia dvoch najväčších cirkví na Slovensku (rímskokatolíckej a evanjelickej a. v.) po boku s vatikánskym vyslancom Mons.
Henrichom Jozefom Novackým tu posvätili slovenský kríž ekumenickej
jednoty. Myšlienku dvojkríža, ktorý spája všetky národy bez ohľadu na
vierovyznanie, ocenili nielen biskupi a kňazi, ale aj niekoľko zahraničných
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Slovákov a domácich Oravcov. Medzi hosťami boli biskupi František Tondra
a Igor Mišina, predseda MS Jozef Markuš, riaditeľ prezidentskej kancelárie
prof. Milan Čič, zahraniční Slováci z Ukrajiny, Čiech, Austrálie. Krásne
podujatie sa tak aj vďaka množstvu pútnikov a nepochybne aj vďaka
príjemnému počasiu stalo dôstojnou bodkou nielen za matičným festivalom,
ale aj za drobnou prácou všetkých organizátorov a dobrodincov, ktorí na
výstavbu kríža prispeli. MS udelila tri zlaté medaily sv. Cyrila a Metoda
Mons. Alfonzovi Letanovskému, Mgr. Rastislavovi Stančekovi a Vladimírovi
Mišalovi, predsedovi MO MS v Dolnom Kubíne.
-

V dňoch 14.-15. augusta sa konali Dni Limanovej, ktorého súčasťou bol Deň
Dolného Kubína. Medzi uvedenými mestami sa tradovali 35-ročné družobné
vzťahy. Limanovčanom sa v kultúrnom programe predstavili: dychová hudba
Istebňanka, folklórne skupiny ORAVA a KUBÍNČAN, rockové skupiny
Oravia a MJM. Folklórna skupina ORAVA pripravila pre Poliakov
občerstvenie s typickými oravskými jedlami a nápojmi. Turistická informačná
kancelária pripravila stánok pre prezentáciu dolnooravských firiem. Súčasťou
programu bolo podpísanie družobnej zmluvy medzi primátormi Ľ. Bláhom
a Marekom Czeczótkom z Limanovej. Poobede sa odohral aj futbalový zápas
mužstiev Dolného Kubína a Limanovej, Dolnokubínčania vyhrali 8:1.V
limanovskej Bibliotéke vystavovali svoje diela 14 výtvarníci z Dolného
Kubína, profesionáli i pedagógovia zo ZUŠ I. Ballu a ZUŠ P. M. Bohúňa.
Súčasťou programu bola prezentácia knihy o 35. ročnej družbe medzi mestami
pod názvom: „Limanová – Dolný Kubín – 35 rokov spolupráce“.

-

Tohoročný siedmy ročník „Rockového záberu“ sa nekonal na Kuzmínove
v Dolnom Kubíne ale vo Veličnej. Hlavnými organizátormi bola skupina
Targo, zúčastnilo sa okolo 900 divákov. Predstavilo sa 13 skupín, z Dolného
Kubína skupiny AYA, ORAVIA, TARGO, zahraničným hosťom bola česká
skupina Red Hot Chili. Podujatie moderoval Dalibor Bíro zo žilinského Rádia
Zet. Bodku za Rockovým záberom urobil spevák René Lacko.

-

Dňa 18. septembra zavítal do Dolného Kubína folklórny súbor Lúčnica
a verejnosti predviedol svoj reprezentačný program. Počas Dní mesta Dolného
Kubína a tradičného Kubínskeho jarmoku v dňoch 17.-19. septembra
vystupovali hudobné, spevácke a tanečné súbory, medzi nimi skupiny Orava,
Kubínčan, Kukučka z Jasenovej, Studnička z Veličnej, Rosička, Rosa,
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účastníci V. medzinárodného gajdošského festivalu Gajdovačka, folk-rocková
skupina Saltarella z Pelhřimova, domáce kapely Lekra, DEel, MJK, Power
a zlatým klincom programu bolo vystúpenie skupiny LOJZO.
-

V dňoch 29. septembra až 3. októbra sa konal jubilejný 50. Hviezdoslavov
Kubín, celoslovenská súťažná prehliadka v umeleckom prednese a tvorbe
divadiel poézie. Podujatie sa konalo pod záštitou ministra kultúry SR Rudolfa
Chmela.

Hlavným

v Bratislave

organizátorom

a spoluorganizátorom

bolo
Mesto

Národné
Dolný

osvetové
Kubín

centrum
a Žilinský

samosprávny kraj. Otvoreniu 50. HK predchádzala vernisáž výstavy pod
názvom „Tak k nám prichádzala poézia“. Dagmar Kubištová účastníkov
oboznámila s dejinami HK od roku 1954, ktoré začali ako súťaže poézie
a prózy a od roku 1963 pokračovali aj súťaže divadiel poézie. Za 49 ročníkov
HK sa zúčastnilo súťaže vyše 1600 recitátorov. Večer v divadelnej sále MsKS
Jaroslava Čajková z Národného osvetového centra a primátor mesta Ľubomír
Bláha slávnostne otvorili 50. HK. Nasledovala súťaž divadiel poézie. Súbor
Pradeno z Medzilaboriec predviedol predstavenie „Bezbožné dievky“ od Janka
Kráľa a dolnokubínske Malé poetické divadlo pri Oravskom múzeu sa
predstavilo hrou „Zuzka Majerovie“ od P. O. Hviezdoslava. Druhý deň začal
vystúpením

najmladších

recitátorov

a detského

recitačného

kolektívu

Ševelinky z Levíc, popoludní pokračoval Poetickým bazárom pod režijnou
a moderátorskou taktovkou Petra Zemaníka. V poetickej manéži sa predstavili
mladí aj tí menej mladší najlepší recitátori niekoľkých Hviezdoslavových
Kubínov. Petra Fridrichová, Lukáš Maťufka a Lucia Rentková zožali
zaslúžený potlesk aj ich starší kolegovia Jana Vidová, Richard Veselý a Gita
Gazdíková. Poetický bazár nebol len o recitovaní. O hudbu aj zábavu
v jednom sa postarali Roman Feder a Zuzka Haasová, program režíroval Peter
Zemaník. V podvečer sa uskutočnilo stretnutie pri soche P. O. Hviezdoslava,
kde sa prítomným prihovoril primátor mesta. Potom účastníci odišli na
cintorín k hrobu básnika a tu sa slova ujal spisovateľ Ján Beňo. Večer bol
spomienkový pod názvom „Zo živého albumu“, ktorý moderoval Ernest
Weidler. V improvizovanej kaviarni si na staré časy zaspomínali aj
zarecitovali Ľubo Roman, Pavol Rusko a ďalší. Večer spomienok ukončil Ján
Kamenistý, ktorý uviedol do života bibliofíliu „Desať básni, ktoré otriasli
Kubínom“. Novinkou 50. HK bol poetický bazár na nádvorí Oravskej galérie,
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ktorý uvolnil atmosféru a napätie súťaže. Na záverečnom večere sa
odovzdávali ocenenia. Ján Kamenistý a Mikuláš Fehér dostali Medailu
Daniela Gabriela Licharda za dlhoročnú lektorskú, publikačnú a porotcovskú
prácu a primátor Ľubomír Bláha za dlhoročnú organizátorskú činnosť. Cenu
primátora mesta Dolný Kubín dostal generálny riaditeľ Národného osvetového
centra. Stretnutie účastníkov 50. Hviezdoslavovho Kubína u primátora mesta
dňa 1. októbra bolo spojené so zápisom do pamätnej knihy mesta a ocenením
(pamätný list) za prácu. Medzi ocenenými boli prof. Ján Heger, spisovateľ Ján
Beňo, V. Sadílek, Jaroslava Čajková, in memoriam T. H. Florin, Peter
Škrabák, J. Revallo. Výsledky 50. HK boli nasledovné: Vo 4. kategórii
v prednese poézie si Cenu ZASK odniesol Peter Hort. V tej istej kategórii
v próze porota udelila dve prvé miesta – Cenu Asociácie zväzu organizácií
spisovateľov Slovenska získala Eva Palkovičová a Cenu Obecného úradu
Vyšný Kubín Tomáš Dianiška. V 5. kategórii v prednese poézie Cenu
asociácie zväzu spisovateľov Slovenska získala Magdaléna Vihanová, v próze
I. miesto udelené nebolo, 2. miesto a Cenu MsKS získala Soňa Šebová.
Úroveň divadiel

poézie zhodnotil Mikuláš Fehér, ktorý vyzdvihol nielen

kvantitu, čo sa týka účasti, ale aj solídnu úroveň ich vystúpení „Súbory sa
prezentovali

rozhľadenosťou

v literatúre,

zaujímavou

dramaturgiou

a výsledkami, ktoré svedčia o zvládnutí základných inscenačných pravidiel
divadla poézie. Najhodnotnejšie je, že všetky prezentovali myšlienky, ktoré
nezapadli prachom, že hovorili súčasnou javiskovou rečou o súčasných
problémoch človeka“. Hlavnú cenu 50. Hviezdoslavovho Kubína a Cenu
primátora mesta Dolný Kubín získalo Divadlo poézie Cailin z Košíc.
Dolnokubínske Malé poetické divadlo si odnieslo diplom za účasť. Úroveň
jubilejného HK hodnotil aj Milan Hort, poslanec NR SR, dlhoročný účastník
recitačných súťaží, ktorý sa zúčastnil HK ako divák. Pri príležitosti 50 HK
vyšla aj Pamätnica.
-

ZUŠ P. M. Bohúňa z Dolného Kubína a Mestský dom kultúry z Bialsko-Bialej
v Poľsku v spolupráci s Oravskou galériou a MsKS v Dolnom Kubíne
usporiadali 8. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže Bohúňova paleta. Do
súťaže sa zapojilo 186 škôl zo Slovenska, Česka a Poľska. V porote pracovali
akademickí maliari Ján Kudlička, Pavol Rusko, Marta Bošelová a umelecký
fotograf Witold Jacyków. Hodnotili 3318 prác a ocenili 412 prác
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v kategóriách kresba, maľba, grafika, kombinované techniky a fotografia.
Vernisáž Bohúňovej palety sa uskutočnila vo štvrtok 7. októbra v MsKS
v Dolnom Kubíne. Hudobný doprovod vytvoril detský sláčikový súbor zo
ZUŠ P. M. Bohúňa. Po mesiaci bola výstava presťahovaná do MsKS
v Bialsko Bialej a v januári do rakúskeho mesta Braunau, kde má ZUŠ Dolný
Kubín partnerskú školu umeleckého zamerania.
-

Dňa 14. októbra 2004 začala koncertná sezóna vážnej hudby vo Veľkej
výstavnej sieni Oravskej galérie, ktorý OG organizovala so ZUŠ P. M.
Bohúňa. Protagonistom večera bolo známe Moyzesovo kvarteto pri
Slovenskej filharmónii s vynikajúcim sólistom Vladislavom Brunnerom na
flaute. Zazneli diela skladateľov Abela, Stamitza, Mozarta, Pleyela, Roussela
a Romberga. V úvode koncertu vystúpili aj žiaci ZUŠ P. M. Bohúňa, zahrali I.
časť koncertu G-dur od A. Vivaldiho spolu s profesionálnym telesom.

-

Dňa 18. októbra sa konalo divadelné predstavenie pre deti v podaní hercov
Agentúry Zanzara s hrou pod názvom „Vynález“. Večer sa konalo divadelné
predstavenie pre dospelých - americký muzikál s Martinom Nikodýmom pod
názvom „Každý má svojho Leona“.

-

Dňa 6. novembra sa v divadelnej sále MsKS uskutočnil v poradí III. ročník
medzinárodnej súťaže prehliadky mladého filmu 4art FILM FESTIVAL 2004.
O cenu sa uchádzali filmy z Indie a Írska, hrali sa filmy z Francúzska,
Nemecka,

Švajčiarska,

Izraela,

Česka

a Slovenska.

Festival

začal

predpremiérou uletenej komédie Alberta Vlka „Supper-Man“ so Zdenou
Studenkovou, Karolom Čálikom a Robom Rothom v hlavných úlohách.
Hosťom festivalu boli režisér Stanislav Párnicky, český herec Petr Filgas,
komik Karol Čálik, kameraman Ján Ďuriš. Na záver festivalu si diváci pozreli
švajčiarsky fantasy horor „Vlci“.
-

Dňa 7. novembra detský divadelný súbor DivaDielko zo ZUŠ Jánoš sa
predstavil s hrou „Ako v jednom kráľovstve“.

-

Dňa 18. novembra bola divadelná sála MsKS plná ľudí. Konal sa tu koncert
pod názvom „Diabolské husle Jána Berkyho Mrenicu“. Diváci si vypočuli
skladbu Diabolské husle, ktoré sú akousi zvučkou orchestra. Potom
nasledovali skladby klasické, operetné, muzikálové i diela súčasných autorov.
Hosťom večera bol basbarytonista Mikuláš Doboš, sólista opery Slovenského
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národného divadla v Bratislave. Záver večera bol venovaný sólu Ernesta
Šarköziho, ktorý je považovaný za najlepšieho cimbalistu na svete.
-

Dňa 5. decembra sa detským divákom predstavili herci divadla Maškrta
s „Rozprávkou o jezuliatku“.

-

Dňa 8. decembra sa konal v kostole Povýšenia sv. Kríža na Brezovci tradičný
Benefičný koncert pre nemocnicu. Výťažok bol venovaný na počítačový
tomograf. Koncert organizovala Všeobecná úverová banka a ZUŠ P. M.
Bohúňa. V úvode vystúpili deti MŠ XIII a I. stupňa ZŠ Nemocničnej, ZŠ
Radlinského a ZŠ Hattalovej, súbory Archi di Slovakia, gitarový a husľový
súbor a spevácky súbor Tatiany Šumskej. Medzi zahraničných muzikantov
patrili sólisti na husle Gergana Haralampieva (Českej republiky) a Tatiana
Redzko (z Rigy).

-

Dňa 8. decembra sa v MsKS konala vernisáž výstavy „Vianočná pohľadnica“
a 11. decembra medzinárodný jarmok ľudových remesiel.

-

Dňa 13. decembra sa v divadelnej sále MsKS konal Vianočný koncert žiakov
ZUŠ Ivana Ballu.

-

Asociácia učiteľov hudby Slovenska - EMCY Slovakia sa pokúsila riešiť
situáciu ubúdajúcich poslucháčov vážnej hudby a na pozvanie riaditeľa ZUŠ
P. M. Bohúňa Mgr. Leonarda Vajduláka usporiadala prvé stretnutie z cyklu
„Stretnutia s hudbou“. Jeho cieľom bolo oboznámiť žiakov ZUŠ s hudbou
autorov 20. a 21. storočia Igora Stravinskija, Erika Satia a ďalších. Tvorivej
dielne sa zúčastnil klavírista Ivan Šiller, absolvent kráľovskej akadémie
v belgickom Gente.

-

Dňa 19. decembra sa verejnosti predstavil detský folklórny súbor TRNKA
s pásmom „Vianočné posolstvo“.

-

Dňa 27. decembra sa v divadelnej sále MsKS uskutočnil koncert pod názvom
„Rockové Vianoce“, vystúpili hudobné skupiny DEel, Núdzový Východ,
Spirit ba, One Dals.

SOCIÁLNA POMOC OBČANOM
V roku 2004 sa v našom meste narodilo 233 detí a zomrelo 108 občanov. Žilo tu
1454 občanov nad 65 rokov, z toho osamelo žijúcich nad 65 rokov bolo 493
a osamelo žijúcich nad 80 rokov bolo 155 občanov. Úmrtnosť sa znížila. Rast
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populácie mesta ovplyvňovala silná migrácia občanov v produktívnom veku za
prácou alebo presídlením do ekonomicky silnejších regiónov.
Mesto poskytovalo sociálne služby pre seniorov, pre občanov so zdravotným
postihnutím a pre rodiny s deťmi. Zariadenia tohto typu v Dolnom Kubíne
spravovalo mesto, Žilinský samosprávny kraj i mimovládne organizácie.
Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) na ul. Zochovej (Malý Bysterec)
malo 10 klientov (100%) a slúžilo na celoročný pobyt občanom, ktorí pre svoj
vysoký vek nedokázali udržiavať svoju domácnosť. Títo občania stratili svojich
životných druhov, priateľov a často i príbuzných. Ich vek bol od 69 do 91 rokov.
V zariadení im poskytovali ubytovanie, stravovanie a zaopatrenie. V dvojsmennej
prevádzke sa o klientov staralo 5 zamestnancov. Odbornú zdravotnícku
starostlivosť v ZOS zabezpečoval MUDr. Jindřich Lonský.
Opatrovateľská terénna služba (OTS) na Spoločnom obecnom úrade
poskytovala opatrovanie seniorov v ich rodinnom prostredí v meste Dolný Kubín
a 16 obciach okresu Dolný Kubín prostredníctvom 12 opatrovateliek. V roku
2004 bolo 42 opatrovaných, z toho v Dolnom Kubíne 24, o ktorých sa starali 4
opatrovateľky. Zriaďovateľom tejto služby bolo mesto Dolný Kubín

a 16

Obecných úradov. Na Spoločnom obecnom úrade mala na starosti opatrovateľskú
službu Alena Malíková. Tu sa posudzovalo poskytovanie služby. Občan uhrádzal
napr. za 1 hodinu dohľadu 10 Sk, za donášku obeda 7 Sk, za varenie obeda 15 Sk,
pranie 1 kg prádla 5 Sk atď.
Spišská katolícka charita zriadila Opatrovateľskú terénnu službu ADOS
(Agentúru

domácej

starostlivosti),

ktorá

okrem

opatrovateľskej

služby

poskytovala aj ošetrovateľskú službu. Pracovalo tu 10 charitatívnych sestier a 4
zdravotné sestry. V roku 2004 poskytli opatrovanie 45 klientom a opatrovateľskú
starostlivosť 76 klientom.
Evanjelicka cirkev a. v. v Dolnom Kubíne poskytovala opatrovateľskú terénnu
službu od roku 1997 tzv. Zborovú diakoniu (ZbD) v domácom prostredí,
návštevnú službu v nemocnici a v domácnostiach aj poskytovanie poradenstva.
Pracovníčky ZbD poskytli zmluvnú starostlivosť 3 klientom, odpracovali 682
hodín v domácnosti klienta a 432 hodín návštevnej služby. ZbD usporiadala
v máji a októbri stretnutie starších, na ktorom kultúrny program zabezpečil
spevokol a detská besiedka.
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Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb (DD a DSS) pre dospelých na
ul. M. Hattalu poskytoval služby občanom, ktorí pre svoj vek, zdravotný stav
alebo sociálnu neprispôsobivosť nemôžu sami zabezpečiť starostlivosť o svoju
osobu. Zariadenie poskytovalo aj pobytové služby v penzióne pre dôchodcov.
Komplexné služby využívalo 121 klientov, z toho 89 žien a 32 mužov. V DSS pre
dospelých je umiestnených 72 klientov a v penzióne 49 dôchodcov. O klientov sa
staralo 40 pracovníkov, z toho 4 sociálni pracovníci, riaditeľkou bola Ing. Tatiana
Nesvadbová. Strava je dovážaná z DSS na ul. Matúškovej. Zdravotnícka
starostlivosť je zabezpečená slobodnou voľbou lekára, pričom zariadenie
v pravidelných intervaloch navštevujú odborní lekári. Na odborné vyšetrenia
chodia klienti v doprovode zdravotníckeho personálu. V zariadení vykonávajú
praktickú vyuku študenti Strednej zdravotníckej školy v odboroch zdravotnícky
asistent a sanitár. Sociálno-kultúrnu starostlivosť poskytujú sociálni pracovníci.
V zariadení je miestnosť pre bohoslužby evanjelických i katolíckych veriacich.
V minulom roku bol pokles o 28 klientov v domove, niektorí odišli do rodinného
prostredia. Pobyt v DD vyšiel mesačne od 4500 do 7000 Sk podľa stravovania.
Drahšia bola diabetická strava – 78 Sk denne, racionálna strava stála 59 Sk denne.
Občan v skutočnosti uhrádzal 47% nákladov svojho pobytu v DD, na 53%
nákladov doplácal štát.
Domov dôchodcov navštevovali deti z blízkej MŠ a žiaci ZŠ. V mesiaci úcty
k starším (18. a 27. októbra) im pripravili kultúrny program. Niektorí boli vitálni
a stalo sa, že si našli partnerov a bývali spolu.
Klub dôchodcov na ul. Obrancov mieru, zariadenie mesta, sa riadil podľa
svojho štatútu a 7-člennej samosprávy, ktorej predsedníčkou bola Mária
Chrenová. Mal 188 členov. Vedúcou klubu bola Ľubomíra Bernoláková,
pravidelne sa zúčastňovala na zasadnutiach samosprávy. V roku 2004 sa konalo
14 zasadnutí, z toho 3 mimoriadne, 5 slávnostných členských schôdzí a 5 bežných
členských schôdzí. Kultúrno-spoločenský život členov klubu bol bohatý.
Navštevovali vernisáže v Oravskej galérii, podujatie Cena Fair Play, koncerty
ZUŠ, výstavy vo Florinovom dome a MsKS, posviacku ekumenického dvojkríža
na Tupej skale, organizovali kvíz o SNP, besedy s rôznymi odborníkmi
o zdravotníctve, bezpečnosti, financiách atď. Vďaka vedeniu ZŠ M. Kukučína sa
zúčastňovali

počítačových

kurzov

a deviati

ukončili

kurz

s výborným

hodnotením. Seniori nezabúdali na svojich jubilantov, ďakovné listy MsÚ a KD
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udelili 90-ročnému Antonovi Viludovi a 85-ročnému Jánovi Davidovi. Vianočné
posedenie pri stromčeku, medovníkoch a dobrej kapustnici mali už 15. decembra.
Zišlo sa 60 dôchodcov, prišli predstavitelia mesta (Dr. Ľ. Bláha a J. Gruchalák),
o kultúrny program sa postarali učitelia so žiakmi ZŠ A. Radlinského. Predviedli
pásmo kolied, želaní, hru na flaute a harmonike.
V KD pracovali záujmové krúžky – záhradkársky, krúžok šikovných rúk,
spevácky a turistický.

