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ÚVODOM
„Do nového tisícročia vykročme s predsavzatiami, ktoré
budeme vedieť realizovať. S dobrými a tvorivými
nápadmi prinášajúcimi prosperitu tomuto mestu
a ľuďom, ktorí v ňom žijú. Chcem Vám, vážení
spoluobčania, popriať v ďalšom období, aby ste mali
dobré podmienky pre svoj život, sociálne istoty, veľa
radosti pri dobrom zdraví a naplnenie všetkých ideálov
a predsavzatí. Tak, aby sa nám dobre žilo v našom meste,
v našom Dolnom Kubíne.“
PaeD.r Ľubomír Bláha, primátor,
na novoročnom stretnutí
s občanmi dňa 7.1.2001.

Osmy rok Slovenskej republiky. Aký bol v Dolnom Kubíne? Bohatý na udalosti.
Prešlo desať rokov od ostatného sčítania obyvateľov, domov a bytov. Sčítací
komisári v máji navštívili domácnosti v našom meste a zistili, že tu žije 19948
obyvateľov v 1533 domoch a 6434 bytoch. V septembri sa uskutočnilo po
prvýkrát sčítanie na úseku identifikácie poľnohospodárov v štrukturálnom cenze
fariem.
Dňa 20. apríla sa v našom meste zastavila štafeta Eurolando 2001. Združenie
Orava si pripomenulo 10 rokov svojej činnosti a Klub dôchodcov 25 rokov svojej
existencie. Dôchodcovia založili organizáciu „Ochrana spotrebiteľa Oravy“. Vo
februári vznikla Regionálna rozvojová agentúra Sever a v decembri Združenie pre
cestovný ruch Dolná Orava. Vlastnú organizáciu si založili aj priaznivci chovu
čistokrvných zvierat. Nové občianske združenie na podporu ochrany prírody
v Dolnom Kubíne vzniklo v auguste a nieslo názov Ochrana karpatskej divočiny.
V decembri sme pristupovali dvakrát k volebným urnám. Vo voľbách do
Vyššieho územného celku so sídlom v Žiline sme volili v dvoch kolách predsedu
a poslancov. Za okres Dolný Kubín boli zvolení poslanci Ing. Ivan Budiak, Ján
Kapala a Ing. Peter Drozd.
Ekonomická situácia v meste sa v roku 2001 stabilizovala, bola zlikvidovaná
zadĺženosť mesta /v roku 1999 dlh predstavoval 40 mil. Sk/, nezvýšili sa ceny
tepla, zmeny k lepšiemu nastali aj v hospodárstve Technických služieb. Na
prevádzku športových ihrísk a plavárne bola založená mestská príspevková
organizácia Mestské športové zariadenie.
Na úseku výstavby sa dokončila kanalizácia, vodovod a vodojem v Beňovej
Lehote, plynofikácia ulice M. Gaceka, oporný múr v Záskalí, most na
Medzihradnom, prekládka kábla na ul. Slnečnej, 24 b.j. na ul. Ťatliakovej, lesná
cesta Kubínska hoľa, obchodné centrum pod Elkopom, začala výstavba 66
bytovej jednotky na Brezovci, výstavba stožiaru TV signálu MMDS na
Kuzmínove. Dokončila sa nadstavba budovy Štátneho zdravotného ústavu, ktorý
získal potrebné priestory na certifikované laboratória a pre Centrum podpory
zdravia. Poslanci sa zaoberali projektami na zníženie nezamestnanosti ako napr.
výstavbou vodných stavieb v Záskalí a Bysterci, priemyselným parkom Orava,
využitím termálnych prameňov atď.
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Júlové povodne spôsobili v meste škody vo výške 1,1 mil. Sk a v miestnych
častiach Kňažia a Jelšava zaplavilo 19 domov.
V meste pokračoval predaj bytov. Z celkového počtu 2191 bytov sa k 31. máju
2001 predalo 2034, na predaj do 31. mája 2002 ostávalo 157 bytov. Po tomto
termíne sa budú byty predávať za trhovú cenu. Mesto predalo aj nebytové
priestory na Bysterci, v ktorých boli predajne drogéria, farby, laky, textil, lekáreň
Alfa, novinový stánok, mäso a potraviny. Klub slovenských turistov v Dolnom
Kubíne kúpil tzv. Schelingovu chatu na Kubínskej holi. Mesto kúpilo od firmy
Glacier Tribometal budovu materskej školy na Kňažej, ktorej z tohto dôvodu
hrozilo zrušenie. MŠ na Kňažej slúžila pre deti z Kňažej, Bzín a Mokrade.
Na úseku kultúry sa usporiadali tradičné podujatia ako Hviezdoslavov Kubín,
hudobný festival Čírenie talentov, výtvarný festival Bohúňova paleta, výstavy
v Oravskej galérii, Florinovom dome a MsKS, krsty nových kníh autorov z nášho
mesta. Oravská knižnica si dňa 28. mája pripomenula 50. výročie svojho vzniku.
Múzeum pripravilo spomienkové večery z príležitosti 180. výročia narodenia
Janka Matúšku a 80. výročia úmrtia P. O. Hviezdoslava. Úspešný divadelný súbor
V.S.O.D. Hviezdoslav si pripomenul 20 rokov svojej činnosti naštudovaním hry
Anatol. Literárny klub Fontána vydal zborník „Na úteku“. V dňoch 4.-8. júla sa
konalo celoslovenské stretnutie evanjelickej mládeže, na ktorom sa mladí pokúšali
o rekord v prepisovaní biblie.
V septembri sa v našom meste zišli špecialisti – ortopédi z deviatich krajín na
medzinárodnom ortopedickom sympóziu. Dňa 17. septembra sa v Dolnom Kubíne
konal Európsky informačný deň. Dni mesta Dolný Kubín sa konali súbežne
s XX. jubilejným Kubínskym jarmokom a obľúbeným autosalónom. Tradíciou sa
stali Veľkonočné trhy, Katarínsky jarmok a Vianočné trhy.
Na všetkých školách – materských, základných, umeleckých i stredných v meste
pracovali školské rady, ktorých bolo 23. Školáci v našom meste mali na prelome
januára a februára chrípkové prázdniny. V roku 2001 sme v Dolnom Kubíne mali
419 deviatakov a 325 prváčikov. Počet žiakov z roka na rok klesal. 11
materských škôl bolo využívaných na 90%. Stredné odborné učilište na Kňažej si
pripomenulo 40 rokov svojho trvania. Gymnázium P.O.Hviezdoslava v Dolnom
Kubíne sa v celoslovenskom hodnotení dostalo medzi špičkové školy.
Športových klubov a telovýchovných oddielov v meste máme 17, v nich je
1381 registrovaných členov, 914 aktívnych športovcov, 860 mladých bolo
zapojených do pravidelnej tréningovej činnosti v atletike, futbale, basketbale,
ľadovom hokeji, stolnom tenise, karate, plávaní a lyžovaní.
Teroristické útoky na USA dňa 11. septembra nikoho nenechali ľahostajným
a občania sledovali s veľkým záujmom svetové udalosti. Názory sa rôznili.
Analytici sa vyslovili o začiatku novej teroristickej svetovej vojny. Niektorí
študenti z nášho mesta boli v čase útokov v USA a ich príbuzní prežívali ťažké
chvíle. Nasledovala antraxová hrozba od neznámych útočníkov, preto mestá
a obce preverovali stav bezpečnosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva.
Previerky krytov a masiek v našom meste ukázali veľké nedostatky na tomto
úseku.
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SČÍTANIE
V dňoch 25.-26. mája 2001 sa uskutočnilo v Dolnom Kubíne sčítanie ľudu,
domov a bytov. Sčítací komisári pracovali v 60 sčítacích obvodoch od 15. mája
do 10. júna 2001. Dolný Kubín mal 19948 obyvateľov, z toho 9697 mužov a
10251 žien /51,4%/. Ekonomicky aktívnych bolo 10207 obyvateľov /51,2%/,
z toho 5132 mužov a 5075 žien.
Dňa 31. decembra 2001 mal Dolný Kubín

19850 obyvateľov s trvalým

pobytom a 155 obyvateľov s prechodným pobytom, spolu 20005 obyvateľov.
Počas roka 2001 sa odhlásilo z trvalého pobytu 316 osôb a prihlásilo sa 171 osôbV meste žilo 947 obyvateľov nad 70 rokov a 230 Rómov.
Veková skladba obyvateľov bola nasledovná: deti od 0 do 14 rokov – 4214,
mužov od 15 do 59 rokov 6598, žien od 15 do 54 6479, mužov nad 60 rokov 837,
žien nad 55 rokov 1625, nezistených 195. V percentuálnom vyjadrení z celkového
počtu 19948 obyvateľov predproduktívnych bolo 21,1%, produktívnych 65,6%
a poproduktívnych 12,3%.
Národnostné zloženie obyvateľov Dolného Kubína: Slovákov bolo 19356
/97%/, Maďarov 28, Rómov 55, Čechov 215, Moravákov 5, Rusínov 4,
Ukrajincov 10, Nemcov 7, Poliakov 30, Chorvátov 1, Srbov 2, Rusov 4, Bulharov
2, Židov O, iných 17, nezistených 212.
Náboženské zloženie obyvateľov Dolného Kubína: rímsko-katolíkov bolo
12989 /65,11%/, evanjelikov 3293 /16,51%/, grékokatolíkov 76, členov
reformovanej kresťanskej cirkvi 1, pravoslávnych 10, jehovistov 23, členov
evanjelickej cirkvi metodistickej 23, členov cirkvi bratskej 34, adventistov
siedmeho neba 6, členov cirkvi československej husitskej 7, cirkvi starokatolíckej
3, židovskej náboženskej obce 3, bez vyznania uviedlo 2903 obyvateľov,
nezistených 552 a iných 23. V našom meste boli dva kresťanské cirkevné zbory.
Domy a byty v Dolnom Kubíne: Domov bolo 1533, z toho trvale obývaných
1401, z toho rodinnných 1062, neobývaných 118. Bytov v meste bolo 6434,
z toho trvale obývaných 6104, z toho v rodinných domoch 1079, neobývaných
310.
Ukazovatele úrovne bývania a vybavenosti domácnosti:
-

trvale bývajúcich osôb na jeden trvale obývaný byt – 3,27 obyvateľov

6
-

m2 obytnej plochy na jeden trvale obývaný byt – 50,9 m2

-

obytných miestností na jeden trvale obývaný byt – 2,99

-

trvale bývajúcich osôb na jednu obytnú miestnosť – 1,10
Podiel tvale obývaných bytov v %:

-

s ústredným kúrením – 92,1%

-

s kúpeľňou alebo sprchovacím kútom – 97,8%

-

s automatickou práčkou – 68,3%

-

s rekreačnou chatou alebo chalupou – 9,3%

-

s osobným automobilom – 39,3%,

-

s počítačom – 17,4 %
Podiel trvale obývaných bytov s 3 + obytnými miestnosťami v % - 67,4%.
Neobývané byty v Dolnom Kubíne: 310, z toho dôvody:

-

zmena užívateľa – 23

-

určený na rekreáciu – 18

-

uvoľnený na prestavbu – 14

-

nespôsobilý na bývanie – 12

-

po kolaudácii - 24

-

v pozostalostnom alebo súdnom konaní – 24

-

z iných dôvodov – 205

VOĽBY DO VYŠŠIEHO ÚZEMNÉHO CELKU
V prvej polovici roka 2001 prebiehal „boj“ medzi politickými stranami o počet
vyšších územných celkov na Slovensku. V podstate boli tri návrhy politických
strán – na 12, 8 a 3 vyššie územné celky. Dolný Kubín mal ambície na sídlo VÚC
pre Oravu, niektorí poslanci

uprednostňovali Ružomberok alebo Martin.

Nakoniec prešiel v parlamente návrh 8 VÚC po vzore 8 krajských úradov a Orava
patrila do Vyššieho územného celku v Žiline. Občania okresu Dolný Kubín
/volebný obvod č. 503/ volili troch kandidátov z celkového počtu 31. 26
kandidátov boli Dolnokubínčania: PeaDr. Jozef Bajčičák /SDĽ/, RNDr. Ján
Bencúr /ANO-DS. SDKÚ/, Ing. Ivan Budiak /SOP/, Ivan Bugan /KSS/, Ing.
Ľubomír Cimrák /SDSS/, Ing. Milan Ďaďo /NEKA/, Ing. Peter Drozd /KDH/,
JUDr. Peter Haspra /P-SNS/, JUDr. Tibor Hatala /SNS/, Ján Kapala /KDH/,
František Karcol /ZRS/, Alexander Kováč /HZDS/, Ing. Oto Kovalčík /SOP/,
PhDr. Dušan Krška /SMER/, Mgr. Jozef Kubala /SDĽ/, JUDr. Milan Macura
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/SNS/, Stanislav Majcher /P-SNS/, Ing. Štefan Mihál /SMER/, Ján Moľa /ANODS-SDKÚ/, Ing. Alojz Oparty /KDH/, Mgr. Adrián Rabota /STRED/, Ing. Jozef
Štefaničiak /SOP/, Jozef Tausk /KSS/, Mgr. Eva Záhorová /SMER/, František
Zemenčík /KĽS/, Mgr. Peter Zemko /ANO-DS-SDKÚ/.
Voľby poslancov a predsedu VÚC prebiehali v dvoch kolách a v našom meste v
17 okrskoch. Dňa 1. decembra sme volili poslancov VÚC, ktorými sa stali
Dolnokubínčania Ing. Ivan Budiak /SOP – 2087 hlasov/, Ján Kapala /KDH –
1620 hlasov/ a Ing. Peter Drozd /KDH – 1479 hlasov/. Všetci traja boli aj
poslancami mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne. V prvom kole sa volieb
poslancov do VÚC zúčastnilo 2575 voličov /22,72%/ z 28928 oprávnených
voličov. Dňa 15. decembra sme volili predsedu VÚC. Najviac hlasov získal
PaeDr. Jozef Tarčák z HZDS.Volieb na post predsedu VÚC sa zúčastnilo len
6402 / t.j. 22,14%/ voličov.
Vo voľbách do VÚC bol zo strany občanov minimálny záujem, najmä mladí
ľudia ignorovali voľby. V prvom kole Dolnokubínčania volili známe osobnosti,
zvolení kandidáti boli dlhoročnými poslancami mestského zastupiteľstva
v Dolnom Kubíne. Starší občania sa zúčastnili volieb a tým pádom zvíťazil
v druhom kole kandidát za HZDS, ktorá mala širokú základňu voličov u starších
občanov.

EURÓPSKY INFORMAČNÝ DEŇ V DOLNOM KUBÍNE
V pondelok 17. septembra 2001 sa v Dolnom Kubíne uskutočnil Európsky
informačný deň, ktorý pripravilo Európske informačné centrum v Slovenskej
republike a ktorý sa konal pod záštitou Delegácie Európskej komisie v SR. Za
domácich organizátorov sa na podujatí podieľala Regionálna rozvojová agentúra
Sever.
Jedným z podujatí, ktoré boli v rámci Európskeho informačného dňa
organizované bola aj prezentácia projektov realizovaných s podporou programu
Phare. Onno Simons z Európskej komisie tlmočil názor, že politika týkajúca sa
malého a stredného podnikania na Slovensku sa čoraz viac zhoduje so zásadami
Európskeho spoločenstva. V tomto smere vyzdvihol činnosť Národnej agentúry
pre rozvoj malého a stredného podnikania, ktorá riadi sieť poradenských
a informačných

centier

na

Slovensku

a spravuje

niekoľko

programov

financovaných z Phare. Z nich sa v poslednej dobe osvedčil najmä Podporný
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úverový program a Program mikropôžičiek. Ako príklad uviedol, že od roku 1994
bolo podnikateľom v Žilinskom kraji poskytnutých 150 úverov v celkovom
objeme 454 mil. Sk.
Onno Simons zaujal aj stanovisko k jednej z priorít pre poskytnutie pomoci
z fondov Európskej únie – reforme verejnej správy. Ako si Slovensko zorganizuje
svoje regióny, je jeho vec, EÚ je potešená, že nastal pokrok v tejto otázke.
Pripomenul, že pri vstupe do EÚ bude nevyhnutné, aby regióny naozaj fungovali
tak, aby mohli pripravovať projekty, ktoré si zaslúžia pomoc EÚ.

VEDENIE MESTA / mestské zastupiteľstvo, rada, odborné komisie, mestské
výbory/
V roku 2001 malo mesto Dolný Kubín tri priority: 1. zbaviť sa starých dlhov, 2.
zabezpečiť rozbeh rozvojových programov na úseku výstavby bytov, 3.
zabezpečiť ekonomizáciu rozpočtu, riešiť hospodárenie v tých organizáciách,
ktoré založilo mesto.
Počas roka 2001 poslanci v mestskom zastupiteľstve zasadali a rozhodovali
šesťkrát: 8. marca, 10. mája, 26. júna, 6. septembra, 8. novembra a 13. decembra.
V priebehu roka poslanci schválili štyri všeobecno-záväzné nariadenia /VZN/:
o podmienkach prenajímania nájomných bytov, o odpadoch č. 67/2001,
o miestnych poplatkoch č. 68/2001 a o dani z nehnuteľností na rok 2002 č.
69/2001.

Okresná

prokuratúra

v Dolnom

Kubíne

upozornila

mestské

zastupiteľstvo na nesprávnosť VZN č. 51/1997 o chove psov, ktoré presahovalo
rámec zákonov. V proteste proti tomuto VZN požiadala o jeho upravenie v zmysle
platných zákonov. Poslanci trvali na svojom a VZN č. 51/1997 o chove psov
ponechali v platnosti na území mesta Dolný Kubín.
Obecné zastupiteľstvo dňa 10. mája schválilo do funkcie prednostky
mestského úradu Ing. Zdenu Porackú, vedúcu finančného oddelenia MÚ,
nakoľko Ing. Katarína Cimráková odchádzala dňa 30. júna 2001 do dôchodku. Za
vedúcu finančného oddelenia MÚ bola menovaná p. Alena Jandurová. Poslanci na
zastupiteľstve dňa 8. novembra zvolili Ing. Zdenu Porackú za prísediacu
Krajského súdu v Žiline na funkčné obdobie 2002-2005, nakoľko skončilo
funkčné obdobie p. Evy Krajčovičovej, ktorá vykonávala funkciu prísediacej KS.
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Poslanci schválili rokovací poriadok tých spoločností, ktorých zriaďovateľom
bolo mesto Dolný Kubín, jednalo sa o Technické služby s.r.o., TEHOS, s.r.o.
a Infoštúdium s.r.o. Na mestskom zastupiteľstve dňa 13. decembra 2001 poslanci
schválili Štatút novej príspevkovej organizácie pod názvom Mestské športové
zariadenia a za riaditeľa od 1.1.2002 zvolili Ing. Vladimíra Pavelku. Za riaditeľa
Mestského kultúrneho strediska od 1.1.2002 poslanci schválili PaeDr. Jána
Pečeňáka, doterajšieho riaditeľa Centra detí a mládeže v Dolnom Kubíne.
Poslanci sa vo svojich obvodoch a na mestských výboroch stretávali s občanmi
a ich požiadavky prenášali do mestského zastupiteľstva. V roku 2001 odzneli
nasledovné interpelácie:
-

vysielať zasadanie mestského zastupiteľstva v Infoštúdiu,

-

nahradiť nevhodný posyp /hrubozrnný štrk/ na zimnú údžbu mestských
komunikácii vhodnejším posypovým materiálom,

-

vybudovať chodník alebo schody so zábradlím na Banisku v priestore od
bytoviek po autobusovú zástavku,

-

vysadiť okrasné kríky, stromy a kvetiny na Banisku,

-

opraviť komunikácie po rozkopávkach v Starom meste, na ulici Sládkovičovej
a v priestore od kasárni po ul. Aleju Slobody, opraviť výtlky v Starom meste,

-

zrušiť vyberanie poplatkov – parkovného na parkovisku pred nemocnicou,

-

zamedziť zvyšovanie poplatkov za káblovú televíziu,

-

vytvoriť na Kňažej autobusovú zástavku pre diaľkové spoje v raných
a večerných hodinách, keď nie je možné dostať sa mestskou hromadnou
dopravou na stanicu,

-

opraviť výtlky na ceste v miestnej časti Kňažia na ul. 28. októbra,

-

osadiť dopravné značenie zákaz zastavenia na ulici Mládežníckej, nakoľko tu
parkovali rôzne vozidlá a bránili vyčisteniu tejto komunikácie, hoci na konci
ul. Mládežníckej bolo vybudované parkovisko,

-

prideliť troch pracovníkov, ktorí by sa formou VPP starali o čistotu Kňažej,

-

spíliť v obytných zónach stromy, ktoré zatieňujú okná. Stromy a kríky boli
vysadené po meste v 70. rokoch bez projektu, svojvoľne. Za 30 rokov stromy
vyrástli, zacláňali, ukázala sa potreba vyhotoviť generel novej zelene v meste.

-

predĺžiť rúru na odber vody zo studničky na Kuzmínove. Bysterčania
chodievali vodu naberať do fliaš a pochvaľovali si ju. Odborníci sa vyjadrili,
že voda zo studničky je hygienicky závadná.
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-

vyriešiť parkovanie pred obchodným domom Kocka, ktoré bolo neustále
preplnené,

-

vyriešiť parkovanie veľkých podnikateľských vozidiel na uliciach, čo
sťažovalo zimnú údržbu ciest,

-

odstrániť divokú skládku odpadu pri garážach „Sárený“,

-

vybudovať na Kuzmínove alebo na Bysterci park s nenáročnou dráhou pre
skateboarding pre deti a mládež,

-

rekonštruovať strechu ZŠ M. Kukučína, ktorá je v havárijnom stave, ale
v pláne údržby je až na 4. mieste,

-

plynofikovať ZŠ Kňažiu, ktorá sa vykuruje tuhým palivom a znečisťuje
ovzdušie,

-

vybudovať dom smútku na Kňažej,

-

riešiť problém existencie materskej školy na Kňažej, ktorá bola v prenajatých
priestoroch firmy Glacier Tribometal a táto chcela budovu predať,

-

vykonať deratizáciu mestskej kanalizácie,

-

vybudovať komunikáciu v dĺžke cca 400 m pre novostavby rodinných domov
v Beňovej Lehote,

-

vybudovať sociálne zariadenia pri vlekoch p. Janduru a na Máčkove,

-

opraviť komunikáciu v Beňovej Lehote po zosuve pôdy v máji 2001,

-

zregulovať Beňolehotský potok poniže cintorína, lebo v tejto časti podmýval
cestu a hrozil jej zosuv,

-

riešiť pretvávajúci problém križovatky pri všeobecnej zdravotnej poisťovni,
ktorá nie je riadená svetelnou signalizáciou,

-

každoročne vyčleniť 2 mil. Sk z mestského rozpočtu na rekonštrukciu
verejného osvetlenia v Dolnom Kubíne,

-

reklamovať práce na uložení palubovky v telocvični strednej zdravotnej školy
na Brezovci,

-

umiestniť v meste veľkoobjemové kontajnery častejšie ako dvakrát do roka,
aby nevznikali divoké skládky odpadu po meste,

-

venovať zvýšenú pozornosť Banisku zo strany mestskej polície, lebo na
sídlisku sa množili prípady vandalizmu,

-

zamedziť hlučnosti a rušeniu nočného pokoja v reštaurácii „Pod šindľom“
a na minigolfe, lebo pribúdali šťažnosti občanov bývajúcich v okolí týchto
reštauračných zariadení,
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-

pokračovať v budovaní bezbariérových prechodov pre vozičkárov,

-

klub slovenských turistov v meste požiadal o prenájom respektíve predaj chaty
na Kubínskej holi /Schellingovej/. KST sľúbil zachovať reštauračné
a ubytovacie služby na tejto chate.

-

určiť v okolí mesta miesto na vývoz stavebného odpadu,

-

vybudovať spojovací chodník medzi Lánikmi a Malým Bystercom,

-

hokejový klub sa dožadoval prevádzky zimného štadióna od 1. augusta, čo
bolo veľmi náročné na rozpočet mesta. Vedúca finančného oddelenia MÚ
nesúhlasila, doporučovala prijať úver na tento účel.

-

rozšíriť prechod na parkovisku pri Oravexe,

-

zamedziť ohrozovanie chodcov cyklistami na drevenom kolonádnom moste,

-

dobudovať chodník ku prechodu na ul. Hattalovej pre žiakov ZŠ,

-

kontrolovať parkovanie kamiónov na zástavke pri Elkope na Malom Bysterci,

-

sfunkčniť 2 slepé kanalizačné vpuste na Banisku na ceste medzi blokmi 1530
a 1531, lebo pri väčších dažďoch tečie voda celou komunikáciou na hlavnú
cestu,

-

častejšie čistiť kanalizačné vpuste a rigoly pri materskej škole na Banisku,
lebo počas silnejších dažďov voda zaplavuje pivnice školy,

-

zabrániť zosuvu svahu za garážami na Banisku,

-

opraviť chodníky, schody a verejné osvetlenie na historickom cintoríne,

-

upraviť terén po rozkopávke kábla medzi domom záhradkárov a trafostanicou,

-

vyčistiť /umyť/ chodník od ul. Slnečnej po dom záhradkárov,

-

upraviť rozkopávku po oprave verejného osvetlenia pod cestným mostom
smerom do Medzihradného,

-

obyvatelia na ul. Mierovej bl. č. 1966 žiadali vymeniť poškodené drevené
dosky na lavičkách pred bytovkou, opraviť verejné osvetlenie pred bytovkou
pri športovom ihrisku a prechode ku hornej bytovke, opraviť oplotenie
športového ihriska, doplniť dosku s basketbalovým

košom, vybudovať

betónové schody ku bytovke z cesty, zaasfaltovať poškodené chodníky za
bytovkou,
-

oplotiť ihrisko pri hoteli U zelenej lipy,

-

upraviť cestu okolo garáži na Bysterci, počas dažďov sa voda vlievala do
dvorov medzi garážami,

-

kosiť trávu okolo garáži na Bystreci, kosiť trávu na železničných zvŕškoch,
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-

spoločenstvo vlastníkov bytovky č. 2040 na ul. Dukelských hrdinov žiadali
vybudovať prístupový chodník od vchodu bytovky na príjazdovú cestu ku
parkovisku a nádobám na separovaný zber. Chodník by viedol aj k detskému
ihrisku. Zároveň žiadali zväčšiť parkovisko medzi blokmi 2040 a 2041 cca o
10 metrov.