Niektoré

dôchodkyne navštevovali

na Okresnom

osvetovom stredisku v Dolnom Kubíne klub milovníkov výšivky. Štefánia
Hepfelová z Dolného Kubína učila nové techniky, ale najradšej mala tzv. plné
vzory. Anastázia Janeková učila paličkovanie a vyšívanie krivou ihlou. Medzi
vynikajúce výšivkárky patrili aj Elena Luptáková a Zuzana Štajerová.
Júnová členská schôdza v klube dôchodcov bola spojená s otvorením výstavy
ručných prác, pričom sprievodné slová predniesla odborná pracovníčka
Oravského múzea Mgr. Elena Beňušová. Ženy vystavili prekrásne výšivky, muži
výrobky z dreva (fujara, hrable, koníky, lietadlá atď.), zároveň si na stretnutí
zaspievali ľudové piesne. Nasledovalo posedenie v klubovej záhrade s vnúčatami
a škôlkármi, ktorí im pripravili kultúrny program (hra na flaute, pesničky)
a súťaže (beh vo vreciach, preťahovanie lanom, strieľanie loptičky do vedra,
stavanie veže z pohárov).
Október bol mesiac úcty k starším. Pri tejto príležitosti sa v utorok 12. októbra
konala v zasadačke bývalej budovy Národného frontu na ul. Ťatliakovej
slávnostná členská schôdza mestských organizácií Jednoty dôchodcov Slovenska.
Schôdzu viedol František Barťák, prítomný bol primátor mesta aj predseda
krajskej organizácie JDS Štefan Filo z Dolného Kubína.
Zariadenie spoločného stravovania na ul. Obrancov mieri malo kapacitu 90
jedál denne. Poskytovalo obedy seniorom. Mesto kúpilo do vývarovne nové
zariadenie a bola zahájená príprava hygienického režimu a sanačného programu
v zariadeniach spoločného stravovania HACCP, ktorého cieľom je zlepšiť kvalitu
pripravovaných jedál. V roku 2004 bolo vydaných 17719 obedov, čo
predstavovalo priemerne 80,5 obedov denne. Stravovňa nestačila, záujem zo
strany seniorov bol u 47 čakateľov. V zariadeniach školského stravovania sa
stravovalo 74 seniorov a tu bola voľná kapacita pre ďalších 60 seniorov.
Napríklad dôchodcovia sa stravovali v MŠ XIII. (riaditeľka Mgr. Eva Šaligová)
a mohli si stravu odniesť v obedári domov, túto možnosť uvítali.
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Domov sociálnych služieb pre deti i dospelých na ul. Matúškovej poskytoval
sociálne služby pre občanov so zdravotným postihnutím. DSS je moderné nízkokapacitné sociálne zariadenie pre denný i týždenný pobyt s kapacitou 42 klientov.
Najmladší je 7-ročný chlapec, najstaršia 28- ročná žena. V zariadení pracovalo 35
zamestnancov, zabezpečovali klientom stravovanie, bývanie, zaopatrovanie,
výchovu, záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť, rekreačnú, rehabilitačno-zdravotnú
starostlivosť, niektoré druhy terapií ako logopedická, muzikoterapia, terapia hrou.
Medzi obľúbené aktivity patrila práca s hlinou, výtvarný krúžok, športy ako
armwrestling. Päť klientov DSS bolo evidovaných v klube Slovenského hnutia
špeciálnych olympiád. V tomto roku vozičkári začali hrať loptovú novú hru
nazývanú boča (boccia). V turnaji v Žiari nad Hronom získali striebornú medailu.
Pod vedením trénerov Jany Matisovej a Martina Gabku sa v hre najlepšie darilo
Kristínke

Hakáčovej,

Tomášovi

zdravotno-rehabilitačnej

Dančovi,

starostlivosti

Mirke

absolvovali

Kožienkovej.
klienti

V rámci

individuálne

i skupinovo hippoterapiu, teploliečbu, vodoliečbu, elektroliečbu, masáže a pod.
Navštevovali aj plaváreň. Všetkých aktivít sa zúčastňovalo 22 klientov z
mesta Dolného Kubína, ostatných 20 z okolitých obcí.
Špeciálna základná škola (ŠZŠ) na ul. Matúškovej poskytuje výučbu pre deti
s kombinovaným postihnutím. Navštevovalo ju 27 postihnutých detí. Učebné
osnovy sú upravené schopnostiam žiakov, ak sa dieťa cítilo zle, nemuselo sa
zúčastňovať vyučovacieho procesu. Klienti DSS boli deti telesné postihnuté alebo
duševne napr. s diagnózou detská mozgová obrna alebo Downov syndróm. ŠZŠ
vypracovala projekt

na zlepšenie diagnostických,

psycho-terapeutických,

špeciálno-pedagogických, rehabilitačných a poradenských služieb pre postihnuté
deti. Projekt chcú realizovať v zrekonštruovaných priestoroch získanej budovy.
Mesto Dolný Kubín poskytoval bývanie pre zdravotne postihnutých občanov
v bytovke na Sihoti. V bytovom dome je 13 bytových jednotiek upravených na
bezbariérové bývanie, z toho 10 bytov využívali občania s rôznym stupňom
zdravotného postihnutia. Dom spravovala spoločnosť TEHOS s. r. o.
Sociálne služby pre rodiny s deťmi poskytovali Domov sociálnych služieb pre
deti a dospelých, Domov pre osamelých rodičov a krízové centrum na ul.
Záskalickej. Riaditeľkou bola Mária Vozáryová. DSS poskytoval poradenstvo
a bývanie osamelému rodičovi a maloletým, ktorých život a zdravie boli ohrozené
alebo osamelej tehotnej žene, ktorá sa ocitla v sociálnej núdzi spôsobenej stratou
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rodinného prostredia. V krízovom stredisku sa poskytovala výchovná starostlivosť
na predchádzanie sociálno-patologických javov, na ich zmiernenie, liečebnovýchovná starostlivosť, sociálna prevencia a pod. Tieto služby sa v prípade
potreby vykonávali ambulantne, nakoľko zariadenie nie je personálne vybavené
na celoročné poskytovanie služieb. Kapacita zariadenia je 32 lôžok. V roku 2004
bola poskytnutá pomoc 73 klientom, z toho 17 klientov pochádzalo z nášho
mesta. Išlo o rodiny, v ktorých bolo domáce násilie ale aj rodiny, ktoré v dôsledku
zlej sociálnej situácie stratili bývanie, napr. neplatiči.
Mesto Dolný Kubín poskytovalo jednorázové dávky v hmotnej núdzi
odkázaným občanom na úhradu mimoriadnych výdavkov, na nevyhnutné
ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb a na
mimoriadne liečebné náklady. V roku 2004 žiadalo jednorázovú dávku 121
občanov, kladne bolo vybavených 109 a vyplatená finančná suma predstavovala
98088 Sk.
V Dolnom Kubíne žilo 782 občanov, ktorí poberali dávky v hmotnej núdzi.
Počas roka bolo posudzovaných 1355 osôb na udelenie dávok v hmotnej núdzi.
Príspevok na bývanie ako sociálnu dávku dostávalo 471 občanov, aktivačný
príspevok 184 osôb. Od 1. januára 2004 nový systém vyplácania dávok v hmotnej
núdzi znížil sociálne dávky. Základná dávka pre jednotlivca predstavovala sumu
1450 Sk plus 50 Sk príspevok na zdravotnú starostlivosť. Maximálna výška dávky
hmotnej núdze s príspevkom na bývanie (780 Sk) a aktivačným príspevkom
(1000 Sk) dosiahla mesačne 3280 Sk. Medzi obyvateľstvo ohrozené chudobou
patrila skupina dlhodobo nezamestnaných občanov, mladí ľudia po ukončení
školy bez práce, zdravotne postihnutí občania, dlhodobo neprispôsobiví občania,
azylanti (migranti), bezdomovci, ostatní neprispôsobiví napr. drogovo a inak
závislí alebo po výkone trestu. Kvôli zmenenému systému vyplácania sociálnych
dávok začali Rómovia na Východnom Slovensku rabovať obchody, zasahovala
polícia i vojaci. Zástupcovia rómskej komunity v Dolnom Kubíne sa dňa 2. marca
2004 stretli s vedením mesta a zástupcom okresného úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny. Dolnokubínski Rómovia chceli prácou získať aktivačný príspevok, ktorý
sa od apríla zvýšil na 1500 Sk. Nastúpili do práce od 12. marca, mestský úrad
zabezpečil náradie a pracovali podľa požiadaviek mestských výborov.
Rómski občania bývali v bytovom dome na Ťatliakovej ulici. Ku koncu júna
dlhovali na nájomnom a zálohových platbách za teplo, teplú, studenú a dažďovú
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vodu a elektrickú energiu 4 mil. 200 tisíc Sk. Dlžná suma narastala každý mesiac
o ďalších 90 až 100 tisíc Sk. Poslanci mestskej rady prijali radikálne riešenie.
Zabezpečiť náhradné bývanie šiestim rodinám, ktoré platia za služby spojené
s bývaním poctivo a bytovku odpojiť od dodávky tepla a teplej úžitkovej vody.
V tomto roku sa prejednávali všetky invalidné dôchodky. Ku koncu augusta
dostali nový výmer o znížení finančnej sumy alebo odobratí invalidného
dôchodku okolo 300 dôchodcov, členov Základnej organizácie Zväzu invalidov
v Dolnom Kubíne. Jána Vrábliková, tajomníčka OC ZŤPS v Dolnom Kubíne
doporučovala invalidným dôchodcom odvolať sa na posudkovú komisiu do Žiliny
alebo do Bratislavy, lebo z mesačného dôchodku 3000 – 3500 bolo veľmi ťažké
vyžiť. Invalidi mali jednu z možností zamestnať sa v tzv. chránených dielňach, ale
v Dolnokubínskom okrese bola len jedna.
Slovenský zväz telesne postihnutých (SZTP) v Dolnom Kubíne mal 280
členov. Predsedníčkou centra SZTP bola Gabriela Floreková. Členovia neboli
spokojní s rastom cien i vybavovaním svojich záležitostí na úradoch. Ďalším
problémom boli priestory. Sídlili v podnájme na ZUŠ I. Ballu, mesto im ponúkalo
nové priestory na zimnom štadióne. Niektorí občania darovali centru SZTP 2 %
dane z príjmu. Počas roka im sponzori darovali okolo 50 tisíc Sk. Dňa 8.
decembra sa členovia zišli pri tradičnom „Posedení pri stromčeku“.
Mestský úrad v Dolnom Kubíne koncom roka 2003 dostal 3 mil. Sk od štátu ako
penále za neplatenie nájmu Okresným úradom v mestskej budove. Vedenie mesta
rozhodlo rozdeliť 500 tisíc Sk sociálne odkázaným občanom. Mesto vyzvalo
občanov, aby si podali žiadosti do 15. januára 2004. Sociálna komisia pripravila
zoznam 405 ľudí, ktorí dostali finančnú čiastku na prilepšenie. Išlo o osamelých
dôchodcov starších ako 70 rokov, zdravotne ťažko postihnutých občanov, rodiny
s viacerými deťmi a občanov, ktorí užívali drahé lieky.
Sociálne služby pre rodiny s nízkym príjmom a dlhodobo neprispôsobivých
občanov poskytovali CPPS – centrum poradensko-psychologických služieb
a centrum EDUCOS. CPPS poskytovalo poradenskú pomoc v osobných,
partnerských a rodinných problémoch. Služba je bezplatná, dostupná a potrebná aj
pre sociálne slabšie kategórie obyvateľov. Služby CPPS využilo 173 klientov
počas roka 2004, z toho 77% klientov sami vyhľadali poradenstvo, 18% riešil
orgán štátnej správy a 6% určil súd. Z celkového počtu 57% klientov boli
nezamestnaní

občania.

Prostredníctvom

CPPS

sú

pripravované

rodiny
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a individuálni žiadatelia na náhradnú rodinnú starostlivosť (adopcia, pestúnstvo,
profesionálne náhradné rodiny).
Konzultačné a informačné centrum EDUCOS pracovalo v našom meste od
júla roku 2000. Občianske združenie bolo držiteľom akreditácie MPSVaR na
poskytovanie sociálneho poradenstva a na vykonávanie sociálnej prevencie
formou vyhľadávacej činnosti a nápravnej činnosti najmä pre občanov, ktorí boli
prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo výkonu väzby. Združenie
spolupracuje s agentúrou podporovaného zamestnávania so sídlom v Dolnom
Kubíne a Námestove. EDUKOS je aj pracoviskom, na ktorom praxujú študenti
Vyššieho odborného štúdia sociálno-právneho Obchodnej akadémie v Dolnom
Kubíne.
V utorok 9. novembra sa stretli zástupcovia organizácii a inštitúcii, ktoré
pôsobia v oblasti sociálnych služieb a pomoci. Iniciátorom stretnutia bol Jozef
Gruchalák, vedúci oddelenia sociálnych vecí MsÚ v DK a MUDr. Eva Hrudová,
predsedníčka komisie zdravotníctva a sociálnych vecí pri MZ. V Dolnom Kubíne
pôsobilo okolo 40 organizácií, ktorých pracovná náplň sa dotýka riešenia
sociálnych problémov občanov. Cieľom stretnutia bolo nadviazať vzájomné
kontakty a dohodnúť spôsob spolupráce. Prvým výsledkom spoločnej práce by
malo byť vydanie sociálneho sprievodcu. Občan by dostal príručku, kde by mohol
nájsť odpoveď, ako riešiť svoj sociálny problém. Nechodil by potom na 4-5 miest,
ale záležitosť by vybavil na jednom mieste. Finančné prostriedky na sprievodcu
by získali založením občianskeho združenia „Lokálne partnerstvo sociálnej
inklúzie“. Je to určitý nástroj sociálnej pomoci, podporovaný MPSV a R SR,
prostredníctvom ktorého by bolo možné tieto aktivity prefinancovať.
Nezisková organizácia RELIEF – Pomoc v núdzi (Ľubomíra Bernoláková),
založená v roku 2003 mestom ako jediným zakladateľom, sa uchádzala
u významných donátorov (podnikateľských subjektov) o priamu podporu pri
realizácii sociálneho projektu pod názvom „Systém krízovej intervencie
v prospech marginalizovaných jedincov, rodín a skupín občanov mesta Dolný
Kubín“. V programe mala systémové riešenie otázky neplatičov nájomného.
Právnické a fyzické osoby mohli odovzdať na jej účet 2% zo zaplatenej dane
z príjmu, použili sa na sociálne účely. Poslaním organizácie bolo poskytovať
výpomoc sociálne odkázaným občanom mesta, vytvárať podmienky pre náhradné
ubytovanie sociálne odkázaných občanov mesta a vytvárať vhodné podmienky
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pre občanov mesta v dôchodkovom veku zameraných na ich aktívnu účasť na
spoločenskom, kultúrnom a verejnom živote podľa ich záujmov a zdravotného
stavu.
V Dolnom Kubíne chýbalo stredisko krízovej intervencie pre ľudí, ktorí
vypadli zo sociálneho systému, stali sa neplatičmi, bezdomovcami, nemajú kam
ísť. Podľa vyjadrenia vedúceho sociálnych vecí by sa mesto malo postarať
o týchto ľudí. Vypracoval projekt starostlivosti o ľudí v zariadení v krízovom
režime. Zastrešovať takúto inštitúciu by mohlo mesto, charitatívne alebo
spoločenské organizácie a financovanie by bolo možné z fondu sociálneho
rozvoja, ktorý zriadilo ministerstvo sociálnych vecí. Neplatiči v meste dlhovali 5
mil. Sk a doposiaľ sa mestu nepodarilo vyriešiť problém neplatičov.
Občianske združenie „Nádej pre rodinu“ (Marína Gruchaláková) vzniklo ako
združenie fyzických a právnických osôb na podporu inštitútu rodiny, rodinného
prostredia a vzťahov v rodine. V spolupráci so zahraničnou nadáciou Samaritanś
Purse priviezla pred Vianocami na Oravu pre deti zo sociálne slabších rodín 1500
balíčkov. Dolnokubínčanom sa ich ušlo 200 a Mesto Dolný Kubín zabezpečilo
odovzdanie balíčkov v čajovni kina Choč. Balíčky dostali rómske deti z ul. J.
Ťatliaka a deti Domova sociálnych služieb na Záskalí, kde žili osamelé matky
s deťmi. Balíčky pripravili pre svojich rovesníkov deti z kresťanských rodín vo
Švajčiarsku, obsahovali užitočné veci, napr. oblečenie, písacie potreby atď. Pri
distribúcii balíčkov pomáhali študenti OA, odboru sociálna práca.
Občianske združenie Fórum života (Mgr. Jozef Šimek) malo za cieľ hľadať
východiská v riešení zložitých spoločenských, ekonomických, sociálnych
a duchovných problémov komunity mesta Dolný Kubín. Sociálna agentúra pre
deti a rodinu Fórum života o. z. bola nezisková organizácia v Dolnom Kubíne.
Vytvárala akési spojenie medzi mimovládnymi organizáciami, orgánmi
špecializovanej štátnej správy, samosprávy a občanmi. Svojím zameraním je
súčasťou systému podpory novej štátnej rodinnej politiky, ochrany rodiny a jej
členov s dôrazným deklarovaním ochrany práv detí, pričom sa snaží o vytvorenie
servisnej siete okolo rodín a detí. Agentúra sa podieľala aj na rozvíjaní kultúry
v meste, pričom na spoluprácu oslovovala rôzne organizácie tretieho sektora.
Projekt „Znižujeme prahy“ realizovala s neziskovými organizáciami Nádej pre
rodinu a OC SEM Orava – Liptov. V projekte išlo o informačné centrum,
zamerané na zvýšenie informovanosti občanov Dolného Kubína a blízkeho okolia
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o sieti sociálnych služieb. Priestory pre centrum chceli získať v kine Choč vedľa
čajovne. Návštevník centra by sa mal v príjemnom prostredí pomerne ľahko
zorientovať v množstve ponúkaných sociálnych služieb a sociálnych zariadení.
Podľa vlastnej potreby môže vyhľadať odborníka, ktorý je v databáze a je
okamžite ochotný poradiť a pomôcť mu. Nájde tam zoznam liniek dôvery pre
deti, mládež, týrané ženy, opustených mužov, rodiny v kríze a osamelých
občanov. Každý tu môže anonymne prostredníctvom siete internetových poradní
odoslať a získať radu. Zároveň môže relaxovať a čerpať z množstva odbornej
literatúry, ktorá bude v centre dostupná. V centre je priestor pre diskusné kluby
a besedy s ľuďmi, ktorí v minulosti prežili životnú krízu a úspešne sa integrovali
späť do spoločnosti.
Občianske združenie NÁVRAT založilo centrum v Dolnom Kubíne.
Vyhľadávalo a pripravovalo záujemcov o adopciu, pestúnsku starostlivosť
a profesionálnu výchovu. Umožňovalo opusteným deťom v detských domovoch
návrat do rodinného prostredia. Víziou občianskeho združenia Návrat je prispieť
k vytvoreniu

tolerantnej

občianskej

spoločnosti,

v ktorej

bude

systém

starostlivosti o opustené alebo inak ohrozené deti postavený na rodinných
modeloch.
Občianske združenie SEDMIČKA – Detské centrum Svetluška (PaedDr. Jitka
Jackulíková) sa zameriavalo na spoluprácu rodiny a školy a na prácu
s integrovanými deťmi.
Dňa 25. marca 2004 sa v meste podarilo otvoriť materské centrum zv.
Píšťalka, v ktorom sa stretávali mamičky na materskej dovolenke. Mamičky sa
stretávali v priestoroch VII. materskej školy na Bysterci každý pondelok od 16. do
18. hodiny. Vedúcou centra Píšťalka bola Bernadeta Solárová. Materské centrum
poskytovalo relaxáciu, poradenstvo, burzy detského oblečenia, diskusie,
prednášky a kurzy. Materské centrum Píšťalka sa prvýkrát predstavilo verejnosti
dňa 6. júna v divadelnej sále MsKS na slávnostnom otvorení. V kultúrnom
programe vystúpili škôlkári zo VII. MŠ, žiaci cirkevnej ZŠ a dolnokubínsky
folklórny súbor Kubínčan.

ZDRAVOTNÍCTVO
Nemocnica s poliklinikou v Dolnom Kubíne usilovala o získanie certifikátu
Baby friendly hospital (nemocnica priateľská k deťom) od UNICEF. Audit na
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získanie certifikátu vykonala Viera Haľamová z bratislavskej centrály UNICEF
na gynekologicko-pôrodníckom oddelení NsP v Dolnom Kubíne. K získaniu
certifikátu prispela humanizácia pôrodov. Lekári sa usilovali presvedčiť budúce
mamičky, aby čo najdlhšie kojili svoje deti po pôrode. Informovali o význame
kojenia, lebo materské mlieko pozitívne ovplyvňovalo vývin a zdravie dieťaťa.
Budúce mamičky počas tehotnosti mali možnosť absolvovať rôzne cvičenia
a kurzy, mohli si pozrieť pôrodnú sálu a porodiť v epidurálnej analgéze. Certifikát
prevzal riaditeľ NsP MUDr. M. Ostrihoň dňa 19. októbra 2004.
V roku 2004 sa na gynekologicko-pôrodníckom oddelení NsP v Dolnom
Kubíne konalo 699 pôrodov a narodilo sa 703 detičiek, z toho 360 chlapčekov
a 343 dievčatiek. Oproti roku 2003 stúpol počet pôrodov o 19. Na oddelení
pracovalo 7 lekárov a 29 zdravotných sestier. Primárom bol MUDr. Juraj Dubčák.
Oddelenie dosiahlo v roku 2004 výborné výsledky, nevyskytol sa ani jeden prípad
perinatálnej úmrtnosti. Výborné bolo aj ortopedické oddelenie, ktoré sa počtom
operácií kĺbov umiestnilo na ôsmom mieste v rámci Slovenska. Za rok 2004 boli
výnosy nemocnice 226 miliónov Sk a náklady 269 mil. Sk. Na strate 43 mil. Sk sa
sumou 37 mil. Sk podieľali najmä poisťovne.
Dňa 18. septembra bolo v NsP slávnostne otvorené nové pracovisko
počítačovej tomografie (CT) za účasti štátneho tajomníka MZ SR Petra
Ottingera. Novootvorené pracovisko patrí k najmodernejším

a spĺňa kritéria

Európskej unie. CT stálo 22 mil. Sk, mesto prispelo sumou 3 mil. Sk, individuálni
darcovia a podnikatelia 600 tis. Sk a 8,5 mil. Sk získala NsP predajom
prebytočného majetku. Nové CT skvalitnilo vyšetrenie pacientov. Zatiaľ čo na
starom CT trvalo vyšetrenie 30-45 minút, na novom 15 minút, znížila sa dávka
ožiarenia a zvýšila sa kvalita snímky. Primár rádiodiagnostického oddelenia NsP
MUDr. Milan Majzel predpokladal vyšetriť za pracovnú smenu 15-20 pacientov
a čakacia doba na vyšetrenie by mala byť jeden týždeň. Na oddelení pracovalo 22
zamestnancov.
Poštová banka v rámci svojho projektu pod názvom

„Tradícia ľudskosti“

darovala detskému oddeleniu NsP v Dolnom Kubíne 100 tisíc Sk na
rekonštrukciu oddelenia. O tento dar sa zaslúžil malý pacient Miško Duray, ktorý
namaľoval výjav z rozprávkového sveta a obraz vybrala banka do kalendára pre
rok 2005. Vítaná pomoc pre NsP bola aj od občianskeho združenia „Dieťa“. NsP
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rekonštruovala na detskom oddelení izbu pre matky, ktoré chceli byť so svojimi
chorými deťmi, zaviedla počítačový systém, zakúpila deťom na izby televízory.
V stredu 8. decembra sa vozový park dolnokubínskej zdravotníckej záchrannej
služby rozšíril o nové sanitné vozidlo značky Volkswagen, vybavené napríklad
defibrilátorom a dýchacím zariadením. Podľa vyjadrenia primárky oddelenia
urgentnej medicíny MUDr. Evy Majchrákovej sanitka so špeciálnymi prístrojmi
skvalitní záchrannú službu. Finančné prostriedky vo výške 2,5 mil. Sk na vozidlo
získala nemocnica od MV SR z prostriedkov vyzbieraných za povinné zmluvné
poistenie. Ďalej sa NsP podarilo získať automatický koagulometer pre HTO, EKG
prístroj pre internú JIS a ďalšie prístroje. Nemocnica mala 323 lôžok a v priebehu
roka 2004 bolo hospitalizovaných takmer 11 tisíc pacientov.
Dňa 3. decembra darovala politická strana Aliancia nového občana NsP
v Dolnom Kubíne šek na 100 tisíc Sk. Poslanec NR SR za ANO Ľubomír Lintner
odovzdal šek riaditeľovi NsP MUDr. M. Ostrihoňovi na Mikulášskej slávností
v divadelnej sále MsKS. Konal sa tu bohatý kultúrny program, deti dostávali
mikulášske

balíčky.

Darované

peniaze

NsP

použila

na

zakúpenie

laparoskopických prístrojov na gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. Riaditeľ
NsP hodnotil rok 2004 ako doteraz najprajnejší na dary pre nemocnicu v Dolnom
Kubíne. Z Dánska dostala NsP nemocničné postele, prepravky na stravu, nočné
stolíky, lampy a pager systém. O tento dar sa z dánskej komúny Egebjerg
zaslúžili Mogens Johansen, David Tomas a fi. Marius Pedersen.
Počet ochorení na rakovinu sa každoročne zvyšoval. Z toho dôvodu rástol počet
podujatí zameraných na osvetu a organizovanie verejných zbierok na zakúpenie
dôležitých diagnostických prístrojov. Jedným z nich bolo podujatie dňa 23.
septembra pod názvom „Na kolesách proti rakovine“ v Dolnom Kubíne.
Podujatie organizovala ZASK, Slovenský paraolympijský výbor, Liga proti
rakovine, SČK a Domov sociálnych služieb v Dolnom Kubíne. Manifestačný
sprievod prešiel cez kolonádny most na Námestie Slobody pred MsKS, kde
vystupovali známe osobnosti ako Hana Vrtichová, Eva Mária Uhríková, mladí
umelci ZUŠ Ivana Ballu a CVČ Domček. Počas dňa sa uskutočnila peňažná
zbierka na Wawe systém – detektor DNA zmien, ktorý slúži na diagnostikovanie
rakoviny. Prístroj stál 4,5 mil. Sk, doteraz sa vyzbieralo 350 tis. Sk.
Liga proti rakovine organizovala v piatok 2. apríla verejno-prospešnú zbierku
pod názvom Deň narcisov. Cieľom 8. ročníka je sústrediť pozornosť verejnosti
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na riešenie problematiky nádorových ochorení so snahou získať peniaze na
podporu programov určených onkologickým pacientom, šíriť informácie
a verejnosť viesť k protinádorovej prevencii. Okrem študentov SZŠ sa do akcie
zapojil aj 53. zbor skautov Gentiana v Dolnom Kubíne. V minulom roku študenti
SZŠ vyzbierali 100.370 Sk a skauti 12.347 Sk.
Týždeň od 18. do 25. marca sa niesol v znamení kampane občianskeho
združenia Forum života s mottom „Právo na život má aj nenarodené dieťa“. Pri
príležitosti Dňa počatého dieťaťa (25. marca) každý, kto podporoval toto hnutie
nosil bielu stužku, symbol rešpektovania práva na život a počatie.
V priebehu

roka

2004

Ministerstvo

zdravotníctva

SR

pokračovalo

v ozdravovacom pláne a racionalizácii na úseku činnosti regionálnych úradov
verejného zdravotníctva (RÚVZ). Racionalizácia činnosti 23 regionálnych
úradov neobišla ani dolnokubínsky. Laboratórne činnosti troch oddelení –
oddelenia chemických analýz, oddelenia mikrobiológie a biológie životného
a pracovného prostredia v Dolnom Kubíne boli zrušené a pre Oravu tieto činnosti
vykonávali RÚVZ v Žiline. O prácu prišlo 20 zamestnancov. Na RÚVZ
v Dolnom Kubíne ostali zachované oddelenia kontroly potravín, životného
prostredia, služieb, pracovných podmienok, hygieny detí a mládeže. Riaditeľom
bol naďalej MUDr. Jozef Kereškéni.
Sprivatizované ambulancie poväčšine ostali v budove NsP a lekári platili nájom
250 Sk/1m2. MZ SR regulovalo výšku nájomného až do 1500 Sk/1m2. NsP
v Dolnom Kubíne zvýšila nájom o 100% na 500 Sk/1m2 ročne, lebo bolo treba
rekonštruovať

spoločné

priestory

nemocnice,

čakárne,

chodby,

sklady.

Stomatológovia mali problémy s vykurovaním a zatekaním strechy.
MUDr. Juraj Mazúr sa stal členom výboru v Slovenskej Lige proti hypertenzii.
Členmi Ligy z NsP v DK boli MUDr. Mária Dobáková, MUDr. Ninis a MUDr.
Danica Ninisová.
Epidemiológovia predpokladali, že zmenená štruktúra vírusu chrípky v tomto
roku

bude väčšia asi o 30% ako vlani a mohla by vyvolať epidémiu. Počet

chorých by nemusel byť vysoký, keby sa ľudia dali zaočkovať proti chrípke
a streptokokom. Táto baktéria totiž chrípkové ochorenie komplikovala. Vo
vyspelých krajinách sa každoročne nechá vakcinovať 30%-40% populácie
v Dolnom Kubíne 10%. V 39. kalendárnom týždni sa chorobnosť na chrípku
vyšplhala v Dolnokubínskom okrese nad hranicu 1000 prípadov na 100 tisíc
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obyvateľov. Lekári doporučovali zaočkovať tzv. rizikové osoby, občanov nad 65
rokov, pacientov trpiacich chronickými ochoreniami srdca, ciev, dýchacích ciest,
metabolických

ochorení,

pacientov

dlhodobo

umiestnených

v domovoch

dôchodcov, ústavoch sociálnej starostlivosti a liečebniach.
Dolnokubínski alergici boli nespokojní niekoľko rokov s topoľmi, ktoré na
Bysterci ul. Pelhřimovskej a v Starom meste popri nábreží znepríjemňovali život
a bývanie. Keď začali padať chumáče kvetov v júni, ulica bola pokrytá vrstvou
chumáčov. Ak otvorili okná, mali ich aj v byte alebo na prádle, ktoré sušili na
balkónoch. MUDr. Branislav Hyben mal súkromnú alergiologickú ambulanciu
v tomto čase plnú pacientov, väčšina však trpela trávovou alergiou a alergiou
z bylín a burín. Poisťovne plne hradili liečbu pacientom alergikom, ale našli sa aj
také poisťovne, ktoré stanovili nedostatočné limity pre liečbu alergikov.
Anton Jašica, masér špecialista a diagnostik v Dolnom Kubíne, bol
vyhľadávaný chorými z celého Slovenska. Vo svojej Prvej masérskej ošetrovni
liečil od marca 2004 masážou. Podľa hmatu poznal, čo je v organizme uvoľnené
a čo je zdurené. Týmto spôsobom akupresúry a diagnostiky pracoval jediný
v Strednej Európe. Podľa akupresúrnych bodov rozoznal blokácie meridiánov,
ktoré orgány sú oslabené zo zvýšenej zápornej energie. Po uvoľnení tejto energie
sa odstránili bolesti, zmenšili sa reumatické bolesti, cysty atď. Podľa Antona
Jašicu 93% chorôb je zavinených mínusovou energiou. Na internete uvádzal
niekoľko prípadov svojich pacientov, ktorých vyliečil a nemuseli byť operovaní,
ako sa pôvodne doporučovalo. Jednalo sa o závažné ochorenia ako hernia 5 a 6
krčného stavca, 2 nádory na mozgu, operácie kĺbov, chrbtice, krížov, kolien atď.
Od marca 2004 jeho ordináciu navštívilo 5622 pacientov.
Základná organizácia Zväzu telesne postihnutých v Dolnom Kubíne mala 250
členov, predsedom bol Ján Slivčák. Pravidelne sa stretávali, organizovali výlety,
športový deň na Kuzmínove, rekondičné pobyty a poradenské služby. Od
mestského úradu žiadali viacej parkovacích miest pre invalidov v meste.
Únia nevidiacich a slabozrakých zorganizovala aj v roku 2004 podporné
podujatie pod názvom „Biela pastelka“. Dobrovoľníci študenti zo sociálnoprávnej
školy Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne vyzbierali sa 13500 Sk na podporu
zrakovo postihnutým občanom.
Slovenský červený kríž si pripomenul 85 rokov svojej činnosti. Slávnostné
zasadanie členov s bohatým kultúrnym programom sa konalo dňa 13. mája
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v MsKS v Dolnom Kubíne. Zúčastnil sa ho viceprezident SČK Ing. Štefan Polc.
Súčasťou programu bolo udeľovanie bronzovej, striebornej a zlatej Jánskeho
plakety darcom krvi, vyhodnotenie výtvarnej súťaže k 85. výročiu vzniku SČK
a odovzdanie ďakovných listov. Bronzové Jánskeho plakety prevzalo 51
bezpríspevkových darcov krvi, strieborné 50 darcov a zlaté 21. Za dlhoročnú
dobrovoľnícku prácu si vyznamenania II. stupňa odniesli Tatiana Nesvadbová,
Emília Hládeková, Marta Peňáková, Juraj Kička, Anna Jadroňová, Ľubica
Floreková a Marta Malastová. Ďalší dobrovoľníci a sympatizanti SČK boli
vyznamenaní Poďakovaním a Vyznamenaním Henryho Dunanta za humanitu,
obetavosť a dobrovoľnícku službu.
V dolnokubínskom spolku Červeného kríža pracuje už 30 rokov Ľubica
Dubnicayová, terajšia riaditeľka ÚSSČK. Darovanie krvi považuje za svoju
povinnosť, je držiteľkou diamantovej Jánskeho plakety za darcovstvo krvi.
SČK Územný spolok Orava v Dolnom Kubíne poriadal v mesiacoch február až
máj školenie prvej pomoci (33-hodinový kurz) pre učiteľky základných
a materských škôl.
ÚSSČK pripravil dňa 4. mája celooravskú súťaž mladých zdravotníkov, ktorej
sa zúčastnilo 162 žiakov z 27 základných škôl a 30 žiakov z 5 stredných škôl.
Súťaž bola vedomostná, ale v praktickej časti museli súťažiaci zvládnuť
kardiopulmonálnu resuscitáciu, čiže dýchanie o pľúc do pľúc a nepriamu masáž
srdca. Hlavná rozhodkyňa bola MUDr. Eva Majchráková, primárka oddelenia
urgentnej medicíny NsP v Dolnom Kubíne. Úroveň tohtoročnej súťaže pokladala
za dobrú. Medzi hliadkami mladých zdravotníkov prvého stupňa sa žiaci ZŠ A.
Radlinského umiestnili na 3. mieste.
Pri príležitosti Svetového dňa Červeného kríža a Dňa víťazstva nad fašizmom
odmenil dňa 6. mája prezident Červeného kríža Milan Kručay ľudí, ktorí sa
zaslúžili o záchranu ľudských životov. Medzi ocenenými boli aj Dolnokubínčania
MUDr. Danuša Litváková, Jaroslav Kleja a Eva Polesná. Ocenených prijal
prezident SR Rudolf Schuster, ktorý v príhovore vyzdvihol ich dobrovoľnú
záslužnú prácu pre ľudí.
Druhá septembrová sobota je každoročne Svetovým dňom prvej pomoci. Dňa 9.
septembra Územný spolok Orava SČK a študentky Strednej zdravotnej školy
v Dolnom Kubíne si pripomenuli svetový deň I. pomoci podujatím na Námestí
slobody. Pripravili figuríny pre ukážky I. pomoci, stánky s odbornou literatúrou,
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brožúrami, pomôckami, vozidlo rýchlej záchrannej pomoci. O podujatie mali
záujem deti, študenti i dospelí.
Okresné osvetové stredisko s podporou Protidrogového fondu realizovali na
Orave dva projekty pod názvom „Zdravý život“. Prvý z projektov bol určený
deťom z Detského domova v Istebnom a pozostával z viac ako dvadsiatich
stretnutí

s odborníkmi z rôznych oblastí. Lektori, ktorými boli lekári,

psychológovia, sudcovia deťom nenásilnou a pútavou formou vysvetľovali
nebezpečenstvá i následky užívania drog. Cieľom projektu bolo zvyšovanie
poznatkov a vedomostí, ale ponúkal odpútavacie programy a zmysluplné
alternatívy trávenia voľného času. Takými boli tvorivé dielne ľudových remesiel.
Prostredníctvom nich sa deti učili tradičným technológiám a zručnosti v odboroch
rezbárstvo, sklomaľba, olejomaľba, drotárstvo, košikárstvo, výroba ozdôb zo
šúpolia. Projekt vyvrcholil v decembri stolnotenisovým a šachovým turnajom
a putovnou výstavou vytvorených prác. Druhý projekt pod názvom Zdravý život
je odbornou prílohou stredoškolských novín na Orave. Pri Oravskom osvetovom
stredisku sa zo študentov vytvorila redakčná rada, ktorá pomáha s tvorbou
prílohy. Obsahovala názory odborníkov i reflexie študentov na drogovú
problematiku a vedomostný kvíz.

BEZPEČNOSŤ V MESTE
Činnosť mestskej polície v roku 2004 sa zameriavala na plnenie úloh
vyplývajúcich zo zákona o obecnej polícii. Mestská polícia v Dolnom Kubíne
mala 12 členov, náčelníkom bol Bc. Leonard Bobček. Počas pracovných dní
slúžili v dvoch smenách od 9,00 hod. do 4,00 hod., v sobotu a nedeľu len v nočnej
smene slúžili dve hliadky do 4,45 hod., lebo počas tanečných zábav a diskoték
dochádzalo k najväčšiemu porušovaniu verejného poriadku a ničeniu majetku
mesta. Činnosť mestskej polície bola založená na pešej obchádzkovej službe
v centre mesta. Zavedenie kamerového systému v centrálnej časti mesta umožnilo
zamerať obhliadkovú činnosť autom na mestské časti. Kamerový systém
pozostáva zo štyroch kamier. Jedna je umiestnená na evanjelickom dome na
Námestí P. O. Hviezdoslava, je otočná, takže sníma aj ul. Gäcelskú ku
Florinovmu domu a Kohútov sad. Druhá otočná kamera na roku Oravskej
knižnice sníma ul. S. Nováka, Kohútov Sad, námestie P. O. Hviezdoslava od
knižnice po ČSOB, ulicu Radlinského po Slovak Telecom. Tretia pevná kamera je
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umiestnená na Okresnom úrade na Bysterci a sníma priestor Námestia Slobody
pred mestským kultúrnym strediskom. Štvrtá kamera na bytovke č. 1650 na ul.
Nemocničnej sníma príchod na Brezovec od Sáreného a historického cintorína.
Počas letných mesiacov sa v nočnej službe využívali služobné bicykle a služobné
psy. Počas roka 2004 mestská polícia riešila 1822 priestupkov, z toho 1585
dopravných, 180 proti verejnému poriadku, 17 o odstránení vrakov, 7 proti
občianskemu spolunažívaniu, 42 majetkových, 8 pre alkoholizmus a toxikomániu.
Mestská polícia vykonala 432 kontrol o dodržiavaní záverečnej hodiny
v reštauráciách, zistila 26 priestupkov o ambulantnom predaji. Na úseku ochrany
životného prostredia zistila 911 závad, 19 nepovolených skládok odpadu.
Vykonala 330 kontrol u chovateľov psov, zistila tu 41 priestupkov a odchytila 62
túlavých psov.
Najviac dopravných priestupkov sa vodiči motorových vozidiel dopúšťali
v peších zónach mesta na ul. Radlinského a Námestí P. O. Hviezdoslava.
Najhoršia a najzložitejšia situácia na úseku parkovania aut je na ul. M. Hattalu pri
bytovkách pod Penziónom. Vybudovanie parkovacích miest vedľa bytovky
a prepojením na ul. Ľ. Štúra sa čiastočne zlepšila parkovacia situácia, ale počet
miest pre motorové vozidlá nepostačoval. Všetky priestupky proti občianskemu
spolunažívania sa konali pod vplyvom alkoholu a poväčšine v reštauračných
zariadeniach alebo v domácnostiach. Poľskí občania v našom meste porušovali
VZN o ambulantnom predaji tovarov, mestská polícia riešila 26 takýchto
priestupkov. Počas roka 2004 mestská polícia odovzdala 9 prípadov na riešenie
Okresnému riaditeľstvu PZ v Dolnom Kubíne pre podozrenie z trestnej činnosti.
Jednalo sa o krádeže, sprejerov (1. 4. 2004), domáce násilie, ublíženie na zdraví
a bitky v reštauračných zariadeniach.
Prázdniny sú na priestupky i pokuty najbohatšie. Napríklad v júli 2004 mestská
polícia riešila 209 priestupkov, z toho 175 dopravných a 34 ostatných, za čo
zinkasovala 40100 Sk. Za celý rok 2004 celková suma blokových pokút dosiahla
výšku 257300 Sk. Medzi ostatné priestupky patril predaj tovaru bez povolenia
poľskými občanmi, predaj alkoholu mladistvým, rušenie nočného pokoja atď.
Mimoriadnym prípadom vandalizmu v Dolnom Kubíne bolo poškodenie 5 líp
medzi zimným a letným štadiónom. 20-30-ročné stromy prišli o kôru, lyko a rezy
zasahovali do drevnej časti, čím narušili celý systém cievnych zväzkov.
Technické služby mesta museli lipy vypíliť, lebo im hrozilo pomalé chradnutie
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a vysychanie. Podľa vyjadrenia Miroslava Kosmela z Technických služieb, týchto
5 líp poškodil človek botanicky zdatný s cieľavedomým úmyslom zničiť stromy.
Mládež obyčajne poškodzovala novú výsadbu.
Mestská polícia pri výkone služby v meste spolupracuje s Okresným oddelením
policajného zboru, Obvodným oddelením PZ a Dopravným inšpektorátom. Tu
prebieha koordinácia služieb v teréne aj pri organizovaní spoločných akcií. Stav
verejného poriadku v meste býva predmetom pravidelných porád na úrovni
spomenutých organizácii. Mestská polícia so štátnou políciou sa spoločne
zúčastňovali konania v oblasti verejného poriadku a dopravy. V mesiacoch
november a december vykonávali zmiešané hliadky spoločne službu a zamerali sa
na prevenciu proti krádežiam v obchodoch, podávaniu alkoholu mladistvým
v reštauráciách a bezpečnosť občanov v centre mesta. Na úseku odchytu túlavých
psov mestská polícia spolupracuje s Okresnou veterinárnou správou. Vyšetrenia
psov zabezpečoval MVDr. Vladimír Kusý.
Mestská polícia riešila aj problémy mestských obvodov (výborov), každý
policajt mal pridelený jeden obvod. Najaktívnejšia spolupráca bola s uličným
výborom Brezovec.
Ako nezúčastnené osoby sa jednotliví pracovníci mestskej polície zúčastňovali
na výkone exekúcií, domových prehliadok, rozhodnutí súdu a otváraní bytov pri
mimoriadnych udalostiach. Doručovali zásielky z okresných súdov, materiály
poslancom MZ, výzvy exekútorov. V športovej oblasti sa mestskí policajti
zameriavali na hokej, minifutbal a strelecké súťaže. V streleckej súťaži družstiev
MP Žilinskeho kraja sa umiestnili na 3. mieste, v streleckej súťaži jednotlivcov na
5. mieste a v súťaži náčelníkov na 1. mieste. V medzinárodnej streleckej súťaži
dňa 4. júna O putovnú cenu primátora mesta Komárno (7. ročník súťaže MP)
súťažilo 43 štvorčlenných družstiev zo Slovenska, Maďarska a Čiech. Mestskú
políciu Dolného Kubína reprezentovali Leonard Bobček, Ján Šmilňák, Branislav
Medvecký a Peter Janotík). Družstvo sa umiestnilo na vynikajúcom 3. mieste,
jednotlivci nasledovne: P. Janotík 7., L. Bobček 13., B. Medvecký 17. a J.
Šmilňák 27. Dňa 10. septembra sa v areáli Streleckého klubu OFZ a. s. Istebné
uskutočnila strelecká súťaž mestských policajtov O pohár primátora mesta Dolný
Kubín. Zúčastnili sa mestské polície Žilinského kraja a súťaže prebiehali
v kategórii muži a ženy. Riaditeľom pretekov bol Ing. Juraj Hrnčiarik, technický
úsek mal na starosti Ladislav Mäsiar a hlavným organizátorom bol náčelník L.
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Bobček. Súťažilo sa v streľbe na terče zo vzdialenosti 25 m a v streľbe na
figurínu, ktorá sa schovávala v 3-sekundových intervaloch. Na prvom mieste sa
umiestnilo družstvo MP Dolný Kubín, na 2. Žilina a na 3. Čadca. Medzi
jednotlivcami bol vynikajúci Peter Janotík, L. Bobček sa umiestnil na 3. mieste.
Mestskí policajti sa zúčastňovali na základných školách besied a prednášok so
žiakmi. Odprednášali 27 prednášok, ktorých sa zúčastnilo 852 žiakov.
Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Dolnom Kubíne (riaditeľ Ľubomír
Lehotský) sa v priebehu roku 2004 zaoberalo riešením 2080 trestných činov, čo
bolo o 333 viac ako v roku 2003. Objasnených bolo 1065 trestných činov.
Pátranie po 165 nezvestných osobách bolo úspešné v 113 prípadoch. Zo 1116
prípadov majetkovej kriminality polícia objasnila len 301 prípadov. Mládež
spáchala 266 trestných činov. Škody spôsobené ekonomickou trestnou činnosťou
presiahli 40 mil. Sk, čo bolo o 10 mil. Sk viac ako v roku 2003. Polícia riešila aj
1739 priestupkov, o 88 viac ako v roku 2003. V Dolnokubínskom okrese je 2727
držiteľov zbrojných preukazov, ktorí vlastnili 4376 zbraní. V okrese počas roka
2004 došlo k 1200 dopravným nehodám, pri ktorých zahynulo 11 osôb a hmotné
škody dosiahli 70 mil. Sk. Cestných priestupkov pri kontrolách zistila dopravná
polícia 6269 a uložila pokuty vo výške 6 mil. Sk. Medzi najčastejšie príčiny
dopravných nehôd patrila neprimeraná rýchlosť, u 69 vodičov sa zistilo dychovou
skúškou použitie alkoholických nápojov. Riaditeľom Okresného dopravného
inšpektorátu bol Peter Pivovarčík.
Prezident Policajného zboru SR ocenil prácu policajtov v regiónoch. Dňa 7.
októbra dostal vyznamenanie „medailu Za službu v Policajnom zbore“ major Ján
Pukaj z odboru poriadkovej polície ORPZ v Dolnom Kubíne. V policajnom zbore
pracoval 30 rokov.
Štátna polícia spolupracovala s hraničnou políciou a vykonávala preventívnu
činnosť, do ktorej patrili prednášky, besedy, videoprojekcie, celodenné podujatia.
Projekt pre školy pod názvom „Správaj sa normálne“ rozšírili z 11 na 23 tried 5.
ročníkov základných škôl. Pre starších žiakov bol určený projekt pod názvom
„Kriminalita“. Funkcia hovorcu OO PZ bola od 1. januára 2004 zrušená, dovtedy
bola hovorkyňou OR PZ v Dolnom Kubíne Anna Vojvodová.
Na Okresnom riaditeľstve PZ v Dolnom Kubíne sa v roku 2004 vymenilo 30%
vyšetrovateľov, odišlo 6 a 5 nových prijali.
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V dňoch 22.-26. apríla navštívila Oravu 40-členná skupina Francúzov z Pays de
Bray, medzi nimi študenti, učitelia i hasiči. Hasiči sa zaujímali o prácu kolegov
na Orave. Navštívili Dolný Kubín, stretli s s riaditeľom Jozefom Púčikom
a ostatnými hasičmi. Počas návštevy odovzdal Alain Magnuox riaditeľovi OR
HaZZ v Dolnom Kubíne J. Púčikovi a jeho zástupcovi Karolovi Harkabúzikovi
Medailu cti.
Dňa 9. júna sa konal 7. ročník medzinárodného futbalového turnaja
profesionálnych hasičov a záchranárov Poľska a Žilinského kraja v športovom
areáli Pod Pálenicou v Podbieli. Dolnokubínsky náčelník HaZZ Jozef Púčik
otvoril podujatie, prítomný bol aj prezident HaZZ SR Jozef Palúš. Dolnokubínske
družstvo prehralo s družstvom z Bialsko-Bialej, Katovicami aj Novým Targom,
ale vyhrali so Žiwcom. Umiestnili sa na 4. nepostupovom mieste.
Dňa 11. novembra dolnokubínski hasiči dostali nový automobilový rebrík.
Dosahoval 30 metrov a hasiči sa mohli dostať do výšky 8. poschodia. Špeciálne
vozidlo bude slúžiť na záchranu ľudí z výšok a na hasenie vyšších objektov. Od
armády dostali hasiči vozidlo Praga V3S (vetrieska). Po oprave slúžilo pri hasení
lesných požiarov v ťažkých a neprístupných terénoch.