-

povoliť hudobnú produkciu na minigolfe. Hudobná produkcia na minigolfe sa
stala v meste pretriasaným problémom. Obyvateľom bytoviek vadila hlučnosť,
počas roka sa tu predstavilo 36 hudobných skupín a mladí ľudia boli nadšení.
Primátor dostal petíciu mladých, ktorí žiadali ponechať hudobnú produkciu na
minigolfe a zdôvodňovali ju ako jedinú možnosť prevádzky živej hudby
v našom meste.

-

obmedziť prevádzku herne na železničnej stanici, kde sa schádzali rôzni
podozriví ľudia - výtržníci, opilci a feťáci,

-

vybudovať spojovací chodník Brezovec – Banisko,

-

opraviť chodníky na ul. M.R. Štefánika a ul. Rad pri Orave,

-

opraviť obrubníky medzi VÚB a budovou Okresného súdu,

-

riešiť výstavbu čističky odpadových vôd v mestskej časti Kňažia,

-

vypustiť z možnosti zástavby zóny, kde hrozí zosuv pôdy,

-

občania žiadali, aby mesto v ich záujme protestovalo na UPC Slovensko
Bratislava proti neúmernému zvýšeniu poplatkov za kábelovú televíziu,

-

prispieť finančnými prostriedkami na výstavbu pamätného kríža na Skalke,

-

umožniť vybudovať v meste supermarket typu Billa alebo Tesco,

-

zrekonštruovať verejné osvetlenie na Bysterci,

-

informovať starších ľudí formou letáčika o možnostiach TV príjmu signálom
MMDS z Kuzmínova, zabezpečiť TV príjem do Beňovej Lehoty,

-

oživiť turistickú informačnú kanceláriu v meste spoluprácou s novozaloženým
Združením pre cestovný ruch a turistiku Dolná Orava.
Mestská rada zasadala zasadala jedenásťkrát – 30. januára, 27. februára, 27.

marca, 2. mája, 29. mája, 19. júna, 28. augusta, 25. septembra, 30. októbra, 20.
novembra a 4. decembra. Mestská rada pripravovala materiály na rokovanie
mestského zastupiteľstva, rozhodovala v rámci rozsahu svojej právomoci,
posudzovala prácu mestských výborov, ktorých bolo v meste desať a ich činnosť
bola priamou komunikáciu s občanmi.
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V mestskom výbore č. 1 na Malom Bysterci pracovali Mgr. Ondrej Blaško,
Ing. Zuzana Kubačková, Ing. Soňa Urbanová, Ing. Ľubomír Ondirko, Ing.
Ľubomír Cimrák, Ing. Milan Vankúš a Mgr. Margita Koklesová. Stretávali sa
trikrát do roka a na zasadnutiach prejednávali problémy mestskej časti. V oblasti
životného prostredia zabezpečili opravu a natretie lavičiek, jarné upratovanie,
sprostredkúvali pravidelný odvoz odpadu vo VOK, výsadbu drevín a letničiek,
vykášanie trávy v cintoríne pri železničnej zástavke, odvedenie povrchových vôd
na Fučíkovej ulici. Rokovali s predstaviteľmi Elkopu o problémoch nadmerného
hluku a prašnosti vo výrobe. Zabezpečili dopravné značky na križovatke pri
Fučíkovej ulici a obmedzenie rýchlosti na 40 km/h. Prostredníctvom Elkopu bolo
vybudované na Malom Bysterci parkovisko pre kamióny a parkovisko pre osobné
vozidlá pri zástavke MHD. Pri cintoríne bol vybudovaný chodník pre chodcov
a zástavka MHD presťahovaná na pravú stranu hlavnej cesty, čím sa výrazne
zlepšila bezpečnosť chodcov. Výbor sa zaoberal i nedodržiavaním cestovného
poriadku MHD vodičmi autobusov a dosiahol nápravu. Členovia výboru dvakrát
navštívili Domov opatrovateľskej služby na Malom Bysterci a z finančných
prostriedkov MV zakúpili dôchodcom 4 stoličky, stôl a balíčky s občerstvením.
Od mesta požadovali prepojenie chodníkom ulicu gen. Svobodu a ul. MDD, aby
sa chodcom z Malého Bysterca výrazne skrátila cesta na cintorín.
Činnosť mestského výboru č. 2 – Veľký Bysterec bola špecifická v tom, že
ide o územie mesta už vybudované. Nerealizuje sa tu žiadna výstavba, okrem
uvažovaných hromadných garáži pri železničnej stanici a preto sa činnosť
mestského výboru zameriava predovšetkým na zlepšenie kvality života občanov
na sídlisku čo sa týka služieb, životného prostredia a medziľudskývh vzťahov.
Mestský výbor riešil sťažnosť občanov z bytovky 2059/29 Bysterec – západ na
umiestnenie betonového basketbalového ihriska a dosiahol odstránenie oplotenia
a basketbalové koše sú nefunkčné. Na druhej strane sú likvidované možnosti
aktívnej činností detí a mládeže na sídlisku. Dorastajúci chlapci potrebovali
skaerbordistickú dráhu, lebo na tieto účely využívali priestor pred vchodom
obchodného domu na Bysterci západe a cestu na parkovisko pred obchodom, čo
nebolo bezpečené. Mestský výbor riešil žiadosť firmy LORA s.r.o.o oplotenie,
odstránenie vzrastlých topolov pri bytovkách 1193-1195, ktoré znepríjemňovali
život alergikom a rástli v tesnej blízkosti bytoviek. Dobrú spoluprácu dosiahol
mestský výbor

v spolupráci medzi predsedami spoločenstiev a domových
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dôverníkov pri jarnom a jesennom upratovaní. Starostlivosť o okolie bytoviek sa
po prevode bytov do osobného vlastníctva zlepšila. Nedarí sa celkom spolupráca
s Jednotou Považská Bystrica ohľadom čistoty okolo COOP Supermarketu
a podobná je situácia pri Strednom odbornom učiliští služieb. Mestský výbor
spolupracuje

s materskými

školami

a základnými

školami

na

Bysterci

a z príležitosti medzinárodného dňa detí im poskytol finančné prostriedky.
Dlhodobou neriešenou žiadosťou obyvateľov Veľkého Bysterca je odtok vody
/najmä na jar pri topení snehu/ z priestorov garáži pri železničnej trati.
Nevyriešená ostala žiadosť zo strany mestského výboru o vybudovanie ihriska pri
hoteli U zelenej lipy. Žiadal toto ihrisko oplotiť /je pri hlavnej komunikácii/,
osadiť na ňom futbalové bránky a je tu dostatok priestoru aj na basketbalové
ihrisko. Na cestnej komunikácii od zvonice po začiatok sídliska je stanovená
rýchlosť 40 km/h., ktorá sa evidentne nedodržuje, preto žiadali umiestniť pri
zvonici, pri vstupe na schody do obchodného strediska COOP Supermarket
retardér.
Mestský výbor evidoval aj najviac sťažností na prevádzku hudobnej produkcie na
minigolfe. Minigolfové ihrisko pôvodne slúžilo športovým účelom. Keď minigolf
prenajal Robert Gonos, otvoril tu reštauračné zariadenie a začal s hudobnou
produkciou živej hudby. Koncerty skupín sa stali zábavou do neskorej noci.
Hlasná hudba a výkriky opitých hostí rušili najmä občanov bytoviek na Sihoti,
Gäcelskej ceste a Kohútovom sade. Obyvatelia začali mať výhrady voči tomuto
rušeniu a od roku 1999 sústavne podávali sťažnosti na mestský úrad alebo
v mestských výboroch. Poslanec Ján Kapala sa radikálne postavil za zrušenie
hudobnej produkcie na minigolfe, zákaz predaja alkoholu v tomto zariadení,
dokonca žiadal, aby bola vypovedaná prenájomná zmluva R. Gonosovi. Za
zachovanie hudobnej produkcie na minigolfe sa však postavilo veľa významných
ľudí /lekári, učitelia, podnikatelia/, ktorí sa zaoberali hudbou, lebo mnohé
koncerty skupín mali dobrú úroveň. Mesto rozhodlo zachovať hudobnú produkciu
na minigolfe, ale časovo obmedzilo jej prevádzku, dúfajúc že obidve strany budú
spokojné.
Mestský výbor č. 8 v Záskalí nesúhlasil s tým, aby objekt bývalej materskej
školy sa budoval pre Dom sociálnej starostlivosti. MŠ budovali občania Záskalia,
preto ho mestský výbor požadoval pre seba. V priestoroch sa budovalo ubytovanie

15
pre osamelé matky. Od mesta mestský výbor požadoval opravu mostu SAD,
opravu zvonice, úpravu svahu pod cintorínom, nové uniformy pre hasičov.
Od začiatku roka sa začala na mestskom úrade realizovať myšlienka Nadácie
otvorenej spoločnosti o zriaďovaní

spoločných úradovní pre obecné úrady

a ktoré by táto nadácia podporila aj finančne. Do konca júla požiadali
o spoluprácu všetky obecné úrady v okrese Dolný Kubín. Pôvodne mali spoločné
úradovne poskytovať pomoc v oblasti stavebného konania a majetkovo-právnych
záležitostí, prax však ukázala, že ju bude treba rozšíriť na všetky oblasti, ktoré sa
týkajú obecných a mestských úradov.
Odborná mestská názvoslovná komisia pre pomenovanie ulíc a miestnych častí
zasadala jedenkrát – dňa 30. mája 2001. Pomenovala novovybudovanú IBV ako
ulicu Lopušnú medzi Malým Bystercom a Beňovou Lehotou, v priestore bývalej
betonárky stavebného podniku, dnes pri výrobnej hale firmy Elkop. Členovia
komisie rozhodli zachovať pôvodný názov tejto lokality, vyznačovaný v starých
pozemkových mapách ako Lopušné.

HOSPODÁRENIE /plnenie rozpočtu, majetok/
Primátor mesta Dr. Ľ. Bláha na úseku hospodárenia pokladal za najväčší úspech
likvidáciu zadĺženosti mesta, ktorá na začiatku volebného obdobia predstavovala
čiastku cca 40 mil. Sk.
Hospodárenie a plnenie rozpočtu mesta Dolný Kubín v roku 2001 sa riadilo
rozpočtom schváleným dňa 28. decembra 2000 s výškou príjmov a výdavkov
80.700 tis. Sk, ktorý bol v priebehu roka dvakrát upravený. Výsledok
hospodárenia za rok 2001 – prebytok /rozdiel medzi príjmami a výdavkami/ bol
dosiahnutý vo výške 3.984,226,46 Sk, ktorý je krytý finančnými prostriedkami na
účtoch mesta k 31. decembru 2001 vo VÚB a. s. Dolný Kubín a PKB a.s.
Námestovo.
Na dosiahnutých príjmoch v roku 2001 v celkovej výške 119.551.159,46 Sk sa
podieľali vlastné rozpočtové príjmy čiastkou 92.012 tis. Sk, čo predstavuje
v porovnaní na rozpočet roku 2001 plnenie na 105%, mimorozpočtové príjmy
čiastkou 10.184 tis. Sk, príjmy zo splácania pôžičiek 10.600 tis. Sk a prijaté úvery
6.755 tis. Sk.
Naplnenie daňových príjmov v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastka 45.757
tis. Sk, čo je plnenie rozpočtu na 106%.
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V oblasti daňových príjmov v kategórii dane z príjmov, ziskov a kapitálového
majetku bolo plnenie /108%/ ovplyvnené prekročením rozpočtovaných príjmov
dane z príjmov fyzických osôb /107%, prekročenie o 1.750 tis. Sk/ a dane
z príjmov právnickych osôb /109%, prekročenie o 367 tis. Sk/.
V kategórii daň z majetku bolo v porovnaní s rozpočtom vykázané plnenie na
99% /menej o 57 tis. Sk/. Nenaplnenie tejto položky bolo spôsobené tým, že daň
z nehnuteľnosti mnohé právnické i fyzické osoby uhradili v januári 2002.
V oblasti daňových príjmov v kategórii domáce dane na tovary a služby je
vykázané plnenie vo výške 5.067 tis. Sk /115%/. V štruktúre týchto príjmov je
oproti rozpočtu nižšie plnenie na položke poplatok z predaja alkoholu
a tabakových výrobkov /menej o 135 tis. Sk/ a to z dôvodu, že celkové plnenie
podľa podaných priznaní a podľa vykonaných previerok je nižšie v priemere
u každého poplatníka o 20-30 tis. Sk oproti roku 2000.
Priaznivé plnenie je na položke poplatok za psa, poplatok za ubytovaciu
kapacitu, poplatok z reklamy. K prekročeniu rozpočtovanej čiastky došlo
taktiež u cestnej dane, kde boli príjmy oproti upravenému rozpočtu vyššie o 689
tis. Sk.
Ďalšiu časť vlastných rozpočtovaných príjmov tvoria nedaňové príjmy. V tejto
oblasti bolo dosiahnuté plnenie rozpočtu na 104%, čo je v absolutnom vyjadrení
prekročenie o 1.725 tis. Sk.
V štruktúre

týchto

príjmov

nedošlo

k naplneniu

rozpočtu

u príjmov

z vlastníctva /plnenie len na 64%/ - rest vo výške 130 tis. Sk, nedošlo k úhrade
nájmu za pozemok pod tržnicou.
U príjmov skupiny administratívne a iné poplatky a platby je negatívne
plnenie na položke za detské jasle – plnenie len na 60%.
Najvyššie neplnenie rozpočtu v rámci nedaňových príjmov je vykázané
v kategórii kapitálové príjmy /60%/. Nezrealizovaný predaj obchodných
priestorov na Bysterci a dlh za predaj budovy Okresného úradu. Nad rámec
rozpočtu boli získané prostriedky vo výške 724 tis. Sk za odpredaj plynových
rozvodov od SPP Žilina, ktoré boli použité nad rámec rozpočtu výdavkov na akcie
plynovod ul. Gacekova a IBV Malý Bysterec. Podobne za odpredaj prebytočného
majetku – vozidiel boli získané prostriedky vo výške 233 tis. Sk /Liaz, DH 112,
Škoda 1203 a pod./.
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Ani u predaja pozemkov nedošlo k naplneniu príjmov, keď nebol zrealizovaný
predaj pozemkov na Brezovci pod zamýšľanú výstavbu supermarketu.
V skupine iné nedaňové príjmy je vysoké plnenie ovplyvnené tým, že v zmysle
uznesení mestského zastupiteľstva č. 120/2001 z 8. marca boli do príjmov
rozpočtu prevedené finančné prostriedky fondu rozvoja bývania mesta v celkovej
výške 6.809 tis. Sk, z toho 5 mil. Sk /tieto boli použité na predčasné splatenie
úverov, istiny a výnosov komunálnych obligácií vydaných mestom/ a uznesenie
mestského zastupiteľstva 92/2000 zo 7. septembra suma 1.809 tis. Sk použitá na
technickú vybavenosť k 50 b.j. na sídlisku Brezovec.
Mimo rozpočtu boli získané ostatné príjmy vo výške 135 tis. Sk, čo sú úroky
a penále z kúpnej zmluvy /nehnuteľnosti predané spoločnosti JIA, s.r.o. Dolný
Kubín/. Mimorozpočtované príjmy na podporu nezamestnanosti predstavujú
refundáciu miezd pracovníkov, ktorých mesto zamestnávalo ako VPP.
V roku 2001 boli na účet mesta poukázané finančné prostriedky od Nadácie
otvorenej spoločnosti – tuzemský grant vo výške 240 tis. Sk. Tieto prostriedky
boli čiastočne použité na pokrytie nákladov spoločnej administratívy v oblasti
riadenia výstavby, architektúry, životného prostredia a poskytovanie právnych
služieb. Ďalej bol poskytnutý tuzemský grant vo výške 400 tis. Sk na územný
plán, grant vo výške 300 tis. Sk na historický cintorín – inžinierske siete, ďalej
kapitálové granty na IBV Malý Bysterec vo výške 200 tis. Sk, 1 mil. Sk na
rekonštrukciu zimného štadióna, 298 tis. Sk na prípojku NN do zariadenia –
útulok pre osamelých mužov, 4.782 tis. Sk na prestavbu a nadstavbu 24 b.j. ul.
Ťatliakova, 2.744 tis. Sk na TV k 50 b.j. Brezovec, 220 tis. Sk nenávratný
príspevok na 24 b.j. a 66 b.j. Brezovec.
V septembri 2001 a decembri 2001 mesto dostalo úver od Štátneho fondu
rozvoja bývania vo výške 6.755 tis. Sk na prestavbu a nadstavbu 24 b.j.
Ťatliakova a 66 b.j. Brezovec.
Výška čerpania rozpočtovaných výdavkov za rok 2001 predstavuje čiastka
115.566.933 Sk.
Čerpanie výdavkov v roku 2001 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
31.12.2001 predstavovali čiastku 244 tis. Sk.
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Odvetvie vodné hospodárstvo plnenie ročného rozpočtu

na 173%.

Prekročenie z dôvodu zakúpenia prietokomera – kanalizácia Mokraď.
Odvetvie doprava - /transfer pre MHD 83 tis. Sk, dopravné značenie 303 tis.
Sk, oprava chodníkov MK 2.706 tis. Sk, rekonštrukcia svetelnej križovatky 598
tis. Sk/ plnenie ročného rozpočtu na 84%.
V bankových operáciách boli v súlade s platnými úverovými zmluvami
realizované splátky bankových úverov a taktiež splatené výnosy a menovitá
hodnota obligácií. V období apríl až september 2001 bolo mesto Dolný Kubín
bez úverovej zadĺženosti.
Odvetvie požiarna ochrana – náklady na prevádzku požiarnych zbrojníc –
čerpanie výdavkov na 50% t.j. 90 tis. Sk.
Šport a telesná výchova – rozpočet 2.132 tis. Sk, čerpanie 1.861 tis. Sk t.j.
87%. Čerpanie výdavkov na športové podujatia organizované mestom vo výške
54 tis. Sk, turnaje medzinárodného charakteru 56 tis. Sk, transfery pre
Telovýchovné jednoty v meste 609 tis. Sk, prevádzkové náklady športovísk mimo
transferu pre Technické služby 1.142 tis. Sk.
V odvetví kultúra je čerpanie výdavkov na 105%, keď k prekročeniu došlo
vykrytím straty MsKS za rok 2000 vo výške 299 tis. Sk.
V odvetví detské jasle výška čerpania výdavkov na 107%, prekročenie bolo na
položkách mzdy, poistné.
Nad rámec rozpočtu bol Štátnemu zdravotnému ústavu v Dolnom Kubíne
poskytnutý finančný príspevok na náklady spojené s úhradou nájomného
a prevádzkovaním Centra opodpory zdravia vo výške 18 tis. Sk.
Podobne ako v detských jaslách aj v Klube dôchodcov došlo k miernemu
prekročeniu položky mzdy, poistné. Čerpanie na 108%.
Čerpanie výdavkov v odvetví pomoc občanom v hmotnej núdzi je závislé od
žiadostí a splnenia stanovených pre poskytnutie poňažných a vecných dávok
občanov – čerpanie na 97%.
Výdavky na výstavbu miest a obcí boli realizované vo výške 12.897 tis. Sk t.j.
na 105%. Prekročené je plnenie na položke nákup pozemkov – 166%,
zrealizovaný nákup pozemku pod IBV Malý Bysterec od spoločnosti JKPV
SROS. Z mimorozpočtových zdrojov bola financovaná rekonštrukcia zimného
štadióna, IBV Malý Bysterec, 24 b.j. Ul. Ťatliakova, 66 b.j. Brezovec, TV k 50
b.j. Brezovec, územný plán mesta.
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V odvetví služby miestneho hospodárstva je vysoké čerpanie 183%
ovplyvnené nerozpočtovanými mzdami, odvodmi pre VPP. Táto čiastka je však
krytá refundáciou miezd NÚP v príjmoch. Prekročenie výdavkov na Kubínsky
jarmok je v plnom rozsahu kryté príjmami z neho. Taktiež položka pohrebníctvo –
prekročenie 300 tis. Sk je kryté dotáciou od Ministerstva financií SR

na

inžinierske siete historického cintorína.
Ochrana životného prostredia – čerpanie výdavkov na 102%. Prekročenie na
položke odstraňovanie komunálnych odpadov o 150 tis. Sk.
Neziskové právnické osoby – čerpanie 78%. Z tohto odvetvia boli poskytnuté
bežné transfery občianskym združeniam Šanca, Laura, Návrta, Slovenskému
zväzu sluchovo a telesne postihnutých, OV dobrovoľ. požiar. zboru Dolný Kubín,
neziskovým organizáciám /ZMOS, RVC Martin, Euroregión, ZMODO – členské
poplatky/ a školstvu vo výške 129 tis. Sk /CVČ, ZUŠ P. M. Bohúňa/.
V odvetví mestská polícia je vykázané vcelku priaznivé čerpanie výdavkov –
99%. Prekročenie položky – obstaranie kapitálových aktív je spôsobené nákupom
počítača.
V odvetví samospráva obcí a miest – celkové čerpanie 105%. Vyššie čerpanie
je na položke odmeny poslancom mestskej rady a zastupiteľstva z toho dôvodu, že
v I. štvrťroku 2001 boli vyplatené odmeny za II. polrok 2000.
V správe MÚ je vyššie čerpanie na položke tarifný plat, ostatné položky –
zložky platu neboli vyčerpané, čiže celkom mzdové náklady boli čerpané na
101,7%, prekročenie o 139 tis. Sk /odvod 12%

poistné za december 2000

v januári 2001, nadčasy, prijatie 1 pracovníka, valorizácia základných platov/.
Aj pri vykázanom ideálnom čerpaní tovarov a ďalších služieb sú prekročené
nasledovné položky: cestovné výdavky /zahraničná služobná cesta do Dánska/,
dopravné z dôvodu zvýšenia pohonných hmôt, údržba aut, zákonné havárijné
poistenie v decembri 2001.
U kapitálových výdavkov je čerpanie ovplyvnené najmä výdavkami na nákup
výpočtovej techniky, kde sa začiatkom roka 2001 prejavila naliehavá potreba
doplnenia výpočtovej techniky na jednotlivé oddelenia MÚ a v mesiaci apríl 2001
došlo k havárií počítačovej siete. V súvislosti so zabezpečovaním úloh
vyplývajúcich zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám došlo k zakúpeniu
hlasovacieho zariadenia. V rámci kapitálových výdavkov bola zakúpená
výpočtová technika vo výške 165 tis. Sk, tento výdavok je krytý príjmom –
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transfer – Nadácia otvorenej spoločnosti. V mesiaci december 2001 boli
zrealizované naviac splátky za budovu bývalej materskej školy – terajšej ĽŠU,
splátky za rozmnožovací stroj.
Kapitálový výdavok – NN prípojka do zariadenia útulku osamelých mužov je
krytá grantom od Krajského úradu v Žiline v prijímovej časti rozpočtu.
Odvetvie ostatné finančné opatrenia – čerpanie na 100%. Čerpanie rozpočtu
v tomto odvetví – transfer v I. polroku 2001 pre Infoštúdio s.r.o., Technické
služby s.r.o. Ďalej spoločnosti Tehos s.r.o. bol poskytnutý príspevok. Taktiež
mesto Dolný Kubín združilo finančné prostriedky na MMDS vo výške 1 mil. Sk.
Hospodárenie mesta Dolný Kubín za rok 2001 bolo overené auditorkou Ing.
Emíliou Franekovou. Výsledok hospodáremia:
Príjmy

119 551 159,46 Sk

Výdavky

115 566 933

Prebytok

Sk

3 984 226,46 Sk

Výkaz o plnení príjmov rozpočtu mesta Dolný Kubín ku 31.12.2001:
Ukazovateľ
Daňové príjmy
z toho:
dane z príjmov, ziskov a kapit. majetku
v tom:
daň z príjomv fyzických osôb
daň z príjmov právnickývh osôb
Daň z majetku
v tom:
daň z nehnuteľnosti
z pozemkov fyzických osôb /FO/
z pozemkov právnických osôb /PO/
zo stavieb FO
zo stavieb PO
z bytov FO
z bytov PO
nedoplatky z minulých rokov
Domáce dane na tovary a služby
v tom:
dane za špecifické služby
za psa
z predaja alkohol. a tabak. výrobkov
za ubytovacie kapacity
z reklamy
zo vstupného
za znečisťovanie ovzdušia
za užívanie verejného priestranstva

upravený rozpočet
43 050
28 000

plnenie
45 757

%
106

30 117

108

24 000
4 000
10 630

25 750
4 367
10 573

107
109
99

10 630
468
490
2 324
6 986
100
262

10 573
443
604
2 341
6 737
136
165
9
5 067

99
95
123
101
96
136
63

4 420
2 420
215
1 700
140
100
50
15
200

2 378
230
1 565
183
150
52
12
186

115
98
107
92
131
150
104
83
93
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Cestná daň
2000
Nedaňové príjmy
44 530
z toho:
Príjmy z vlastníctva
300
z prenajatých pozemkov
300
Administratívne poplatky
1 560
správne poplatky FO
85
správne poplatky PO
1 475
Pokuty a penále
175
pokuty inkasované mestskou políciou
150
pokuty inkasované Okresným úradom
25
Poplatky z náhodného predaja
730
Za detské jasle
200
Za klub dôchodcov
470
Za ubytovacie služby
50
10
Za knihy, publikácie, tlačivá
Za prebytočný hnuteľný majetok
Ďalšie administratívne a iné poplatky
102
Poplatok za uloženie odpadu
100
Cintorínske
2
Kapitálové príjmy:
28 630
v tom:
Príjmy z predaja zákl. kapitálových. aktív
20 000
Z budov
18 500
Z bytov
1 500
Z dopravných prostriedkov
Ostatné kapitálové príjmy
Príjem z predaja pozemk. a nehmot. aktív
8 630
Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov
100
Z účtov finančného hospodár.
100
12 933
Iné nedaňové príjmy
v tom:
ostatné príjmy
12 933
z prenajatých budov, zariadení
12 800
z prenajatých bytov
3
z prevodov z peňažbých fondov mesta
z náhradného poistného plnenia
z výťažkov lotérií a iných hier
130
na podporu nezamest. VPP
ostatné príjmy
Vlastné príjmy spolu
87 580
Granty a transfery
Nadácia otvorenej spoločnosti
Územný plán
INB Malý Bysterec
Zimný štadión
24 b.j. Ťatliakova ul.
TV 50 b.j. Brezovec
Nenávrat. prísp.
Útulok osamelých mužov

2 689
46 255

134
104

193
193
2 622
130
2 492
200
181
19
847
120
470
81
28
148
95
91
4
17 133

64
64
168
153
169
114
121
75
116
60
100
162
285

14 848
11 350
2 527
957
14
2 285
140
140
25 025

74
61
168

25 025
15 352
0
6 809
60
513
2 156
135
92 012
10 184
240
360
200
1 000
4 782
2 744
220
298