ŠPORT
V Dolnom Kubíne pôsobilo 22 športových klubov a oddielov. V športovom
hnutí je evidovaných 1150 členov, z aktívnych športovcov je 1000 pretekárov vo
všetkých vekových kategóriách. Najviac športovo aktívnych je v kategórii žiakov,
celkom 663 pretekárov. V kategórii dorastu je 211 pretekárov a v kategórii
dospelých 112 pretekárov. V ženských kategóriách je 168 aktívnych pretekárok.
V našom meste z celkového počtu obyvateľov sa 7 % aktívne venuje športu.
Kvalifikovaných rozhodcov bolo v meste 35, trénerov rôznej kvalifikácie A, B, C
bolo 56.
Mesto podporovalo činnosť telovýchovných jednôt (TJ), oddielov a športových
klubov (ŠK). V roku 2004 im rozdelilo 750 tisíc Sk nasledovne: Volejbalový klub
Orava 90 tis. Sk, Športový klub plavcov – vodné športy 35 tis. Sk, Basketbalový
klub Domček 30 tis. Sk, Mestský futbalový klub 260 tis. Sk, TJ ZVL – zjazdové
lyžovanie 5 tis. Sk, Športový klub Meteor 20 tis. Sk, TJ Orava Dolný Kubín –
atletika 70 tis. Sk, Športový klub Elkop WLC Dolný Kubín 20 tis. Sk,
Basketbalový klub 99 tis. Sk, Mestský plavecký klub 20 tis. Sk, mestský šachový
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klub 3 tis. Sk, TJ stolný tenis 15 tis. Sk, Športový klub Kubínska hoľa 10 tis. Sk,
Mestský hokejový klub 40 tis. Sk, Karate klub 10 tis. Sk, I.M.P.A. FC Dynamic
20 tis. Sk, TJ Slávia Dolný Kubín 3 tis. Sk. Bez podpory mesta pracovali Paintball
klub Orava, Tenisový klub, TJ Kubínska hoľa – Horská služba, IAMES Dolný
Kubín a KICK-BOX klub. Stav športovísk v meste bol na nízkej úrovni
Organizovaniu vyšších súťaží vyhovovala telocvičňa pri ZŠ J. Matúšku, zimný
štadión (zakrytá ľadová plocha), futbalový štadión, Lyžiarsky areál Kubínska
hoľa a areál zimných športov na Gäceli. Škoda, že sa zastavili stavebné práce na
športovej hale pri gymnáziu.
Medzi úspešných športovcov bez určenia poradia v meste Dolný Kubín za rok
2004 patrili:
1. Patrik Bukna, dorastenec – 2. miesto na MS v hode kladivom, 3. miesto na
MS vo vrhu guľou a 4. miesto na MS v hode diskom.
2. Dominika Šindlerová, žiačka – 17. miesto na Majstrovstvách sveta
v slalome, 4., 3. a 2. miesto na MS a 1. miesto v Slovenskom pohári.
3.

Jakub Lonský, žiak – majster Slovenska v biatlone, 2. miesto na MS
v letnom biatlone, 5. miesto na MS v bežeckom lyžovaní.

4. Juraj Podstrelený, žiak – 3. miesto v MS v biatlone, 2. miesto v MS
v letnom biatlone, 5. miesto v MS v bežeckom lyžovaní.
5. Alžbeta Majdišová, žiačka – majsterka Slovenska a 2. miesto v letnom
biatlone.
6. Pavol Podstrelený, žiak – dvakrát 2. miesto v biatlone, 2. miesto v MS
letnom biatlone a 6. miesto v MS v bežeckom lyžovaní.
7. Ján Janček, žiak – dvakrát 2. miesto na MS vo vodnom slalome, 2. a 3.
miesto v Slovenskom pohári.
8. Peter Janíček, dospelý – 7. miesto na majstrovstvách sveta a 4. miesto z ME
vo vzpieraní veteránov, 1.-5. miesto na MS.
9. Peter Kurjak, junior - 2. a 3. miesto na MS vo vodnom slalome, 2. a 3.
miesto v Slovenskom pohári.
Medzi najlepšie športové kolektívy patrili: 1. družstvo starších žiakov
Basketbalového klubu, ktorým len o vlások ušiel titul majstrov Slovenska. Na
Majstrovstvách Slovenska obsadili 2. miesto, k 1. miestu im chýbali 2 body. Na
druhom mieste sa umiestnili futbalisti muži Mestskej futbalovej ligy, ktorí
postúpili do III. ligy a udržali sa na 6. mieste. Tretím najúspešnejším športovým
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kolektívom sa stali vzpierači Elkop WLC, ktorí v I. lige mužov skončili na 4.
mieste.
Medzi najlepších jednotlivcov patrili: 1. Kulturista Peter Kokoška z FC
I.M.P.A. Dolný Kubín. Na ME obhájil 3. miesto v kat. do 75 kg, na MS skončil 2.
a na prestížnej súťaži „Cena Dubnice“ sa umiestnil na 1. mieste. Druhým
najlepším

športovcom

bol

atlét

veterán

Peter

Sládek.

Na

halových

majstrovstvách sveta sa umiestnil na 4. mieste, na ME bol v desaťboji 2., na MS
v desaťboji bol trikrát 1. a dvakrát 2. Tretím najlepším športovcom Dolného
Kubína bol vodný slalomár dorastenec Ľubomír Janček zo Športového klubu
plavcov Dolný Kubín. V kategórii dorastencov sa stal majstrom Slovenska vo
vodnom slalome. V Slovenskom pohári skončil tretí a na majstrovstvách sveta
juniorov v hliadkach obhájil štvrté miesto.
Kronika športových podujatí roku 2004:
-

Dňa 6. januára sa konalo v Žiarskej doline I. kolo Slovenských kvalifikačných
pretekov oblasti Sever v bežeckom lyžovaní. Vo svojich kategóriách vyhrali
Dolnokubínčania Rafael Lonský (1.), Alžbeta Majdišová (1.), Veronika
Kytková (1.) a Jakub Lonský (1.) zo ŠK Meteor Dolný Kubín. Na zimnú
sezónu sa pripravovali v Oravskej Lesnej pod vedením trénera Jindřicha
Lonského. Zvíťazili aj v prvom kole Slovenského pohára v Osrblí, dobré
umiestnenie získali ďalší Dolnokubínčania Ján Kuhajda (3.), Pavol
Podstrelený (4.), Henrich Lonský (6.), Branislav Kuhajda (8.), Diana Kytková
(3.), Juraj Podstrelený (2.), Martin Kuhajda (6.) a Veronika Podstrelená (3.).
Janka Lonská zo ŠK Meteor sa zúčastnila Majstrovstiev ČR v biatlone,
umiestnila sa na 11. mieste, lebo sa jej nevydarila streľba.

-

Slovenský pohár žiakov 2004 v lyžiarskom slalome pokračoval v dňoch 17.
a 18. januára tretím kolom v lyžiarskom areáli Opalisko v Závažnej Porube.
Výškové prevýšenie trate bolo 120 m a počet bránok od 36 do 42. Jedným
z autorov trate bol tréner dolnokubínskych pretekárov Igor Urban. V kategórii
mladších žiakov zvíťazil Matej Kutlík z TJ Kubínska hoľa, Boris Gajdoš bol
5. a Ivan Dziewicz 15. Dolnokubínčania Matej Kutlík, Boris Gajdoš a
Dominika Šindlerová sa kvalifikovali na medzinárodné preteky do Říček
v Orlických horách (ČR). V Říčkách na 42. ročníku Skiinterkritériu (23.24.1.) sa Dolnokubínčanom veľmi nedarilo. Matej Kutlík sa umiestnil na 7.
mieste a Dominika Šindlerová na 27. mieste.
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-

Slovenský pohár žiakov v biatlone pokračoval 2. kolom v Širokom pri
Prešove v dňoch 24.-25. januára. Pretekom vadil nedostatok snehu na trati.
Umiestnenie pretekárov ŠK Meteor Dolný Kubín bolo nasledovné: vo
vytvalostných pretekoch Alžbeta Majdišová 4., Pavol Podstrelený 6., Henrich
Lonský 7., Jakub Lonský 2., Juraj Podstrelený 6, v rýchlostných pretekoch
Alžbeta Majdišová 3., Henrich Lonský 5., Pavol Podstrelený 6., Jakub Lonský
2. a Juraj Podstrelený 5.

-

Na Slovenskom pohári v alpskom lyžovaní žiakov v posledný januárový
a prvý februárový týždeň (4. kolo) na Malinôm Brde pretekali aj lyžiari ŠK
Kubínska Hoľa Dolný Kubín, ŠK Orava Ski Dolný Kubín a TJ ZVL Dolný
Kubín. Najúspešnejšou pretekárkou bola Dominika Šindlérová z ŠK Kubínska
Hoľa, Matej Kutlík bol 2. a Boris Gajdoš 3. Dominika Šindlerová a Matej
Kutlík sa zúčastnili v dňoch 7.-8. februára 2004 medzinárodných pretekov
v zjazdovom lyžovaní v stredisku Stari Vrh v Slovinsku. Dominika sa
umiestnila

spomedzi 25 pretekárov na 14. mieste a Matej spomedzi 43

pretekárov tiež na 14. mieste.
-

V 3. kole lyžiarskeho biatlonu žiakov „Viesmann“ sa na 1. mieste umiestnil
Jakub Lonský, na 3. Jakub Podstrelený, na 4. Alžbeta Majdišová, na 5.
Henrich Lonský, na 6. Pavol Podstrelený a na 8. Diana Kytková. Lyžiari ŠK
Meteor sa zúčastnili pretekov „Biela stopa SNP“ (31. ročník) pri Kremničke
dňa 8. februára 2004. Preteky boli súčasťou Slovenského pohára v behu na
lyžiach. Jakub Lonský bol 6., Juraj Podstrelený 11., Diana Kytková 16.,
Veronika Kytková 21. a Braňo Kuhajda 24. V dňoch 14.-15. februára sa
dolnokubínki lyžiari bežci zúčastnili Majstrovstiev SR v behu na lyžiach
žiactva. Z Dolnokubínčanov sa najlepšie umiestnil Juraj Podstrelený, na 2.
mieste. V prvej desiatke sa umiestnili Diana Kytková, Jakub Lonský a
Veronika Kytková.

-

Dolnokubínski šachisti C sa umiestnili vo IV. lige na 1. mieste v tabuľke
medzi 12 družstvami.

-

V januári pokračovala Oravská volejbalová súťaž mužov a žien. V tabuľke
mužov družstvo Orava Dolný Kubín bolo prvé, Domček Dolný Kubín tretie,
Hlavatík Dolný Kubín štvrté. V ženských družstvách bol Domček DK na 1.
mieste. V Oravskej volejablovej súťaži po treťom kole (vo februári) zvíťazili
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družstvá mužov i žien Domčeka Dolný Kubín. Mužské družstvo ŠK Orava
DK bolo na 2. mieste a ŠK Hlavatík DK na 5. mieste v konečnej tabuľke.
-

Šesť družstiev starších žiakov si merali sily na 11. ročníku mládežníckeho
halového futbalového turnaja O pohár primátora mesta Dolný Kubín
v telocvični SOU Kňažia. Medzi družstvami boli aj súperi z poľskej
Limanovej. V B skupine boli Dolnokubínčania prví, najlepším hráčom bol
Peter Dutka. V A skupine družstvo Dolného Kubína sa umiestnilo na 2. mieste
za družstvom Belej.

-

Hokejistom-mužom z Dolného Kubína po 10. kole svitla nádej hrať v I. lige
v budúcom roku, avšak remíza s Breznom nestačila na postup. Dorastenci
hokejisti Dolného Kubína hrali v I. lige. Po šiestom kole skončila základná
časť súťaže Oravská hokejová liga a v konečnej tabuľke sa družstvo Draci
Dolný Kubín

umiestnili na I. mieste. Draci sa stali víťazmi Oravskej

hokejovej súťaže. Zostava družstva bola nasledovná: M. Feix, M. Tomaček,
B. Florek, Ľ. Kroner, M. Jurena, P. Žilinec, Ľ. Maslík, Ľ. Črep, A. Hojo, R.
Juráš, P. Smoleň, J. Vonšák, J. Črep, M. Vojtas, J. Foltín a F. Vido.
-

Hokejové mužstvo starých pánov Old Boys Dolný Kubín v turnaji štyroch
mužstiev sa udržali na 1. mieste pred mužstvami Trenčianske Teplice, Horná
Orava a Biela Orava. Turnaj Old Boys v sezóne 2004 skončil pre
Dolnokubínčanov umiestnením na 2. mieste.

-

Malá mestská hokejová liga v roku 2004 pokračovala ako 2. ročník. Stala sa
obľúbenou, súťažilo v nej 6 družstiev. V konečnej tabuľke bolo nasledovné
poradie: 1. Starci Dolný Kubín, 2. Tigre Kraľovany, 3. Attack Oravská
Poruba, 4. Mamuti Dolný Kubín, Ľubochňa, 6. Hutník. Najlepším strelcom
Starcov bol Miroslav Dráb, najlepšími nahrávačmi boli Peter Kováčik, Pavol
Kováčik a Ondrej Vraniak.

-

Odchovanec Karate klubu v Dolnom Kubíne Marek Radúch súťažil za KK
Žilina, lebo študoval na športovom gymnáziu v Žiline. V kategórii dorastenec
dosiahol umiestnenie (2. na MS a následne vyhral európsky pohár
v Bratislave), vďaka ktorému sa stal reprezentantom v karate.

-

Dňa 7. februára 2004 na valnom zhromaždení Slovenského zväzu vzpierania
bola Marta Žiarová z Elkop WLC Dolný Kubín vyhlásená za najúspešnejšiu
vzpieračku. Ocenenie dostala za 9 slovenských rekordov a za získanie
dvojnásobnej majsterky Slovenska vo vzpieraní. V roku 2004 Marta Žiarová
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súťažila za AŠK Duklu Trenčín a pripravovala sa na Majstrovstvá Európy
žien.
-

V ZŠ Janka Matúšku v Dolnom Kubíne sa uskutočnili dňa 8. 2. 2004
stolnotenisové Majstrovstvá Oravy starších žiakov jednotlivcov i vo
štvorhrách. Zúčastnilo sa 20 žiakov zo 4 oddielov. Majstrom Oravy sa stal
David Svrčina, tretie miesta obsadili Denis Ligas, Cyril Chovanec a Martin
Vengrín. Dolnokubínski stolní tenisti hrali v 3. lige.

-

TJ Slávia Dolný Kubín sa rozdelila na dva samostatné právne subjekty.
Pretekov sa zúčastňovali mladí lyžiari bežci pod novým názvom Klub
bežeckého lyžovania Slávia Dolný Kubín (KBL). Na slovenskej kvalifikácii
o postup na MS oblasť Sever sa v 2. a 3. kole umiestnili Matúš Vajdík (1.),
Marek Vajdík (2.) a Dano Vajdík (6.).

-

Dolnokubínski šachisti na začiatku roka 2004 súťažili v 4. lige a v tabuľke si
udržali 1. miesto. Body za Dolný Kubín získali J. Knaperek, E. Knapereková,
J. Péter, I. Berec, Ľ. Molnár, K. Štefanides a P. Ambrózi. Dňa 29. februára
šachisti Dolného Kubína C zvíťazili nad Lúčkami a zabezpečili si postup do
III. ligy. Bodovali J. Pecho, M. Medvecký, P. Haluška, P. Ambrózy, L.
Molnár, J. Péter, I. Berec. V dňoch 29. 2. - 6. 3. 2004 sa konali Majstrovstvá
Slovenska

v šachoch,

ktorých

sa

zúčastnilo

kvarteto

súrodencov

Knaperekovcov z Dolného Kubína. Vo svojich kategóriách dosiahli
nasledovné umiestnenie: 4. E. Knapereková, 16. J. Knaperek, 10. L.
Knapereková a 31. Š. Knaperek.. Koncom marca sa konalo posledné kolo
šachových súťaží v III .lige. Dolnokubínske šachové Áčko obsadilo
v konečnom poradí 5. miesto, bodovali Peter Ambrézy, Peter Haluška a Pavol
Chmelár. Šachové Béčko z Dolného Kubína zo súťaže vypadlo, bodovali
Dušan Hrnčiar, Jozef Karcol, Pavol Hrnčiarik a Karol Štefanides.
-

Slovenský futbalový zväz udeľoval ceny Fair play Ivana Chodáka za rok
2004 na 11. ročníku dňa 25. 2.2005. Za výnimočný čin boli ocenení štyria
športovci. Michal Maričák, hráč dorastu FKM Vinohrady Bratislava svojim
pohotovým konaním

v majstrovskom zápase zachránil život spoluhráča.

Vytiahnutím zapadnutého jazyka a okamžitým oživovaním ho priviedol
k vedomiu. Stanislav Lieskovský, hráč FK Maním Podmanín zachránil život
divákovi, ktorý dostal epileptický záchvat na majstrovskom zápase. Pomáhal
mu brankár P. Kostolanský. Július Šimon, bývalý reprezentant a terajší
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hrajúci tréner jedného viedenského klubu, zachránil život mladému
futbalistovi zo Senca, ktorý po vzdušnom súboji ostal ležať nehybne na
ihrisku. Marcel Pavlík, hráč ŠK Močenok, zachránil život dvoch topiacich sa
mladých ľudí v rieke Hron. Za dlhoročnú hráčsku činnosť bola ocenená
Viktória Kráľovičová, dlhoročná hráčka a reprezentantka. Na poste
brankárky odohrala 1300 stretnutí a na svojom konte má 50 strelných gólov.
Dostala deväť majstrovských titulov (jeden ČSSR a osem SR) a počas
hráčskej kariéry nevidela ani jednu červenú kartu. Za dlhoročnú príkladnú
činnosť a celkový prínos pre slovenský futbal bolo udelených šesť ocenení.
František Štamberský, športový hlásateľ FK Artmedia Bratislava, Rapid
Bratislava a rôznych športových a spoločenských podujatí, 80-ročný, plný
energie sa naďalej prihovára fanúšikom svojim kultivovaným hlasom. Martin
Zapletal, bývalý dlhoročný funkcionár FK Žilina, sa veľkou mierou pričinil
o rozvoj tohto klubu. V roku 2004 sa dožil 90. narodením, pričom v súčasnosti
žije v New Yorku. Štefan Bodnár, dlhoročný tréner a funkcionár,
v súčasnosti pôsobí vo FK FKM Karlova Ves, kde sa venuje výchove
mládeže. Dezider Horanský, 71-ročný, dlhoročný klubový lekár FO Kinex
Bytča. Miroslav Tomášik, novinár, niekdajší redaktor STV a Slovenského
rozhlasu, momentálne redaktor denníka Šport. V minulom roku priniesol
reportáž z udelenia Ceny fair play. Dominik Guláš, dlhoročný funkcionár FK
Dolný Kubín od roku 1947 do roku 1993. Medzi jeho odchovancov patria
vynikajúci dolnokubínski futbalisti ako Šipka, Galis, Tittel, Smatana, Rusnák,
Šeling, Trabalík, Klimpl a ďalší. Venuje sa mládeži a každoročne organizuje
futbalové stretnutie dolnokubínskych škôlkárov. Osobne sa poznal s MUDr.
Ivanom Chodákom a informoval ho o dolnokubínskom futbalovom dianí.
-

V nedeľu 22. februára sa v lyžiarskom stredisku na Kubínskej holi uskutočnil
II. ročník súťaže O pohár primátora mesta Dolný Kubín v obrovskom
slalome pre neregistrovaných milovníkov lyžovania. Usporiadateľmi boli ŠK
Kubínska hoľa a mesto Dolný Kubín. V jednotlivých vekových kategóriách
súťažila stovka pretekárov, celkovým víťazom bol Róbert Révaj z Dolného
Kubína, dosiahol čas 35,02 sekúnd. Na popredných miestach sa v jednotlivých
vekových kategóriách umiestnili: 1. Prípravka dievčat – Nikola Gajdošíková,
Petra Ranostajová, Alexandra Mušková, prípravka chlapci – Erik Kurjak,
Samuel Stanovský, Denis Karetka, 2. Žiačky – Lujza Zúbeková, Veronika
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Karcolová, Ivana Kubačková, 3. Žiaci – Marek Holišík, Jaroslav Halaša,
Andrej Hrnčiarik, 4. Juniorky – Zuzana Melicherčíková, Jana Fedorová,
Terézia Gráciková, 5. Juniori – Marek Revaj, Jakub Stolár, Michal Macura, 6.
Ženy – Daniela Kortišová, Jarmila Birtusová, Katarína Nečasová, 7. Muži –
Róbert Révaj, Radovan Gajdoš, Juraj Bajáček, 8. Seniorky – Mária Krutá, Eva
Stolárová, Daniela Zimániová, 9. Seniori – Ivan Muška, Šimon Škvarka,
Stanislav Škorňa, 10. Veteránky – Vlasta Rolíková, 11. Veteráni – Jaroslav
Dvorský, František Rolík, Anton Strežo, 12. Snowboard ženy – Michaela
Dutková, Darina Richterová, Snowboard muži – Peter Holišík, Ján Neznámy,
Michal Pňaček. Pretekov sa zúčastnil aj nevidiaci Roman Kubačka.
-

Dňa 28. februára sa dolnokubínski lyžiari zúčastnili Slovenského pohára
veteránov v alpských disciplínach. V obrovskom slalome si víťazstvo
odniesol Jozef Dibdiak a bronzovú priečku obsadil Peter Zemko. Nedarilo sa
Jurajovi Žilinčíkovi, ktorý vypadol v druhom kole. Na druhý deň v slalome
opäť zvíťazil Jozef Dibdiak, Juraj Žilinčík sa umiestnil na 5. mieste v kat. A5
a Peter Zemko vypadol už v I. kole. V dňoch 6.-7. marca sa konali lyžiarske
preteky Slovenský pohár Masters v alpskom lyžovaní v Ski Parku Vyšné
Ružbachy. Na prvom mieste sa umiestnil Jozef Dibdiak z Dolného Kubína,
Peter Zemko bol šiesty.

-

V tom istom termíne sa na svahoch vo Veľkej Rači konali preteky žiakov
v alpskom lyžovaní. Vo svojich kategóriach Dominika Šindlerová bola 1.,
Adam Kozáčik 2., Matej Kutlík 3., Jakub Ostrihoň 1. a v prvej desiatke sa
umiestnili Boris Gajdoš a Jakub Kutlík.

-

Najvyššia oravská stolnotenisová súťaž sa začiatkom marca dostala do
záverečného kola. Stolní tenisti klubu Dolný Kubín C sa umiestnili na 8.
mieste, klubu Dolný Kubín B na 9. mieste. Bodovali J. Zaťka, M. Ondruš, M.
Lakoštík, D. Ligas, Ľ. Záň, D. Svrčina, P. Janotík. Stolní tenisti TJ Dolný
Kubín v I. lige dorastencov sa umiestnili v konečnej tabuľke na 12. mieste
medzi 16 družstvami. Bodovali R. Bugan, J. Vengrín, A. Záň, M. Zdražila.

-

Volejbalový klub v Dolnom Kubíne zápasil s nedostatkom finančných
prostriedkov. To bol hlavný dôvod, prečo vynikajúce hráčky odišli a družstvo
nepostúpilo do I. ligy. Klub finančne neuniesol I. ligu. V roku 2004 sa
prihlásilo družstvo žien do II. ligy, ktorá je finančne menej náročná, keďže
v jednej časti sa hralo iba sedem zápasov. Klub potreboval cca 250 tisíc Sk.
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Jeho sponzormi boli aj firmy Oraving, SEZ a I.M.P.A. z Dolného Kubína. VK
Dolný Kubín súťažil o titul Majstra Oravy. V konečnej tabnuľke (február
2004) bolo v Oravskej súťaži nasledovné poradie: 1. Domček DK, 2. Orava
DK, 3.Nižná, 4. Hlavatík DK, 5. Námestovo B, 6. Námestovo A.
-

Plavci z MPK Dolný Kubín sa v dňoch 21.-22. februára zúčastnili
medzinárodných pretekov XI. ročníka Veľkej ceny Opavy. Najviac sa darilo
Jakubovi Kyselovi, obsadil 3. miesto a v prvej desiatke sa umiestnili
Dolnokubínčania Michal Vróbel, Patrik Mudroň a Rebeka Beňušová.

-

Tenisové juniorky z Dolného Kubína sa 29. februára zúčastnili 5. ročníka
halového tenisového turnaja „Surex open“ v Ružomberku. Vynikajúco si
počínala Katarína Surová. Dvojnásobná víťazka Katarína Smolková z TK DK
sa umiestnila na 3. mieste. Dňa 7. marca sa konal II. ročník tenisového turnaja
dievčat „Severoslovenský Fed Cup“. Dolnokubínčanky Katarína Smoleňová
(na slovenskom juniorskom rebríčku 42.) a Zuzana Michaličová (92.)
neprehrali ani jedno stretnutie.

-

Horolezecký klub IAMES ORAVA Dolný Kubín zorganizoval v oblasti
Kubínskej hole I. ročník skialpinistických pretekov. Zúčastnilo sa 27
pretekárov, z toho 7 žien. Mužská trať mala dĺžku 10 km s prevýšením 1300
metrov, ženy absolvovali trať 5 km s prevýšením 700 metrov. V jednotlivých
kategóriach zvíťazili: Muži – 1. Milan Pisarčík, 2. Jaroslav Dudáš, 3. Jozef
Machaj, Ženy – 1. Michaela Modelská, Zuzana Geburová, Zuzana Hlinická,
Juniori – Juraj Laštík, Peter Gebura, Jozef Čajka, Seniori – Mikuláš Gebura,
Pavol Kozáčik, Jozef Mastrák.

-

Hokejová sezóna končí v Dolnom Kubíne dňa 15. marca 2004. Predtým sa
odohrali zápasy O pohár riaditeľa Mestských športových stredísk. Družstvo
Draci Dolný Kubín sa umiestnili na 2. mieste za družstvom HK Pucov.
Priateľský zápas odohralo druholigové družstvo MHK Dolný Kubín proti
výberu Oravy. Oravský superpohár hrali Starci (víťaz Mestskej hokejovej
ligy) proti Dravcom (víťaz Oravskej hokejovej ligy).

Zápas skončil 2:5,

vyhrali Dravci. Strelcami gólov boli Ondrej Vraniak, Ján Surovčík, Miloš
Vojtas, Ľubomír Masník, Matej Jurena, Peter Smoleň a Marek Markovič.
-

Oblastné majstrovstvá skupiny Západ v silovom trojboji sa konali v sobotu
13. marca v Liptovských Sliačoch. Pretekári zo športového klubu WLC Dolný
Kubín absolvovali súťažnú premiéru 2004 pod vedením trénera Gustáva
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Biháriho. Vo svojich kategóriách sa umiestnili: Jozef Bača 3., Michal Kvas 4.,
Michal Hrkel 3., Gustáv Bihári 1. a Dušan Brenkus 1. Bihári a Brenkus sa
kvalifikovali na Majstrovstvá SR, pre zranenie sa neprebojoval Viktor Mahút.
-

Dňa 19. marca sa v Par Avion klube konal šachový turnaj O pohár prezidenta
SR Rudolfa Schustera, ktorého sa zúčastnilo vyše 50 vynikajúcich šachistov
SR. Zvíťazil J. Bednár z Martina. Domáci hráč Pavol Palider zo šachového
klubu Par Avion Dolný Kubín (bývalý hráč I. ligy) sa umiestnil na 3. mieste.

-

Dňa 15. marca sa oravskí terénni motocyklisti stretli na súťaži zimného
motokrosu v Suchej Hore. Preteky boli

súčasťou seriálu Majstrovstiev

Slovenska v enduro crosse. Dolný Kubín reprezentoval Miloš Fačko,
umiestnil sa na 3. mieste.
-

V poslednú marcovú sobotu sa na Kubínskej holi konal nultý ročník
v skicrose s týmito výsledkami pre Dolnokubínčanov: Snowboard - 1. Ján
Nezmámy, 2. Ľubomír Smažák, 3. Michal Mišica, lyže – 1. Juraj Holišík, 3.
Jakub Kutlík, lyže – 1. Eva Kortišová, 2. Daniela Dibdiaková, 3. Monika
Furindová, žiačky – 1. Anna Dibdiaková, 2. Michaela Furindová.

-

Jarnú časť IV. ligy začínali futbalisti muži na 1. mieste v konečnej tabuľke
a ich cieľom bolo dostať sa po jarnej súťaži do III. ligy. Horúcim kandidátom
na III. ligu boli aj Nižňanci, umiestnení veľmi tesne na 2. mieste za Dolný
Kubínom. Družstvo mužov trénoval skúsený Milan Kubačka do 27. apríla,
potom Ján Otruba, hrali František Okoličány, Ján Ráclavský, Peter Halák,
Ľubomír Milan, Juraj Harkabúzik, Martin Čučka, Michal Gajdošík, Michal
Holub, Michal Drengubiak, Peter Plančo, Milan Lacko, Ivan Callo, Lukáš
Kováč, Martin Ondrík, Pavol Dzúrik, Andrej Puškáš, Stanislav Janky, Pavol
Bača. Z mužstva odišli Ján Melicherčík a Marek Bello. Predsedom Mestského
futbalového klubu Dolný Kubín je Jozef David.

-

Na začiatku jarnej futbalovej súťaže boli dolnokubínski dorastenci, žiaci
a pripravkári umiestnení v skupinách nasledovne: futbalisti – starší dorast bol
v tabuľke 3. ligy na 5. mieste, mladší dorast Dolného Kubína v 3. lige na 4.
mieste, žiaci v tabuľke I. triedy starší žiaci na 4. mieste, mladší žiaci v skupine
A na 1. mieste, prípravkári v skupine A na 1. mieste.

-

Jubilejný 30. ročník lyžiarskych pretekov Goralský klobúčik sa konal 4.-5.
apríla na zjazdovke v Spálenej. Súťažilo 302 lyžiarov z 50 športových
oddielov. Dolnokubínčania sa umiestnili nasledovne: Filip Sahatquija (ŠK
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Kubínska hoľa) 38., Laura Krámerová (ŠK Kubínska hoľa) 39., Erik
Sahatquija (ŠK Kubínska hoľa) 29. a Jakub Žilík (ŠK K. hoľa) 40.
-

Dolnokubínske lyžovanie v uplynulej sezóne dosiahlo vynikajúce úspechy.
Podieľali sa na tom štyri športové kluby – Kubínska hoľa, Orava SKI, TJ ZVL
Dolný Kubín a ŠK Meteor. Trénerom lyžiarov ŠK Kubínska hoľa je Igor
Urban, trénerom ŠK Orava SKI Adam Kozáčik, podľa ich vyjadrenia sú
v súčasnosti medzi dolnokubínskou lyžiarskou mládežou obrovske talenty –
Matej Kutlík, Dominika Šindlerová, Adam Kozáčik, Boris Gejdoš a ďalší.

-

V poslednú marcovú sobotu sa v Martine konalo I. kolo Severoslovenského
pohára v plávaní. Zúčastnilo sa ho okolo 180 plavcov. Dolnokubínčania
z MPK sa vo svojich kategóriách umiestnili nasledovne: voľný spôsob - 1.
Tibor Halamček, 1. Paula Habovštiaková, 200 m znak – 1. Andrej Štajer, 1.
Tomáš Sagan, 1. Paula Habovštiaková, 1. Zuzana Hodálová, 200 m prsia – 1.
Rebeka Beňušová, 100 m prsia – 1. Michal Brienik, 1. Michal Vróbeľ, 1.
Rebeka Beňušová, 50 m prsia – 1. Michal Vróbeľ, Rebeka Beňušová, 50 m
motýlik – Michal Vróbeľ, 50 m znak – 1: Andrej Štajer, 1. Nikoleta Dúhová,
100 m znak – 1. Tomáš Sagan, 100 m polohový pretek – 1. Michal Vróbeľ.

-

Vodní slalomári začali sezónu po Veľkej noci. V areáli vodného slalomu
ATC Gäceľ ju odštartoval Orange Slovenský pohár, na ktorom nechýbala
slovenská špička ako Juraj Minčík, Elena Kaliská, R. Orokocký a ďalší.
Dolnokubínčania dosiahli nasledovné poradie: 4. Miroslav Stanovský (ŠKP
DK), 12. Ľ. Janček, 23. P. Kurjak, 25. J. Adamec, 27. J. Janček, 33. M.
Komáromy, 37. M. Rybanský, 50. R. Osadský, 52. M. Matúš. Dňa 10. apríla
sa dolnokubínski vodní slalomári zúčastnili pretekov v Liptovskom Mikuláši
pre nomináciu do juniorských a seniorských reprezentačných družstiev.
V dobrej forme boli Miroslav Stanovský (3. miesto a dvakrát 4. miesto)
a junior Ľubomír Janček (2. a 3. miesto). V prvej desiatke sa umiestnili ďalej
Ján Janček, Michal Komáromy, Jozef Adamec a Peter Kurjak.

-

Dňa 10. apríla na Majstrovstvách Slovenska vo vzpieraní masters zvíťazil
Dolnokubínčan Peter Janíček zo ŠK Elkop WLC. V konkurencii 22
pretekárov vo svojej kategórii vytvoril najhodnotnejší súčet sinclairových 303
bodov. Miroslav Janíček zo ŠK Elkop WLC sa zúčastnil Majstrovstiev
Európy vo vzpieraní v ukrajinskom Kyjeve v dňoch 20.-25. apríla s cieľom
kvalifikovať sa na olympijské hry do Atén. Umiestnil sa na 6. mieste, svojím
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výkonom vytvoril 3 slovenské rekordy (317,5 kg, trh-142,5 kg, nadhod 175
kg). V kategórii žien sa predstavila Marta Žiarová, umiestnila sa na 13.
mieste výsledkami 162,5 kg, trh – 70 kg, nadhod – 92,5 kg.
-

V dňoch 17.-18. apríla sa na plavárni v Dolnom Kubíne konal v poradí už III.
ročník Veľkej ceny Dolného Kubína s netradičným názvom Žinčicový míting
v plávaní. Zúčastnilo sa vyše 400 plavcov z 24 klubov zo Slovenska, Čiech
a Poľska. Riaditeľom pretekov bol Ing. Martin Zembjak, predseda MPK
Dolný Kubín. Medzi najúspešnejších plavcov patrili Katarína Mikulová,
Rebeka Beňušová a Michal Vróbeľ. Umiestnenie Dolnokubínčanov bolo
nasledovné: 1. K. Mikulová (voľný spôsob, polohový pretek, znak), 1. R.
Beňušová (prsia), 4. M. Halamčeková (4.), 4. M. Vróbeľ, 2. T. Sagan (znak),
3. R. Beňušová (polohový pretek), M. Brienik (prsia), 1. V. Vróbeľ (motýlik),
3. M. Kapina (motýlik), 4. T. Varmus (motýlik), 2. N. Nováček (znak), 3. T.
Sagan (znak), 4. M. Halamčeková (znak), 3. M. Tunegová (motýlik). Na
Veľkej cene súťažil Dolnokubínčan Milan Haško, slovenský reprezentant,
v súčasnosti súťaží za ŠK Trenčín a získal dvakrát 1. miesto v polohovom
preteku a voľnom spôsobe, 2. miesto za 100 m polohový pretek a 4. miesto za
200 m voľný spôsob.

-

V sobotu 17. apríla sa na Štrbskom plese vo Vysokých Tatrách konalo
posledné kolo Slovenského pohára Masters v obrovskom slalome. Zároveň
to bol 14. ročník Memoriálu Hermana Harmatu. V kategórii od 30 do 55
rokov získal striebro Jozef Dibdiak z Dolného Kubína a 14. priečku obsadil
Jozef Holišík. František Rolík z Dolného Kubína v kat. nad 55 rokov sa
umiestnil na 22. mieste. Medzi ženami sa na 16. mieste umiestnila Vlasta
Rolíková.

-

Na III. ročníku medzinárodného šachového turnaja v dňoch 23.-25. apríla
v Sliačoch pod názvom OPEN Sliače sa zúčastnilo 126 hráčov, medzi nimi aj
Dolnokubínčania. Ich umiestnenie bolo nasledovné: 7. P. Palider, 17. P.
Ambrózy, 23. J. Pecho, 31. P. Murín, 32. J. Peter, 34. E. Pereková, 40. J.
Knaperek, 50. J. Hrnčiar, 53. J. Karcol, 59. P. Knaperek, 64. I. Berec, 92. K.
Stefanides, 97. Ľ. Molnár, 106. Š. Knaperek, 112. L. Knapereková. Dňa 8.
mája sa v dolnokubínskom Par Avion Music Club konal 2. ročník šachového
turnaja. Tretím najlepším hráčom bol Dolnokubínčan Roman Hrnčiar, ďalší
Dolnokubínčania sa umiestnili nasledovne: 6. Juraj Pecho, 7. Pavol Knaperek,
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9. Anton Šingliar, 10. Peter Haluška, 17. Peter Ambrózi, 19. Jozef Karcol, 24.
Ján Péter, 25. Imrich Berec, 28. Jozef Knaperek, 30. Karol Štefanides, 31.
Emília Knapereková a 32. Štefan Knaperek.
-

Koncom apríla sa v Dolnom Kubíne konal IV. ročník volejbalového turnaja
nepočujúcich športovcov O pohár primátora Dolného Kubína. Zvíťazilo
oravské družstvo pred Žilinou, Popradom a Banskou Bystricou. V družstve
súťažili športovci Vojtechovský, Knapík, Koleják, Michalka, Paneková,
Žuffová a Knapíková.

-

Pretekári ŠK WLC Elkop DK sa zúčastnili dňa 1. mája Majstrovstiev SR
dorastencov vo vzpieraní v Častej. Milan Hrkel sa umiestnil na 6. mieste
a Michal Kvas na 7. mieste. Majstrovstvá SR vo vzpieraní v kategórii mužov
sa konali dňa 8. mája v Košiciach. Dolnokubínski vzpierači dosiahli
nasledovné umiestnenie: Gustáv Bihári 3. miesto, Peter Bihári 2. miesto, Peter
Janíček 5. miesto, Miroslav Herúd 6. miesto, Roman Hlad 1. miesto, Juraj
Kupčo 3. miesto. Zo siedmich nominovaných jednotlivcov, šiesti bodovali
a získali štyri medaile. V súťaži družstiev sa ŠK Elkop WLC DK (Roman
Hlad, Peter Bihári, Peter Janíček, Juraj Kupčo, Gustáv Bihári, Miloš Bajánek)
umiestnil na 5. mieste. Miroslav Janíček bol jediný Oravec na XXVIII.
olympijských hrách v Aténach. Do reprezentácie sa vypracoval v ŠK WLC
Elkop Dolný Kubín, v súčasnosti športuje za klub Diana Orol Ružomberok
pod vedením trénera Juraja Gubalu. Dňa 18. augusta štartoval v kat. do 69 kg.

-

Tenista Peter Miklušičák je úspešným tenistom. V tomto roku súťažil za TJ
Slávia Právnik, je reprezentantom Slovenska v kategórii do 18 rokov. Jeho
cieľom bola účasť na najznámejšom grandslamovom turnaji Rolan Garos,
avšak tu sa mu veľmi nedarilo.

-

V nedeľu 9. mája sa na rieke Belá konalo 1. kolo majstrovstiev Slovenska
v raftingu. Výborne si počínalo družstvo ŠKP Vodné športy Dolný Kubín,
v ktorom okrem viacnásobných majstrov Slovenska súťažil aj Pavol Mužila,
trojnásobný účastník majstrovstiev sveta. V družstve pretekali Peter Mužila,
Pavol Mužila, Adam Lešundák, Ondrej Galčík, Vladimír Glonek a Jaroslav
Dudáš. Umiestnili sa na 2. mieste.

-

Basketbalový

klub

Domček

Dolný

Kubín

zorganizoval

V.

ročník

medzinárodného basketbalového turnaja O Pohár primátora mesta Dolný
Kubín v dňoch 14.-16. mája v telocvični ZŠ Janka Matúšku. Basketbalisti
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Domčeka sa umiestnili na 4. mieste, spoločné družstvo Dolného Kubína
a Pelhřimova sa umiestnilo na 6. mieste. Basketbaloví kadeti z Dolného
Kubína sa dňa 16. mája zúčastnili Majstrovstiev Slovenska kadetov
v basketbale. Tesná prehra Dolnokubínčanov so Žilinou v závere hry
pripravila Dolný Kubín o majstrovský titul. Družstvo starších žiakov
Basketbalového klubu Dolný Kubín hralo v I. lige a v konečnej tabuľke sa
stalo víťazom. Bodovali hráči Maslík, Piták, Tomčík, Strapec, Beňuš, Hradec,
Kapusta. Basketbalové družstvo kadetov súťažilo v I. lige a v konečnej
tabuľke sa umiestnilo na 2. mieste. Basketbalový klub Dolný Kubín sa mohol
pochváliť viacerými reprezentantmi Slovenska. Výberom prešli Michal
Sklarčík, Ladislav Šaffo, Tomáš Strapec, Lukáš Dubovský, Juraj Balko,
Michal Maslík, Peter Strapec a Tomáš Tomčík. Generálnym manažérom BK
Dolný Kubín bol Jozef Balko.
-

Úspešný kulturista Peter Kokoška sa zúčastnil pretekov v Prešove v máji
2004, získal striebornú medailu a vybojoval si účasť na Majstrovstvá Európy.
Bol trojnásobným majstrov SR a na ME 2003 získal bronzovú medailu.
Súťažil za klub I.M.P.A. FC Dynamic Dolný Kubín. Na majstrovstvách
Európy v Budapešti získal Peter Kokoška bronzovú medailu. Zaradil sa medzi
kulturistickú elitu starého kontinentu.

-

V polovici mája absolvovali dolnokubínski vodní slalomári náročné preteky
o reprezentačný dres v Čunove v rámci medzinárodných pretekov Slávia Cup.
O seniorskú reprezentáciu sa uchádzal Miroslav Stanovský, avšak nedarilo sa
mu a obsadil 5. a 7. miesto. V juniorskej reprezentácii bol úspešný Ľubomír
Janček, obsadil 1. miesto a získal nomináciu na majstrovstvá sveta juniorov
v rakúskom Lofri a ME juniorov v Krakove.

-

Oblastné

centrum

spoločenstva

evanjelickej

mládeže

(OC

SEM)

zorganizovalo dňa 15. mája v Liptovskom Hrádku regionálnu športovú
olympiádu mladých. Súťažilo sa vo volejbale, futbale a streetbale.
V streetbale družstvo Dolnokubínčanov sa umiestnilo na 2. mieste.
-

V máji začali atletické súťaže mladších i starších žiakov a dorastencov. Do
súťaží sa zapojilo družstvo Orava Dolný Kubín. Na pretekoch si dobre
počínali Daniel Vajdík, Matúš Vajdík, Marek Vajdík, Tibor Jašica, Andrej
Záhradník, Veronika Kvietková, Lukáš Kaco, Juraj Záň, Jakub Ostrihoň,
Katarína Maliterná, Juraj Tylka, Miroslav Michálek, Martina Miklušičáková,
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Patrik Martvoň, Ján Halaj, Patrik Bukna, Marek Kokeš. Žiacké družstvo
Orava Dolný Kubín sa umiestnilo na 3. mieste, dorastenci na 5. mieste,
dorastenky na 4. mieste.
-

Dňa 14. mája ZŠ M. Kukučína usporiadala okresné kolo v atletickej súťaži
„Hľadáme nového Jozefa Plachého“. Najlepšie si počínali víťazi Darina
Dibdiaková a Jakub Lonský, dobre si počínali V. Kvietková, M.
Trnkócyová, M. Vajdík, D. Vajdík, M. Majdiš, P. Podstrelený, M. Halaj, J.
Mužila, T. Hutko, J. Kuhajda. Víťazi postúpili do oblastného finále na
tartanovej dráhe v Dubnici nad Váhom a súťaž vyvrcholila v rámci
medzinárodného mítingu Slovak Gold na tartanovej dráhe Interu Bratislava.

-

Slovenská plavecká federácia v spolupráci s Plaveckým klubom Handlová
usporiadala 3. kolo Majstrovstiev stredoslovenskej oblasti žiakov v plávaní
dňa 15. mája. Najúspešnejším oravským pretekárom bol Michal Vróbeľ
z Dolného Kubína. Dobre si počínali ďalší Dolnokubínčania MPK Linda
Čerňanová, Lucia Dutková a Dominika Crhlíková.

-

V máji začala mestská tenisová liga. Zápasy sa hrali na kurtoch Slávie Dolný
Kubín na dve dvojhry, najprv nastúpili neregistrované tímové jednotky, po
nich dvojky a na záver sa odohrala štvorhra, všetko na dva víťazné sety. Po
odohratí piatich kôl základnej časti nasledoval play off spôsobom 1-4, 2-3.
Víťazi postúpili do finále, organizátorom bol MTL a Tenisový športový klub
DK. V I. kole bolo umiestnenie družstiev v tabuľke nasledovné: Rein, Norton
Stars, Art Modul, Likvidátori, EsPeeN, Majstri.