93
91
200
60

26
140
140
193
193
120

395

105
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ŠFŽP-územný plán
Historický cintorín
Príjmy – splácanie pôžičiek
Prijaté úvery
Dlhodobý úver – 24 b.j. Ťatliakova
Dlhodobý úver - 66 b.j. Brezovec
PRÍJMY spolu

10 600
4 722
4 722

102 902

40
300
10 600
6 755
4 722
2 033
119 551

Výkaz o čerpaní výdavkov rozpočtu mesta Dolný Kubín k 31.12.2001:
Ukazovateľ
upravený rozpočet čerpanie
Vodné hospodárstvo
88
152
Čistenie kanalizácie Mokraď
52
Čistenie potokov
36
54
Prítokomer – kanalizácia Mokraď
0
98
Doprava
4 394
3 690
Mestská doprava
60
83
Výstavba a oprava MK
4 334
3 607
Rutinná a štanda. údržba
4 334
3 009
v tom:
1 000
303
dopravné značenie
oprava a rekonštrukcia MK a chodníkov
3 284
2 706
oprava a údržba čakární
50
0
rekonštrukcia svetelnej križovatky
0
598
Bankové operácie
18 800
18 621
Vratka finančnej výpomoci-fond bývania
6 800
6 710
Splátka úveru
7 000
7 000
Obligácie – splátka
4 220
4 220
Spl. Úrokov – obligácie
230
229
Úroky – úver
500
435
Popl. banke za vedenie účtov
50
27
Požiarna ochrana
180
90
Tovary a služby
180
90
v tom:
energia, voda, komunikácie
90
71
dopravné
10
7
oprava a údržba
80
12
Šport a telesná výchova
2 132
1 861
Športové podujatia organizované mestom
90
54
Turnaje medzinárod. charakteru
70
56
Transfery pre telovýchovné jednoty
650
609
Transfer –prev. nákl. MHC
600
828
Plaváreň, ZŠ, LŠ
722
314
Kultúra
4 795
5 047
Klubové zariadenia MsKS
3 478
3 812
z toho:
transfer na činnosť MsKS
3 000
3 000
transfer na účelové akcie MsKS
478
513
0
299
finančné vysporiadanie roku 2000
Pamiatková starostlivosť
20
0

100
143
100

116

%
173
150
0
84
138
83
69
30
82
0
0
99
99
100
100
100
87
54
50
50
79
70
15
87
60
80
94
138
43
105
110
100
107
0
0
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Obradné siene
z toho:
paušálne náhrady
výzdoba pri občianskych obradoch
tlačiarenské práce
Ostatná činnosť v kultúre
z toho:
príspevok do NÚP
zahraničné delegácie
uvítanie detí – príspevky
uvítanie detí, sobáše
oslavy a kultúrne podujatia
propagácia a reklama
propagácia a reklama – Info
vedenie kroniky, pamätnej knihy
Zdravotníctvo
Zdravotnícke zariadenia obecné
Tarifný plat, základný plat
Príplatky
Odmeny
Poistné zamestnávateľa do poist.
Tovary a ďalšie služby
Poliklinika
Sociálne zabezpečenie
Zariadenia sociálnych služieb
Tarifný plat, základný plat
Príplatky
Odmeny
Poistné zamestnávateľa do poist.
Tovary a služby
Pomoc občanom v hmotnej núdzi
Výstavba miest a obcí
Nákup pozemkov
Prípravná a projektová dokumentácia
Realizácia stavieb a ich zhodnotenie
Rozšírenie vodovodu ul. Gacekova
B.Lehota – vodovod
B.Lehota – kanalizácia
IBV Medzihradné – Kuríny, komunikácia
Plynovod ul. Gacekova
IBV Malý Bysterec
TV IBV k 50 b.j. Brezovec
Predĺženie TV IBV ulíc
Zimný štadión
24 b.j. ul. Ťatliakova
Bytové hospodárstvo
Služby miestneho hospodárstva
Verejné osvetlenie
Pohrebníctvo
Pohreby zabezpečované mestom

90
70
10
10
1 207
2
40
50
15
250
150
670
30
785
785
329
6
115
171
164
1 267
1 167
252
55
95
134
631
100
12 268
200
600
11 468
207
234
750
1 800
0
0
3 000
635
120
4 722
1 500
3 071
2 260
30
15

89

99

68
10
11
1 146

97
100
110
95

2
14
32
39
219
131
660
49
859
841
347
24
111
217
128
18
1 371
1 274
276
52
82
156
708
97
12 897
332
358
12 207
360
233
500
1 264
383
341
1 809
746
1 849
4 722
140
5 617
1 856
332
10

100
35
64
261
88
87
99
162
109
107
105
401
97
127
78
108
109
110
95
86
117
112
97
105
166
60
106
174
99
67
70
0
0
60
117
1 541
100
9
183
82
1 106
66
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Údržba domov smútku a cintorínov
Inž. siete - historický cintorín
Ostatné služby MH
Čistenie verejného priestranstva
Kubínsky jarmok
Údržba WC
Vianočná výzdoba
VPP mzdy a odvody
VPP tovary a ďalšie služby
Ochrana životného prostredia
Verejná zeleň
Verejná zeleň
Údržba detských ihrísk
Odst. Komunál. odpadov
Neziskové právnické osoby
Občianske zdruýenia
Neziskové organizácie /ZMOS/
Ost. Neziskové organ. – školstvo
Mestská polícia
Samospráva miest a obcí
Ostatné finančné opatrenia
Výdavky

spolu:

15
709
478
70
61
100
0
72
2 709
2 309
2 049
260
400
330
30
100
200
3 648
18 722
28 213
102 902

22
300
1 096
967
99
30
0
2 254
79
2 763
2 213
1 962
250
550
259
16
114
129
3 621
20 034
28 208
115 567

147
155
202
141
49
0
0
110
102
96
96
96
138
78
53
114
65
99
105
100
112

Prehľad aktív a pasív mesta Dolný Kubín k 31.12.2001:
Stále aktíva /hmotný investičný majetok, nehmotný investičný majetok, finančné
investície/
478.916.068,05 Sk
Obežné aktíva /zásoby/
463.561.527,02 Sk
Spolu:
942.477.595,07 Sk
Pasíva:
Vlastné zdroje krytia stálych a obežných aktív
933.747.766,77 Sk
Cudzie zdroje
8.729.828,30 Sk
Pasíva celkom
942.477.595,07 Sk
Tvorbu zdrojov do príjmov rozpočtu mesta bezprostredne ovplyvňovala výška
pohľadávok na miestnych poplatkoch a dani z nehnuteľností.

K 31.12.2001

mesto evidovalo neuhradené pohľadávky na dani z nehnuteľnosti za roky 19942001 vo výške 5.624.330,83 Sk, na penáloch 1.372.401,60 Sk a na pokutách vo
výške 5000 Sk , t.j. v celkovej výške 7.001,732,43 Sk. Oproti minulému roku boli
pohľadávky na dani z nehnuteľnosti zvýšené o 385.254,83 Sk, čo je ovplyvnené
výškou nedoplatku za rok 2001 /1.105.530 Sk/ a tiež aj nízkymi úhradami
nedoplatkov za minulé roky. Všetky pohľadávky sú právne zabezpečené –
odstúpené na vymáhanie majetko-právnemu oddeleniu mestského úradu, ktoré
vykonáva opatrenia na zabezpečenie ich vymožiteľnosti. Z právnických osôb
medzi najväčších dlžníkov mesta patrili spoločnosti Semiba s.r.o., ZVL PD,
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VOSD s.r.o, Jednota SD, Gastrokomplex s.r.o., ParkReal a.s., Uni-Com a.s.,
Recall-Závodný, Megha s.r.o., HCS s.r.o., EBA s.r.o., Elkop s.r.o., Autocentrum
Rusch s.r.o., Kalinič s.r.o., z fyzických osôb Rusch Jozef, Belvončík Štefan, Anna
Mičíková, Pavol Prieboj a

Metód Sivák. Dlžníkov lokalizačného poplatku

/47.882 Sk/ nebolo možné zverejniť /nedovoľovala to výška dlžnej sumy/, avšak
predpoklad vymoženia týchto pohľadávok je malý, lebo dlžníci zanikli,
nachádzajú sa mimo územia SR, nie je možné zistiť ich sídlo. Pohľadávky na
poplatku z predaja alkoholu a tabakových výrobkov dosiahli výšku 2.257.970,80
Sk l 31.12.2001. Poplatok za psa predstavuje neuhradenú čiastku vo výške 15.931
Sk, poplatok za ubytovaciu kapacitu 93.362 a na poplatku z reklamy dlžná suma
predstavuje 14.725 Sk.
Inventarizáciou bol zistený majetok mesta vo výške 970.550.133,61 Sk,
z toho majetok mestského úradu a jeho zariadení vo výške 483.823.807,29 Sk,
majetok v prenájme Technických služieb s.r.o. vo výške 172.263.310,72 Sk,
majetok v prenájme TEHOSU s.r.o. vo výške 263.113.269,03 Sk a majetok
zverený do správy mestského kultúrneho strediska vo výške 51.349.746,57 Sk.

VÝSTAVBA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Investičná výstavba v meste závisela od finančných možností. V roku 2001 sa
podarilo dokončiť v IBV Beňovej Lehote kanalizáciu, vodovod a vodojem
Dodávateľom stavieb bola Hydroekol Dolný Kubín.
Na zimnom štadióne sa robili stavebno-montážne práce podľa projektovej
dokumentácie a rozhodnutia mesta. Bolo prevedené ukončenie vstupov, podbitie
tatranským

profilom,

náter

všetkých

okenných

výrobkov,

olištovanie,

oplechovanie, ukončenie zámkovej dlažby v interiéri zimného štadióna – okolo
plochy. Previedla sa rekonštrukcia osvetlenia, terénné úpravy, vonkajšie omietky
na vstupe do objektu. Stavebné práce vykonávali Technické služby, s.r.o. Dolný
Kubín s pracovníkmi verejno-prospešných prác.
Firma SPV Ružomberok vybudovala v Záskalí oporný múr na ul. Rybárskej. Pre
nedostatok finančných prostriedkov sa pri opornom múre nedokončilo zábradlie,
uvedenú stavebnú akciu zaradili do plánu na rok 2002.
Firma SROS, s.r.o. Dolný Kubín budovala na Malom Bysterci inžinierske siete
IBV. Vonkajší vodovod a kanalizácia boli dokončené, skolaudované a odovzdané
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Správcovi SeVaK Dolný Kubín, ktorý dostal vodoprávne povolenie. Vybudovali
sa aj rozvody NN a VO a firma pracovala na poslednej etape - SO komunikácii.
Technické služby mesta vybudovali komunikáciu pre IBV v lokalite Kuríny.
V rámci predĺženia ulíc TV IBV sa vybudoval chodník od cintorína na Bysterci a
preložka kábla na Banisku. Zemné práce zabezpečovali pracovníci VPP, ktorých
mesto zamestnávalo 55.
Firma Bučkuljak, s.r.o. ukončila plynofikáciu a vodovod na ul. M. Gaceka. Pred
dokončením bola preložka lesnej cesty Kubínska hoľa, ktorú budoval Urbár
Záskalie podľa projektu Lesostavu Liptovský Hrádok.
Po prerušení prác na 28 b.j. firma SROS Dolný Kubín odstúpila od realizácie,
mesto Dolný Kubín pristúpilo k výstavbe nájomných bytov na pôvodnom mieste,
kde bude 66 nájomných bytov. Zhotoviteľ stavby Akord, a. s. Námestovo
realizoval zemné práce, základy a betonáž podľa projektovej dokumentácie.
Spomenutá firma sa na základe verejnej súťaže stala zhotoviteľom všetkých
inžinierskych sieti pre 50 b.j. Brezovec. Práce sa mali ukončiť do 31.12.2001.
Konečná úprava komunikácie – pokládka asfaltového koberca sa plánovala
v budúcom roku.
Na ul. Ťatliakovej firma Invest, s.r.o. Oravská Jasenica dokončila prestavbu
a nadstavbu domu 1783/3-4 na 24 nájomných bytov.
16- triedna Základná škola Brezovec bola vybudovaná po dokončení ihriska,
oporných múroch, verejnom osvetlení a úprave vonkajších plôch a zeleni. Do
užívania boli odovzdané budovy Strednej zdravotnej školy po dobudovaní
spojovacích chodieb a jedálne a telocvičňa Obchodnej akadémie. Na Mokradi
pri Orave bol vybudovaný odpočinkový priestor s pieskoviskom, preliezačkami
a hojdačkami.
Občania Jelšavy mali záujem o výstavbu a napojenie sa na vybudovaný verejný
vodovod. Mesto zabezpečilo vyhotovenie projektovej dokumentácie a získanie
finančných prostriedkov zo Štátneho fondu životného prostredia.
Pracovníci MÚ zabezpečovali projetovú dokumentáciu na 2x66 bytový dom –
nájomný dom na Brezovci, návrh hygienických pásiem vodovod Kubínska hoľa,
Minimundus Gäcel a námestie v Dolnom Kubíne.
Medzi rozostavané stavby patril zimný štadión.
Mesto investovalo do údržby svojich budov a zariadení: požiarnych zbrojníc
v Záskalí, Mokradi a Kňažej, budovy okresného archívu, mestského výboru na
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Medzihradnom po požiari, mestského úradu, objektu na Hviezdoslavovom
námestí, zvonice na Bysterci, chate na Kubínskej holi, chate Pod kolieskom,
futbalového štadiónu. Oprava chodníkov sa uskutočnila na sídlisku Banisko,
Brezovec, ul. M. Hattalu, Nemocničnej, ul. Aleja Slobody, ul. Matúškovej,
v Beňovej Lehote a na ul. Hroboňovej položili zámkovú dlažbu. Previedli sa
vonkajšie nátery na kolonádnom moste a opravili detské ihriská na ul. Aleja
Slobody, Matúškovej a Bysterci. Mesto podporilo žiadosti o zatepľovanie bytov
a obytných domov. Postupne sa obmieňali autobusové zastávky a vykonávali
opravy tých, ktoré zničili vandali. Povodie Váhu vykonalo úpravu brehov
Beňolehotského potoka a odstránili dva havarijné prípady po povodni. Na ul.
Fučíkovej,

Beňolehotskej, Bysterci, Mokradi a Kňažej sa rozšírilo verejné

osvetlenie a jeho rekonštrukcia sa vykonala na obchvate. Rekonštruovalo sa aj
signalizačné zariadenie na križovatke pri všeobecnej zdravotnej poisťovni,
postupne sa menilo a dopĺňalo dopravné značenie.
V mestských parkoch a zeleni sa vysadilo 120 vzrastlých stromov, 300 kríkov
a ošetrili stromy na historickom cintoríne.
Pre ďalšiu výstavbu v meste sa poslanci zaoberali územnými plánmi
a urbanistickými štúdiami, lebo mesto Dolný Kubín v súčasnosti nemalo platnú
územno-plánovaciu dokumentáciu. Posledná územno-plánovacia dokumentácia na
úrovni sídelného útvaru pre Dolný Kubín z roku 1980 od autorov Ing. arch.
Kratochvíla a Ing. arch. Kružela nebola po roku 1990 prehodnotená ani
aktualizovaná. Vzhľadom k časovému odstupu, zásadným sociálno-ekonomickým
a legislatívnym zmenám sa ÚPN-SÚ Dolný Kubín stal pre usmerňovanie ďalšieho
rozvoja mesta nepoužiteľný.
ÚPN-Z Dolný Kubín Ožnica, ktorého obstarávateľom bol MUDr. Edward Zuk
sa týkal územia o rozlohe 6,6 ha ohraničenom zo západu cestou I/59, z juhu ul.
Nemocničnou, z východu komunikáciou Nemocničná – Hattalová a zo severu
Štrbičným

járkom.

ÚPN-Z

Ožnica

na

predmetnom

území

navrhoval

nízkopodlažnú individuálnu bytovú výstavbu, dve detské ihriská a športovú
vybavenoť pre rodinné domy.
Urbanistická štúdia ICHV Kubínska hoľa – Pikula, ktorej obstarávateľom
bol Jozef Ondruš z Dolného Kubína navrhovala výstavbu rekreačných chát na
predmetnom území, ktorého vlastníkom bol obstarávateľ. Na predmetnom území
v nadmorskej výške 652 až 698 metrov sa navrhoval areál 20 individuálnych
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rekreačných chát a ubytovacieho penziónu o kapacite 45 lôžok. Dopravne by sa
areál napojil na komunikáciu z Beňovej Lehoty.
ÚPN mesta Dolný Kubín riešil výstavbu vo voľných rozvojových plochách
medzi cestou I/59 a jasenovským potokom, medzi Baniskom a areálom
veterinárnej správy na južnom okraji mesta, voľné plochy medzi Baniskom
a Medzihradným, Dúbravu, územie východne od sídliska Brezovca, severne od
Štrbičného járku, lokalitu Ožnica a Predné hony, Roveň Pod Stráňou, Za Stráňou,
Nad Brehmi, Lániky, Hrab, Brodok, Krivé Hony, Kurienkový i Brodok, Za
Lipami, Makovo, lúky východne a západne od zastavaného územia v Beňovej
Lehote, Nad Oravou, Zemianske Lány, Údol, Čerťaž v Záskalí, na Mokradi voľná
plocha medzi plochami priemyslu a železničnou traťou, Kocmál, Močiarik, voľná
plocha medzi areálom SOU a obytnou zónou a lokalita pod vodojemom na
Kňažej. Uvedené lokality sa navrhovali na individuálnu i hromadnú bytovú
výstavbu, technickú vybavenosť, verejnoprospešné stavby pre školstvo,
telovýchovu, šport, kultúru, osvetu, zdravotníctvo, sociálnu starostlivosť,
samosprávu a štátnu správu. Plochy na Mokradi, Kňažej a Malom Bysterci sa
navrhovali na priemyselnú výrobu. Na rekreačné účely sa navrhovali plochy na
Kubínskej holi, Kuzmínove, Sŕňacom i medzi komunikáciou I/59 a Jasenovským
potokom, kde sa zisťovali zásoby a obsah termálnej vody.

Hlavným cieľom

územného plánu je zabezpečiť územné a technické podmienky pre ďalší rozvoj
mesta v etapách do roku 2005 a do roku 2015 pre cca 20 970 obyvateľov.
Na územný plán mesta nadväzovali tri významné projekty, o ktorých poslanci
rozhodovali: projekt o využití termálnej vody, projekt o výstavbe priemyselného
parku a projekt o výstavbe vodných diel na rieke Orave v Dolnom Kubíne.
Koncepciu „Využitie geotermálnej energie v meste Dolný Kubín„ predložil
poslancom na rokovanie RNDr. Juraj Franko. Na posúdenie možnosti získania
a využívania geotermálnej energie v meste Dolný Kubín boli vypracované dve
štúdie. Štúdia o možnosti výskytu a získania termálnej vody v meste Dolný Kubín
analyzovala hydrogeotermálne predpoklady predmetnej oblasti z hľadiska
možnosti realizácie geotermálneho vrtu a získania geotermálnej vody. Na základe
výsledkov tejto štúdie je zrejmé, že v tzv. dolnokubínskej štruktúre je možné
realizovať vrt hlboký 1700 m s rezervou do 2000 m. Vrt bude situovaný v doline
Jasenovského potoka medzi Dolným a Vyšným Kubínom. Predpokladá sa, že
vrtom sa zachytí voda s teplotou 40-45 stupňov C na povrchu s výdatnosťou 15-
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20 l/s s celkovou mineralizáciou okolo 1,5 g/l. Na základe týchto výsledkov bola
vypracovaná predbežná štúdia

využitia geotermálnej energie v meste Dolný

Kubín. Hodnotí možností využitia zdroja z hľadiska hydrogeotermálneho,
technicko-ekonomického a podrobne popisuje kroky a postupy pre úspešnú
implementáciu geotermálneho projektu.
Využívanie geotermálnej energie v Dolnom Kubíne je možné v celoročnom
rozsahu na prípravu teplej úžitkovej vody a zabezpečenie tepla pre vykurovaciu
sústavu pre Banisko a ďalších odberateľov, pre vybudovanie rekreačnorehabilitačného areálu a prípadné využitie v skleníkovom hospodártve.
Projekt Priemyselný park Orava /PPO/ je predpokladaným investičným
zámerom mesta Dolný Kubín a vyplýva z aktuálnej formy prípravy priemyselných
zón v jednotlivých regiónoch Slovenska za finančnej podpory Európskej únie.
Celá investičná akcia predpokladá minimálne 2 mil. euro. Podiel mestského úradu
v Dolnom Kubíne a spoluinvestorov na celkovej investícii je 25% a podiel fondov
PHARE je 75%. Cieľom projektu PPO je komerčne využiť pozemky intravilánu
mesta na vytvorenie priemyselnej zóny, podporiť podnikateľské aktivity, zvýšiť
zamestnanosť a zabezpečiť príjmové kapitoly rozpočtu MÚ Dolný Kubín. Projekt
je rozdelený do dvoch etáp. V prvej - predprojektovej etape išlo o zriadenie
pracovných skupín a manažmentu PPO, obsahové zameranie, výber najvhodnejšej
lokality, vypracovanie projektovej dokumentácie, finančno-investičnej analýzy,
územné rozhodnutie a marketingový projekt. V druhej etape išlo o realizáciu
projektu. Mestský úrad v spolupráci s externými konzultantmi navrhol tri zóny
a námety PPO:

1. zóna Mokraď – územie v susedstve bývalých ZVL

/priemyselná a spracovateľská činnosť/, 2. zóna Janošková ul.-Vyšný Kubín –
územie vedľa hlavnej cesty, predpoklad výskytu termálnych prameňov
/priemyselná, spracovateľská a energetická činnosť s využitím termálnych
prameňov/, 3. zóna Malý Bysterec – územie firmy Elkop /priemyselná
a spracovateľská činnosť/. Otvorené ostávali aj varianty v lokalite Gäceľ
a sídlisko Bysterec /pri rieke/ zamerané na turizmus.
Projekt vybudovania vodných diel na rieke Orave nie je nový. Už v 60.-70.
rokoch 20. storočia sa navrhovalo 11 vodných diel od Tvrdošína po Dolný Kubín.
Pre

nedostatok

finančných

prostriedkov

a neprekonateľné

legislatívne

a majetkovo-právne vzťahy sa projekt nerealizoval. Súčasný projekt vodných diel
od spoločnosti SEPIAF, a.s. Bratislava a ENERGIECONSULTING Heidelberg
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navrhuje v Dolnom Kubíne na rieke Orave stavby v dvoch lokalitách – v Záskalí
a na Bysterci.
Návrh vodného diela Záskalie /od lávky pre peších oproti SAD/ obsahoval
prietokovú /prelievanú/ hať o šírke 68 m s 2-3 Kaplanovými turbínami a ročnou
výronou16080 Mwhod. el. energie, hladinu vody regulovanú tak, aby zdvihnutie
bolo nulové na úrovni mosta v Mokradi, areál „divoká voda“ s parametrami pre
poriadanie špičkových medzinárodných podujatí, zlepšenie podmienok pre chov
rýb, skvalitnenie ekologického prostredia

okolia, podmienky pre všestranný

rozvoj lokality. Výstavba v rokoch 2002-2004 by si vyžiadala investičné náklady
cca 335 mil. Sk.
Návrh vodného diela Bysterec /spojnica súčasnej komunikácie cez sídlisko
a komunikácie na Gäceľ/ obsahoval premostenie cez Oravu a umožnenie ďalšieho
rozvoja mesta Dolný Kubín západným smerom, objekt pre tzv. juniorský kanál
„divokej vody“, rybochody, plážové úpravy pre rekreáciu a prístaviská pre
športovú a rekreačnú plavbu. Výstavba v rokoch 2002-2004 by si vyžiadala
investičné náklady cca 275 mil. Sk. Pri obidvoch vodných dielach sa návratnosť
investícií predpokladala cca 15 rokov.

PODNIKANIE, OBCHOD, SLUŽBY
Agentúra regionálneho rozvoja /ARR/ Sever so sídlom v Dolnom Kubíne
vznikla ako záujmové združenie právnických osôb, miest, obcí a podnikateľov.
V decembri roku 2000 bola zaregistrovaná na Ministerstve vnútra MV SR.
Prioritnou činnosťou agentúry je získavanie finančných prostriedkov z fondov
Európskej únie, ale aj z domácich zdrojov. Riaditeľom ARR je Ing. Vladimír
Pavelka, predsedom správnej rady primátor Dr. Ľubomír Bláha a manažérom
Roman Kuchár. AAR Sever participuje

aj na veľkom projekte zriadenia

priemyselného parku v Dolnom Kubíne, ktorý bol zaslaný do Bruselu. Ak EÚ
pridelí požadovaných 2,4 mil. euro, v Dolnom Kubíne sa vytvoria pracovné
príležitosti pre 600-1000 ľudí. V spolupráci s okresným úradom práce
zabezpečovala agentúra rekvalifikačné kurzy pre nezamestnaných občanov na
témy začínajúci podnikateľ, účtovníctvo, ovládanie práce s počítačom. Agentúra
poskytovala pomoc pri prezentácii podnikateľských projektov v zahraničí.
V pondelok 24. septembra sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie certifikátov
absolventom rekvalifikačného kurzu pre začínajúcich podnikateľov, ktorý
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organizovala regionálna rozvojová agentúra Sever. Odovzdávania certifikátov sa
zúčastnili lektorky kurzu zo žilinskej vzdelávacej organizácie Ratio educationis,
Dr. Jozef Bajčičák, riaditeľ úradu práce a za organizátorov Ing. Vladimír Pavelka,
riaditeľ RRA Sever. Účastníci kurzu dostali základné právne, ekonomické,
sociálne a psychologické zručnosti potrebné na vedenie vlastnej firmy.
Rekvalifikačného kurzu sa zúčastnilo 16 dlhodobo nezamestnaných občanov.
Nadácia PRO ORAVA podporujúca rozvoj regiónu, malé a stredné podnikanie
a rast zamestnanosti sa vo februári 2001 zamerala na kvalitu služieb v obchodnej
sieti, ktorá úzko súvisí i s rozvojom cestovného ruchu. Spracovaný projekt
v rámci programu EÚ Leonardo da Vinci – IMPROVE dostal zelenú
a podnikatelia v obchode a službách sa stretli v hoteli Park v Dolnom Kubíne na
štvordňovom školení manažérov. Ako školitelia boli pozvaní lektori inštitúcie
WRTC zo Severného Írska, zameranej na testovanie a certifikáciu veľko
a maloobchodov a školenie ich manažérov vo Veľkej Británii. Aj oravskí úspešní
absolventi získajú britský certifikát manažéra po absolvovaní kurzov, ktoré sú
naplánované do konca mája.
SEZ

a.s.