-

Jarná futbalová súťaž skončila pre Dolný Kubín víťazne v IV. lige, mužstvo
postúpilo do III. ligy.

-

Pod vedením trénera Petra Janíčka súťažil Matúš Kvas v žiackom trojboji vo
vzpieraní za ŠK ELKOP WLC Dolný Kubín na majstrovstvách Slovenska
mladších žiakov vo Veľkom Mederi. Získal striebornú medailu. Dňa 11. júna
sa vzpierači dorastenci ŠK Elkop WLC pod vedením trénera Petra Janíčka
zúčastnili majstrovstiev Slovenska v Trenčíne. Súťažili v dvojboji – trhu
a nadhode. Peter Janák obsadil 6. miesto, Michal Hrkel 5. miesto, Matúš
Pokusa 3. miesto a Tomáš Lang 2. miesto.

-

V prvý júnový týždeň sa v Dolnom Kubíne na štadióne MUDr. Ivana
Chodáka konala atletická súťaž žiakov dolnokubínskych škôl o Putovný
pohár primátora Dolného Kubína. Štartovalo sa v dvoch kategóriách: 1.-2.
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ročníky a 3.-4. ročníky zo ZŠ M. Hattalu, ZŠ A. Radlinského, ZŠ J. Matúšku
a ZŠ M. Kukučína. Pretekalo sa v disciplínach šprint 50 m, skok do diaľky,
hod kriketovou loptičkou. Najúspešnejší športovci boli Alžbeta Majdišová
a Pavol Podstrelený. Putovný pohár primátora mesta získala ZŠ A.
Radlinského, nasledovala ZŠ M. Kukučína, ZŠ J. Matúšku a ZŠ M. Hattalu.
Na popredných miestach sa umiestnili žiaci Lukáš Kondrk, Radovan Šuvada,
Adrián Pňaček, Dana Trnkócyová, Janka Teťáková, Dominika Ligasová,
Andrea Fedorová, Radovan Šuvada, Andrej Pavelek, Daniel Žilinec, Ľuboš
Slávik, Janka Záhradníková, Rebeka Heinrichová, Natália Davidíková, Danko
Žilinec, Martin Staš, Lenka Furindová, Alžbeta Majdišová, Silvia Kacová,
Nikoleta Dúhová, Pavol Podstrelený, Michal Trabalík, Ján Kuhajda, Tatiana
Kurtíková, Juraj Šeliga, Marián Ligas, Juraj Vajdiar a Denis Smolka.
-

Na majstrovstvách

Žilinského kraja

ZŠ družstiev v atletike, ktoré

zorganizovala ZŠ M. Kukučína v Dolnom Kubíne si výborne počínali Juraj
Záň (vrh guľou) a Tomáš Gracik (skok do výšky), stali sa majstrami kraja vo
svojej kategórii. Medzi ďalších výborných jednotlivcov z Dolného Kubína
patrili M. Paška, M. Žilík, T. Chovanec, A. Záhradník, J. Ostrihoň, M.
Korbáš, K. Kluková, M. Kapinová, Z. Holková, K. Maliterná, M.
Miklušičáková, D. Dibdiaková, M. Grozaničová a K. Harezníková.
-

Na majstrovstvách kraja starších žiakov v atletike si vynikajúco počínali žiaci
ZŠ M. Kukučína pod hlavičkou TJ Orava DK. Na 1. miestach sa umiestnili
Zuzana Vyhnánková (hod kladivom), Katarína Maliterná (guľa), Miroslav
Michálek (získal 2 medaile - v hode kladivom i v hode oštepom), 2. miesto
obsadila Martina Miklušičáková (guľa), 3. miesta Juraj Chupek (beh), Simona
Jašicová (kladivo, disk), Jakub Kutlík (kladivo), Martina Mikušičáková (skok
o žrdi, disk), 4. miesta Juraj Záň (hod diskom, hod oštepom), 5. Jakub
Ostrihoň (guľa, kladivo), 6. Katarína Maliterná (guľa). Na majstrovstvách
kraja sa dorastenec Patrik Bukna stal svojím výkonom dvojnásobným
majstrom kraja v hode kladivom i v hode diskom. Na 4. miestach sa umiestnili
Zuzana Holková (skok do výšky), Katarína Maliterná (vrh guľou), Martin
Szekereš (hod oštepom), 5. Juraj Záň (hod diskom), Jakub Ostrihoň (hod
kladivom), 6. Juraj Záň (skok do diaľky), Simona Jašicová (hod kladivom),
Jakub Ostrihoň (hod diskom). Na majstrovstvách Slovenska v atletike dorastu
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získal Patrik Bukna striebornú medailu v hode diskom a bronzovú medailu vo
vrhu guľou.
-

Basketbalový klub Dolný Kubín usporiadal dňa 12. júna basketbalový turnaj
juniorov o Pohár mesta Dolný Kubín a zároveň 3. ročník Memoriálu Petra
Rajniaka. Poradie družstiev bolo nasledovné: 1. Dolný Kubín A, 2. Bratislava,
3. Olsztyn, 4. Krakov, 5. Nitra, 6. Dolný Kubín B. Za Dolný Kubín bodovali
M. Sklárčik, T. Strapec, Dubovský, Juriga, Uhričík, Rázga, Pšenák, Félix,
Šuc, Diežka, First, Maslík, Šaliga, Žbirka, Országh, Mikuláš a Lipka.

-

Dňa 19. júna sa uskutočnil záverený futbalový turnaj mladších žiakov o titul
„Víťaz Oravy“. Zvíťazili Dolnokubínčania, najlepším strelcom turnaja bol
Štefan Kratochvíl, ktorý súperom nastrieľal 6 z 8 dólov. Konečné poradie
v tabuľke bolo nasledovné: 1. Dolný Kubín, 2. Oravská Polhora, 3. Oravská
Lesná, 4. Zuberec. Futbaloví pripravkári tiež hrali o majstra Oravy.
Dolnokubínčania sa umiestnili na 2. mieste za Tvrdošínom a pred
Námestovom a Oravskou Jasenicou. Futbalové družstvo starších žiakov
z Dolného Kubína hralo jarnú súťaž v I. lige. V konečnej tabuľke sa umiestnili
na 9. mieste. V družstve hrali: Patrik Osadský, Miroslav Beran, Tomáš Farko,
Igor Badáň, Tomáš Jašica, Ondrej Michalka, Jakub Medvecký, Jozef
Vavrečan, Ivan Márer, Marek Lach, Tomáš Jablonský, Radoslav Trnovec,
Roman Letko, Peter Dutka, Juraj Mihálik, trénoval ich Pavol Bača. Starší
žiaci – Dolný Kubín B hrali v okresnej súťaži a umiestnili sa na 4. mieste.
Trénerom B mužstva bol Pavol Bača, ktorému výrazne pomáhal Michal
Batuna. Družstvo mladších žiakov hralo futbal v I. lige a na konci jarnej
súťaže sa umiestnili na 13. mieste.

-

Na majstrovstvách SR v country crosse v júni 2004 sa Miloš Fačko
z Dolného Kubína umiestnil na 4. mieste.

-

V dňoch 18.-20. júna sa konali majstrovstvá SR v RAPI šachu, ktorých sa
zúčastnilo 180 šachistov. Dolnokubínčania sa umiestnili nasledovne: 14. A.
Šingliar, 15. R. Hrnčiar, 27. P. Ambrózy, 39. J. Pecho, 48. J. Karcol, 71. Ľ.
Molnár, 75. P. Murín, 80. J. Péter a 96. M. Medvecký.

-

V posledný júnový víkend sa v Žiline konali majstrovstvá Slovenska
v plávaní staršieho žiactva. Zúčastnili sa ho plavci MPK Dolný Kubín, ale sa
im veľmi nedarilo. Výnimkou bol iba Jakub Kysel, ktorý v disciplíne 50 m
voľný spôsob obsadil 8. miesto. Plavci Alžbeta Hollá, Adam Vrana, Jakub
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Hollý, Martin Tomkuliak, Adam Vrana a Michal Vróbeľ sa umiestnili
v druhej desiatke.
-

Šachový oddiel MŠK Dolný Kubín usporiadal v dňoch 16.-18. júla VI. ročník
turnaja šachistov pod názvom Open Srnacie. Zúčastnilo sa ho 88 šachistov
zo Slovenska, Česka a Poľska. Z domácich bol výborný Anton Šingliar,
umiestnil sa na 6. mieste. Ďalší Dolnokubínčania sa umiestnili nasledovne: 12.
J. Karcol, 13. Pavol Palider, 27. Ján Péter, 30. Roman Hrnčiar, 32. Peter
Haluška, 36. Peter Ambrózy, 45. Milan Huba, 48. Ľubomír Molnár, 59. P.
Murín, 68. Imrich Berec, 82. K. Štefanides.

-

Dolnokubínčan Michal Škvarka patrí na Slovensku k juniorskej cyklistickej
špičke. Zúčastnil sa svetového pohára juniorov v Luxembursku, kde bol zo
Slovákov najlepší, umiestnil sa na 23. mieste. Michal je všetranný cyklista
v horských i cestných terénoch. Na pretekoch v Dubnici bol 3., v Bojniciach
6., na Slovenskom pohári 2., v Čechách na Českom pohári 20. a v Pravenci 3.
Smola ho zastihla na pretekoch MS v Dohňanoch pri Púchove. Asi jeden
kilometer pred cieľom spadol a zlomil si kľúčnu kosť. Tým pre neho
cyklistická sezóna roku 2004 skončila.

-

Atletický veterán Peter Sládek sa v dňoch 22.7.-1.8. 2004 zúčastnil XIV.
Majstrovstiev Európy veteránov v atletike v dánskom Áarhuse. Pretekal
v desaťboji a získal striebornú medailu.

-

V posledný júlový týždeň sa dolnokubínski vodní slalomári zúčastnili
vodáckych pretekov v Čecháh. Na IX. Memoriáli J. Froňka vo Veltrusoch
získali umiestnenie: Peter Kurjak 5., Jozef Adamec 7., Martin Rybanský 10.,
Ján Janček 12. Na Českobudejovickom pohári dňa 31. júna sa umiestnili
nasledovne: Peter Kurjak 4., Ján Janček 5., Martin Rybanský 9., Jozef
Adamec 16. Na XX. ročníku medzinárodných pretekov mládeže „Oravskom
slalome“ a zároveň 3. kole slovenského pohára žiakov vo vodnom slalome
a zjazde na Gäceli sa najlepšie umiestnil Peter Kurjak. Ľubomír Janček ml. sa
na majstrovstvách Slovenska v Liptovskom Mikuláši umiestnil na 2. mieste
Peter Kurjak získal bronz. Ján Janček získal medzi mladšími dorastencami 2.
miesto.

-

Dňa 31. júla sa na zimnom štadióne v Dolnom Kubíne konal I. ročník
kickboxu. Organizátorom bol ŠK kickboxu v Dolnom Kubíne, zúčastnili sa
športovci klubov z Košíc, Liptovského Mikuláša, Prešova, Bardejova, Žiliny,
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Kežmarku a ďalších. Zápasili juniori, ženy a muži v light kontakte a full
kontakte. Vrcholom schow bol duel majstra sveta Martina Navrátila
a Tomášom Olšavským, vicemajstrom SR.
-

V dňoch 7.-8. augusta sa na antukových dvorcoch za plavárňou v Dolnom
Kubíne konal 7. ročník prestížneho volejbalového turnaja medzinárodných
majstrovstiev Slovenska žien na antuke – I.M.P.A. Dolný Kubín Cup 2004.
Zišla sa tu európska volejbalová špička – Odincovo A, MGSFO Moskva,
Mosan Ivoir z Belgicka, Olomouc, Brno, Juniot Team Žilina, Doprastav
Bratislava, Francophone Selection z Belgicka, Slavyanka Minsk, Baranovichi,
Forplast, Brest z Bieloruska, Slávia Bratislava. Víťazom turnaja bolo družstvo
VK Zariechie Odincovo A z Ruska. Juniorský turnaj volejbalistiek vyhralo
belgiské ženské družstvo Yvoir, VK Dolný Kubín sa umiestnil na 7. mieste.

-

Atletický klub Orava Dolný Kubín usporiadal v sobotu 14. augusta VII.
ročník medzinárodného veteránskeho mítingu vo vrhačskom štvorboji
o Pohár primátora mesta Dolný Kubín. Súťaže sa zúčastnili pretekári zo
Slovenska, Poľska a Maďarska. Zároveň sa uskutočnil I. ročník Memoriálu
Miroslava Vojteka v trojboji. Dolnokubínčania sa umiestnili nasledovne: Peter
Sládek 2., Jozef Pastorek (vrh guľou, hod diskom ) 9., Marek Lupák 2., Ján
Halaj 2., Katarína Maliterná 1.

-

Dňa 20. augusta sa uskutočnil II. ročník medzinárodného tenisového turnaja
SEZ CUP 2004 o putovný pohár

na dvorcoch v Kňažej. Súťažili tenisti

z Ruska, Poľska, Švajčiarska, Slovenska a Česka. Hlavným rozhodcom bol
Eduard Moravčík. Putovný pohár ostal na Slovensku, odniesol si ho Peter
Letko, ktorý vo finále porazil Pavla Grobarčíka.
-

Tenisový klub Dolný Kubín usporiadal v dňoch 20.-24. augusta 18. ročník
tenisového turnaja neregistrovaných hráčov pod názvom „Dolný Kubín
CUP 2004“. Zúčastnilo sa ho 117 hráčov a hráčok a okrem Dolnokubínčanov
hrali tenisti z Moskvy, Skalice, Popradu, Nižnej, Podbiela a ďalších miest.
V siedmich kategóriách sa najlepšie darilo Denisovi Ligasovi (žiak), Monike
Trnkócyovej (žiačka), Dávidovi

Kanderkovi (dorastenec), Kataríne

Brnčalovej (dorastenka), Marte Demeterovej (žena), Róbertovi Moravčíkovi
(muž) a vo štvorhre dvojica Moravčík – Meško.
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-

Dolnokubínčan Peter Škvarka sa zúčastnil majstrovstiev Slovenska v dlhom
cyklistickom triatlone Slovakman 2004 v Nitre. Umiestnil sa na výbornom 2.
mieste medzi stovkou pretekárov.

-

V poslednú augustovú nedeľu sa uskutočnil nohejbalový turnaj pri hostinci
U grófky v Oravskom Podzámku. Poradie družstiev bolo nasledovné: 1. Trio
A Dolný Kubín, 2. Trio B Dolný Kubín, 3. Kvapka H. Lehota, 4. USA Team
H. Lehota, 5. Agroturistika Zázrivá, 6. Bez šance O. Podzámok, 7. Hotel
Havrania Zázrivá, 8. Drim Team O. Podzámok.

-

Dolnokubínske družstvo basketbalistov juniorov sa zúčastnilo XII.
Medzinárodného turnaja BADEM v Žiline v dňoch 27.-28. augusta.
Umiestnili sa na 1. mieste, bodovali T. Strapec, M. Sklárčik, Dubovský,
Balko, L. Šaffo, Zarovskij, M. Hochholzer, J. Diežka a Országh. Na
medzinárodnom turnaji v dňoch 3.-5. septembra v Brne pokračovali vo
výborných výsledkoch a postúpili do finále. Pretekov v Brne sa zúčastnilo aj
basketbalové družstvo starších žiakov, z ktorého A. Diežka sa stal najlepším
strelcom turnaja. Do alls stars družstiev sa dostali u juniorov Balko
a Dubovský a u starších žiakov Ondrejka. Dolnokubínski basketbalisti mladší
žiaci sa v dňoch 30.8.-1.9. zúčastnili turnaja o Pohár Basketbalového klubu.
Bodovali Plávka, Pollák, A. Diežka, Žibek, L. Grenčík, Spišiak, Duraj,
Rožtek, Ondrejka, Kaprálik, Mäsiar, M. Grenčík, Bruncko, J. Mikuš a Šinal.
S. Plávka a S. Slúka sa dostali do najlepšej päťky basketbalistov turnaja.
Staršie a mladšie minibasketbalistky Domčeka Dolný Kubín súťažili v dňoch
10.-12. septembra na basketbalovom turnaji MINIORAVA a umiestnili sa na
5. mieste. A. Gejdošová sa dostala do all stars.

-

Dňa 12. septembra sa v Dolnom Kubíne skončil finálovými zápasmi 8. ročník
Mestskej tenisovej ligy. Zúčastnilo sa ho šesť družstiev, ktoré absolvovali 5
kôl v základnej časti. Po jej ukončení bolo poradie družstiev nasledovné: 1.
Rein (Bartoš, Janiga, Jonák), 2. Likvidátori (Zemko, Taraj, Salák), 3. ART
Modul (M. Jaroščák, V. Chytil, Meško), 4. Norton Stars (Moravčík, R.
Laurinčík, L. Laurinčík), 5. Majstri (Fedor, Ostrihoň, Zajac), 6. ESpeEn (T.
Jokel, J. Jokel, Smolka).

-

V septembri bola založená Regionálna športová rada Oravy, ktorá
zastrešovala všetky oblastné športové združenia, zväzy, telovýchovné jednoty
a kluby na území Oravy. Na ustanovujúcom sneme sa zišlo 10 zástupcov
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združení Oravy, ktorí zvolili výkonný výbor v zložení: Jozef Fábry za
Oravskú asociáciu telovýchodných jednôt a klubov, Karol Sahuľ za Slovenský
Orol, Jozef Babinský za Oravský zväz hokeja, Elena Janyová za Oravský
volejbalový zväz, Ján Pečeňák za Oravskú asociáciu športu na školách, Anna
Smoleňová, tajomníčka Krajského športového centra pre RŠR Oravy
v Dolnom Kubíne. RŠR Oravy sa starala o materiálno-technický rozvoj športu
pre všetkých, budovanie a prevádzkovanie športových zariadení, výstavbu
športových objektov, koordináciu aktivít športu pre všetkých, vzdelávanie
dobrovoľných funkcionárov v oblasti športu pre všetkých.
-

Dňa 12. septembra sa konali v Nižnej preteky v country crosse. Súčasťou
vydareného podujatia bola aj súťaž v najdlhšej jazde na zadnom kolese.
Dolnokubínčan Miloš Fačko získal striebornú medailu. Na motokrosových
pretekoch v Žaškove Miloš Fačko obsadil 9. miesto.

-

Počas prvého septembrového víkendu sa v Štúrove konali plavecké preteky
pod názvom Štúrovská stovka. Dobrý výkon podal Patrik Mudroň na 50 m
voľným spôsobom, umiestnil sa na 4. mieste. Ďalší Dolnokubínčania sa
umiestnili v prvej desiatke – Veronika Mudroňová, Katarína Mikulová, Marek
Kapina, Tibor Halamček, Martina Tunegová, Rebeka Beňušová, Matúš Ďaďo,
Miriam Halamčeková, Andrej Štajer, Tomáš Sagan.

-

Dňa 11. septembra na štadióne SNP v Banskej Bystrici sa uskutočnilo
celoslovenské finále súťaže „Hľadáme nového Jozefa Plachého“. Preteky
v behu na 1000 m boli súčasťou medzinárodného atletického mítingu EAA
Atletický most 2004. Základnú školu A. Radlinského v DK vynikajúco
reprezentoval biatlonista a bežecký lyžiar ôsmak Jakub Lonský, získal
bronzovú medailu.

-

Dňa 12. septembra sa dolnokubínski vzpierači zúčastnili pretekov o Považský
pohár vo vzpieraní. Medzi ženami získala Marta Žiarová bronzovú medailu,
Michal Pokusa obsadil 13. miesto.

-

Vynikajúci výsledok dosiahli oravskí nepočujúci zo ŠKN Orava Dolný Kubín
na volejbalovej súťaži v Poprade dňa 18. septembra. V zostave ŠKN Orava
hrali R. Vojtechovský, M. Knapík, M. Pavlík, J. Koleják, I. Grečnerová, M.
Paneková, M. Judiaková, J. Kolejáková, trénerom bol M. Judiak, vedúcim
klubu V. Haluška.
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-

Pretekári ŠK Meteor Dolný Kubín boli úspešní na majstrovstvách Slovenska
v letnom biatlone. Ich umiestnenie bolo nasledovné: 1. Pavol Podstrelený, 2.
Alžbeta Majdišová, 2. Juraj Podstrelený, 5. Jakub Lonský.

-

Basketbalistky dolnokubínskeho Domčeka sa v dňoch 25.-28. septembra
zúčastnili turnaja v českom Kladne. V konečnej tabulke sa umiestnili na 3.
mieste medzi 6 družstvami. Basketbalové tabuľky pre dolnokubínske družstva
v polovici októbra vyzerali nasledovne: v lige mladších mužov boli
Dolnokubínčania 3., juniori 1., kadeti BK Dolný Kubín A 3., BK Dolný Kubín
B 11., kadetky Domčeka D. Kubín 8., starší žiaci 2., mladší žiaci 2., starší
minibasketbalisti 1. a staršie minibasketbalistky 3.

-

ZŠ M. Kukučína usporiadala majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu
družstiev ZŠ a SŠ na Kuzmínove. Prvé miesto obsadili bežci zo ZŠ M.
Kukučína, druhé ZŠ Dlhá. Medzi najlepších jednotlivcov patrili Mária
Kapinová, Jakub Lonský, Štefánia Martvoňová, Nina Sihelská, Juraj
Podstrelený, Mária Kubeková, Martin Kuhajda a Katarína Maliterná.

-

Každý pondelok večer sa pre záujemcov v Domčeku CVČ konalo cvičenie
jogy. Cieľom jogových cvičení bolo dosiahnúť zdravie vo všetkých jeho
podobách pomocou súboru špeciálnych, citlivo zostavených dýchacích,
relaxačných a telesných cvičení. Boli vhodné pre ľudí trpiacimi stresom,
nervozitou, poruchami spánku a pod. Najmä ženy mali záujem o jogu, cvičili
pod vedením inštruktorky Ivety Brunckovej.

-

Dolnokubínska fitneska Iveta Slavkovská sa zúčastnila súťaže žien „Miss
fitnes figura 2004“ v Košiciach. V tomto súťažnom depute sa prebojovala do
finále a umiestnila sa na 3. mieste. Jej trénerom bol Pavol Stuchlý.

-

Na prelome septembra a októbra sa v rakúskom Badene uskutočnili
majstrovstvá sveta vo vzpieraní mužov v kategórii Masters. Zúčastnil sa ich
aj Peter Janíček z ŠK Elkop WLC Dolný Kubín. V nadhode a dvojboji obsadil
7. miesto. Erik Bohovič z WLC Elkop DK sa zúčastnil Veľkej ceny Trenčína
vo vzpieraní. Získal striebornú medailu. Vzpierači ŠK WLC Elkop Dolný
Kubín sa zúčastnili 3. kola I. ligy dorastencov vo vzpieraní. Družstvo
v zloženi Peter Janák, Michal Hrkel, Miroslav Dauda a Marián Franko sa
umiestnilo na 8. mieste.

-

V sobotu 9. októbra sa v martinskej športovej hale konal 17. ročník
medzinárodnej súťaže v naturálnej kulturistike. Súťažili aj športovci I.M.P.A.
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FC Dynamic Dolný Kubín, ktorých trénoval trojnásobný majster Slovenska
Peter Kokoška. Peter Tatarka dvakrát získal absolútny titul, Ján Kaco a Róbert
Knapík 2. miesta. Lukáš Maretta vyhral v kategórii juniorov, Marek Čižmár
v kategórii mužov sa umiestnil na 4. mieste.
-

Finále majstrovstiev Stredoslovenskej oblasti družstiev v kategórii mladšieho
žiactva v atletike sa uskutočnilo v Brezne. Športovci ŠK Orava Dolný Kubín
sa umiestnili na 3. mieste.

-

Dňa 16. októbra skončil I. ročník Oravskej nohejbalovej ligy v telocvični
Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne. Zvíťazilo družstvo Trio A.

-

Bývalí karatisti Marcel Mečiar a Ladislav Svrčan založili v Dolnom Kubíne
kickbox klub. Kickbox je bojový šport, zmes boxu a karate. Klub mal 35
členov a dňa 23. októbra sa piati zúčastnili slovenského pohára v kickboxe
v Prešove. Z nich štyria Michaela Protušová (1.), Richard Michalica (1.),
Tibor Indro (2.) a Roman Kováč (3.) vybojovali medaily. Počas druhého
decembrového víkendu sa dolnokubínski kickboxeri zúčastnili v Hnúšti 2.
kola slovenského pohára v kickboxe. Výbornú formu potvrdila Michaela
Protušová, ktorá zvíťazila v kategóriách semi a ligt contact. Zlatú medailu
získal Richard Michalica v štýle light contact. Jana Krajčovičová sa
umiestnila na 2. mieste, Roman Kováč na 2. mieste, Tibor Indro, František
Šinál a František Kurnota na 3. mieste.

-

Členovia klubu AIKIDO (Dojo Shiuzo) v Dolnom Kubíne sa venovali
bojovému čínskemu umeniu. Trénovali v telocvični červeného kríža na
zimnom štadióne.

-

V sobotu 6. novembra 2004 sa dolnokubínski vzpierači zúčastnili tretieho kola
I. ligy mužov vo vzpieraní v Hlohovci. V konečnej tabuľke sa umiestnili na 4.
mieste zásluhou R. Hlada, P. Janíčeka, P. Biháriho, J. Kupča, M. Herúda a G.
Biháriho. V Slovenskom pohári mužov sa najlepšie darilo R. Hladovi,
umiestnil sa na 5. mieste. M. Janíček skončil na 9. mieste a M. Žiarová
zvíťazila v ženskej kategórii.

-

V dňoch 6.-7. novembra sa Dolnokubínčan Marek Radúch zúčastnil
medzinárodného turnaja v karate v Chorvátsku. Vo svojej kategórii sa
prebojoval do finále a zvíťazil. Dňa 4. decembra sa zúčastnil majstrovstiev
Slovenska v karate.
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-

Dňa 12. novembra sa na plavárni v Dolnom Kubíne konal 4. ročník vodáckej
schow pod vedením klubu vodného slalomu ŠKP Dolný Kubín. Diváci mohli
vidieť

výkony

olympionikov

bratov

Hochshornerovcov,

Alexandra

Slafkovského, Petra Mráza, Jany Dukátovej. A. Slafkovský dokázal
najrýchlejšie urobiť 5 „eskimákov“, skok na upravenom kanoe zo
skokanského mostíka a priamo v bazéne niekoľko pekných akrobatických
kúskov na svojej loďke. Potom sa v Orfeo klube konal 4. ročník Vodák Cupu
v kolkoch. Zvíťazil Miroslav Zamborský v AŠK Dukly Liptovský Mikuláš.
-

Dňa 13. novembra odštartoval na zimnom štadióne v Dolnom Kubíne 20.
ročník Oravsko-liptovskej hokejovej súťaže, hrali Draci Dolný Kubín so
Sokolom Ružomberok. Zároveň začala aj „Malá mestská hokejová liga“
Dolný Kubín, v ktorej poradie mužstiev bolo nasledovné: Tigre, Starci,
Oravská Poruba, Trstená, Hutník, Hydroekol, Ľubochňa. Žiacky hokej záčal
zápasom Dolného Kubína s Liptovským Mikulášom.

-

V druhom kole III. ligy sa dolnokubínskym šachistom nedarilo dňa 14.
novembra v klube Par Avion Dolný Kubín. Dolný Kubín A vyhral so Žilinou,
ale ich umiestnenie ovplyvňovala vysoká prehra v Dunajove. Dolný Kubín B
s klubom Medea Martin remízoval.

-

Dolnokubínski futbalisti muži v III. lige boli úspešní, lebo málokto veril, že
dosiahnu 7. miesto v konečnej tabuľke so ziskom 24 bodov. Vydaril sa im už
úvod jesennej súťaže. V Turčianských Tepliciach vysoko prehrali (5:0), ale
v Čadci vysoko zvíťazili (0:8). Počas jesenných zápasov dostali 20 gólov.
Podľa trénera Bohuša Bugana dolnokubínskym obrancom chýba dravosť
a sila osobných súbojov. Medzi najlepších strelcov patrili Pavol Bača (dal 7
gólov), Adrián Kubáni (7), Ivan Callo (4), Peter Dzúrik (4), Peter Plančo,
Janky a Ľubomír Milan. Dobre si počínali brankár František Okoličáni
a mladší hráči Martin Čučka, Milan Lacko a Michal Gajdošík. Futbaloví
dorastenci boli tiež úspešní, v III. lige postúpili zo 7. miesta v jarnej súťaži na
4. miesto v jesennej súťaži. Družstvo staršieho dorastu v Dolnom Kubíne bolo
v jesennej futbalovej súťaži najlepším oravským dorasteneckým kolektívom
pod vedením trénera Jozefa Blašku. V Mestskom futbalovom klube pôsobí 9
futbalových kolektívov. Najvyššiu súťaž spomedzi nich hrali žiaci – I. ligu
Stred pod vedením trénera Pavla Baču. V jarnej súťaži boli na 9. mieste a
v jesennej na 11. mieste v konečnej tabuľke. Medzi najlepších hráčov patrili
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Juraj Mihálik, Adam Kozáčik, Roman Letko a Tomáš Jablonský. Podľa
vyjadrenia P. Baču jedným z najväčších problémov dolnokubínskeho futbalu
je nedostatok tréningových plôch. Niekedy na jednom ihrisku trénovali 4
družstvá alebo trénovali na ihrisku v Istebnom.
-

Dolnokubínske volejbalistky boli v II. lige úspešné a právom obsadili
popredné miesto v tabuľke. Z dvanástich zápasov prehrali iba jeden
s Mladosťou Považská Bystrica. Trénovali trikrát v týždni v telocvični ZŠ M.
Kukučína pod vedením hrajúcej trénerky Soni Sakálošovej. Volejbalistky
Domčeka sa v Oravskej volejbalovej súťaži umiestnili na 4 mieste.

-

Dňa 25. novembra sa na ZŠ Janka Matúšku v Dolnom Kubíne uskutočnilo
okresné kolo žiakov v stolnom tenise. Hlavným usporiadateľom bol Domček
CVČ. Konečné poradie súťažiacich družstiev: 1. Gymnázium Dolný Kubín, 2.
ZŠ M. Hattalu Dolný Kubín, 3. ZŠ Janka Matúšku Dolný Kubín. Prvé dve
družstvá postúpili do krajského kola.

-

Dňa 28. novembra sa konali v Trnave preteky v silovom trojboji WPC
Slovakia o svetový pohár. Za Oravu pretekal Viktor Mahút z Dolného
Kubína v kategórii masters do 110 kg. Zvíťazil a odniesol si svetový pohár.

-

V dňoch 27.-28. novembra sa dolnokubínski plavci M. Halamčeková, R.
Beňušová, M. Kapina, T. Sagan, K. Mikulová, R. Komorová, L. Vlčáková
a D. Vlčáková zúčastnili neoficiálnych majstrovstiev Slovenska plavcov
žiakov kategórie D (ročníky 1993,1994). R. Beňušová získala tri bronzové
medaily, K. Mikulová striebornú, M. Kapina sa umiestnil na 5. mieste.
V dňoch 3.-5. decembra sa konali na dolnokubínskej plavárni majstrovstvá
Slovenska žiakov kategórie B (ročníky 1991,1992). MPK Dolný Kubín
reprezentovali štyria plavci Patrik Mudroň, Martina Tunegová, Barbara
Kovalčíková a Terézia Jurigová. Najlepšie umiestnenie dosiahla M. Tunegová
– 8. miesto.

-

V priestoroch Domova sociálnych služieb v Dolnom Kubíne trénovali deti
s telesným postihnutím Janka Matisová a Viliam Janík paraolympijskú
disciplínu bocciu. V posledný novembrový víkend na majstrovstvách
Slovenska v Bratislave Michal Chromek zo ZŠ Janka Matúšku Dolný Kubín
obsadil výborné 5. miesto a Kristínka Hakáčová 2. miesto v tejto disciplíne.

-

Športovci ZŠ M. Kukučína sa zúčastnili XVIII. ročníka Vánočnej latky
v Třinci v skoku do výšky. ZŠ sa umiestnila na 8. mieste, v súťaži
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jednotlivcov bol úspešný skokan Andrej Záhradník (2. miesto), Lukáš Kaco
bol štvrtý medzi 28 závodníkmi.
-

Dňa 18. decembra sa na plavárni konala vodná párty, na ktorej sa deti dosýta
vyšantili v bazéne pri hľadaní a vyťahovaní pukov zo dna. Dospeláci skúšali,
kto najdlhšie vydrží pod vodou so zadržaným dychom. Ďalšou súťažnou
disciplínou bolo plávanie pod vodou na jeden nádych. Kto sa nebál, mohol si
pod dohľadom inštruktorov vyskúsať potápanie s naozajstnou potápačskou
výstrojou.

-

Dňa 18. decembra na medzinárodnom Vianočnom turnaji dorastencov vo
vzpieraní sa Dolnokubínčania umiestnili nasledovne: Michal Pokusa 2., L.
Kožienka 4., Matúš Pokusa 5., Ján Bomba 6., Ján Buc 7., Miroslav Dauda 13.,
Peter Janák 16. a Ondrej Kružel 23. Michal Pokusa v kategórii do 95 kg
vytvoril nový slovenský rekord výkonom 130 kg v trhu. V ten istý deň Na
Veľkej cene Třinca sa Tomáš Lang v kat. juniorov umiestnil na 4. mieste,
Jozef Kupčo na 12. Peter Janíček obsadil 4. miesto. Dolnokubínski vzpierači
sa zúčastnili 17. ročníka Silvestrovského pohára v Novom Hrozenkove.
Medaile za svoje výkony si odniesol Peter Janíček (2.), Miroslav Dauda sa
umiestnil na 7. mieste.

-

Od decembra 2004 dolnokubínski tenisti sa mohli venovať svojmu
obľúbenému športu aj cez zimu. Za plavárňou na štvrtom kurte vybudovali
nafukovaciu tenisovú halu, doviezli ju z Nemecka.

-

Do polovice decembra sa odohrali 4 kolá zimnej halovej futbalovej ligy
v telocvični na Kňažej. Poradie družstiev bolo nasledovné: 1. Delfíni, 2. MFK
Dolný Kubín, 3. Telená Lipa, 4. Oravská Jasenica, 5. Márna Snaha, 6.
Záskalie, 7. Bziny, 8. Novoť.

-

Kadeti Basketbalového klubu v Dolnom Kubíne sa v dňoch 28.-30. decembra
zúčastnili medzinárodného basketbalového turnaja v Žiline, kde štartovalo
12 družstiev zo Slovenska, Česka, Poľska, Švajčiarska a Chorvátska. Odniesli
si zlatú medailu.

121

RÔZNE UDALOSTI
Nový rok dňa 1. januára sprevádzalo narodenie i úmrtie. Prvým dieťatkom
v dolnokubínskej pôrodnici bola Anetka Pechotová. V ten istý deň spáchal
samovraždu obesením v dolnokubínskom hoteli Severan jeden občan z Lokce.
Od 1. januára 2004 sa na Slovensku zrušilo 10 okresných súdov, medzi nimi aj
v Námestove. Tak na Orave existoval jeden súd pre celú Oravu v Dolnom Kubíne
a jedno detašované pracovisko mal v Námestove, lebo súdna budova v Dolnom
Kubíne

kapacitne

nepostačovala.

Dolnokubínsky

súd

zamestnával
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zamestnancov, z toho 11 sudcov. Predsedom bol JUDr. Peter Bebej.
Členovia Klubu vojenských dôchodcov pod vedením pplk. Pavla Gondu
a zástupcu Dušana Žitného sa pravidelne stretávali. Prvé stretnutie v roku 2004
mali dňa 13. januára, hodnotili situáciu v slovenskej armáde, jej činnosť a čítali si
„Dobrého vojaka Švejka“.
Na Slovensku pracovali traja majstri špecialisti na výrobu drôtených
rytierskych košieľ. Táto práca si vyžaduje zručnosť, trpezlivosť, znalosti
umeleckého kováčstva i dejín rytierskych rádov, najmä odevu rytierov. Jeden
z majstrov Gejza Schürger pracoval v Dolnom Kubíne. Na výrobu drôtenej košele
používal oceľové pérové podložky, ktoré dal galvanizovať prípadne pozinkovať.
Prvú košeľu vyrobil zo 48 600 podložiek osmičiek a vážila 12 kg. Na vestu treba
25 tisíc podložiek. Tri z jeho výrobkov sú vystavené v hostinci u Kováča v DK pri
reklame na pivo Kelt. Rytiersku drôtenú košeľu zhotovil aj veľmajstrovi
Suverénneho rytierskeho rádu sv. Cyrila a Metoda barónovi Petrovi Telúchovi de
Doliche. Košeľu so slovanským dvojkrížom vyhotovil na počesť víťazstva
slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta v Petrohrade.
Dňa 29. januára telefonoval zástupca Krajského školského úradu v Žiline, aby
všetci školskí zamestnanci Obvodného úradu v Dolnom Kubíne boli na druhý deň
na pracovisku. Dostali výpovede zo zamestnania. Pre 5 školských zamestnancov
to bol skutočne šok, niektorí sa zamestnali na oddelení školstva Mestského úradu
v Dolnom Kubíne. Vedúca Ing. Eva Behulová nastúpila na CZŠ A. Radlinského.
Dňa 2. februára navštívil mesto Dolný Kubín minister zahraničných vecí Eduard
Kukan, ktorý kandidoval na prezidentský post. Stretol sa s predstaviteľmi verejnej
správy, samosprávy, redaktormi regionálnej tlače a podnikateľmi.
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Dolnokubínčan Miroslav Staník sa stal laureátom ocenenia „Vojenský čin
roka“ v kategórii Záchrana života. Toto ocenenie dostal za záchranu poľského
vojaka počas pôsobenia v operácii Iracká sloboda. Medailu za statočnosť mu
udelil prezident Ivan Gašparovič. Takýchto medailí bolo na Slovensku udelených
doteraz päť. Ceny za Vojenský čin roka vyhlasujú Ministerstvo obrany SR
a časopis Obrana už osem rokov. O nominovaných rozhoduje verejnosť zaslaním
svojho typu a z najúspešnejších vyberie laureátov porota.
Dňa 21. februára sa na Záhradkách pod Kubínskou hoľou konal VI. ročník
zimných športových dní. Okrem lyžovačky tu účastníkov čakalo množstvo
atrakcií ako diskotéka na snehu, jazda na koníkoch, psích záprahoch, snežných
skútroch, let balónom. Tomáš Palonder z televízie Markíza využil toto podujatie
na natočenie Deka hitov.
Každoročne v marci sa konali v Babíne Majstrovstvá Oravy v slovenskom
mariáši. V roku 2004 to bol XIII. ročník. Zúčastnilo sa 36 mužov, medzi nimi
Dolnokubínčan František Lábuš sa umiestnil na 2. mieste. Ligoví mariášisti
Žilinského kraja si merali sily dňa 28. marca v reštaurácii Kopačka v Dolnom
Kubíne. O mariáši hovorili, že nie je hra, ale umenie. V poslednú marcovú nedeľu
sa v dolnokubínskej reštaurácii Kopačka konal I. ročník mariášového turnaja
o majstra mesta Dolný Kubín. Jeho súčasťou bolo aj 7. kolo ligy (Horné Považie,
Orava, Turiec, Kysuce). V piatich súťažných kolách hralo 60 kartárov. Zvíťazil
Jozef Gajdoš pred Jozefom Paštrnákom, tretí bol Michal Uhorskai z Dolného
Kubína. V prvej desiatke sa umiestnili Dolnokubínčania Anton Šingliar, Ján
Rešutík, Adam Záň a Miroslav Kubačka. V súťaži družstiev sa Dolnokubínčania
František Kolena, Milan Lupták a Ján Rešutík umiestnili na 5. mieste.
V dňoch 25.-26. marca navštívili naše mesto Maďari z družobného Egru.
Družba medzi Dolným Kubínom a Egrom trvá už 30 rokov. Vtedy vycestovali
Dolnokubínčania do kúpeľného mesta za termálnou vodou a Maďari začali
chodievať do Dolného Kubína za dobrou lyžovačkou. Tohtoročná návšteva
Maďarov z Egru v Dolnom Kubíne sa niesla v športovom duchu. Hrali sa kolky
v kolkárni a v telocvični ZŠ Janka Matúšku športové disciplíny volejbal a futbal.
Maďari si pozreli Oravský hrad. V septembri 96 Dolnokubínčanov navštívilo
Eger.
Dňa 17. apríla

Produkčný dom Forza, Agentúra Oklamčák a TV Markíza

organizovali finále Miss 2004, do ktorej sa dostala 18-ročná študenta Obchodnej
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akadémie v Dolnom Kubíne Tatiana Krčmeryová a stala sa vicemiss Slovenska
2004.
Dňa 9. mája začalo I. kolo Oravskej ligy v love rýb udicou na plávanú.
Prihlásilo sa 13 družstiev, z toho 4 z Dolného Kubína. Dolnokubínske družstvo
MO SRZ v zložení Miroslav Gregáň st., Miroslav Gregáň ml. a Ing. Miroslav
Kosmeľ sa umiestnili na 2. mieste so ziskom 11 bodov. Oravská liga rybárov
pokračovala dňa 23. mája, tu sa darilo Gregáňovcom a Kosmeľovi, ďalšie
dolnokubínske družstvo v zložení Pavol Kvietok, Dušan Prílepok, Ján Mišťúrik sa
umiestnilo na 4. mieste. V rybárskej súťaži v love rýb udicou – mucha v júni
2004 sa MO SRZ Dolný Kubín A umiestnil na 6. mieste. V súťaži jednotlivcov
zvíťazil Miroslav Žúbor z Dolného Kubína A. Členovia Slovenského rybárskeho
zväzu v Dolnom Kubíne v rámci bežného zarybňovania vysádzali do rieky Oravy
lipne a pstruhy potočné a dúhové. Z dôvodu majstrovstiev sveta v love rýb
začiatkom septembra 2004 vysadili ryby za 100 tisíc Sk. Súťažilo sa systémom
„chyť a pusť“, takže zostalo dostatok rýb aj pre víkendových rybárov. Zvíťazilo
družstvo Slovákov, na druhom mieste boli rybári z Čiech a na treťom Francúzi.
Začiatkom októbra sa konali rybárske preteky „Muška Biela Orava“. Zúčastnili sa
ich aj rybári (muškári) z MO SRZ Dolný Kubín, ich