Dolný

Kubín

patrí

naďalej

k významným

výrobcom

elektroinštalačného materiálu a elektrických prístrojov nízkeho napätia na
Slovensku a naďalej si udržiava významný podiel na trhu Českej republiky. Pre
udržanie si existujúceho podielu na súčasných trhoch, resp. získanie nových trhov
je dnes už samozrejme zabezpečenie stálej kvality výrobkov. Stále častejšie sa
však súčasťou rozvíjania podnikateľských aktivít stáva princíp trvalo
udržateľného rozvoja t.j. princíp zosúladenia potrieb súčasnosti bez ohrozenia
možnosti budúcich generácií zabezpečiť si vlastné potreby. Vedenie SEZ a.s.
v Dolnom Kubíne si dlhodobo plne uvedomuje svoju zodpovednosť za vplyvy
výrobných procesov v SEZ a.s. na životné prostredie, a to produkciou odpadov,
vypúšťaním odpadových vôd ako aj znečisťovaním ovzdušia. Rozhodlo sa preto
tieto vplyvy na životné prostredie riadiť a vybudovať spolu so svojimi
zamestnancami systém environmentálneho manažérstva /EMS/ podľa požiadaviek
medzinárodnej normy ISO 14001. V environmentálnej politike prijatej vedením
a zamestnancami sa SEZ a. s. zaväzuje, že bude: 1. Rešpektovať príslušné
environmentálne zákony a predpisy SR. 2. Efektívne riadiť tvorbu a využitie
všetkých svojich odpadov. 3. Presadzovať environmentálne vhodné nakladanie so
svojimi výrobkami. 4. Efektívne využívať pri svojej činnosti energie, suroviny
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a ostatné prírodné zdroje. 5 Chrániť v pracovnom procese zdravie svojich
pracovníkov. 6. Neustále vylepšovať postupy a činnosti, ktoré majú dopad na
životné prostredie, s cieľom sústavne zlepšovať kvalitu pracovného a životného
prostredia spoločnosti. 7. Ovplyvňovať činnosť externých spoločností pôsobiacich
v areáli SEZ a. s. na zmluvnom základe s cieľom minimalizovať ich vplyv na
životné prostredie. Dôkazom plnenia uvedenej politiky je plynofikácia tepelného
hospodárstva, stále monitorovanie kvality vypúšťaných vôd, znižovanie produkcie
a triedenie komunálneho odpadu, ako aj ostatných, zvláštnych a nebezpečných
odpadov, znižovanie energetickej náročnosti a spotreby pitnej vody na jednotku
produkcie, náhrada nerecyklovateľných izolačných materiálov recyklovateľnými
termoplastami a pod. Uvedené kroky znamenajú jednak vylepšovanie pracovného
prostredia vlastných zamestnancov, ale sú aj príspevkom k ozdravovaniu
životného prostredia obyvateľov Dolného Kubína a jeho okolia. V uplynulom
roku SEZ a. s. investovala v oblasti životného prostredia 1,5 mil. Sk. Napriek
vynaloženým prostriedkom, ktoré súvisia s uvedenými

cieľmi vedenie

spoločnosti považuje za investíciu do vlastných zamestnancov, predovšetkým pre
zmenu prístupu k životnému prostrediu a zmenu správania sa aj v každodennom
živote pri nakladaní s odpadmi a látkami znečisťujúcimi vodu a ovzdušie.
Výsledkom prijatej podnikateľskej filozofie, ako aj jej realizácie v praxi bola
skutočnosť, že dňa 22. januára 2001 odovzdal vedeniu SEZ a. s. zástupca
certifikačnej spoločnosti SGS Slovakia Cerifikát systému EMS, potvrdzujúci
zhodu princípov riadenia spoločnosti s požiadavkami normy STN ISO 14001.
SEZ a.s. Dolný Kubín získala tento certifikát ako prvá na Orave.
Certifikačná spoločnosť SGS Slovakia s.r.o. zároveň rozhodla na základe
opakovaného certifikačného auditu systému riadenia kvality konaného v dňoch
22. a 23. januára 2001 o pridelení certifikátu ISO 9001 na systém riadenia kvality
na ďalšie tri roky. Potvrdzuje zabezpečovanie kvality výrobkov od ich návrhu,
cez nakupovanie materiálov, vlastné výrobné procesy, výstupnú kontrolu až po
expedíciu a je kontrolovaný aj zo strany štátneho dozoru, a to prostredníctvom
autorizovanej skúšobne EVPÚ Nová Dubnica ako aj orgánov SOI.
SEZ a. s. je zároveň držiteľom licencie na značku ESČ, ktorú udeľuje česká
autorizovaná skúšobňa EZÚ Praha a ktorá je známa ako symbol bezpečnosti
elektrotechnických výrobkov nielen v štátoch východnej Európy, ale aj v štátoch
Európskej únie.
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Dňa 21. marca sa konala prezentácia rozvojovej štúdie regiónu Orava za
účasti zástupcov miestnej štátnej správy, samosprávy, tretieho sektora, finančných
inštitúcií a fondov. Spracovateľ štúdie, tím M.E.S.A. 10 realizoval projekt
finančne podporený USA, ktorý mal slúžiť ako podklad pre rozhodovanie
o aktivitách smerujúcich k pozdvihnutiu hospodárskej úrovne Oravy. Za prioritné
oblasti pozdvihnutia regiónu označili tvorcovia rozvoj infraštruktúry, rozvoj
malého a stredného podnikania, cestovný ruch, priemysel a cezhraničnú
spoluprácu. Prílohou štúdie je aj prehľad možných zdrojov financovania
rozvojových projektov v jednotlivých oblastiach. Analýzu Centra ekonomických a
sociálnych analýz M.E.S.A.10 predstavil Oravcom Marek Jakoby.
Medzinárodná organizácia spotrebiteľských zväzov vyhlásila 15. marec za
Svetový deň práv spotrebiteľa. V našom meste neexistovala organizácia, ktorá by
chránila spotrebiteľa. Nespokojný zákazník sa síce mohol sťažovať na odbore
živnostenskom OÚ v Dolnom Kubíne, ale túto cestu občania nevyužívali, lebo
problémy neriešila. Členovia okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska
a Klubu dôchodcov preto založili novú organizáciu pod názvom Ochrana
spotrebiteľa Oravy. Dobrovoľná činnosť členov sa zameriavala na oboznámenie
verejnosti so základnými pravidlami pri nákupoch či využívaní služieb
a poskytovanie poradenstva prostredníctvom prednášok. Občania mohli bezplatne
využiť aj služby právnika.
Dolnokubínčania žiadali, aby v našom meste bol vybudovaný supermarket
Tesco, Billa alebo Metro, ktoré ponúkali tovar za najlacnejšie ceny a prospekty
týchto supermarketov nachádzali pravidelne Dolnokubínčania vo svojich
poštových schránkach. Lenže najbližšie supermarkety pre Oravcov boli v Martine,
Ružomberku alebo Banskej Bystrici. Mestský úrad ponúkal pre výstavbu
supermarketu pozemok o rozlohe 11560 m2 na Brezovci pri rímskokatolíckom
kostole. Záujem prejavila žilinská spoločnosť KST Intergroup, neskôr spoločnosť
od zmluvy odstúpila. Medzi ďalších záujemcov patrili obchodné spoločnosti
z Bratislavy a Liptovského Mikuláša, avšak v roku 2001 neuzavreli s mestom
Dolný Kubín zmluvy o kúpe 9-miliónového pozemku na Brezovci.
Od 1. februára na domácom trhu zdražel chlieb o 3% a od 1. marca o ďalších
9%. Pod nárast cien pekárskych výrobkov sa najväčšou mierou podpísal
prechodný nedostatok obilia a zvýšenie cien energií. Dominantné postavenie na
oravskom trhu majú dolnokubínske Pekárne a cukrárne Rusina. Ročne tu
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vyprodukujú okolo 33 miliónov rožkov a viac ako 2000 ton chleba. Na tieto
výrobky ročne spotrebujú asi 4000 ton múky. Na začiatku roku 2001 sa 1 tona
múky pohybovala okolo 7200 Sk, v marci sa cena múky zvýšila na 8200 Sk/1 t.
Dňa 22. septembra sa uskutočnil II. ročník súťaže o najchutnejší chlieb na
Orave, organizovanej Okresným osvetovým strediskom. V súťaži jednoznačne
zvíťazil goralský chlieb spoločnosti Pekárne a cukrárne Rusina s.r.o. v Dolnom
Kubíne. Pekárne Rusina sa stali opäť víťazom, pred rokom si prvenstvo odniesli
za výrobok gazdovský chlieb. Goralský chlieb vyrábali z ražných, ovsených
a celozrných múk klasickou technológiou a obohatený bol o minerály pri
zníženom obsahu soli. Chlieb sa vyznačoval bohatou charakteristickou vôňou
a z dôvodu vysokého obsahu vlákniny sa stal konzumným hitom.
V útorok 27. marca sa v priestoroch Slovenskej autobusovej dopravy /SAD/
v Dolnom Kubíne na Mokradi uskutočnilo slávnostné prestrihnutie pásky nového
pneuservisu, ktorý z pôvodného skladu uhlia vybudovala spoločnosť Pneuservis
Gregorec. Zabezpečoval komplexné služby nielen pre osobné automobily, ale aj
pre nákladné, kamióny a špeciálne vozidlá. Ing. Jozef Kendera, riaditeľ SAD
v DK hodnotil prevádzku len najlepšie, lebo priniesla novú špičkovú
technológiu. Otvorenie Pneuservisu ocenil aj Ing. Rudolf Valentíni, riaditeľ
spoločnosti NORD SLOVAKIA KAMION, známej ako NSC Dolný Kubín, lebo
takáto prevádzka pre kamióny doteraz v Dolnom Kubíne chýbala.
Dňa 7. mája otvorila firma REDIS s.r.o. /Ing. Peter Kubík/ novú predajňu
výpočtovej techniky v priestoroch bývalej Agrobanky v Dolnom Kubíne
v budove, kde sídlil aj CVČ Domček. Predajňa ponúkala široký sortiment
kancelárskej a výpočtovej techniky ako aj spotrebný materiál od známych
svetových výrobcov Canon, Panasonoc, Hewlett Packard a služby v oblasti
informačných technológií. Vykonávali inštaláciu a údržbu počítačových sietí
Microsoft, Novel, Linux. Poskytovali pripojenie do siete internetu atď.
Československá obchodná banka /ČSOB/

stavebnej sporiteľne otvorila

pobočku v Dolnom Kubíne v priestoroch Domčeka – CVČ na námesti.
Riaditeľom ČSOB v Dolnom Kubíne bol Ján Kšenzuľák. ČSOB stavebná
sporiteľňa ponúkala tri typy sporenia: Kredit, Variant a Profit.
V nedeľu 13. mája sa v priestoroch firmy I.M.P.-A., s.r.o. v Dolnom Kubíne
uskutočnil

Deň otvorených dverí. Počas celého dňa si mohli motoristi dať

bezplatne skontrolovať svoje motorové vozidlo, prípadne sa poradiť o svojich
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problémoch s odborníkmi. O zábavu najmenších sa postaral Jozef Nodžák
z Námestova, známy na Slovensku pod menom Majster N. Najočakávanejšou
atrakciou podujatia bolo predstavenie nového auta zo Škodovky Mladá Boleslav
– Fabie Sedan. Záujemcovia sa mohli previesť a firma I.M.P.-A. s.r.o. začala
v tento deň predaj automobilov Fabia –Sedan.
Novovytvorená spoločnosť ALPHANET s.r.o. v DK poskytovala služby
internetu, dodávku techniky v oblasti počítačových sietí a telekomunikačnej
techniky. Spoločnosť má vybudovanú vlastnú rádiovú sieť, pomocou ktorej
realizuje pripojenie do siete Internet. Výhodou takéhoto pripojenia je, že sa
realizuje mimo jednotnú telekomunikačnú sieť, takže pri používaní internetu
nedochádza k blokovaniu telefónnej linky a zákazníkovi odpadajú akékoľvek
poplatky za telefónne impulzy. Spoločnosť sa zaoberala aj nasadením
progresívneho operačného systému Linux.
Dňa 16. novembra bola v Dolnom Kubíne otvorená pobočka cestovnej
kancelárie FIFO, ktorá pôvodne vznikla v Piešťanoch v roku 1990. Poskytovala
širokú ponuku dovoleniek, množstvo služieb a zliav /napr. 50% držiteľom
preukazu ZŤP/, pobyt zdarma pre deti do 3 rokov, zľavy pre stálych zákazníkov
a pod. Zaujímavosťou je aj dovolenka na splátky, bezplatné poradenstvo v oblasti
cestovania, katalóg zdarma. Jedinečnosťou bola aj tzv. klubová dovolenka, ktorá
zabezpečí program pre deti či dospelých. Darčekom pre Oravcov bola autobusová
doprava zo železničnej stanice bez príplatku.
Dňa 27. novembra bola v Dolnom Kubíne na ulici M. R. Štefánika otvorená
nová predajňa ELLUX SVIETIDLÁ, ktorá je množstvom a rôznorodosťou
svietidiel jedinečná na Orave. Ponúkala bočné, stropné, kuchynské, detské,
kancelárske, priemyselné, stolové, stojanové, smerové, záhradné svietidlá a lustre
prestížnych značiek Prezent, Massive, Prisma, Raster, Livat, Rglo, Esto a iné.
Dňa 19. decembra 2001 sa v zasadačke mestského úradu v Dolnom Kubíne
stretli podnikatelia a majitelia cestovných kancelárií, reštaurácií, ubytovacích
zariadení, športovísk, predstavitelia mesta a Agentúry pre regionálny rozvoj
SEVER. Hlavným cieľom stretnutia bolo založenie ZDRUŽENIA PRE
CESTOVNÝ RUCH DOLNÁ ORAVA. Prestavitelia mesta informovali
o činnosti komisie pre cestovný ruch pri mestskom úrade, ktorá má rozpracované
projekty Areál zdravia, Plán turizmu, Dolný Kubín – mesto kultúry, Kubínska
hoľa. Primátor hovoril o problémoch prevádzkovania Turistickej informačnej
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kancelárie v meste, ktorá v súčasnosti v Dolnom Kubíne chýba a zároveň podporil
myšlienku vzniku Združenia. Potenciálni členovia združenia sa dohodli na
predbežných cieľoch: spoločný postup s mestom, propagácia, systém zliav,
prepojenosť subjektov cestovného ruchu, internetová stránka, TIK, prepojenie na
príspevkové organizácie /PHARE a pod./. Prítomní zvolili prípravný výbor.
Medzi nové podnikateľské subjekty v roku 2001 v našom meste patrili:
-

spoločnosť ORAVA-GARANT /Jozef Cengel/ s.r.o. Dolný Kubín so
zameraním na nákup a predaj, maloobchod, sprostredkovanie obchodu,
staviteľstvo jednoduchých stavieb, výkon inžinierskeho dozoru, stáčanie
prírodnej minerálnej vody a výrobu nealkoholických nápojov.

-

Atelier-H, s.r.o. /Ing. arch. Tatiana Hucíková, Ing. arch. Zuzana Abonyiová/
sa zaoberala sprostredkovaním obchodu a služieb, obchodnou činnosťou
v rámci voľných živností, návrhom a prípravou publikácii pre tlač,
vydavateľskou činnosťou, organizovaním výstav a spoločenských podujatí,
prevádzkovaním galérií a múzeí, návrhom reklamných nápisov a znakov.

-

Slovpov – Zbigniew Kogut /zástupkyňa - Mária Franeková/ podnikal ako
fyzická osoba v obchode a predával tovar aj formou predajných automatov.

-

Slovpol – Mariusz Koj /zástupkyňa - Mária Franeková/ podnikal ako
samostatná fyzická osoba v obchode i predaji tovarov formou automatov.

-

O.Z. I., spol. s.r.o. /Ing. Libuša Hládeková/ sa zaoberala

organizačným

zabezpečovaním seminárov, školení, výstav, kultúrnych a spoločenských
podujatí, maloobchodom, veľkoobchodom, sprostredkovateľskou činnosťou,
reklamnou a propagačnou činnosťou, kúpou a predajom nehnuteľností
a sprostredkovateľskou činnosťou v poisťovníctve.
-

PMB NÁRADIE, s.r.o. /Ing. Milan Bocko/ sa zaoberala výrobou strihacích
a lisovacích nástrojov, strojov, výrobou meracích a nastavovacích prístrojov,
zhotovovaním výrobkov z textilií, papiera, lepenky, konštrukčnou činnosťou,
poradenskou činnosťou v oblasti strojárenstva, programovaním, výskumom
a vývojom v oblasti technických vied, poskytovaním softwaru, predajom
výpočtovej techniky, poradenskými službami o elektronických zariadeniach,
výrobou videonahrávok, fotografickými službami, reklamnou činnosťou,
prenájmom

mechanizmov

pre

stavebníctvo,

poľnohospodárstvom,

strojárstvom, záhradníctvom, sprostredkovaním stavebných a opravárenských
prác, sprostredkovaním nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností.
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-

EKOZRUB,

s.r.o.

/Jozef

Fedor,

Ondrej

Fedor/

sa

zaoberala

sprostredkovaním obchodu, kúpou tovaru za účelom predaja iným,
sprostredkovaním

nákupu,

predaja

a prenájmu

nehnuteľností,

sprostredkovaním obchodu.
-

Optika OMEGA, spol. s.r.o. /MUDr. Metod Kulich, MUDr. Gizela
Kulichová, Ivona Babecová/, zaoberala sa očnou optikou, sprostredkovaním
obchodu s optickými pomôckami, obchodnou činnosťou v rámci voľných
živností – maloobchod, veľkoobchod. Novú predajňu Optiky otvorili na ul.
Radlinského vedľa hotela Severan.

-

ARVA, s.r.o. /Juraj Lukáč, Martin Ondruš, Ľubomír Viluda/ zaoberala sa
sprostredkovaním obchodu a služieb, výrobou a tlačou tlačovín, grafickými
návrhmi, vydavateľskou činnosťou –vydávaním periodickej a nepreriodickej
tlače, brožúr a kníh.
Podnikatelia uvítali novelu živnostenského zákona platnú od 1. septembra

2001, ktorá umožňovala podnikateľom pozastavenie výkonu živnostenského
oprávnenia na obdobie šiestich mesiacov. Čo sa týka odvodov do sociálnej
poisťovne, prerušenie považovali za ukončenie podnikania. To znamená,
podnikateľ

s rozhodnutím o prerušení živnosti si mohol podať odhlášku

z poistenia. Ak by chcel zostať aj naďalej poistený, môže byť dobrovoľným
platcom poistného. Rovnako ako sociálna poisťovňa vnímal pozastavenie živnosti
aj úrad práce.

NEZAMESTNANOSŤ
Štatistika nezamestnanosti v meste a okrese Dolný Kubín počas roka 2001 sa
menila nasledovne:
Dňa 1. januára 2001 bolo v našom meste 1925 nezamestnaných, čo
predstavovalo mieru nezamestnanosti 19,8%. Nezamestnaných absolventov bolo
281 a nezamestnaných občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou bolo 212.
Pre porovnanie v okrese Dolný Kubín bolo nezamestnaných 4349, čo
predstavovalo mieru nezamestnanosti 24,17 %.
Dňa 30. júna 2001 bolo v našom meste z celkového počtu 9694 ekonomicky
činných obyvateľov nezamestnaných 1842, z toho 967 mužov a 875 žien. Miera
nezamestnanosti predstavovala 19%. Pre porovnanie v okrese Dolný Kubín bolo
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k 30 .6.2001 z celkového počtu 17991 ekonomicky činných obyvateľov 3908
nezamestnaných. Miera nezamestnanosti predstavovala 21,72%.
Dňa 31. októbra 2001 bolo v okrese Dolný Kubín

3795 nezamestnaných

občanov, z toho 1782 žien. Miera nezamestnanosti predstavovala 21,09%.
Ku 31.12.2001 bolo v okrese Dolný Kubín 17.991 ekonomicky aktívnych
obyvateľov,

z čoho

bolo

4.275

evidovaných

nezamestnaných.

Miera

nezamestnanosti predstavovala 23,76%. K uvedenému dátumu v meste Dolný
Kubín bolo 9.694 ekonomicky aktívnych obyvateľov /53,88% z celkového počtu
obyvateľov mesta/ , evidovaných nezamestnaných bolo 1830, čo predstavovalo
mieru nezamestnanosti 18,87 %. Najväčšími zamestnávateľmi na pôde mesta sú
naďalej SEZ a.s. Dolný Kubín – 386 zamestnancov, Glacier Tribometal Slovakia
– 376 zamestnancov, Pekárne Rusina spol. s.r.o. –223 zamestnancov, Elkop spol.
s.r.o. – 206 zamestnancov. Národný úrad práce počas roka vytvoril 122
pracovných miest.
V tomto roku si Okresný úrad práce v Dolnom Kubíne pripomenul 10 rokov
svojho trvania. Vo funkcii riaditeľov sa vystriedali Miroslava Jezná, Vladimír
Pavelka, Jozef Maruniak a Jozef Bajčičák.

POĽNOHOSPODÁRI, ZÁHRADKÁRI, SPOLKY
Novinkou na úseku poľnohospodárstva bolo sčítanie fariem na Slovensku v
septembri 2001 po prvýkrát tak, ako sa to robí v krajinách EÚ každých 10 rokov.
V súlade s európskou metodológiou je za farmu považovaná každá domácnosť či
subjekt, spĺňajúci jedno z piatich kritérií – vlastníctvo najmenej 0,5 ha
obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy, minimálna výmera 1500 m2
intenzívnych plodín, 500 m2 alebo 300 koreňov viniča hroznorodého v súvislej
výsadbe. Farmárom je všaj aj ten, kto chová jeden kus hovädzieho dobytka, 2
ošípané, 4 ovce alebo kozy či 50 kusov hydiny. Minimálny limit 100 kusov je
stanovený v prípade kožušinových zvierat a králikov a medzi včelármi sú farmári
tí, ktorí majú viac ako 5 včelstiev.
Na živočíšnu výrobu, najmä na chov hovädzieho dobytka mal nepriaznivý
vplyv výskyt infekčnej choroby BSE, ľudovo zvanej choroba šialených kráv. Na
trhu ihneď poklesol dopyt po hovädzom mäse. Na Orave sa táto choroba zatiaľ
nevyskytla, ale vyskytla sa v iných regiónoch Slovenska a v Čechách. Na
stretnutiach Združenia miest a obcí Dolnej Oravy i na stránkach regionálnej tlače
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pravidelne informoval starostov o BSE štátny veterinár MVDr. Ján Uhrín. Štátny
veterinárny ústav v Dolnom Kubíne robil laboratórne rozbory na výskyt
infekčných chorôb dobytka pre celé Slovensko. Na Orave bolo 10 bitúnkov, ktoré
previedli 2799 porážok hovädzieho dobytka. Veterinári vyšetrili 728 husov
hovädzieho dobytka, nepotvrdil sa výskyt infekčnej choroby. Okrem toho Štátny
veterinárny

ústav

v Dolnom

Kubíne

vykonával

kontrolu

potravín

a potravinárskych výrobkov dovezených zo zahraničia. Za dva týždne v marci
vykonal 94 takýchto kontrol, dôsledkom ktorých bolo pozastavenie predaja 7
druhov výrobkov, prevažne paštét.
Po výskyte BSE v Čechách začiatkom júna štátny okresný hygienik v Dolnom
Kubíne nariadil vyradiť z predaja v distribučnej sieti všetky výrobky, vrátane
konzerv, vyrobené z tých orgánov hovädzieho dobytka, ktoré by mohli byť
zasiahnuté chorobou. Zároveň Štátny zdravotný ústav v Dolnom Kubíne začal
kontrolu v predajniach, bufetoch a reštauráciách o vyradení rizikových potravín.
Prvú februárovú nedeľu sa stretli priaznivci chovu čistokrvných zvierat
v Dolnom Kubíne a založili Základnú organizáciu Slovenského zväzu
chovateľov /ZO SZCH/, keďže dolnooravskí chovatelia boli doteraz združení pod
hlavičkou oblastného výboru v Trstenej. Jednou z úloh ZO SZCH je aj šľachtiť
čistokrvné zvieratá, ktoré sú tetované, obrúčkované, alebo inak značkované. Tie
sa následne vystavujú na výstavách, bonitáciách a prehliadkach, organizovaných
jednotlivými organizačnými štruktúrami SZCH. Za predsedu SZCH v Dolnom
Kubíne bol zvolený Pavol Kasan a tajomníkom sa stal Jozef Hrabal. ZO SZCH
bola otvorená pre všetkých záujemcov o chov čistokrvných zvierat.
Významnou hospodárskou organizáciou bol Slovenský rybársky zväz. MO
SRZ v Dolnom Kubíne mala 574 dospelých členov, 81 z radov mládeže a 161
detí. Záujem o rybárstvo v Dolnom Kubíne narastá, v roku 2001 zväz prijal 34
nových členov. Organizácia sprísnila kritériá pre vstup nových uchádzačov.
Dolnokubínski rybári venovali pozornosť zarybňovaniu vlastných revírov. V roku
2001 bolo do mimopstruhových i pstruhových revírov vysadených celkom 82 130
kusov rýb v hodnote takmer pol milióna Sk. Aj úlovky boli pomerne vysoké,
rybári ulovili 12191 kusov rýb o hmotnosti 10 073 kg. Najpočetnejšie úlovky boli
u nasledovných druhov: mrena – 3060 ks, jalec – 2530 ks, kapor – 1308 ks,
podustva – 427 ks, pstruh potočný – 321 ks, lipeň – 302 ks, šťuka – 262 ks, ostriež
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– 161 ks, pstruh dúhový – 138 ks, pleskáč – 76, lieň – 74, karas – 72, nosáľ – 42,
ale chytili aj hlavátku, zubáča, amura, sivoňa.
Rybári sa zamerali aj na brigádnicku činnosť. Odpracovali 4260 hodín pri čistení,
úprave a zarybňovaní revírov a pri ochrane revírov. V športovej činnosti
dosahovali dlhodobo dobré výsledky. V roku 2001 v I. lige lovu rýb udicou –
mucha sa umiestnilo B družstvo mužov na 3. mieste, áčko skončilo štvrté, céčko
vyhralo divíznu súťaž a postúpilo do II. ligy. Pretekár Miroslav Žúbor bol
vybraný do reprezentácie Slovenska na Majstrovstvá sveta v LRU – mucha vo
francúzskom La Brase. Na členských schôdzach dolnokubínski rybári
pripomienkovali novoprijatý zákon o rybárstve, čistote vôd, okolia rybárskych
revírov a plánovanú výstavbu malých vodných elektrárni na rieke Orave.
Každoročná jarná /v apríli/ a jesenná /v októbri/ vakcinácia proti besnote sa
v tomto roku uskutočnila v chotári mesta Dolný Kubín leteckým zhadzovaním
vakcín. Začiatkom februára 2001 bola v katastrálnom území Záskalie zastrelená
líška, u ktorej sa po laboratórnom veterinárnom vyšetrení potvrdila besnota.
Z tohto dôvodu Regionálna veterinárna správa v Dolnom Kubíne nariadila v tejto
lokalite mimoriadne veterinárne opatrenia. Medzi ne patrilo utratenie všetkých
mačiek a psov nakazených a podozrivých z nákazy, zákaz ich voľného
pobehovania po uliciach, zaočkovanie mačiek a psov proti besnote a v prípade
poranenia človeka mačkou alebo psom ihneď vyhľadať lekára.
Na lúkach pod Trninami sa už desať rokov pásli ovce farmára Ing. Páltika
a Dolnokubínčania s obľubou chodievali na salaš kupovať sladkú alebo kyslú
žinticu a čerstvý ovčí syr. V tomto roku zavítala na salaš nevítaná návšteva –
medveď, ktorý roztrhal dve ovečky.
Záhradkári si pochvaľovali úrodu kapustovín, úroda zemiakov bola slabšia.
U zemiakov sa potvrdilo porekadlo o úrodných a neúrodných rokoch. Zemiakové
porasty poškodili prudké dažde v júli. Vysoká, nadmerná vlhkosť

spôsobila

ideálne podmienky pre šírenie plesne zemiakovej. Mnohé porasty napadla pleseň
zemiaková aj z toho dôvodu, že záhradkári zanedbali postrekovanie proti plesni.
Na poliach v lokalitách Beňová Lehota a Malý Bysterec sa vyskytlo háďatko
zemiakové a rakovina zemiaková. Pre studený a daždivý júl sa nedarilo uhorkám
a paradajkám, postihli ich plesne.
Úroda jabĺk v tomto roku bola slabšia, napriek tomu sa v mestskom kultúrnom
stredisku v Dolnom Kubíne konala dňa 12. októbra celooravská výstava jabĺk,
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na ktorú bolo dodaných od pestovateľov 158 exponátov. Výstava bola spojená aj
s ocenením najkrajších exponátov. Vyhralo jablko Bohémia vypestované
v Nižnej, na druhom mieste jablko Šampión a na treťom Kanadská obria
z Trstenej. Po skončení výstavy jablká dostali deti materských škôl.
Poľnohospodárske družstvá znižovali výmeru pestovania zemiakov, lebo ani
začiatkom februára nebolo možné odpredať skladované zemiaky do obchodnej
siete ani za výrobné ceny. V obchodnej sieti sa síce zemiaky predávajú
spotrebiteľovi priemerne za 8-9 Sk/1 kg, veľkoobchody však ponúkali
pestovateľom najviac 4,40 Sk/1 kg, ale výroba 1 kg zemiakov vyšla
poľnohospodárov na 5,50 Sk. Takto by vznikla poľnohospodárom strata už na
začiatku hospodárskeho roka. Poľnohospodári uvažovali o skŕmení zemiakov
a dúfali, že sa zvýši dojivosť, ktorá im aspoň čiastočne vynahradí zisk z predaja,
alebo aspoň pokryje doteraz vynaložené náklady.
Úrodu obilia mali poľnohospodárske družstvá lepšiu v tomto roku ako
v minuloročnom suchom roku. Priemerný výnos obilnín je 2,8 t/ha, v minulom
roku to bolo 2,2 t/ha. Výrazne lepšia úroda bola u pšenice - 3,1 t/ha, v minulom
roku 2,1 t/ha. Jačmeňa sa urodilo 2,5 t/ha, raže 2,6 t/ha a ostatných obilnín 2,7
t/ha. Napriek tomu boli v roku 2001 krmné fondy PD naplnené len na štrvrtinu,
zvyšok budú podniky nútené doviesť.
Podľa podnikateľských zámerov poľnohospodárskych podnikov a súkromne
hospodáriacich roľníkov v celom oravskom regióne, predložených Regionálnemu
odboru Ministerstva poľnohospodárstva v Dolnom Kubíne dosiahli požiadavky
na štátne dotácie v roku 2001 pre všetky druhy a formy poľnohospodárskych
aktivít sumu 305 mil. Sk. Po prehodnotení a zosúladení požadovaného balíka
financií s možnosťami Ministerstva poľnohospodárstva na tento rok boli zatiaľ pre
Oravu akceptované dotačné nároky do výšky 262 mil. Sk. Štátna dotačná
poľnohospodárska politika sa pritvrdila.
Rok 2001 bol dobrý a bohatý na huby. Lesy ponúkali nielen hojnosť húb, ale aj
nebývalú druhovú pestrosť. Tak sa stalo, že do košíka sa sem-tam, najmä
u sviatočných hubárov, zaplietla huba, ktorá nemá na tanieri čo hľadať. Ľudia si
poplietli muchotrávku tigrovitú s bedlou jedlou. Len počas júla 2001
v dolnokubínskej nemocnici pomáhali 12 ľuďom, ktorí sa otrávili hubami.
Rekordný hríb sezóny sa podarilo nájsť pani Danke Zelinovej z Dolného Kubína
dňa 29. júla , vážil 1,25 kg.
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ŠKOLSTVO
V Dolnom Kubíne bolo 11 predškolských zariadení, 6 základných škôl, z toho 5
štátnych a 1 cirkevná, 2 základné umelecké školy, 1 Centrum voľného času detí
a mládeže – Domček s celookresnou pôsobnosťou pri organizovaní vedomostných
a športových súťaží a olympiád a 1 pedagogicko-psychologická poradňa
s celookresnou pôsobnosťou. V roku 2001 bolo v meste 419 deviatakov a 325
prváčikov. 11 materských škôl bolo využitých na 90%.
Základné školy v meste boli zapojené do rôznych projektov a programov, mali
množstvo záujmových útvarov a nepovinných predmetov, ktoré prispievali
k skvalitňovaniu vyučovacieho procesu. ZŠ Kňažia bola zapojená do projektov
Zdravá škola, Modré z neba, Škola s rozšírenou športovou prípravou. Na škole
boli nasledovné záujmové útvary: nemecký jazyk, Mladý záchranár CO, dva
prírodovedné, náboženská výchova, Mladý rybár začiatočník a pokročilý,
fyzikálne cvičenia,

krúžok

tanečný,

folklórny,

výtvarný a žurnalistický.

Z nepovinných predmetov sa vyučovali náboženská výchova, starostlivosť
o zdravie, anglický jazyk, nemecký jazyk, cvičenia z matematiky, fyziky, jogy,
jazyka slovenského a konverzácia nemeckého jazyka. Škola vydávala dva
časopisy pod názvom AHOJ a BONZÁK. Žiaci počas roka nazbierali 700,7 kg
papiera, 69 kg pomarančovej kôry a 37 kg šípok.
ZŠ Kňažia mala 20 tried, 26 pedagogicko-výchovných pracovníkov, 7
prevádzkových pracovníkov, 396 žiakov a 1 školskú družinu navštevovalo 25
žiakov.
ZŠ M. Kukučína bola zapojená do projektov: Škola dokorán, Zdravá škola,
Unfovek – september 2001, Škola s rozšírenou športovou prípravou /ľahká
atletika, bežecké lyžovanie, volejbal, ľadový hokej, plávanie/, Modré z neba, Živá
príroda, PIRLS – pilotné testovanie čít. s poroz. – medzinárodný projekt.
Záujmové útvary na škole boli nasledovné: spevácky, šikovných rúk, nemecký
jazyk /NJ/, anglický jazyk /AJ/, divadelný súbor Kukučín, hudobný súbor, krúžok
starostlivosť o zdravie, Mladí zdravotníci. Z nepovinných predmetov sa vyučovali
náboženská výchova, starostlivosť o zdravie, AJ, NJ, cvičenia z matematiky,
fyziky, jógy a slovenského jazyka, ZUČ, konverzácia nemeckého jazyka. Škola
vydávala časopis KOHÚTIK. V rámci verejno-prospešnej a charitatívnej činnosti
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čistili studničky, zapájali sa do akcie „detský čin roka“, kultúrnych programov
v meste a rodičom pripravili akadémiu pod názvom „Ruka v ruke“.
ZŠ M. Kukučína mala 40 tried, 1080 žiakov, 71 pedagogicko-výchovných
pracovníkov, 11 prevádzkových pracovníkov a 12 školských družín navštevovalo
281 žiakov. V roku 2001 uplynulo 20 rokov od vzniku prvých športových tried na
ZŠ M. Kukučína.
ZŠ J. Matúšku bola zapojená do projektov: Realizovanie strategického zámeru
rozvoja osobnosti žiaka, rozšírené vyučovanie cudzích jazykov od 3. ročníka,
Infovek – september 2001, Zavádzanie alternatívnych prvkov Waldorf. pedag.,
Montessori, Škola dokorán, Zdravá škola, Zameranie na edukáciu detí so
špeciálnymi problémami, Dobrovoľnícky program. Na škole boli nasledovné
záujmové útvary: bábkový, NJ, formované kreslenie. Z nepovinných predmetov
sa vyučovali náboženská výchova, cvičenia z nemeckého jazyka, slovenského
jazyka, matematiky, pohybová príprava, umelecká činnosť, konverzácia NJ. Žiaci
sa zapájali do kultúrnych programov v meste, predávali pohľadnice UNICEF,
zbierali papier a pomarančovú kôru, pre rodičov pripravili školskú akadémiu.
ZŠ J. Matúšku mala 26 tried, 683 žiakov, 40 pedagogicko-výchovných
pracovníkov, 15 prevádzkových pracovníkov a 7 školských družín navštevovalo
157 žiakov.
1.

ZŠ Nemocničná bola zapojená do projektov: Ciele zamerané na rozvoj

osobnosti žiaka, Trieda so špeciálnymi potrebami – zameranie na poruchy učenia,
Zdravá

škola.

Záujmové

a z nepovinných

predmetov

útvary
sa

ZŠ

nemala

vyučovali

v tomto

náboženská

školskom
výchova,

roku

LEGO,

pestovateľské práce, vedenie domácnosti, záujmové útvary – tanečný, športové
hry, výtvarné spracovanie materiálu, práca s počítačom, cvičenia zo slovenského
a ruského jazyka. Žiaci počas roka nazbierali 47,3 kg šípok, 14533 kg papiera,
244,3 kg pomarančovej kôry, 4,5 kg alchemilky, podieľali sa na úprave areálu
školy a športovísk.
ZŠ Nemocničná mala 19 tried, 413 žiakov, 33 pedagogicko-výchovných
pracovníkov, 13 prevádzkových pracovníkov a 7 školských družín navštevovalo
136 žiakov. Už štyri roky má ZŠ Nemocničná zriadenú jednu špeciálnu triedu pre
deti s poruchami učenia. Žiaci sa tu pod dohľadom špeciálneho pedagóga učili
pomalším tempom. Odbor školstva OÚ V Dolnom Kubíne vytvoril projekt
vybudovania Detského integračného centra na ZŠ Nemocničnej pre vyučovanie
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detí s poruchami učenia. V Dolnom Kubíne bolo evidovaných 35 zdravotne
postihnutých detí, z ktorých však len 19 navštevovalo základné školy. Problémy
s učením malo 241 žiakov a až 67 deťom bola o jeden rok odložená školská
dochádzka. Detské integračné centrum ako odborné zariadenie malo poskytovať
poradenský servis, konzultačnú činnosť a odborno-metodickú pomoc rodinám
i pedagógom. Centrum by malo prispievať aj k formovaniu zmeny postojov
zdravej populácie ku zdravotne postihnutým občanom. Služby centra by malo
zabezpečovať 10 pracovníkov, z toho 5 špeciálnych pedagógov.
2. ZŠ ul. Hattalu bola zapojená do projektov: edukácia mladého človeka
v príjemnom prostredí, pokojnej atmosfére, dobrá spolupráca s rodičmi,
upevňovanie medziľudských vzťahov, slovné hodnotenie na I. a II. stupni,
LEGO, Cesta k emocionálnej zrelosti, PEER program. Záujmové útvary na
škole boli nasledovné: AJ, NJ, šikovné ruky, literárno-dramatický, Mladí
tvorcovia, Mladí knihovníci, dejepisný. Z nepovinných predmetov sa
vyučovali náboženská výchova, starostlivosť o zdravie, zábavná matematika,
umelecká činnosť, Eko výchova, konverzácia z nemeckého a anglického
jazyka, cvičenia z chémie, fyziky, matematiky a slovenského jazyka. Žiaci
počas roka nazbierali 12200 kg papiera a 144 kg pomarančovej kôry.
ZŠ Hattalova mala 18 tried, 383 žiakov, 27 pedagogicko-výchovných
pracovníkov, 5 prevádzkových pracovníkov a 4 školské družiny navštevovalo 110
žiakov.
CZŠ A. Radlinského bola zapojená do projektov: Slovné hodnotenie, Zameranie:
výchova v duchu kresťanských hodnôt k naplneniu cieľov katolíckej školy,
Program: duchovná a odborná formácia učiteľov, Cieľ: prechod školy ako
inštitúcie ku škole ako komunite, Projektové vyučovanie, pesničková súťaž
Hviezdička, zameranie na deti so špeciálnymi potrebami. Záujmové útvary boli
nasledovné:

prírodovedný,

zdravotnícky,

matematický,

chemický,

práca

s počítačom, divadelný, bežecké lyžovanie, basketbal, biblický, francúzsky jazyk,
nemecký jazyk /2/, anglický jazyk /2/, Hviezdička, čitateľský, LEGO.
Z nepovinných predmetov sa vyučovali AJ, NJ, práca s počítačom, pohybová
príprava, umelecká činnosť, flauta, cvičenia zo slovenského jazyka. Škola
vydávala časopis SRDIEČKO. Žiaci počas roka nazbierali 4501 kg papiera, 104
kg pomarančovej kôry, 9,7 kg liečivých rastlín, navštevovali starých, chorých
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a opustených ľudí, starali sa o úpravu okolia školy, vystupovali na kultúrnych
podujatia v meste a divadelný súbor nacvičil predstavenie Červená čiapočka.
CZŠ A. Radlinského mala 19 tried, 443 žiakov, 33 pedagogicko-výchovných
pracovníkov, 16 prevádzkových pracovníkov a 4 školské družiny navštevovalo 88
žiakov.
ZUŠ I. Ballu mala hudobný odbor /304 žiakov/, výtvarný odbor /260 žiakov/,
tanečný odbor /78 žiakov/ a bola zapojená do programov: Festival Ivana Ballu –
6. ročník medzinárodnej súťaže, Zameranie – úspešnosť a prezentácia verejnosti,
koncert Jitky Hrčkovej a jej hostí, koncerty v Rumunsku a Bulharsku, výstava
amatérskych výtvarníkov INŠPIRÁCIE 2000.
ZUŠ P.M.Bohúňa mala hudobný odbor /328 žiakov/, výtvarný odbor /265
žiakov/ a tanečný odbor /39 žiakov/ a bola zameraná do programov: Bohúňova
paleta – medzinárodná súťaž , Čírenie talentov – medzinárodná súťaž, Zameranie:
vyhľadávanie talentov pre štúdium, zvyšovanie úrovne vyučovania v jednotlivých
odboroch, zavádzanie najnovších poznatkov v oblasti hudobnej pedagogiky do
vyučovacieho

procesu,

vytváranie

podmienok

pre

štúdium

mimoriadne

talentovaných detí, husľová dieľňa, klavírna dieľňa.
Žiaci dolnokubínskych základných škôl sa zúčastňovali vedomostných súťaží,
olympiád, súťaží zručnosti a tvorivosti, medzi ktoré patrili: Hviezdoslavov Kubín,
olympiáda slovenského jazyka, anglického, nemeckého, fyziky, chémie, biológie,
matematiky, geológie, Rozprávkové vretienko, Poznaj rodný kraj, Čo vieš
o AIDS, Slovenský slávik, Pytagoriáda, Poznaj a chráň, rastliny a zvieratká, Ukáž,
čo vieš, Lego-šampión. V týchto súťažiach žiaci ZŠ M. Kukučína získali 17
prvých umiestnení v okresnom kole, 1 v krajskom kole a 1 v celoslovenskom
kole, žiaci ZŠ J. Matúšku získali 19 umiestnení v okresnom kole, 1 v krajskom
kole a 1 v celoslovenskom kole, žiaci CZŠ Radlinského získali 15 umiestnení
v okresnom kole, 1 v krajskom kole a 1 v celoslovenskom kole, žiaci ZŠ
Nemocničnej získali 7 umiestnení v okresnom kole, žiaci ZŠ Hattalovej získali
20 umiestnení v okresnom kole a 1 v krajskom kole. Žiaci ZUŠ I. Ballu získali 1
umiestnenie na festivale I. Ballu, 1 v gitarovej súťaži v Bojniciach, 1 umiestnenie
na Senickom kľúčiku, 5 ocenení na Bienále grafiky Poľsko, 11 ocenení na Open
dors v Rumunsku, 4 ocenenia na Prírodnom svete Litva, 6 ocenení na Bohúňovej
palete, 1 cenu na Bienále Fantázie Martin, 2 ceny na Žitnoostrovských pastelkách,
2 tretie miesta na súťaži Polícia očami detí a súbor Blšky sa umiestnil na 1. mieste
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v okresnej súťaži moderných tancov. ZUŠ P.M.Bohúňa získali 3 umiestnenia na
festivale I. Ballu, 1 ocenenie v husľovej dieľni Žilina, 3 umiestnenia v krajskej
akordeónovej súťaži Martin, 11 ocenení na výtvarnej súťaži Lidice 2001, 9
ocenení na Bienále grafiky Toruň Poľsko, 11 ocenení na výtvarných alternatívach
v Považskej Bystrici a jedno 1. miesto vo výtvarnej súťaži Polícia očami detí.
Gabriela Šimurdová, absolventka dolnokubínskej základnej umeleckej školy,
tvrdí, že ZUŠ v DK

je na veľmi vysokej úrovni. Dôkazom toho je uplatnenie

absolventov dolnokubínskych ZUŠ. Práve tu u pani učiteľky Marty Mikšíkovej
získala základy hry na husle. Dnes pôsobí ako pedagóg na jednej z bratislavských
ZUŠ. Zároveň zastáva funkciu koncertného majstra komorného orchestra
Technik, pôsobiaceho pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, ladí
orchester a hrá sólo.
Vzdelávanie na základných školách prebiehalo v zmysle platných učebných
osnov. Časovo-tematické plány boli splnené. Inovatívne technológie a nové
metodické postupy si postupne získavajú pevné miesto v edukačnom procese.
Školy využívajú pri tvorbe rozvrhov možnosť variability učebných plánov
a možnosť výberu voliteľných predmetov. Edukačný proces bol dobré hodnotený
aj štátnou inšpekciou. Svoje miesto na školách našli aj rôzne humanizačné trendy
„snaha o vtiahnutie“ rodičov do života školy, slovné hodnotenie, participácia
žiakov na riadení školy /detské parlamenty/, ako motivačný prvok sa hodne
využíva pochvala za výkon žiaka za dobrú prácu. Talentovaní žiaci sa
prezentovali vo vedomostných súťažiach a olympiádach, športovo a umelecky
nadaní mohli svoj talent uplatniť v rôznych súťažiach zručnosti, vytrvalosti
a tvorivosti. Pre deti so špecifickými potrebami byli vytvorené podmienky pre
vzdelávanie v špeciálnej triede /1. ZŠ Nemocničná/, ďalším bolo umožnené
individuálne vzdelávanie, alebo vzdelávanie podľa upravených učebných plánov.
Z celkového počtu 3394 žiakov dolnokubínskych základných škôl neprospelo 56.
Riaditelia ZŠ kladne hodnotia činnosť metodických orgánov na školách. Považujú
ich za funkčný prvok v systéme riadenia a za svoj významný poradný orgán. Na
väčšine škôl sú predmetové komisie veľmi aktívne, ich ciele a úlohy boli veľmi
konkrétne, zameriavali sa na metodickú pomoc, ďalšie vzdelávanie, výmenu
skúseností, na prípravu žiakov na vedomostné súťaže a olympiády, na
presadzovanie nových technológií do vyučovania, podieľali sa aj na evalvačnom
procese školy.
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Správanie žiakov je poznačené spoločenskou klímou. Negatívne javy
spoločnosti – nezamestnanosť, drogy, zvýšenie kriminality, prejavy rasizmu,
násilia, nevhodné programy v médiách, nevhodná literatúra, zhoršenie sociálnych
podmienok rodín, alebo naopak nadštandardné podmienky, nedostatok času zo
strany rodičov o výchovu svojich detí sa odráža aj v postojoch detí. Školy
signalizujú zvýšené prejavy agresivity nielen voči spolužiakom, ale aj
vyučujúcim, objavuje sa šikanovanie, návštevy reštaurácií a pohostinstiev, nočné
zábavy, ktoré rodičia tolerujú, sledovanie nevhodných a neskorých filmov
v televízii, drobné krádeže a podobne. Veľké rezervy sa javia v spolupráci
s rodičmi týchto detí, pretože majú tendenciu bagatelizovať nevhodné správanie
svojich detí, v niektorých prípadoch ho schvaľujú. V tomto smere školy úzko
spolupracujú s odborom sociálnych vecí a rodiny OÚ, s políciou i okresnou
prokuratúrou, výrazná je aj pomoc Pedagogicko-psychologickej

poradne. Aj

napriek dobrej spolupráci s uvedenými imnštitúciami, negatívne javy sa veľmi
ťažko a zdĺhavo odstraňujú a problémy hromadia. Pri hodnotení správania sa
školy nezameriavajú len na prejavy negativizmu, ale vyzdvihujú sa aj pozitívne
činy a skutky, pochvaly sú prezentované verejne.
Z celkového počtu 3394 žiakov malo zníženú známku z chovania 71 žiakov.
Medzi najčastejšie dôvody znížených známok patrilo záškoláctvo a s tým spojené
neospravedlnené hodiny, časté a opakované porušovanie školského poriadku,
podvody, drzé agresívne správanie, ohrozovanie spolužiakov, fajčenie, prejavy
šikanovania, ničenie školského a verejného majetku.
Riadiaci pedagogickí pracovníci sa zameriavali na evalvačnú činnosť, v rámci
ktorej prevádzali kontrolu výchovno-vzdelávacieho procesu formou hospitácií
a poskytovali metodickú pomoc začínajúcim učiteľom. Na každej ZŠ v Dolnom
Kubíne pracovali niektorí učitelia ako výchovní poradcovia. Zameriavali sa na
poradenstvo

v oblasti

profesijnej

orientácie,

na

monitoring

výchovno-

vzdelávacích ťažkostí, na pomoc pri riešení edukačných problémov, na
sprostredkovanie psychologických vyšetrení žiakov, na poskytovanie priamej
metodickej a konzultačnej pomoci triednym učiteľom, na poradenskú činnosť
smerom k rodičom, k žiakom. Nakoľko na školách nepôsobia špeciálni
pedagógovia, ani psychológovia, výchovní poradcovia riešia často problémy aj
z okruhu ich pracovnej náplne. Pri riešení odborných otázok úzko spolupracujú
s pedagogicko-psychologickou

poradňou,

sociálnou

kurátorkou,

políciou
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a ďalšími inštitúciami. Výchovných poradcov odborne a metodicky usmerňovala
pedagogicko-psychologická poradňa so sekciou výchovného poradenstva, ktoré
organizovali pre nich aj vzdelávacie aktivity v rámci priebežného vzdelávanie.
Rozmiestnenie 15-ročného dorastu ukazuje tabuľka:
Škola
ZŠ Kňažia
ZŠ M.Kukuč.
ZŠ Matúšku
1. ZŠ Nem.
2. ZŠ Hattalu
CZŠ A. Radl.

počet
žiakov
62
116
85
37
43
73

Gymnázium
9
40
32
10
8
25

SOŠ

SOU 4-ročné SOU 3-ročné

25
40
31
13
26
21

14
18
4
4
2
9

14
18
18
10
7
18

Činnosť na úseku prevencie sociálno-patologických javov zabezpečovali
koordinátori protidrogovej prevencie, ktorí boli ustanovení na každej škole. Ich
metodické a odborné usmerňovanie a ďalšie vzdelávanie zabezpečovalo CaPP pri
pedagogicko-psychologickej poradni /PPP/. V práci sa zameriavali na rozvoj
osobnosti žiaka, medziľudských vzťahov, spoznávanie samého seba, na rozvoj
zručností potrebných pre život. V 7. a 8. ročníku realizovali projekt „Cesta
k emocionálnej zrelosti“ /1. ZŠ Nemocničná/, aktívne sa podieľali na PEER
programe. Plán prevencie bol orientovaný aj na rozvoj záujmov detí a ich
zapájanie do mimoškolských činností. Účasťou na rôznych aktivitách, výstavách,
exkurziách sa viedli deti k zmysluplnému využívaniu voľného času ako prevencie
proti delikvencii a detskej kriminalite. Koordinátori poskytovali aj konzultačnoporadenskú pomoc smerom k žiakom, kolegom i rodičom. Do protidrogovej
prevencie sa zapojili aj ostatní učitelia. Na hodinách etickej a občianskej výchovy,
prírodovedy, prírodopisu,

triednických hodinách prebiehali besedy na tému

Drogy, Sebaúcta a úcta k človeku. Z ďalších akcií treba spomenúť besedy
organizované v spolupráci s Centrom podpory zdravia, PPP, políciou a sociálnou
kurátorkou. V spolupráci s PPP sa realizovali na školách rôzne zážitkové aktivity.
Najaktívnejšie v tejto oblasti sa javili 1. ZŠ Nemocničná a ZŠ M. Kukučína.
Veľká pozornosť na školách sa venovala aj problematike výchovy
k manželstvu a rodičovstvu /VMR/. Plán práce VMR bol súčasťou plánu práce
školy a jednotlivé témy zakomponované do plánov predmetov etická a občianska
výchova, prírodopis, literárna výchova, prvouka, čítanie, výtvarná a pracovná
výchova. Stanovené ciele v tejto oblasti boli splnené.
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V environmentálnej výchove sa hlavné ciele zamerali na rozvoj osobnosti
dieťaťa,

na

rozvoj

jeho

morálnych

vlastností

smerom

k tolerantnosti

a zodpovednosti za správanie k prírode, k životu súčasnému i budúcemu,
k starostlivosti o prírodu a životné prostredie. Na školách sa organizovali besedy,
zrealizovalo sa množstvo exkurzií, vychádzok do prírody a súťaží. Školy sa
zapojili do programu Strom života – Modré z neba, do Enviroprojektu
Ekopedagogická plocha /ZŠ Kňažia/, podieľali sa na verejnoprospešnej práci
zameranej na ochranu životného prostredia, na zbery druhotných surovín. Viaceré
školy sa vo svojej edukačnej činnosti riadia prírodovedným variantom.
Ministerstvo školstva sa snažilo zaviesť od septembra na základných školách
vyučovanie jogy za účelom relaxácie a proti stresu. Táto myšlienka sa stretla so
silným nesúhlasom cirkvi, rodičov i niektorých učiteľov.
Činnosť školských klubov detí /ŠKD/ je podnetná a obsahovo rozmanitá. Sú
zriadené na všetkých školách. Vo svojej činnosti nadväzovali na edukačnú
činnosť školy a svojimi pestrými aktivitami viedli deti k zmysluplnému
využívaniu voľného času. Program ŠKD bol zameraný na športovo-rekreačnú
činnosť,

pracovno-technickú

a záujmovú.