umiestnenie bolo

nasledovné: Peter Žúbor 2., Ján Mišťúrik 4. a Ivan Machaj 5.
Členovia Slovenského zväzu rybárov v Dolnom Kubíne si v súťažiach roku
2004 počínali veľmi úspešne. MO SRZ „A“ Dolný Kubín sa v sekcii LRU –
mucha a v sekcii rybolovná technika stali majstrami Slovenska 2004 v I. lige.
MO SRZ „B“ v tej istej súťaži v I. lige skončila na poslednom 12. mieste
a zostúpila do II. ligy. MO SRZ „C“ Dolný Kubín súťažila v Divízii LRU –
mucha v skupine A a obsadila 3. miesto v konečnej tabuľke.
Ornitológ Miloš Majda sa venoval ochrane orla skalného. Filmoval ich
hniezdenie a chovanie. Ornitológ Tomáš Flajs sa venoval ochrane lesného
a vodného vtáctva a zhotovovaniu vtáčich búdok.
Obyvatelia 10-poschodového bytového domu č. 1177 na ulici Športovcov boli
nemilo prekvapení, keď im začali praskať steny. Zistili, že dom má narušenú
statiku v dôsledku rekonštrukcie jedného z bytov majiteľom bez konzultácie so
statikom. Proste narušil nosnú priečku. Po rekonštrukcii byt predal. Celú 40ročnú bytovku bolo treba rekonštruovať. Okresné stavebné bytové družstvo
zakázalo prerábať byty bez ich vedomia, posúdenia a konzultácie. Podobne ľudia
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narušili statiku domov na ul. Športovcov. Na ul. Športovcov nájomníci bytov mali
problémy s mravcami (druh Faraón), ktoré sa tu rozšírili.
Primátor mesta Dolného Kubína navštívil v dňoch 28. a 29. apríla Nový Targ,
kde uzavrel družobnú zmluvu s primátorom Nového Targu. Obidve mestá boli
členmi Euroregiónu Tatry.
Dňa 21. mája navštívil Dolný Kubín eurokomisár Ján Fígeľ. Stretol sa so
zástupcami štátnej správy, samosprávy a školstva a pobesedoval s nimi. Témou
stretnutia bola informatizácia a budúcnosť kultúry v spoločnom „európskom
dome“.
Dňa 29. mája sa konalo tradičné podujatie VII. ročník Ružomberskej ruže –
prehliadky starých aut a motocyklov, ktorej sa zúčastnili zberatelia nielen zo
Slovenska ale aj Čiech, Poľska a Maďarska. Okolo 100 účastníkov vyštartovalo
z Ružomberka do Dolného Kubína, zaparkovali na Námestí Slobody a tu ich
obdivovali stovky Dolnokubínčanov i obyvateľov ostatnej Oravy.
Dňa 4. júna sa na Námestí Slobody uskutočnil veľký spoločný program Dňa
detí. Zorganizovalo ho mesto a Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Dolnom
Kubíne. Na námestí sa zišli deti z dolnokubínskych materských a základných
škôl. Obdivovali odvážnych hasičov visiacich na lanách a prísnych psovodov
s vycvičenými psami. Hudobno-tanečnú zložku programu pripravilo Centrum
voľného času Domček. Deťom zatancovali malí tanečníci z Tanečného štúdia
Fresh. Na celom námestí boli pre deti pripravené súťaže, hry a sladké odmeny.
V rámci predvolebnej kampane do volieb poslancov Európského parlamentu
navštívil Dolný Kubín dňa 7. júna Peter Šťastný (hokejová legenda), kandidát na
europolanca za SDKÚ.
Dňa 7. júna navštívil Dolný Kubín štátny tajomník ministerstva dopravy, pôšt
a telekomunikácií Ján Kotuľa a pracovne sa stretol so zástupcami štátnej správy
a samosprávy. Témou rokovania boli informácie o výstavbe cestných komunikácií
na Slovensku. Informoval o diaľničnom ťahu Žilina – Bialsko Biala a ťahu cez
Dolný Kubín a Tvrdošín. Tu bola intenzita nákladnej a kamiónovej dopravy
neúnosná stavu komunikácií.
Primátor mesta Dolný Kubín s vedúcim odboru kultúry, športu a sociálnych
vecí MÚ Jozefom Gruchalákom a niektorými podnikateľmi navštívil mesto
Kamenec Podolskij na Ukrajine za účelom uzavretia družobnej zmluvy
a vzájomnej spolupráce. Partneri z Ukrajiny ukázali Dolnokubínčanom cestovnú
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agentúru, ktorá už začala plánovať cesty na Oravu pre svoju strednú klientelu.
Podľa Jozefa Gruchaláka ľudia z Kamenca trávili dovolenku na Orave a veľmi sa
im páčil Dolný Kubín. V Kamenci dostali dolnokubínski podnikatelia k dispozícii
servisné centrum na svoju prezentáciu a výstavy. K dispozícii mali aj tzv.
komfortnú miestnosť pre vzájomné rokovania. V júli navštívili predstavitelia
mesta Kamenec Podolskij Dolný Kubín. Dohoda o spolupráci a družobných
vzťahoch bola zaregistrovaná na veľvyslanectvách Slovenskej a Ukrajinskej
republiky.
Dňa 10. júna prišiel do nášho mesta vlak s parnou lokomotívou z roku 1934,
nazývaný Zelený Anton z vrútockého depa. Prešiel trať Kraľovany - Dolný Kubín
- Oravský Podzámok. Anglická spoločnosť Railway Touring zorganizovala pre
anglických turistov netradičný výlet na trase Budapešť – Krakov a späť, ktorého
súčasťou bola aj návšteva Oravy.
V dňoch 15.-18. júna odstránili Technické služby na pokyn okresného
hygienika piesok zo všetkých pieskovísk na dolnokubínskych sídliskách.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva urobil rozbor vzoriek piesku na uliciach
Dukelských hrdinov, Ľ. Štúra, M. Hattalu, Pelhřimovskej, Okružnej, A. Halašu,
Chočskej, na Sihoti a všetky boli zdraviu závadné. Mladé matky požadovali plné
pieskoviska, lebo pre deti tu bola neomysliteľná hra. Občania uvažovali
o vybudovaní vlastných bytovkových pieskovísk, ale niektorí požadovali od
mesta vybudovať chránené pieskoviská.
Na Banisku začalo pracovať Detské opatrovateľské centrum SLNIEČKO.
Služby centra mohli využívať rodičia detí od 2 do 6 rokov od pondelka do piatku
na niekoľko hodín, ak si potrebovali vybaviť svoje záležitosti a nemali komu
zatiaľ svoje deti zveriť. Za pobyt v centre sa platilo 50 Sk/1 hodina.
V polovici júna sa v Dolnom Kubíne objavilo niekoľko letákov, ktoré kriticky
poukazovali na vývoj v meste. Na letákoch boli pre občanov otázky: „Ste
spokojní, že naše mesto má vysokú nezamestnanosť? Ste spokojný, že naše mesto
stagnuje? Námestovo má 6%-nú nezamestnanosť. Námestovo má iného
primátora! Ste spokojní, že na mestskom úrade nie je schopný manažér?“
Primátor, zástupca i prednostka MÚ mesta sa k týmto slovným útokom
vyjadrovali v mestskom zastupiteľstve i na tlačových konferenciách. Počas celého
roka padali na vedenie mesta kritické postoje hlavne zo strany anonymných
útočníkov, športových manažérov i politickej strany Aliancia nového občana.
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V dňoch 4.-10. júla navštívila Dolný Kubín 15-členná skupina Dánov
z evanjelického a. v. zboru v Ollerupe. Ubytovali sa v penzióne Hviezdoslav,
niektorí v rodinách. Dolnokubínsky CZEAV pripravil pre hosťov bohatý kultúrny
program a poznávacie výlety po Orave a Liptove. Dolnokubínsky CZEAV mal
ďalšie družobné vzťahy a kontakty so spoluveriacimi v českom Sliezku,
švédskom Örkeljunge a nórskom Curt Westtmane. V roku 2004 mal CZEAV v
Dolnom Kubíne 1751 členov.
V pondelok 19. júla zomrel vo veku 71 dlhoročný oravský rímskokatolícky
dekan Alfonz Letanovský, ktorý sa zaslúžil o výstavbu rímskokatolíckeho
kostola Povýšenia kríža v Dolnom Kubíne a rekonštrukciu farskej budovy. V roku
2003 mu mestské zastupiteľstvo udelilo cenu Mesta Dolného Kubína. Smútočné
obrady sa konali dňa 20. júla. Hlavnými celebrantmi rozlúčky boli spišský biskup
Andrej Imrich a biskup František Tondra, niekdajší spolužiaci teologického štúdia
zosnulého. Alfonza Letanovského pochovali do rodnej obce Hnilec neďaleko
Spišskej Novej Vsi.
Dolnokubínske stredisko Seleziáni Don Bosca malo 12 spolupracovníkov
z Dolného Kubína a Chlebníc. Viedli rozsiahly apoštolát katechizácie na školách,
animácie deti a miešaných spoločenstiev mladých i manželov. Organizovali
celomestské výlety, súťaže a ďalšie podujatie pre voľný čas detí.
Dňa 8. augusta

sa na Bysterci konala Oblastná výstava psov všetkých

plemien, ktorú usporiadal Slovenský poľovnícky zväz Orava. Súťažilo sa o titul
Oblastný víťaz, Víťaz triedy a Víťaz Oravy. Porotcovia posudzovali váhu,
exteriérové vlastnosti (hlavu, chrbát, srsť, pohyb) a celkovú ušľachtilosť psa. Na
prvom mieste sa umiestnil hanoverský farbiar Dušana Rišku zo Zákopčia, druhým
bol jazvečík Jozefa Nevedelu z Vavrečky.
Počas druhého augustového víkendu sa na letnej terase za reštauráciou Kopačka
konali tradičné Slávnosti piva a pivné súťaže, 7. ročník. Podujatie moderoval
Kecak z Martina. Hlavným rozhodcom bol Barnabáš Űvegeš. Súťažili muži i ženy
v nasledovných disciplínach: držanie plných pollitrových pohárov, najväčší pivný
mozoľ, pitie fľaškového piva na čas, tlak na lavičke, dvíhanie suda, ženy dvíhali
prázdny sud, pitie litrového piva na čas, držanie dvoch sudov na čas, najviac
podpivníkov v ústach. Fantastický výkon videli diváci v tlaku na lavičke
v dvíhaní pivných sudov. Najväčší pivný mozoľ (obvod brucha) mal pivár
Bodorík – 133 cm. Súťažiaci uviedli len svoje meno alebo prezývku a tak víťazmi
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boli: Dušan, Bodorík, Mašlonková, Fačko, Bebej, Gamo, Števo, Troup, Oko,
Iveta, Ďurko, Jadroňová, Roman a Peter Sekerka.
V roku 2004 pokračoval spor

medzi rybármi a ochranármi o rybožravých

kormoránoch, zákonom chránených, ktorí sa nadmerne rozmnožili popri rieke
Orave a ohrozovali ryby v rieke. Rybári požadovali odstreľ aspoň 10%
kormoránov. V zime ich na Orave bývalo okolo 2500. Na strane rybárov boli aj
poľovníci. Ochranári tvrdili, že odstreľ kormoránov nemá význam, navrhovali ich
plašiť. Problém videli

v tom, že Orava v zime nezamŕza. Oravská priehrada

v zime zamrzla a tam sa problémy s kormoránmi nevyskytovali.
Šesť mesiacov boli v Iraku traja mladí muži z Dolného Kubína ako členovia
slovenskej misie Operácia iracká sloboda. Šťastne sa vrátili domov zdraví
a nezranení. Do tohto obdobia zahynulo v Iraku už vyše 600 Američanov.
V lete sa prerušilo vysielanie mestskej televízie prostredníctvo, signálu MMDS.
Dôvodom bola technická porucha, ktorú odstránil Miroslav Bobák, konateľ
firmy

Promont

TV

Oravský

Podzámok.

O jej

vzniku

informoval

Dolnokubínčanov: „Išlo o poruchu na napájacom zdroji. Kuriozitou je však
samotná príčina poruchy. Osie hniezdo na anténovom napájači spôsobilo
izoláciu, osy zničili obal anténového napájača a k úplnému elektrickému skratu
dopomohlo daždivé počasie.“ Mnohí Dolnokubínčania si nainštalovali špeciálne
antény a televízny signál „chytali na čierno“. Preto fi. Promont TV v septembri
zakódovala prístup na niektoré programy.
V nedeľu 15. augusta OV KSS a ZO KSS v spolupráci so ZO SZPB v Dolnom
Kubíne zorganizovala pri príležitosti 60. výročia Slovenského národného
povstania Hviezdicový pochod a pietnu spomienku. Účastníci stretnutia položili
na historickom cintoríne kvety na hroby partizánov, k pamätníku Alžbety
Csilághiovej na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava a vence pri pamätníku
u Harmaniakov (bývalý dom pani Eleny Hroboňovej) na Medzihradnom
v Dolnom Kubíne. Medzi účastníkmi spomienky boli aj priami účastníci SNP,
ktorí prítomných oboznámili s činnosťou partizánskeho oddielu Signál. Taktiež si
spoločne zaspomínali na ťažké obdobie bojov v SNP.
Položením vencov a kytíc k Pamätníku oslobodenia na Hviezdoslavovom
námestí v piatok 27. augusta si uctili pamiatku 60. výročia SNP zástupcovia
samosprávy, štátnej správy, ľavicových politických strán, OV SZPB, ale aj
Bojovníkov za slobodu z družobného Vyškova. Po úvodnom slove Juraja Murinu,
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predsedu OV SZPB v Dolnom Kubíne, sa ujal slova primátor Ľubomír Bláha. Vo
svojom prejave vyzdvihol národné uvedomenie Slovákov, ktorí sa pridali
k pokrokovým a demokratickým silám vo svete v boji proti fašizmu. Mnohí
z našich občanov položili v tomto boji svoje životy a preto je našou povinnosťou,
pripomínať si ich obete, ktoré priniesli novú, lepšiu budúcnosť.
Oravské osvetové stredisko a Vedecko-kultúrne centrum Orava pripravili
pozorovanie oblohy v dňoch 23.-29. augusta 2004 vo Vihorlatskej hvezdárni
v Humennom. 18 pozorovateľov vykonalo 84 meraní o 24 hviezdach.
V sobotu 11. septembra sa za účasti Mons. ThDr. Štefana Sečku PhD.,
pomocného biskupa Spišskej diecézy, uskutočnila vysviacka kaplnky v Starom
meste. Kaplnka, ktorá bola zasvätená Sedembolestnej Panne Márii – Patrónke
Slovenska, bola zbúraná v 80. rokoch a dnes stojí opäť na pôvodnom mieste.
Socha Sedembolestnej P. Márie je kópiou drevenej plastiky, ktorá sa nachádza na
Farskom úrade v Dolnom Kubíne.
Na internete v zozname minerálnych prameňov Slovenska v k. ú. Dolného
Kubína boli uvedené dva pramene: 1. Mokraď – Dolný Kubín – vajcovka
v lokalite Lazy, 2. Malý Bysterec pri potoku – vajcovka.
Rybár Jozef Adamec z Dolného Kubína chytil v decembri v rieke Orave pri
Krivej v lokalite Veľké Čurilovo unikátnu hlavátku s rozmermi: dĺžka 120 cm,
váha 17,2 kg.
Dňa 19. novembra 2004 zažili Vysoké Tatry šok. Víchrica, ktorá sa prehnala
Slovenskom, najviac postihla práve slovenské veľhory. Bol to orkán s rýchlosťou
až 140 kilometrov. Víchrica narobila škody na porastoch a domoch v niektorých
lokalitách Oravy. Podľa vyjadrenia Obvodného lesného úradu v Dolnom Kubíne
živlu padlo za obeť 200 tisíc kubíkov drevnej hmoty. Lesná zver vycítila
nebezpečenstvo a vyhla sa mu. Straty na vysokej srnčej zveri sa nezistili. Mesto
Dolný Kubín prispelo korunou za každého obyvateľa mesta na obnovu Tatier.
Občania (30 Sk) formou SMS prispievali na obnovu Vysokých Tatier.
Sociálna poisťovňa (SP) v Dolnom Kubíne vyhotovila do konca roka každému
občanovi nad 51 rokov (narodeným pred rokom 1953) výpis s údajmi o finančnej
sume našetrenej na dôchodok. Podľa vyjadrenia riaditeľa Sociálnej poisťovne
Ing. Jozefa Adamca na Orave išlo o 80 tisíc takýchto dokladov.
Dňa 30. decembra bolo na Orave zemetrasenie, pocítili ho aj obyvatelia
Dolného Kubína. Epicentrum zemetrasenia bolo v Čarnom Dunajci, 11
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kilometrov od poľsko-slovenskej hranice, s lokálnym magnitúdom 4,5 stupňa.
Oravu zasiahlo okolo 18,18 hodiny. V Dolnom Kubíne spôsobilo drnčanie okien
a praskanie stien, kĺzanie pohárov na stole, z políc vypadávali knihy, porcelán
a sklenené nádoby atď. Ľudia boli vydesení a na druhý deň bolo zemetrasenie
hlavnou témou rozhovorov.
Klub Slovenských turistov Orava v Dolnom Kubíne poriadal v decembri túry
a výstupy: dňa 5. decembra Tvrdošín - Javorový vrch - Nižná, 12. decembra
Horná Lehota – Malatiná – Dolný Kubín, 19. 12. Vianočný výstup na Kubínsku
hoľu, 26. 12. tradičné Štefanské stretnutie pri Ťatliakovom jazere v Roháčoch
a 31. 12 tradičný Silvestrovský výstup na Choč. Silvestrovského výstupu na
Choč sa zúčastnilo asi 1000 turistov z Dolného Kubína a okolia.

ZMODO
Dňa 26. februára 2004 zasadala Rada Oravy, ktorá vykonávala svoju činnosť
jeden rok. Prítomní konštatovali, že jej činnosť je opodstatnená. Koordinácia
a spolupráca v regióne je pri vstupe do Európskej únie nevyhnutná a obce
s mestami tvorili svoje rozvojové programy, ktoré nadväzovali na Strategický
plán regiónu. Jeho implementáciu do života a koordináciu s rozvojovými
programami zabezpečovala Rada Oravy. Technickú asistenciu Rady Oravy
zabezpečoval počas jej fungovania Kanadský urbanistický inštitút (CUI). Ten
vstupom do Európskej únie ukončil svoju činnosť, preto občianske združenie
EDUKOS v spolupráci s Oravskou knižnicou v Dolnom Kubíne a gymnáziom
v Námestove predložili prostredníctvom grantovej schémy regionálneho rozvoja
projekt, ktorý by nadväzoval na činnosť CUI. Do činnosti by bola zainteresovaná
agentúra Sever. Niektorí sa nazdávali, že CUI i agentúra Sever sa nemôžu
pochváliť takmer žiadnymi viditeľnými úspechmi.
Na zasadnutí ZMODO dňa 26. marca primátor so starostami rokovali
o zamestnávaní občanov v hmotnej núdzi, aktivačných prácach, školstve,
službách, Severoslovenských vodárňach a kanalizáciách (95% akcií spoločnosti
SEVAK prešlo na obce a mestá) a dostali informácie o nových stanovách
červeného kríža a civilnej ochrane. Na ZMODO boli pozvaní odborníci
z príslušných rezortov Jana Mazalánová (z Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny), Mária Dudáková (školstvo), Ľubica Dubnicayová (ČK) a zástupca ObÚ
odboru CO z Dolného Kubína.
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Dňa 3. júna sa stretli starostovia a primátori ZMODO, ZMOHO a ZMOBO,
aby prerokovali vytvorenie regionálnych vodárenských spoločností, ktoré by boli
pre obce výhodnejšie. Riešili otázku, či ponechať transformovanú vodárensku
spoločnosť pokope, alebo ju radšej rozčleniť podľa regiónov? Starostovia chceli
vedieť, ako dolnokubínsky závod hospodáril minulý rok na Orave. Veľmi ich
sklamalo, že zástupcovia SVS sa nedostavili na rokovanie. Daniela Hmírová
ospravedlnila neúčasť zástupcov SVS a pozvala starostov na mimoriadne valné
zhromaždenie Severoslovenských vodárni do Žiliny dňa 22. júna 2004. Avšak ani
v tento deň sa starostovia nedozvedeli to, čo chceli vedieť z dôvodu nových
volieb dozornej rady SVS.

SPOLKY, POLITICKÉ STRANY
Dolnokubínčania volili parlamentné strany KDH, HZDS, SDKÚ, ANO, KSS,
SMER, ale aj SNS, HZD a ďalšie. V marci 2004 začala strana SMER
predreferendovú kampaň stretnutím s primátorom mesta, študentmi stredných
škôl i starostov okresu Dolný Kubín. Poslanci NR SR za SMER Róbert Mádej
a Juraj Blanár sa vyjadrovali k aktuálnym otázkam mesta a regiónu ako školstvo,
odkúpenie dolnokubínskych kasárni pre mesto, výstavba cesty v Oravskom
Podzámku, referendum o predčasných voľbách a sľubovali.
V marci navštívil naše mesto Ing. Stanislav Bernát, starosta mesta Martin,
kandidát v prezidentských voľbách.

OBČIANSKE ZDRUŽENIA
Pôsobili na úseku zdravotníctva, sociálnych vecí, zamestnanosti, kultúry,
školstva, výstavby, poľnohospodárstva, podnikania, obchodu, služieb, družobných
vzťahov, športu. Ich činnosť spomíname v jednotlivých kapitolách aj ich
konkrétne aktivity a podujatia v našom meste. Činnosť občianskych združení
podporovala aj možnosť získať 2 % z daní občanov pri ročnom zúčtovaní.
Dňa 12. októbra 2004 bol založené občianske združenie Klub priateľov Dánska:
Dolný Kubín – Denmark (MUDr. Vladimír Hruda), rozvíjalo priateľské vzťahy
a spoluprácu občanov mesta Dolný Kubín, regiónu Oravy i Slovenska s občanmi
Dánska. Na ustanovujúcom valnom zhromaždení boli prítomní aj partneri
z komúny Egebjerg na čele s primátorom Mogensom Johansenom.
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Občianské združenie Inšpirácie Dolný Kubím (Mgr. Daniel Marček) podporovalo
výtvarnú tvorivosť občanov. Občianske združenie X-air Škola paraglidingu
(Róbert

Kaučiarik)

poskytovalo

výuku

lietania

na

padákovom

klzáku

a zoznamovacie lety.
Dňa 10. novembra 2004 sa zišli predsedovia 53 bytových spoločenstiev
v Dolnom Kubíne v dôvodu prípravy založenia Združenia.

Zakladajúce

zhromaždenie Združenia predsedov bytových spoločenstiev sa konalo dňa 7.
decembra 2004. Jednou so základných otázok bola výroba tepla a teplej úžitkovej
vody a cena tepla pre bytové spoločenstvá ako aj zjednotenie úsilia bytových
spoločenstiev na rozhodujúce otázky spojené so skvalitnením bývania a jeho
ekonomikou.

Združenie

spolupracovalo

s mestkým

úradom

stavebným a bytovým družstvom.

Zoznam skratiek
ADOS
ANO
ARR
b. j.
BK
CO
CPPS
CPVC
CVČ
CZŠ
ČSOB
DD
DFS
DS
DM
DSS
EIC
EÚ
Fi.
FIB
FK
HK
HK
HS
HZD
HZDS
IBV
JDS
KD

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Aliancia nového občana
Agentúra regionálneho rozvoja
bytová jednotka
basketbalový klub
civilná ochrana
Centrum poradensko-psychologických služieb
Centrum pre vzdelávaciu politiku
Centrum voľného času
Cirkevná základná škola
Československá obchodná banka
Domov dôchodcov
Detský folklórny súbor
divadelný súbor
Domov mládeže
Domov sociálnych služieb
Európske informačné centrum
Európska únia
firma
Festival Ivana Ballu
futbalový klub
Hviezdoslavov Kubín
Hokejový klub v kapitole šport
hudobná skupina
Hnutie za demokraciu
Hnutie za demokratické Slovensko
individuálna bytová výstavba
Jednota dôchodcov Slovenska
Klub dôchodcov

a Okresným
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KDH
KK
KPE
k. ú.
ME
MHK
MO SRZ
MP
MPK
MS
MS
MsKS
MŠ
MŠK
MZ
LT
NARMSP
NF
NOC
NsP
OA
OcÚ
OFZ, a.s.
OG
OO PZ
OOS
OR PZ
OTS
OVHaZZ
OV KSS
OZ
o. z.
PD
PHM
PIRŠ
PKO
PPP
PZ
RŠRO
RÚVZ
SAD
SČK
SEA
SEZ
SNP
SNS
SOU
SP
SVS
SZŠ

Kresťansko-demokratické hnutie
Karate klub
Key Plastic Slovakia
Katastrálne územie
Majstrovstvá Európy
Mestský hokejový klub
Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu
Mestská polícia
Mestský plavecký klub
Matica Slovenska
Majstrovstvá Slovenska (v kapitole šport)
Mestské kultúrne stredisko
materská škola
Mestský šachový klub
mestské zastupiteľstvo
letný tábor
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
Národný front
Národné osvetové centrum
Nemocnica s poliklinikou
Obchodná akadémia
Obecný úrad
Oravské ferozliatinárske závody, akciová spoločnosť
Oravská galéria
Okresné oddelenie policajného zboru
Oravské osvetové stredisko
Okresné riaditeľstvo policajného zboru
opatrovateľská terénna služba
Okresné veliteľstvo hasičského a záchranného zboru
Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska
Občianske združenie
občianske združenie
projektová dokumentácia
pohonné hmoty
Projekt informatizácie regionálneho školstva
Park kultúry a oddychu
Pedagogicko-psychologická poradňa
Policajný zbor
Regionálna športová rada Oravy
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Slovenská automobilový doprava
Slovenský červený kríž
Slovenská energetická agentúra
Slovenské elektrotechnické závody
Slovenské národné povstanie
Slovenská národná strana
Stredné odborné učilište
Sociálna poisťovňa
Seveslovenská vodárenská spoločnosť
Stredná zdravotná škola
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SZTP
ŠK
ŠKN
ŠSZČ
ŠZŠ
TIK
TJ
TS
TÚV
TV
ÚPD
UTV
VK
VO
VPP
VZN
ZbD
ZMOBO
ZMODO
ZMOHO
ZMOS
ZO KSS
ZOS
ZPOS
ZSŠOS
ZŠ
ZUŠ

Slovenský zväz telesne postihnutých
Sportový klub
Športový klub nevidiacich
Školské stredisko záujmovej činnosti
Špeciálna zíkladná škola
Turisticko-informačná kancelária
Telovýchovná jednota
Technické služby
teplá úžitková voda
technická vybavenosť
územno-plánovacia dokumentácia
Univerzita tretieho veku
volejbalový klub
verejné osvetlenie
verejno-prospešné práce
všeobecno-záväzné nariadenie
Zborová diakónia
Združenie miest a obcí Bielej Oravy
Združenie miest a obcí Dolnej Oravy
Združenie miest a obcí Hornej Oravy
Združenie miest a obcí Slovenska
Základná organizácia Komunistickej strany Slovenska
Zariadenie opatrovateľskej služba
Zbor pre občianske záležitosti
Združená stredná škola obchodu a služieb
Základná škola
Základná umelecká škola