Viaceré ŠKD sa zapájali

so

vedomostných, športovo-zábavných súťaží a dosiahli dobré výsledky. Práca
v ŠKD si vyžaduje dobré organizátorské schopnosti a tvorivé nápady, aby sa
udržal záujem detí. Materiálne podmienky v ŠKD sa zlepšili vďaka poplatkom od
rodičov, ktoré ostávajú k dispozícii škole. Školské kluby detí sa zamerali aj na
vlastnú vzdelávaciu činnosť, a to prostredníctvom kabinetu ŠKD a cyklického
vzdelávania, organizovaným MC. Najaktívnejšie ŠKD v okrese Dolný Kubín boli
na školách ZŠ M. Hattalu, ZŠ Nemocničná, ZŠ M. Kukučína a ZŠ J. Matúšku.
Spolupráca školy a rodiny má klasický charakter na báze vzájomného
informovania. Nové formy spolupráce sa ujali skôr na I. stupni, kde sa rodičia
viac aktivizujú a prejavujú väčší záujem o aktivity organizované školami. Zo
strany rodičov

je nezanedbateľná materiálna pomoc ako

xeroxovanie,

poskytovanie kancelárskyvch potrieb, finančné príspevky aj na zlepšenie
triedneho prostredia, drobnej údržby, prípadne sponzoring triednych kolektívov –
na odmeny pre súťaže, zabezpečenie dopravy pri exkurziách, odvoz druhotných
surovín a pod. V netradičných formách spolupráce nadobudli pomerne dobré
skúseností viaceré školy, podnetný je aj dobrovoľnícky program, ktorý uplatňuje
už tretí rok ZŠ J. Matúšku.
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Školy sú otvorené pre verejnosť, rodičia majú možnosť vstupu na vyučovacie
hodiny, v prípade poradenstva alebo ďalších informácií sú pre nich vyčlenené
konzultačné hodiny. Po formálnej stránke je spolupráca zabezpečovaná
prostredníctvom Spoločenstva rodičov /CZŠ A. Radlinského/, rodičovských rád
/ostatné školy/ a spoluprácou učiteľ – rodič, triedny učiteľ – rodič.
Veľmi pozitívne hodnotia riaditelia

škôl spoluprácu so samosprávou, ktorá

pomáha školám pri drobnej údržbe. Prepojenosť a väčšia informovanosť so
samosprávami je zabezpečovaná cez školské rady, kde má samospráva svoje
zákonom určené zastúpenie. Mnohé samosprávy si spätne preverujú činnosť
svojich zástupcov v školských radách /mestské zastupiteľstvo v Dolnom Kubíne/
a hodnotia ich prácu, čím dokumentujú význam tohto kroku.
Dobrá spolupráca sa javí
v Dolnom

Kubíne,

aj s inými inštitúciami, najmä s Centrom zdravia

s okresnou

knižnicou,

štátnym

okresným

archívom

/vyučovanie regionálnych dejín, dejín mesta Dolný Kubín, exkurzie/, Oravským
múzeom, farskými úradmi, políciou, Červeným krížom, okresnou prokuratúrou,
školskými zariadeniami - materskými školami, CvČ Domček, PPP a SSŠ.
Pozitívne je hodnotená aj spolupráca s odborom školstva OÚ a organizáciami,
zabezpečujúcimi ďalšie vzdelávanie – MC, Združenie Orava.
V Dolnokubínskom okrese bolo 19 základných škôl a v septembri 2001 zasadlo
do lavíc 5589 žiakov, z toho 577 prváčikov a z toho 314 prváčikov v Dolnom
Kubíne. Za dva mesiace prázdnin prebiehala na dolnokubínskych školách údržba.
Novú strechu dostala ZŠ J.Matúšku, na CZŠ A. Radlinského bola vybudovaná
nová plynová kotolňa, na ZŠ Nemocničnej boli vymenené všetky okná.
Domov sociálnych služieb pre telesne a mentálne postihnuté deti
a dospelých /DSS/ v Dolnom Kubíne na Matúškovej ulici pôsobil v našom meste
osem rokov. Svoj domov tu našlo 42 detí z celej Oravy, z nich 28 bolo zaradených
do špeciálnej základnej školy, určenej výhradne tým deťom DSS, ktoré boli
schopné

sa

vzdelávať.

Deti

sa

zúčastňovali

rôznych

celoslovenských

a regionálnych súťažných podujatí. V júni získali medaile na Národných
atletických pretekoch v Bratislave a koncom augusta sa zúčastnili žilinského
festivalu kultúrno-spoločenských podujatí a tvorivých dielní známeho ako Jašidielňa. Zariadenie patrilo pod Krajský úrad v Žiline. V októbri 2001 absolvovali
deti DSS II. ročník behu Terryho Foxa. Behu sa zúčastnili aj žiaci 1.-4.
ročníkov ZŠ Nemocničnej, ZŠ Janka Matúšku a ZŠ Martina Kukučína.

51
Združenie Orava si v tomto roku pripomenulo 10 rokov činnosti. Začalo
pracovať v roku 1991, v tom čase pod názvom Projekt Orava – IOWA.
Iniciátorom bola Univerzita Severná IOWA z amerického štátu Iowa. Orava bola
miestom, kde túto iniciatívu ochotne prijali a pustili sa spoločne s americkými
priateľmi do plnenia hlavného cieľa, zmeny spôsobu myslenia a učenia žiakov.
Dlhoročná činnosť viedla k výsledkom, ktoré sa stali známymi aj za hranicami
našej vlasti. Príkladom je projekt „Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu“,
v ktorom sa využíva kurikulum vyvinuté v rámci projektu Orava v mnohých
krajinách. Vedúcou prvej kancelárie projektu v Dolnom Kubíne je dodnes Mgr.
Marcela Maslová. Združenie medzi pedagogickou verejnosťou pracuje viacerými
formami,

najmä

krátkodobými

a dlhodobými

vzdelávacími

programami.

Vzdelávanie v rámci združenia absolvovalo mnoho lektorov pre materské,
základné i stredné školy. Združenie vydávalo svoj časopis Orava Journal, ktorý
sa stal každodennou pomôckou učiteľa na vyučovacej hodine. Všetky príspevky
majú spoločnú ideu – prinášať inovácie a netradičné metódy, prístupy a formy
práce so žiakmi, aby škola bola miestom, kde každý žiak môže zažiť väčší či
menší úspech. Spoločnosť organizovala pre deti akcie, ktorých cieľom je vzbudiť
záujem detí o knihy, pretože deti nevyhnutne potrebujú čítanie pre svoj ďalší
úspešný život. Medzi zaujímavé podujatia patril Týždeň hlasného čítania,
Medzinárodný deň detskej knihy, výročie narodenia H.CH.Andersena a pod.
Centrum voľného času detí a mládeže – Domček pracoval formou
pravidelnej, príležitostnej a servisnej činnosti. Mal 4 pedagogických pracovníkov,
1 záujmový klub /ZOO klub/ a 1 hospodársko-prevádzkový úsek. Pedagogické
oddelenie sa delilo na štyri úseky. Úsek kultúrno-spoločenský sa zameriaval na
organizáciu okresných kôl vedomostných súťaží a olympiád, na regionálnu
výchovu, na skvalitnenie pravidelnej záujmovej činnosti /tanec, výtvarný prejav,
filatelia, práca s hlinou, jazykové záujmové útvary /ZÚ/, spolupráca s materskými
školami/. Úsek telovýchovy a športu sa sústreďoval na realizáciu okresných
súťaží a vyšších postupových kôl. Pri CvČ pôsobilo ŠŠS so zameraním na
basketbal dievčat. Úsek prírodovedy, techniky a ekológie rozšíril svoju činnosť
pre mládež o prácu s internetom. V rámci pravidelnej záujmovej činnosti sa
záujmový útvar Mladých elektrotechnikov zúčastnil celoslovenskej súťaže. Úsek
pre prácu s mládežou sa orientoval na činnosť počas víkendov. Kládol dôraz na
plnenie úloh „Národného programu prevencie protidrogových závislostí“.
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Skladba pravidelnej záujmovej činnosti vychádzala zo záujmov detí a mládeže
a z priestorových a materiálnych možností Centra voľného času detí a mládeže,
ktorý v tomto smere úzko spolupracoval so základnými a materskými školami
v meste. Medzi obľúbené podujatia patrili strelecká súťaž, Dni mesta, Deň detí,
filatelistické súťaže, športové súťaže, vystupovanie záujmových útvarov
v moderných tancoch a na domčekových aktivitách mesta. Prehľad akcií
v pravidelnej záujmovej činnosti ukazuje tabuľka:
Úsek

I. polrok
II. polrok
Počet ZÚ počet členov
počet ZÚ počet členov
telových. a športu
17
216
17
216
pre prácu s mládežou
7
28
3
14
prírod., techn. a ekol.
19
164
18
112
kult.-spoloč.
44
483
43
439
ZOO klub
10
93
10
84
__________________________________________________________________
Spolu:
81
914
91
857
U príležitostnej záujmovej činnosti na jednotlivých úsekoch počas roka CvČ
zorganizoval 291 podujatí, ktorých sa zúčastnilo 14 264 detí.
Činnosť

Pedagogicko-psychologickej

poradne

v Dolnom

Kubíne

sa

zameriavala na 4 okruhy problémov:
1. Psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika, poradenstvo, reedukácia
a psychoterapia je zameraná na problémové deti MŠ a ZŠ, prípadne SŠ.
Individuálnou formou PPS diagnostikovala 325 detí, skupinovou formou 123
detí, v oblasti špeciálnej pedagogiky diagnostikovala individuálne 37 detí,
skupinovo 32 detí. 107 detí mali vývinové poruchy učenia, 65 detí bolo
nepripravených na vstup do ZŠ, u 30 profesijná nerozhodnosť, u 27 výchovné
ťažkosti. Reedukačná starostlivosť bola zameraná najmä na deti /162/
s vývinovými poruchami učenia.
2. Prevencia sociálno-patologických javov a drogových závislostí bola zameraná
na skupinovú preventívnu prácu s deťmi s problémami v správaní a učení,
preventívnu prácu s triednymi kolektívmi ZŠ, aktivity s rovesníkmi tzv. PEER
program. Zrealizovalo sa 29

zážitkových aktivít zameraných na rozvoj

komunikácie, zmiernenie agresivity a elimináciu šikanovania, 7 programov
pre rovesnícke PEER skupiny, 1 trojdňový a 1 jednodňový prípravný pobyt
pre problematické triedy, 5 viacdňových pobytov 54 žiakov s poruchami
učenia a správania sa, zaradených do individuálnej a skupinovej starostlivosti
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PPP. V rámci sekundárnej prevencie sa realizovali klubové aktivity pre 6 detí
/60 stretnutí/ s predelikventným a iným problémovým správaním.
3. Starostlivosť o deti so špeciálnymi potrebami. 4. Metodická a osvetová
činnosť je zameraná na metodické usmerňovanie výchovných poradcov
a koordinátorov protidrogovej prevencie. Sekcia výchovných poradcov mala 5
zasadnutí, 6 pracovných porád, 2 exkurzie po Orave. Kabinet koordinátorov
protidrogovej

prevencie

mal

4

zasadnutia,

seminár

„Dieťa

s CAN

syndrómom“ /týrané dieťa/, psychosociálny výcvik pre pedagógov materských
škôl zameraný na sebapoznanie, komunikáciu, riešenie konfliktov, pracovné
stretnutie špeciálnych pedagógov v okrese a 92 konzultácii pre rodičov
a pedagógov.
Občianske združenie NAŠA ALTERNATÍVA sa zameriavala na prácu
s handicapovanými deťmi a ich integráciu medzi ostatnú populáciu, na prácu
s deťmi s vývinovými poruchami učenia a správania sa, ale aj na rozvíjanie
osobnosti talentovaných detí. Členovia združenia sú odborníci z oblasti
psychológie, špeciálnej a liečebnej pedagogiky, sociálnej oblasti. Organizovali
špeciálne relaxačno-reedukačné pobyty pre deti so špeciálnymi poruchami učenia
a správania zamerané na celkovú harmonizácii osobnosti dieťaťa a zlepšenie
vzťahu k učeniu a škole. V spolupráci s Centrom výchovnej a psychologickej
prevencie pri PPP v Dolnom Kubíne sa združenie podieľa na organizácii
preventívnych aktivít v triednych kolektívoch základných škôl zameraných na
optimalizáciu vzťahov, zefektívnenie komunikácie a na riešenie záťažových
situácii. Občianske združenie zastrešuje aj činnosť klubu NEZÁBUDKA pre
telesne postihnuté deti a ich rodičov, ktorý vedie špeciálny pedagóg.
Občianske združenie NAŠA ALTERNATÍVA Dolný Kubín zorganizovala
v dňoch 10.-16. septembra týždenný reedukačno-relaxačný pobyt Integra
zameraný na odstránenie vzdelávacích ťažkostí pri čítaní, písaní a počítaní.
Pobytu sa zúčastnilo 16 detí a bol finančne podporený Nadáciou pre deti
Slovenska v rámci projektu Hodina deťom.
Okresné metodické stredisko zabezpečovalo v rámci vzdelávania učiteľov
metodické dni a popoludnia, prednášky, semináre, worhshopy, exkurzie, tvorivé
dielne, otvorené hodiny, výstavky prác detí z MŠ, výstavky najlepších prác žiakov
zo súťaže „Ukáž, čo vieš“, odborné semináre v rámci súťaží Čírenia talentov
a Festivalu Ivana Ballu. V rámci edičnej činnosti vyšlo 9 čísel metodického
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časopisu, 68 metodických listov v jednotlivých predmetových kabinetoch
a príležitostné plagáty, letáčiky, notové záznamy, pomocné materiály, výsledky
súťaží podľa potrieb škôl a jednotlivých predmetových kabinetov. Knižničnoinformačné centrum zakúpilo 39 kníh a odborných publikácií z kníhkupectva
Artforum a z iných metodických centier získalo 89 publikácií. Metodickú
knižnicu navštívilo 325 záujemcov a vypožičalo si 1177 kníh. Okrem toho si
zapožičiavali časopisy a videokazety.
Na useku metodiky pracuje 17 predmetových kabinetov, uskutočnili 73
stretnutí, 36 metodických dní, 24 metodických popoludní a 3 tvorivé dielne.
Kabinety sú nasledovné: pre materské školy /Nella Michalicová – V. MŠ DK/, pre
ročníky 1.-4. /Mgr. Drahoslava Dudáková – ZŠ J. Matúšku DK/, slovenský jazyk
/Mgr. Katarína Števonková – ZŠ M.Kukučína DK/, anglický jazyk /Mgr. Katarína
Kováčová – ZŠ M. Kukučína/, nemecký jazyk /Mgr. Želmíra Palková – ZŠ
Hattalova DK/, matematika /Mgr. Daniela Facunová – ZŠ Nemocničná DK/,
fyzika /PaeDr. Dušan Nociar /ZŠ J. Matúšku DK/, prírodopis a chémia /Mgr.
Anton Daubner – ZŠ Zázrivá/, dejepis /Mgr. Ľubica Chmelíková – ZŠ Hattalova
DK/, zemepis /Mgr. Zdenka Danihelová – ZŠ Žaškov/, občianska

a etická

výchova /Mgr. Elena Šuňalová – ZŠ M. Kukučína DK/, výchova k manželstvu
a rodičovstvu /Mgr. Natália Domáňová – ZŠ Chlebnice/, hudobná výchova /Mgr.
Mária Kobellová – ZŠ J. Matúšku DK/, výtvarná výchova /Mgr. Eva Turkotová –
ZŠ Kňažia/ , technická výchova /Mgr. Roman Matejov – ZŠ J. Matúšku DK/,
telesná výchova /Mgr. Barnabáš Uvegeš – ZŠ M. Kukučína DK/, školské kluby
detí /Viera Almanová – ZŠ M. Kukučína DK/.
Činnosť kabinetov bola nasledovná:
1. Kabinet

pedagogických

pracovníčok

predškolských

zariadení

sa

zameriaval na vzdelávací program „Inovačné stratégie v predškolskom
vyučovaní“.

Sociomorálna

v predškolskom

vyučovaní,

oblasť

obsahovala

vytváranie

rovnovážnych

úlohu

predagóga

vzťahov

medzi

pedagógmi a deťmi v triede, charakter sociálnych a morálnych diskusií,
vytváranie pozitívnej a sociomorálnej klímy a atmosféry v triede, sociálna
interakcia a sociálne vzťahy v triede MŠ, stratégie a metódy riešenia detských
konfliktov. Oblasť komunikácie a gramotnosti

zahrňovala charakteristiku

základných princípov stimulácie gramotnosti detí predškolského veku
v spojitosti

s rozvíjaním

komunikačných

kompetencií,

vytváranie
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prirodzených podmienok pre podporovanie grafického vyjadrovania sa detí,
charakteristika metód, tvorba detských časopisov, hlasné a riadené čítanie,
praktické skúsenosti a oboznámenie sa s výsledkami výskumov v danej
oblasti, pojmové mapovanie. Vzdelávací projekt „Riadenie MŠ /MC Banská
Bystrica/“ – 2 moduly: psychosociálny výcvik, asertívne správanie v riadení,
riešenie pracovných konfliktov, všeobecné princípy a zdroje efektívnosti práce
riaditeľky MŠ, úloha a osobnosť riadiaceho pracovníka MŠ, kultúra a etika
v MŠ. Kabinet mal 4 zasadnutia a vydal 7 metodických listov na nasledujúce
témy: vianočné koledy, zima vo veršoch, hry na rozvíjanie matematických
predstáv u detí predškolského veku, sociomorálne hry, ako písať záverečnú
prácu, Johari okno, resty školskej zrelosti. Medzi ďalšie akcie kabinetu patrili
novoročný koncert, metodický deň k príručke Krok za krokom, stretnutie
učiteliek MŠ a ZŠ, pracovné stretnutie riaditeliek MŠ, metodické semináre,
návšteva detí v ZUŠ P. M. Bohúňa, exkurzia do MŠ v Banskej Bystrici,
miniolympiáda detí MŠ, vystúpenie detí MŠ pre verejnosť.
2. Kabinet ročníkov 1.-4. mal 5 zasadnutí. Metodické dni venoval hudobnopohybovej činnosti žiakov a vlastivedno-prírodovednej exkurzii do Veľkej
Fatry dňa 29.5.2001. Cyklické vzdelávanie bolo trikrát zamerané na hudobnú
výchovu v 1. a 2. ročníku ZŠ a trikrát na primárnu prevenciu na prvom stupni
ZŠ. Metodické odpoludnia boli venované pracovnému vyučovaniu s ihlou
a niťou,

environmentálnej

výchove,

špecifickým

problémom

žiakov,

matematike na I.stupni. Zabezpečil súťaže LEGO šampión, matematickú
olympiádu, rozprávkové vretienko, pytagoriádu pre 3.-4. ročník, súťaž rastliny
a zvieratá našich lesov. Ako učebnú pomôcku zabezpečil videokazetu
o vyučovaní hudobnej výchovy v 2. ročníku.
3. Kabinet slovenského jazyka a literatúry mal metodické dni na celoštátnom
kole Hviezdoslavov Kubín, odbornom seminári HK, tvorivej dielni zameranej
na umelecký prednes, rozbor, réžiu a dramaturgiu umeleckého textu, stretnutí
učiteľov a vedúcich knižníc, seminári o rétorike v učiteľskej praxi a literárnej
exkurzii do Banskej Bystrice a Zvolena. Zabezpečil program na vystúpenie
v rámci Mesiaca úcty k starším. Zabezpečil okresné kolo Hviezdoslavovho
Kubína dňa 13.3.2001 a olympiádu slovenského jazyka. Vydal metodické listy
na témy: časovo-tematický plán pre 6. a 7. ročník, vstupné diktáty a testy pre
5.-7 ročníky, kalendár súťaží, umelecký prednes poézie a prózy, niekoľko
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poznámok k diktátom, čítanie a diskusia na hodinách slovenského jazyka,
inovačné metódy pri vyučovaní slohu, súťažné úlohy pre olympiádu
slovenského jazyka, literárne a kultúrne tradície podpolianskeho ľudu.
4. Kabinet nemeckého jazyka mal metodické dni zamerané na inovačné
metódy

na hodinách NJ „zahrajme sa“, tri konverzačné popoludnia,

vyučovanie podľa novej učebnice NJ „Hallo, da bin ich“. Zabezpečil okresnú
olympiádu NJ /11 učiteľov, 22 detí/, priebežné vzdelávanie „Hry na hodine“,
cyklické vzdelávanie „Od textu k projektu“ a „IKT na hodinách NJ“. Vydal
metodický list o hrách na hodinách nemeckého jazyka.
5. Kabinet anglického jazyka mal 4 zasadnutia a v rámci metodických dní
navštívil

Bilingválne

anglicko-slovenské

gymnázium

v Sučanoch,

zorganizoval stretnutie pre nekvalifikovaných učiteľov AJ, stretnutie o práci
s novými učebnicami AJ, učebných osnovách AJ a inovačných metódach na
hodinách AJ. Zorganizoval olympiádu AJ /10 učiteľov, 15 žiakov/ a vydal
metodický o učebných plánoch a učebných osnovách anglického jazyka.
6. Kabinet matematiky mal 4 zasadnutia, na metodických dňoch tvoril
a hodnotil testy a stretli sa učitelia základných a stredných škôl. Pripravil
okresné kolo matematickej olympiády /212 žiakov, 27 učiteľov/ a okresné
kolo pytagoriády /123 žiakov, 19 učiteľov/. Medzi ostatné podujatia patrilo
cyklické vzdelávanie „počítačová gramotnosť“, X. celoslovenský seminár
o aktuálnych otázkach vyučovania matematiky na základných a stredných
školách,

seminár

z informatiky.

Kabinet

vydal

metodické

listy

o matematických súťažiach, lineárnych rovniciach pre 9. ročník, „Aký tvar má
tvoje meno?“, taxonómie vzdelávacích cieľov, kalendár vzdelávacích úloh,
dotazník o počítačovej gramotnosti učiteľov a postrehy zo stretnutia učiteľov
I. a II. stupňa základnej školy.
7. Kabinet fyziky mal 6 zasadnutí, uskutočnil dva metodické dni, fyzikálnu
olympiádu, ktorá bola kritizovaná pre svoju náročnosť a vydal metodické listy
o fyzikálnych veličinách a jednotkách, novej hmote v CERNE, ako sa menili
predstavy o vzdialenosti, rozmeroch a povahe slnka, úlohy a inštruktáže
riešenia FO, prípravné úlohy FO, dotazník k vyučovaniu fyziky, fyzikálne
vzorce pre 6.-9. ročníky.
8. Kabinet prírodopisu a chémie mal 6 zasadaní a metodické dni na témy
ekologické

problémy

súčasnosti,

informácie

o chránených

druhoch,
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vyučovanie prírodopisu v 9. ročníku, inovačné pokusy z chémie, prevencia
drogovej závislosti, exkurzia do Pohronia v spolupráci s kabinetom zemepisu.
Zozganizoval biologické olympiády kategórií C a D, súťaž „Poznaj a chráň
prírodu svojej vlasti“ /z odborov zoológia, botanika a geológia/, „Rastliny
a zvieratá v našich lesoch“. Vydal metodické listy o časovo-tematickom pláne
prírodopisu pre deviatakov, zaujímavostiach z ochrany prírody, vyučovaní v 9.
ročníku, znečisťovaní

a ochrane životného prostredia, o tvrdosti vody,

o vybratých

z chémie,

pokusoch

základné

ekologické

pojmy,

názvy

slovenských živočíchov.
9. Kabinet zemepisu zasadal trikrát, metodické dni usporiadal v múzeu
Oravskej dediny v Zuberci a na exkurzii do Pohronia. Dňa 20.3.2001
zorganizoval geografickú olympiádu.
10. Kabinet dejepisu zasedal štyrikrát, zorganizoval metodický deň na Oravskom
hrade a dve stretnutia s témou o metódach aktivizácie žiakov na hodinách
dejepisu, cieľoch vyučovania, diagnostikovaní a klasifikácii vedomostí. Vydal
metodické listy o kostoloch, Tatároch na Slovensku, tvorbe textových a
obrázkových pomôcok, profánnej architektúre, veľkej dražbe černochov, ako
pracovať s historickým prameňom, testy pre 5., 6., 7. a 9. ročníky ZŠ.
11. Kabinet občianskej a etickej výchovy zasadal trikrát. Metodické dni boli
zamerané na témy o xenofóbii a boji proti rasovej neznášanlivosti a sociálnej
politike štátu. Kabinet zorganizoval dve súťaže pre deviatakov: „Čo vieš
o AIDS?“ a „Môj rodný kraj“. Pre potreby učiteľov okresu spracoval
metodický list s ukážkovými hodinami vyučovania občianskej výchovy na ZŠ.
12. Kabinet rodinnej prípravy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu mal 5
zasadnutí, usporiadal v Domčeku CVČ celoslovenskú konferenciu škôl
podporujúcich

zdravie,

ktorej

sa

zúčastnilo
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pedagógov

a hostí.

Zorganizoval

dva metodické dni a vydal 4 metodické listy o aktivite

skupinových techník v sexuálnej výchove, úlohy výchovy k manželstvu
a rodičovstvu, formulár „rodinné mýty“ a estetická výchova vo vyučovaní
rodinnej prípravy.
13. Kabinet hudobnej výchovy mal tri zasadania. Podieľal sa na príprave
okresnej súťaže „Slávik Slovenska“ /19.5.2001/, zorganizoval metodické dni
a tvorivú dielňu a vydal metodické listy na témy: Ideál výchovy a vzdelávania
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a náčrt participácie hudobnej výchovy na jeho dosiahnutí a základy hlasovej
výchovy.
14. Kabinet výtvarnej výchovy zasedal štyrikrát, zorganizoval dva metodické
dni v Turčianskej galérii v Martine a v ZUŠ P. M. Bohúňa na tému „Koláž“
a učiteľky sa zúčastnili tvorivej dielne na tému ľudové remeslá. Vydal
prehľadný kalendár výtvarných súťaží a metodický list na tému „Súčasné
moderné výtvarné umenie na Slovensku“..
15. Kabinet technickej výchovy zasedal štyrikrát, uskutočnil dva metodické dni,
stretnutie pre nekvalifikovaných učiteľov, vianočné posedenie pri káve,
popoludnie pre žiakov, rodičov a učiteľov technickej výchovy, okresnú súťaž
„Ukáž, čo vieš“, výstavu výrobkov vo výklade s hračkami. V rámci edičnej
činnosti vydal metodické listy o jednoduchých strojoch a prevodoch,
osemsmerovke, stručný prehľad dejín techniky, šetrenie v domácnosti
a vyrobil učebné pomôcky a videokazetu k technickej výchove.
16. Kabinet telesnej výchovy organizačne zabezpečoval okresné športové
súťaže. V spolupráci s okresnou radou SAŠŠ a Domčekom CVČ zorganizoval
regionálne súťaže vo volejbale, basketbale, Oravské zimné majstrovstvá vo
viacboji všestrannosti, žiackú latku, súťaž o najzdatnejšieho siedmaka
a krajské kolá súťaže streľby zo vzduchovky, basketbalu dievčat, atletiky
družstiev.
17. Kabinet školských klubov detí zasadal sedemkrát. Dňa 24.4.2001 usporiadal
metodický deň na tému „Tvorivo umelecká činnosť detí so špeciálnopedagogickými potrebami“. Tvorivé dielne boli o výrobe batikovaných
a ozdobných predmetoch z moduritu a o tvorivom využití bájok vo výchovnovzdelávacej činnosti ŠKD. Medzi ďalšie podujatia patrilo „privítanie pani
Zimy“, miniolympiáda o Pohár primátora mesta, turisticko-športová akcia
mestských škôl „Kamaráti z jedného mesta“ /27.6.2001/. Metodické listy
vydal o odpočinkovej a rekreačnej činnosti v ŠKD, formovom kreslení
a prstových bábkach.
Športovo-talentovaná mládež je zaradená do útvarov. Na ZŠ M. Kukučína
v atletickom útvare je 53 chlapcov

a 41 dievčat, v hokejovom 75 chlapcov,

v plaveckom 18 chlapcov a 15 dievčat, vo volejbalovom 37 dievčat, v bežeckom
lyžovaní 12 chlapcov a 4 dievčatá, na ZŠ J. Matúšku je v basketbalovom útvare
93 chlapcov, v stolnom tenise 16 chlapcov, v CVČ je v basketbalovom útvare 32
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dievčat, na ZŠ Kňažia je v hokejovom útvare 75 chlapcov, vo futbalovom 91
chlapcov a vo volejbalovom 19 dievčat. Na ZŠ M. Kukučína je 10 športových
tried.
Pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov /28.3./ pripravil mestský úrad v spolupráci
s odborom školstva, mládeže a telesnej výchovy okresného úradu pre pedagógov
okresu kultúrne dopoludnie v MsKS. Učiteľov privítali predstavitelia mesta
i okresu, odovzdali im kvety a ďakovné listy. Podujatie konferovala Mgr. Eva
Pelachová, riaditeľka ZŠ Nemocničná. Pozdravné príhovory predniesli vedúci
odboru školstva mestského úradu Ivan Sagál, vedúca odboru školstva okresného
úradu Eva Behúlová a prednosta OÚ Ing. Ľubomír Ondirko. V kultúrnej časti
programu vystúpili žiaci dolnokubínskych ZŠ a ZUŠ.
Dňa 16. októbra sa v mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne
uskutočnilo generačné stretnutie učiteľov. Prítomní boli učitelia – dôchodcovia
i učitelia začínajúci. Za celoživotnú prácu v školských službách poďakoval Ing. Ľ.
Ondirko, prednosta OÚ v DK a Ing. Eva Behúlová, vedúca odboru školstva OÚ
učiteľkám PaeDr. Albíne Pánikovej zo ZŠ J. Matúšku a Mgr. E. Ráclavskej zo ZŠ
M. Kukučína. .
V základných školách A. Radlinského a J. Matúšku realizovala nadácia PRO
ORAVA

pilotný projekt

iniciovaný

poradnou

komisiou

Kanadského

urbanistického inštitútu. Myšlienkou bolo osloviť deti, aby sa zamysleli nad
okolím, predstavou o budúcnosti Oravy, prostredím v akom by chceli žiť. Dnes je
v sídle nadácie približne 200 prác. U detí 3. a 4. ročníkov sa aktivita stretla
s dobrým ohlasom, tému pochopili, pre vyjadrenie svojich predstáv si najčastejšie
zvolili kreslenie, u písaných prác sú v prevahe básničky. Snahou organizátorov je
v budúcom školskom roku pokračovať v objavovaní vízie detí a rozšíriť projekt
do viacerých základných škôl. Riaditeľom nadácie je Pavol Jackulík.
Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami,
palnetáriami a okresnými astronomickými kabinetmi zorganizovala X. ročník
vedomostnej súťaže pod názvom „Čo vieš o hviezdach?“, ktorej oravské kolo sa
konalo dňa 19. apríla v Dolnom Kubíne. Oravského kola sa zúčastnilo 48 žiakov
zo 16 základných a stredných škôl Oravy. Odpovedali na otázky z oblasti
všeobecnej astronómie, astrofyziky, histórie astronómie, slnečnej sústavy,
astronomických prístrojov, či využitia kozmických prostriedkov v astronómii.
Víťazmi z dolnokubínskych škôl boli Ján Naništa a Radoslav Kapralčík
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z gymnázia POH a Anton Michalica zo ZŠ J. Matúšku. Počas súťaže boli
v priestoroch ZŠ Nemocničná nainštalované najlepšie výtvarné práce oravského
kola výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“, do ktorej poslali žiaci 27 základných
škôl z Oravy 303 výtvarných prác. Výtvarné práce hodnotila porota zo ZUŠ I.
Ballu a víťazné poslala na celoštátnu súťaž do Hurbanova.
V Hurbanove sa Ján Naništa umiestnil na 3. mieste. Mohol sa zúčastniť
astronomického tábora pri Štúrove.
Žiaci ZŠ Janka Matúšku absolvovali koncom mája jarné účelové cvičenie.
Pre piatakov pripravili študentky Strednej zdravotníckej školy z Dolného Kubína
ukážky prvej pomoci, no záujem žiakov vzbudila najmä kynológia v podaní
„psíčkarov“ Jána Mazalána a Tomáša Michala. Pre šiestakov pripravili ukážky zo
svojej činnosti mestskí policajti a školáci sa tak mohli dozvedieť ako sa chrániť
proti zlodejom, či porozprávať sa s „čiernymi šerifmi“ na stanici cez vysielačku.
Siedmaci navštívili vojenský útvar v Dolnom Kubíne, absolvovali exkurziu
v priestoroch kasárni. Pre ôsmakov pripravili program dolnokubínski požiarnici.
Chlapcov zaujímala najmä požiarnicka technika a cvičenie s ňou. Pre deviatakov
pripravil Domček CVČ branné cvičenie, počas ktorého si vyskúšali streľbu zo
vzduchovky, hod granátom a stavanie stanu.
Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne otvorila špecializované pomaturitné
štúdium pre absolventov stredných škôl ekonomického zamerania - 2-ročné denné
štúdium v študíjnom odbore daňové služby, pričom išlo o nový odbor vyššieho
odborného štúdia v rámci celého Slovenska. Prijímacie pohovory pre 30
uchádzačov sa uskutočnili koncom júna z matematiky, ekonomickej teórie
a cudzieho jazyka. Absolventi boli pripravení na miesta vyžadujúce ovládanie
daňovej problematiky.
V piatok 9. novembra

sa na pôde detašovaného pracoviska Fakulty

zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity sv. Cyrila a Metoda
v Dolnom Kubíne

uskutočnila slávnostná imatrikulácia 18-ich študentov I.

ročníka. Stalo sa tak za účasti dekana fakulty a prorektora univerzity prof.
Vladimíra Krčméryho, vedúceho detašovaného pracoviska univerzity v Dolnom
Kubíne prof. Ladislava Šoltésa, riaditeľky Obchodnej akadémie PhDr. Magdy
Baričiakovej, primátora

mesta PaeDr. Ľubomíra Bláhu ako aj členov

profesorského zboru, ktorí tu pôsobia. Po odznení slovenskej hymny sa slovami
básnika Milana Rúfusa prihovorili študenti a nasledoval prejav dekana Fakulty
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zdravotníctva a sociálnej práce TÚ prof. V. Krčméryho a akt imatrikulácie
študentov prvej vysokej školy v Dolnom Kubíne.
V dňoch 12.-15. novembra

sa konal v bratislavskom Istropolise IV.

medzinárodný veľtrh cvičných firiem JUVYR. Veľtrhu sa zúčastnilo 71
slovenských a 19 zahraničných

cvičných firiem, ktoré pracujú pri stredných

školách. Nechýbala tu ani cvičná firma PRONO s.r.o. z Obchodnej akadémie
v Dolnom Kubíne . Pod vedením prof. Dany Sabakovej si študenti vyskúšali
získané vedomosti z predchádzajúcich veľtrhov, ale samozrejme si so sebou
odniesli aj nové poznatky. Mali možnosť rozvinúť aj svoje komunikačné
schopnosti, styk s verejnosťou a pod. Jednotlivé stránky boli hodnotené komisiou
priamo z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Hodnotilo sa takmer všetko –
katalógy, vzhľad stánku, vystupovanie študentov, propagačné materiály atď.
Odborná komisia nakoniec vyhodnotila cvičnú firmu PRONO s.r.o. z Obchodnej
akadémie v Dolnom Kubíne za najlepšiu na Slovensku a v medzinárodnom
meradle sa umiestnila na 3. mieste.
Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne usporiadala v posledný novembrový
štvrtok Deň otvorených dverí Obchodnej akadémie. Cieľom tohto podujatia
bolo prezentovať školu vo verejnosti, no najmä oboznámiť žiakov základných
škôl s tým, čo ich čaká, ak by sa rozhodli študovať na obchodnej akadémii. Žiaci
so svojimi učiteľmi si mohli prejsť celú školu, oboznámiť sa s prostredím školy
a s každou učebňou. Mohli si pozrieť, ako študenti OA pracujú v cvičnej firme,
v predmete aplikovaná ekonomika. Mohli si vyskúšať aj prácu na počítačoch
v prítomnosti Ing. Milana Britvíka, učiteľa informatiky.
Práve prebiehajúci školský rok 2000/2001 je prvým, keď dolnokubínske školy
Hotelová akadémia, Dievčenská odborná škola a Stredné odborné učilište učia
spoločne pod jednou strechou Združenej strednej školy hotelových služieb
a obchodu /ZSŠHSaO/. Škola pripravuje 730 študentov na budúce povolanie.
V roku 2001 prijala 200 prvákov. Medzi maturitné odbory patril operátor
drevárskej a nábytkárskej výroby, medzi učňovské kozmetička, čašník – servírka,
stolár, murár, maliar, predavač, krajčír. Pre absolventov SOU v odbore kuchár –
čašník, cukrár, predavač, kaderník, krajčír otvorila denné nadstavbové štúdium
v odbore podnikanie v remeslách a službách i vlasová kozmetika. Škola ponúkala
aj možnosti rekvalifikácie.
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Po úspešnom kurze anglického jazyka, vedeného americkými lektormi, sa
študenti Strednej združenej školy hotelových

služieb a obchodu v Dolnom

Kubíne mohli zdokonaľovať v kurze nemeckého jazyka. Kurzy prebiehali vo
februári a marci v poobedňajších hodinách a o vyučovanie 30 študentov sa starali
lektori zo Švajčiarska, ktorí do Dolného Kubína prišli na základe kontaktov
s Cirkvou bratskou.
V dňoch 24.-26. apríla sa študenti – cukrári Združenej školy HSaO z Dolného
Kubína zúčastnili medzinárodnej súťaže GASTROCOOP SLOVAKIA 2001
v Námestove. Súťažili kuchári, cukrári, barmani, čašníci, predavači a semmeliéri.
Ich kuchárske a cukrárske výrobky boli vystavené vo vestibule domu kultúry. Aj
keď Dolnokubínčania nevyhrali, každý obdivoval dielo cukrárov – sladkú maketu
dolnokubínskeho kolonádového mostu cez rieku Oravu.
Združená stredná škola hotelových služieb v DK usporiadala v posledný
aprílový týždeň krajskú súťaž praktickej zručnosti žiakov študujúcich odbor
kaderníctvo.

Prvé miesto

obsadili

študentky zo

Žiliny,

druhé

miesto

Dolnokubínčanky a tretie miesto študentky z Martina. V pánskej kategórii prvé tri
miesta získali študentky zo Žiliny a Ružomberka.
Stredné odborné učilište Dolný Kubín – Kňažia sa dňa 8. marca predstavilo
verejnosti v mestskom kultúrnom stredisku výstavou svojich cukrárenských
výrobkov. Riaditeľ SOU Ing. Jozef Michalko v príhovore konštatoval, že
o učňovské vzdelanie nie je taký záujem, aký si zasluhuje. SOU bolo pôvodne
strojárske učilište. Počas svojho 40-ročného vývoja prešlo viacerými zmenami. Aj
o tomto bola výstava z príležitosti okrúhleho výročia SOU. V súčasnosti sa na
SOU vzdelávalo 300 žiakov dennou formou a 60 žiakov popri zamestnaní.
V moderných učebniach a dielňach praktického vyučovania sa vzdelávajú dennou
formou v 2 študíjnych odboroch strojárskeho zamerania a v 7 učebných odboroch
s rôznym zameraním. Denné nadstavbové štúdium rozširuje vedomosti v odbore
strojárstvo. Prostredníctvom štúdia popri zamestnaní sa okrem strojárstva možno
zdokonaľovať aj v odevníctve. Na odborný a osobnostný rast zverencov dohliada
21-členný kolektív učiteľov, 16 majstrov odborného výcviku a 4 vychovávatelia.
SOU svojim žiakom zabezpečuje nielen teoretické a praktické vzdelanie, ale aj
výchovu mimo vyučovania, ubytovanie vo vlastnom domove mládeže
a stravovanie v školskej jedálni. Finančnú stránku si škola vylepšuje podnikaním
v oblasti cestovného ruchu. Ubytovaní turisti majú k dispozícii stravu a bohato
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vybavené športoviská, tie pri športových aktivitách využíva široká verejnosť.
Najväčší záujem je o prenájom tenisových kurtov a športovej haly.
Za prijateľné ceny

poskytujú zákazky na rôzne strojárske práce – brúsenie,

frézovanie, sústruženie, zváranie. Zváračska škola ponúka kurzy nielen žiakom
školy, ale aj verejnosti. Učilište má oprávnenie vykonávať emisné kontroly
osobných

automobilových vozidiel, okrem nich ponúka aj autoklampiarske

a autoopravárenské služby. Veľký záujem je o cukrárenské výrobky, no na
nedostatok zákaziek si nemôžu sťažovať ani budúce krajčírky.
Dlhodobým zámerom vedenia SOU a poradných orgánov je postaviť učilište na
úroveň moderného regionálneho vzdelávania a školiaceho centra a vyučovací
proces aj naďalej prispôsobovať náročným kritériám trhového systému
hospodárstva. Zaviedli sa nové učebné odbory, rekvalifikácie, rozširuje sa
vyučovanie výpočtovej techniky, účtovníctva, strojopisu, marketingu a technickoekonomických disciplín.

Záujem je aj o neustále skvalitňovanie materiálno-

technického zabezpečenia.
SOU Kňažia v Dolnom Kubíne spolupracuje s viedenskou školou SiegfriedMarcus-Berufschule, ktorá pripravuje budúcich automechanikov, klampiarov,
karosárov. Viedenska škola poslala do SOU Kňažia pozvánku na 11. ročník
celonárodnej súťaže zručnosti

žiakov autoklampiarov. SOU Kňažiu

reprezentoval Branislav Meľo, žiak 3. ročníka mal možnosť si svoju zručnosť
porovnať s najlepšími učňami v Rakúsku. Súťaže sa zúčastnilo 14 finalistov
z rôznych oblastí Rakúska, pričom každú z deviatich oblastí Rakúska mohli
reprezentovať maximálne dvaja súťažiaci. Dolnokubínčan Braniaslav Meľo sa
umiestnil na 7. mieste.
Národný úrad práce v Bratislave vypracoval dokument o celkovej úspešnosti
umiestnenia absolventov učilíšť, stredných škôl a gymnázií. Na základe výsledkov
jednotlivých škôl zostavil rebríček úspešnosti konkrétnych škôl od najlepších až
po najmenej úspešné. Najlepšie sa na trhu práce umiestňovali vysokoškoláci,
prácu si našli najnejkôr do jedného roka. Zo stredných škôl, okrem gymnázií, boli
najúspešnejšie konzervatóriá, stredné zdravotnícke školy a stredné odborné školy.
Najťažšie to mali absolventi obchodných akadémií, dievčenských odborných škôl,
stredných priemyselných škôl poľnohospodárskych a drevárskych. Gymnázium
P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne patrí medzi slovenskú špičku. Spomedzi
182 gymnázií je, čo sa týka úspešnosti umiestnenia absolventov na vysokých
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školách alebo v zamestnaní, na 16. priečke v rámci Slovenska s 92

%-nou

úspešnosťou. Na úrade práce sa spomedzi 100 maturantov zaevidovalo len osem.
Profesor angličtiny na gymnáziu Jozef Medvecký dostal Cenu ministra
školstva za šírenie digitálnych technológií v slovenskom školstve. Ceny ministra
školstva v projekte Infovek boli udeľované na konferencii dňa 19. okóbra v Starej
Turej. Jozef Medvecký vypracoval prvý projekt vyučovania angličtiny cez počítač
pre gymnázium, s ktorým sa uchádzal o pripojenie školy na internet v rámci
programu Nadácie otvorenej spoločnosti. Prvýkrát neuspel, lebo škola nemala
dostatočné vybavenie počítačmi, podarilo sa to však v nasledujúcom školskom
roku.
Dva roky vyučovala na gymnáziu v Dolnom Kubíne Američanka Regina Vigil.
Po skončení misie sa vrátila do USA, ale na gymnázium v DK nezabudla. Pre
jedného gymnazistu vybavila štipendium 500 dolárov na vysokoškolské
štúdium. Štipendium bolo udelené Soni Holičkovej, študentke archeológie na
Univerzite Cyrila a Metóda v Trnave.
Dňa 23. júna sa na gymnáziu v Dolnom Kubíne stretli maturanti z roku 1946,
teda po 55 rokoch. Maturovalo ich 42, 18 už zomreli a pre rôzne zdravotné
dôvody sa zišli len 15. Najvyznamnejší z nich je Peter Colotka, ktorý bol do roku
1989 predsedom vlády SR a píše knihu spomienok. Nemenej významný je ďalší
maturant z roku 1946 - spisovateľ Anton Habovštiak, ktorý je autorom 40
knižných publikácii. V súčasnosti má v tlači Slovenské povesti a s manželkou
Katarínou vypracovali Slovník oravských nárečí, ktorý ma 2200 strán
v rukopise. Dielo tvorili 30 rokov a je pripravené do tlače.
Zoznam

žiakov

z Dolného

Kubína,

ktorí

dosiahli

prvenstvo

vo

vedomostných a športových súťažiach v roku 2001:
M. Majchráková zo ZŠ M. Kukučína na matematickej olympiáde /24.1./ pre 4.
ročník, v zimnom viacboji všestrannosti /13.2./ Juraj Dragan a Matúš Jančo zo
ZŠ M. Kukučína, Róbert Pagáčik z CZŠ A. Radlinského na olympiáde
nemeckého jazyka /14.2./, Miroslav Vacek zo ZŠ J. Matúšku na olympiáde
anglického jazyka /15.2./, Zuzana Andrisová zo ZŠ J. Matúšku na olympiáde
nemeckého jazyka /15.2./, v okresnom kole basketbalu dňa 15.2. zvíťazilo
družstvo z Osemročného gymnázia v Dolnom Kubíne, v okresnom kole žiačok vo
volejbale dňa 20.2. zvíťazilo družstvo žiačok zo ZŠ M. Kukučína, na halových
pretekoch „Žiacka latka“ v skoku do výšky dňa 7.2. zvíťazili vo svojich
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kategóriách Alena Široňová, Ján Halaj, Jana Ňáčiková, Juraj Dragan, Simona
Mecková a Jaroslav Badár, všetci zo ZŠ M. Kukučína, v okresnom kole
rozprávkového vretienka dňa 7.3. zvíťazili Viktor Babic a Pavlína Labudová zo
ZŠ M. Kukučína, v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína žiakov dňa 12.3.
zvíťazili Ľuboš Kudláč, Matúš Kvas, Katarína Grofčíková zo ZŠ M. Kukučína
a Ľudmila Lalíková zo ZŠ Hattalovej, v oravskej súťaži detskej dramatickej
tvorivosti dostal detský divadelný súbor Kukučín zo ZŠ M. Kukučína pod
vedením

Juraja

a Oľgy

Babicovcov

diplom

za

úspešné

účinkovanie,

v regionálnom kole basketbalu chlapcov dňa 14.3. zvíťazilo družstvo gymnázia
P.O.Hviezdoslava, v basketbale dievčat prvenstvo získalo družstvo zo ZŠ M.
Kukučína, v školskej basketbalovej súťaži zmiešaných družstiev prví boli žiaci ZŠ
M. Kukučína, v okresnom kole geografickej olympiády dňa 20.3. zvíťazili Petra
Lavríková z Gymnázia, Lukáš Zboroň zo ZŠ M. Kukučína a Veronika
Kolcunová zo ZŠ Hattalovej, vo fyzikálnej olympiáde dňa 28.3. zvíťazil
Ľubomír Gazdík zo ZŠ J. Matúšku, v okresnom kole pytagoriády dňa 29. 3.
zvíťazili M. Babál zo ZŠ J. Matúšku, G. Bajdichová zo ZŠ M. Hattalu, F.
Kubina a Z. Hlinická z gymnázia POH, P. Murín z CZŠ A.Radlinského a M.
Šulek zo ZŠ M. Kukučína, v okresnom kole matematickej olympiády dňa 11.4.
zvíťazili P. Marko zo ZŠ Hattalovej, M. Mrva zo ZŠ J. Matúšku, M. Šulek zo
ZŠ M. Kukučína, v biologickej olympiáde „C“ v okresnom kole dňa 19.4. zvíťazil
Michal Nemček z CZŠ A. Radlinského, v okresnom kole súťaže „Poznaj a chráň“
dňa 10.5. zvíťazili Jana Ďaďová zo ZŠ Nemocničná a Iveta Mäsiarová
z gymnázia POH, v okresnom kole biologickej olympiády „D“ dňa 17.5. zvíťazili
Zuzana Záhumenská zo ZŠ Nemocničná a Patrik Kaprálik zo ZŠ Kňažia,
v regionálnom kole atletického trojboja v dňoch 16., 18. a 22. mája zvíťazili
družstvá dievčat a chlapcov zo ZŠ M. Kukučína, v okresnom kole cezpoľného
behu na Kuzmínove dňa 19.9. zvíťazili Michal Škvarka z CZŠ A. Radlinského,
Mária Hnilicová zo ZŠ M. Kukučína a v súťaži družstviev CZŠ A. Radlinského,
v Memoriály Márie Zavarskej dňa 2.10. zvíťazila ZŠ M. Kukučína, v okresnom
kole v šachu dňa 7.11. zvíťazil Jozef Knaperek z gymnázia POH, v okresnom
kole v streľbe zo vzduchoviek dňa 21.11. zvíťazili Juraj Paška zo ZŠ J. Matúšku
a Veronika Podstrelená z CZŠ A. Radlinského, Jozef Potočan v súťaži LEGO –
šampión 2001, v súťaži „Čo vieš o AIDS“ zvíťazilo družstvo ZŠ J. Matúšku.
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Pobočka Slovenskej sporiteľne a. s. v Dolnom Kubíne vyhlasila k svetovému
dňu sporenia súťaž pod názvom „Na čo si chceš našetriť?“ v kategóriách maľba
pre deti materských škôl a I. stupňa základných škôl a literárna tvorba pre deti
II. stupňa základných škôl.

KULTÚRA
Kultúrnych podujatí v našom meste počas roka bolo množstvo. Na ich príprave
sa podieľalo Mestské kultúrne stredisko, Oravská galéria, Oravská knižnica,
školy, CVČ – Domček, Oravské múzeum, Okresné osvetové stredisko, Okresný
archív, spolky, združenia i konfesie.
Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne pripravilo pre verejnosť
podujatia, ktorých štatistický prehľad ukazuje tabuľka:
podujatie
plán skutočnosť
návštevnosť
divadelné predstavenia
10
11
2400
zábavné programy, koncerty
50
29
7500
výstavy
10
11
6300
kurzy, MŠVV
20
23
600
Klub mladých-besedy, klubové aktivity
55
82
6250
Diskotéky
10
3
300
Súbory ZUČ-vystúpenia
20
16
5000
Súbory ZUČ – skúšky
150
150
1600
Iné aktivity
100
158
3000
Spolu:
395
455
30 550
Oddelenie kultúrno-výchovnej činnosti nakupovalo pre občanov programy
profesionálnych umelcov. Ale niektoré boli zrušené pre nezáujem občanov. MsKS
ich opätovne zaradilo neskoršie vo vhodnejšom termíne a s rôznymi finančnými
výhodami /napr. zľavy pre dôchodcov a študentov/. Slabá kúpyschopnosť
občanov ovplyvnila aj príjmy MsKS na tomto úseku. Za účelom lepšej orientácie
MsKS zrealizoval anketu kultúrnych záujmov občanov, z ktorej jednoznačne
vyplýva, že záujem o kultúru by bol, ale občania v prvom rade vynakladajú
finančné prostriedky na základné životné potreby a kultúra je zatiaľ druhotná.
Z profesionálnych umelcov mali občania možnosť stretnúť sa s vynikajúcim
programom Milana Markoviča, skupinou Senzus, folkovým spevákom Jánom
Nedvědom, zrealizovali sa divadelné predstavenia z Martina a Zvolena,
predstavilo sa netradičné divadlo z Banskej Bystrice, známi herci Marián
Zednikovič a Stano Dančiak. Cez veľkonočné obdobie sa hrali pašie. Deti MŠ
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a ZŠ navštívili bábkové predstavenie Aladinová čarovná lampa a muzikál
Popoluška.
Amatérske súbory pripravili celý rad tematických programov ako fašiangová
pochôdzka mestom, pochovávanie basy, oslavy 1. mája, Deň matiek, Deň detí,
Vitaj leto, Cena Fair Play MUDr. Ivana Chodáka, kultúrny program na
Kubínskom jarmoku a Dňoch mesta, nedeľné promenádne koncerty, vystúpenia
na Katarínskom trhu, Stretnutie s Mikulášom, vystúpenia na vianočnom jarmoku
včetne oživených remesiel.
V oblasti mimoškolskej výchovy boli v júni ukončené jazykové kurzy,
v ktorých získalo oprávnenie 77 frekventantov. V novom školskom roku bolo
otvorených 6 jazykových, 3 pohybové a 1 tanečný kurz s návštevnosťou 200 osôb.
Veľkému záujmu sa tešil kurz malých manekýnok, ukončený malou módnou
prehliadkou.
Pri príležitostí výročí významných rodákov sa uskutočnili odborné semináre
o živote a diele L. N. Jégého a A. Radlinského.
Bohatá výstavná činnosť prilákala množstvo občanov na výstavy fotografií
Vladimíra Medzihradského, výšiviek A. Janekovej, 40 rokov Stredného
odborného učilisťa na Kňažej, história Hviezdoslavových Kubínov, svetové
mestá, výtvarné diela Z. Bobovka, A. Sulíka, výtvarné a fotografické podoby
Dolného Kubína.
Folklórny súbor KUBÍNČAN absolvoval 7 vystúpení /plesy, fašiangy, stavánie
májov, programy pre ZŠ a zahraničný zájazd na Festival fašiangových masiek do
Chorvátska/.
Divadelný súbor V.S.O.P. HVIEZDOSLAV premiéroval hru A. Schnitzelera
„Anatol“, s ktorou úspešne absolvoval vystúpenia v rámci okresnej, krajskej
a celoslovenskej prehliadky. Získali cenu za najlepší mužský herecký výkon, za
réžiu a za kostýmy. Taktiež reprízovali hru P.O.Hviezdoslava „Hájnikova žena –
zabíjala...“ pre občanov mesta, ale aj v Zlíne, na Slovensko-českom festivale
v Ústi nad Orlici, na európskom festivale amatérskeho divadla v Nemecku a
v divadle Astorka v Bratislave.
Klub mladých ponúkal klubové aktivity ako cyklus stretnutí so psychológom,
cyklus prednášok o zdravom stravovaní spojený s praktickou prípravou jedla,
športové súťaže volejbalové, ping-pongové turnaje, súťaže na plavárni, na
zimnom štadióne. II. ročník aerobicmaratón, turistické vychádzky, vychádzky na
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bicykli, informačné stretnutia pre žiakov pripravujúcich sa na prijímacie
pohovory, stretnutia s odborníkmi na tému protidrogových prevencií. Pokračoval
cyklus medailón známych kubínskych osobností, napr. Roman Revai, Tomáš
Ďaďo, Oravská rocková scéna a pod. Módno-tanečná skupina pripravila v poradí
už 11. módnu schow pod názvom „Johanka z Arku“.
Kino Choč uskutočnilo 384 predstavení s návštevnosťou 12 333 divákov. Pre
deti sa premietlo 32 predstavení s návštevnosťou 1079 divákov. Pre materské
školy a základné školy bolo premietnutých 8 predstavení s návštevnosťou 1393
divákov. Filmový klub 23 /mal 36 stálych členov/ premietol 21 filmov s účasťou
731 divákov.
Oravská galéria v Dolnom Kubíne začala výstavnú činnosť roku 2001
vernisážou dňa 11. januára.Vo veľkej výstavnej sieni ponúkala „Grafiku 15. a 16.
storočia zo zbierky Východoslovenského múzea“ v réžii Mgr. Ivana Havlicu.
V galérii bolo vystavených 182 grafických listov. V malej výstavnej sieni sa
konala vernisáž výstavy „Viliam Pirchala – komicky aj vážne“ v koncepcii PhDr.
Evy Luptákovej. V. Pirchala /nar. 1951 v Kežmarku/ pôsobí ako pedagóg na
Škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici a tvorí v oblasti kresby, grafiky,
asambláže a objektov. Od roku 1980 pravidelne vystavuje

na autorských

i kolektívnych výstavách a jeho diela sa nachádzajú v súkromných i štátnych
zbierkach doma i v zahraničí. Návštevníci Oravskej galérie si mohli pozrieť 60
olejomalieb, tempier, asambláží a objektov.
Dňa 5. apríla sa v OG konala vernisáž výstavy diel dvoch autorov. Veľkú
výstavnú sieň napĺňa retrospektívna výstava Rudolfa Filu /nar. 1932/ pod názvom
„Šiesty zmysel“, ktorá predstavuje viac ako 40 rokov aktívnej umeleckej tvorby
autora. Pod jej koncepciu sa podpísali Marcel Marcelli, Peter Michalovič a Anna
Lenková. Uvedený projekt je súčasťou výmenných kurátorských výstav, ktoré sú
realizované v spolupráci siedmich štátnych galérií a iniciátora – občianskeho
združenia „transKUNSTHALLE“ v zastúpení Mgr. art. Antona Čierneho a Mgr.
Richarda Gregora. Projekt si kladie za cieľ relevantným spôsobom postihnúť
fenomény, problematiku a vzťahy v slovenskom a zahraničnom výtvarnom umení
20. storočia.
V malej výstavnej sieni OG bola otvorená autorská výstava Juraja Martišku /nar.
1969/ pod názvom „Modrá záhrada“. Výstava mapuje autorových 6 ostatných
rokov od ukončenia VŠVU, kde študoval

na oddelení maľby u profesorov
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Ľudovíta Hološku a Jána Bergera. Venuje sa voľnej tvorbe, ilustrácii a grafickému
dizajnu.
Dňa 24. apríla vykradli neznámi barbari z Kostola umenia na Slanickej osade
113 kusov plastík a malieb zo 147 vystavených exponátov. Lupiči museli byť
sklamaní, keď zistili, že riskovali kvôli kopiám, ktoré na trhu nie je možné predať
ani ako starožitnosti ani ako originály. Napriek tomu spôsobili Oravskej galérii
škodu vo výške 1,2 mil. Sk. Originály neboli v kostole vystavované kvôli
agresívnemu vlhkému prostrediu. Lupiči poškodili v kostole elektroinštaláciu,
lebo keď sa exponáty nedali odňať, vytrhli ich aj s panelom.
Pod otvoreným nebom v dvorane Oravskej galérie sa vo štvrtok 10. mája
uskutočnila vernisáž výstavy martinského výtvarníka Jozefa Danča /nar. 1948
v Martine/ s názvom „Dobrý deň vám“. Výstavu otvorila riaditeľka OG, zároveň
kurátorka výstavy PhDr. Eva Luptáková. Návštevníci si mohli pozrieť v malej
výstavnej sieni 40 výtvarných diel v technikách akvarel, olejový pastel, tuš,
ceruzka, grafika, závesné keramické glazované taniere. Jozef Danč je členom
Zväzu slovenských výtvarných umelcov a od roku 1990 členom Keramického
združenia pri Slovenskej výtvarnej únii. Zúčastnil sa mnohých domácich
a zahraničných výstav, v roku 1996 mu vyšla ilustrovaná publikácia pod názvom
„A odkazujem životu“. Venuje sa aj poézii, próze a drobnej grafike. Od roku 2000
maľuje figurálne, portrétne a krajinárske motívy olejovým pastelom.
Dňa 14. júna sa konala v OG vernisáž dvoch výstav. Pri vstupnej bráne OG
prichádzajúcich vítala rehoľná sestra. Nezvyčajným úvodom privítali prítomných
študenti 3. ročníka Katolíckej univerzity v Ružomberku. S heslom „My herci“
alebo „Celý svet je divadlo“ sa predstavili divadelnou kompozíciou inšpirovanou
obrazom Františka Kudláča, nacvičenou pod pedagogickým a umeleckým
dohľadom akad. maliarky Marty Bošelovej. Nápadité masky hýriace farbami
v okamihu premenili celé átrium na jeden pestrý festival. Do deja doslovne vtiahli
aj mierne zaskočené obecenstvo, okrem iných aj primátora Dolného Kubína.
Všetkých divákov napokon obdarili škraboškami s názvom „Celý svet je divadlo“.
Priestory veľkej výstavnej siene OG počas letných mesiacov patrili 102
výtvarným dielam maliara Milana Paštéku /1931-1998/, ktoré sa zrodili pomocou
rôznych techník

- olejomaľbou, akvarelom, kombinovanými technikami,

kresbami farebnými ceruzami a grafikou. Autor patril medzi najtvorivejších
slovenských maliarov 2. polovice 20. storočia

a najvýraznejšie osobnosti
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slovenského povojnového umenia. Nekompromisnosťou v tvorbe obohatil
slovenskú modernú výtvarnú kultúru. Ako člen rebelujúcej slupiny Mikuláša
Galandu vzoprel sa s ostatnými súputnikmi proti oficiálnej kultúrnej politike štátu
za socializmu. Zomrel pri autonehode v roku 1998.
Výstava v malej výstavnej sieni OG ulahodila hlavne architektom. Výstava pod
názvom „Iný kraj – iný kar“ architekta Imricha Vaška a jeho spolupracovníkov
Ľubomíra Fuňu, Martina Vanku a kurátorov Moniky Mitašovej a Mariana
Zervana je po New Yorku, Bratislave, Prahe a Žiline piatou modifikovanou
verziou pôvodného putovného projektu „Krajiny“. Nepredstavuje klasickú podobu
architektonickej výstavy, zvyčajne pozostávajúcej z výkresov pôdorysov, rezov,
pohľadov a modelov zoskúpených vedľa seba, na základe ktorých si možno
utvoriť priestorovú predstavu konkrétneho diela. Jej zmyslom je predstaviť
neustále sa obohacujúce myslenie v procese architektonizovania. Dominantu tvorí
25 m dlhý pás predstavujúci architektonické návrhy pre slovenské mestá
s názvami Krajina vrstiev, Krajina lúky, Krajina kopcov, Krajina vlny, Krajina
svahu, Krajina zlomu, Krajina tokov, Krajina previsu. Na návrhy znázornené na
páse nadväzuje 24 veľkoformátových pohľadníc s autorskými fotografiami
prezentujúcimi spôsob architektornického myslenia Imricha Vaška.
Akademický maliar a reštaurátor Ondrej Ivan patrí medzi osobnosti OG, ktoré
nie sú dolnokubínskej verejnosti neznáme. Avšak zatiaľ čo jeho práca
reštaurátorská, ktorou zachraňuje, obohacuje a dotvára zlatý fond Oravskej galérie
v Dolnom Kubíne, je pre oko laika nedostupná, obrazy určite zaujmú a potešia
každého návštevníka. V septembri bola v malej výstavnej sieni OG otvorená
výstava diel Ondreja Ivana pod názvom „Reflexie“. Výstavu otvorila riaditeľka
OG PhDr. Eva Luptáková, ktorá je zároveň kurátorkou výstavy a priblížila
verejnosti tvorbu Ondreja Ivana, rodáka z Popradu. Vyštudoval VŠVU
v Bratislave, maliarstvo u doc. Kresila a reštaurovanie u doc. Meszárosovej. Od
roku 1988 pôsobí v OG, ateliér má v Jasenovej. Na jeho obrazoch môžeme vidieť
nielen nádhernú prírodu Tatier, ale aj Roháčov, Chočských vrchov, obrázky
z ciest po stredomorských ostrovoch. Autor charakterizuje túto tvorbu ako
realistickú. Druhou kapitolou Ivanovej tvorby je figurálna maľba, kde dominuje
žena, podľa slov Dr. Evy Luptákovej, žena Múza,

žena Inšpirátorka i žena

Nábadateľka k jemnej erotike. Na tvorbu Ondreja Ivana má veľký vplyv profesia
reštaurátora. Jedná sa o diela biblické a antické v námetoch i použití techník.
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Druhý septembrový štvrtok znela veľká výstavná sieň OG tónmi populárnych
slovenských a českých muzikálov. Mladá sympatická muzikálová hviezda Lucia
Šoralová si svojím príjemným hlasom a pôsobivým prejavom v okamihu
podmanila celé publikum. Tento netypický hudobný úvod vernisáže výstavy
ALBUM 1977-1987-1997 odmenili návštevníci dlhotrvajúcim potleskom.
Popredný slovenský sochár, dlhoročný pedagóg a bývalý rektor VŠVU
v Bratislave Jozef Jankovič, ktorému je výstava venovaná, sa však vernisáže
nezúčastnil kvôli študíjnemu pobytu v Paríži. Výstavu tvoria albumy kresieb,
grafík a básnických textov Jozefa Jankoviča pri príležitosti jeho 40.-, 50-. a 60. –
ročného životného jubilea a darov od 120 slovenských a českých umelcov. Jozef
Jankovič patrí k dominujúcim postavám slovenského výtvarného umenia. Jeho
posolstvo je od začiatku orientované výrazne humanisticky, analyzuje postavenie
jedinca v spoločnosti, pričom ho konfrontuje s mocou. Svoj výtvarný prejav
rozvíja aj v grafike a kresbe.
Dňa 18. novembra sa v OG uskutočnili vernisáže dvoch výstav. Vo veľkej
výstavnej sieni vystavoval akademický maliar Adam Szentpétery /nar. 1956
v Rožňave/ pod názvom „Štrukúry a iné geometrizmy“. Na VŠMU v Bratislave
študoval odbor monumentálnej maľby

u doc. D. Castiglioneho a doc. I.

Vychlopena. Venuje sa komornej maľbe a monumentálno-dekoratívnej tvorbe pre
architektúru, pedagogicky pôsobí na odbore maľby Katedry voľných umení
Fakulty úžitkových umení Technickej univerzity v Košiciach. V stvoriteľskej
maliarskej kozmogónii Adama Szentpéteryho dominuje ako jeden zo základných
formálnych aj obsahových princípov puristický cítený uhol a presne vedená línia.
Podobne precízne definovanie geometrického tvaru predstavuje základnú
podmienku autorovej estetiky v rovnakej

miere, v ktorej prisudzuje určujúci

význam neskoršiemu presnému a vyváženému striedaniu línií štruktúr. Pravý uhol
metaforicky determinuje autorovú percepciu podstaty štruktúr stavby univerza.
Práve tento esenciálny prvok je mimoriadne dôležitým, pretože predovšetkým
prostredníctvom tohto zovšeobecňujúceho geometrického princípu vníma
kreatívnu podstatu ľudskej prítomnosti v prírode. Pravý uhol preberá rolu
symbolu a reprezentanta ľudského intelektu a rozumu: reprezentuje schopnosť
racionálneho konania, vyváženosť a harmóniu a predovšetkým nechaotický
systém, stotožniteľný s termínom „logos“ alebo vesmírny poriadok.

72
Akademická maliarka Jitka Bezúrová /nar. 1958 v Brne/ študovala na VŠVU
v Bratislave odbor knižná tvorba u profesora Albína Brunovského. Venuje sa
voľnej grafike, kresbe, maľbe, ilustrácii, je autorkou knihy veršov Svetlo.
Popri zmysle pre jemnosť a bohatosť detailu sa už v počiatkoch jej výtvarnej
tvorby vynárala potreba vyjadriť sa expresívnejšie s dôrazom na výrazný farebný
valér a formát, ktorý by lepšie umožnil prejaviť duševné pohnutia a myšlienky
vyvierajúce z najhlbšieho bytia ľudskej bytosti. Pomocou techniky olejomaľby
rozšírila autorka spôsob svojich výpovedí o svete i človeku. Bohatú spleť čiar
nahrádza dotyk štetcom, dôraz na farebné spracovanie plochy i tvaru.
Dňa 18. decembra sa konala v OG vernisáž výstavy betlehemov, ktorú otvoril
prezident Svetovej betlehemskej federácie PhDr. Vladimír Vaclík a predstavil
zbierku 150 betlehemov z celého sveta, ktorú vlastnia manželia Viera a Jozef
Gruskovci. Najväčší betlehem má 225 figúrok a hmotnosť 60 kíl, iný výšku len 3
milimetre.

Zbierka

betlehemov

nevznikla

na

základe

cieľavedomého

zberateľského zámeru. Dnes je však svetovým unikátom. V roku 1969 získal prof.
Jozef Gruska prvé jasličky s Máriou a Jozefom zo šúpolia, potom pribudla
Siváňova drevorezba, neskôr pečivový betlehem. Betlehemy sú atraktívnym
umeleckým produktom, pretože sa v nich zobrazuje nielen betlehemská udalosť,
ale aj krajina, obydlia, ľudia, zvieratá a prostredie tvorcu. V betlehemoch
afrických krajín sú figurky čierne, v provensálskom nájdete nosiča bagiet, inde na
Ježiška dýcha ľadový medveď, antilopa, tučniaci atď. Zaujímavá je i rozmanitosť
materiálu, z ktorého sa betlehemy tvoria. Sú to rôzne druhy dreva, od lipového
k olivovému v Izraeli, ebenovým drevinám Afriky či špeciálnym drevinám
Nového Zelandu . K často používaným materiálom patrí papier, keramika, sú však
aj také exotické materiály ako chrupavka z tresky, kosti, umelý kameň z Belgicka,
liany z Peru, tekvice z Brazílie atď. Betlehemské postavy sú oblečené do
ľudových krojov a predstavujú postavy zo života príslušnej krajiny.
ORAVSKÁ KNIŽNICA v Dolnom Kubíne

si dňa 28. mája pripomenula

významné jubileum – 50 rokov svojho založenia. S históriou knižnice prítomných
oboznámil riaditeľ PhDr. Milan Gonda. V lete 1951 mala Oravská knižnica 1365
knižných jednotiek, v súčasnosti na 87 tisíc knižných jednotiek a registruje 6346
čitateľov, z toho 4781 dospelých a 1583 detí. Celkove knižnica zaznamenala vyše
350 tisíc výpožičiek, zaevidovala vyše 88 tisíc návštev, uskutočnila 273
kultúrnych podujatí s návštevnosťou vyše 7000 účastníkov. V súčasnosti pracuje
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v Oravskej knižnici 17 pracovníkov. Knižnica má vybudovanú počítačovú sieť
a návštevníkom je k dispozícii aj internet. Podľa hodnotenia krajského úradu
dolnokubínska knižnica patrí medzi najúspešnejšie v kraji. Za 50 rokov sa
v knižnici vystriedali pracovníci, ktorí svojou prácou prispeli k dobrému menu
tejto kultúrnej inštitúcie. Medzi nich patrili Brigita Smešná /riaditeľka/, Emília
Telúchová, Anna Letrichová, Antónia Matúšková, Mária Čierna, Elena BysterskáHrnčiariková, Katarína Kasalová, Viera Kravková, Milada Gálová, Zora
Uhorskaiová-Dúhová, Ján Bocko, Imriška Horníková /riaditeľka/, Zlatko Palko
/riaditeľ/ a riaditelia Ján Bencúr, Oľga Váňová, František Jedinák, Katarína
Vandlíková, Vlasta Floreková.
Medzi obľúbené podujatia Oravskej knižnice pre verejnosť patrili krsty nových
kníh“ a posedenia s autormi. Prvým krstom knihy v roku 2001 bola kniha
o liečivých bylinkách od Brigity Smešnej, 83-ročnej autorky, dlhoročnej
riaditeľky Oravskej knižnice v rokoch 1953-1975. Motivovala ju kniha pána
Jonáša „Križovka života“, ktorá sa zaoberá múdrosťou orientálnej medicíny, ale aj
celkovou životnou filozofiou. P. Smešná sa nepokladá za ľudovú liečiteľku, aj
keď jej čaje pomohli konkrétnemu človeku pri obličkových kameňoch. Skôr sa
snaží o propagovanie užívania liečivých rastlín kvôli preventívnemu zlepšeniu
zdravotného stavu a vytváraniu celkovej telesnej a duševnej pohody.
V rámci Týždňa slovenských knižníc /26.3.-1.4.2001/ pripravila Oravská
knižnica krst novej detskej knihy, rozprávky Nadutec od Petra Hubu, výstavu
z produkcie Knižného centra Žilina a námestovského vydavateľstva Solitudo,
besedu s detskou spisovateľkou rozpravkárkou Blaženou Mikšíkovou,

výber

korešpondencie Janka Jesenského v podaní Pavly Kováčovej a večer poézie,
hudby a filmu so združením Diverzita.
Riaditeľ Oravskej knižnice PhDr. Milan Gonda písal poviedky. Vydavateľstvo
L.C.A. Kolomana Kertésza Bagalu dňa 30. marca vyhlásilo šiestich víťazov V.
ročníka literárnej súťaže Poviedka 2001, do ktorej bolo zaslaných 545 poviedok.
Jedným z ocenených bol Milan Gonda s poviedkou „Arktické leto“ zo života
panelákového domu na sídlisku. Milan Gonda je po Ľubomírovi Schrámekovi
a Jaroslavovi Brozovi ďalší ocenený autor z Oravy. Víťazné poviedky vyšli
v Zborníku vydavateľstva L.C.A. Poviedku „Arktické leto“ si mohli Oravčania
prečítať v aprílových číslach Bielej Oravy.
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Pri Oravskej knižnici pracoval Literárny klub FONTÁNA pod vedením Petra
Tomáňa, patronátom Kataríny Kasalovej a výraznej slovenčinárskej pomoci Otílie
Štepitovej. Fontána združuje mladých autorov, ktorí sa pravidelne schádzajú
každé dva týždne, besedujú, čítajú si urývky vlastnej tvorby a posudzujú. Klub
spolupracuje s rôznymi organizáciami, občianskymi združeniami a literárnymi
klubmi. V roku 2001 sa im podarilo vydať Zborník vlastnej tvorby /najmä poézie/
pod názvom NA ÚTEKU, ktorého krstnou mamou je Otília Štepitová. Do
zborníka prispeli autori: Iveta Grootová, Erika Juráňová, Janka Kulinová, Pavol
Lučanský, Majka Muráňová, Tomáš Toček, Peter Tomáň, Michal Skála, Táňa
Škapcová a Peter Varga.
Oravská knižnica pripravila počas roka pre žiakov základných a stredných škôl
zaujímavé podujatia, medzi ktoré patrili: literárne pásmo p. Kasalovej pri
príležitosti 180. výročia narodenia Janka Matúšku, Daniel Hevier a jeho knihy,
rozprávanie „Ako vzniká kniha“ s premietaním diapozitívov na tému „Dieťa
a kniha“, audiovizuálne programy pre deti, prezentácia elektronického právneho
informačného systému EPRIS - PosAm,

prírodné podmienky a život –

diapozitívy a hovorené slovo, rómske rozprávky s podtitulom tolerancia
a znášanlivosť, Ján Uličiansky: Veverička Veronka, besedy s detskými autormi
vyučovanie niektorých predmetov /literatúra, jazyk, výtvarná výchova, estetika,
informatika/ priamo v priestoroch knižnici s možnosťou premietania populárnonáučných videokaziet.
Dňa 9. septembra sa uskutočnil v priestoroch Oravskej knižnice krst knihy
Márie Kleňovej pod názvom „Čítanie o korení“. Kniha obsahuje popis korenín
napr. kapary, kardamón, koriander a ďalšie i recepty, ako, kde a ktorý druh
korenia použiť. Odborné konzultácie poskytla autorke RNDr. Oľga Removčíková
a Mgr. Pavol Mazúr, fotografie F. Lašút.
Dňa 24. septembra sa v Oravskej knižnici uskutočnil krst knihy /historický
román/ Petra Hubu pod názvom „Pokiaľ Tatra stojí ...“, ktorá je venovaná
osudom Janka Matúšku, autora slovenskej hymny.
Dňa 28. septembra Oravská knižnica v spolupráci so ZŠ M. Kukučína
uskutočnila besedu so známym slovenským prozaikom, redaktorom a scenáristom
Petrom Glockom. Žiakom sa predstavil ako vynikajúci rozprávač, hovoril
o svojom detstve, štúdiách, spisovateľských začiatkoch. Peter Glocko sa venuje aj
autorskej slovenskej rozprávke, ktorá spočíva v zachovávaní a rozvíjaní
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jazykového bohatstva a v zohľadňovaní detského myslenia. Veľkú časť tvorby
zaberá práca pre rozhlas, televíziu a film. Podľa jeho prozaickej predlohy vznikli
aj animované televízne seriály, televízne a filmové scenáre. V súčasnosti je
šéfredaktorom detského a mládežníckeho časopisu „Super Ohník“.
Oravská knižnica vydala aj v tomto roku bibligrafiu Orava v tlači za rok 2000.
Spracovala ju Darina Zemenčíková.
Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne pripravovalo
výstavy pre verejnosť vo Florinovom dome. Dňa 15. januára 2001 bola pre
verejnosť otvorená výstava fotografa a prírodovedca Jozefa Poneca pod názvom
„Motýle zblízka“. Autora očaril pôvadný let motýľov a ich neobyčajná krása. Jeho
fotografie stvárňujú tieto prekrásne skvosty prírody. Na vernisáži 82-ročný
umelec zaspomínal na zážitky pri fotografovaní. Vypracoval aj rozsiahlu zbierku,
ktorá obsahuje 40 000 vypreparovaných exemplárov a daroval ju prírodovednému
oddeleniu Slovenského národného múzea. Jozef Ponec je známy aj ako publicista
a spisovateľ. Práci fotografa sa venuje 70 rokov a jeho fotoarchív obsahuje 45 000
negatívov a farebných diapozitívov.
Začiatkom marca pripravilo Oravské múzeum v spolupráci s Úniou žien
Slovenska v Dolnom Kubíne 4. ročník výstavy pod názvom Krása životu. Na
vernisáž prišlo okolo 70 návštevníkov. Slávnostnú atmosféru navodili verše,
potom sa ujal slova RNDr. Dušan Karáska, riaditeľ Oravského múzea P. O.
Hviezdoslava. Medzi 221 vystavenými exponátmi dominovali výšivky. Ďalšie
exponáty tvorili maľované kraslice, výrobky z prútia, domáce tkané koberce,
vyrezávané obrázky, črpáky, dekoratívna keramika. Výstava trvala do 22. 4.2001.
Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava pripravilo v Dolnom Kubíne pri príležitosti
180. výročia narodenia Janka Matúšku spomienkový program pod názvom
„Nech žije kráľ“. Život a dielo dolnokubínskeho rodáka Janka Matúšku
prítomným priblížila PhDr. Dagmar Kubištová, ktorá zdôraznila , že meno Janka
Matúšku pretrváva v našom kultúrnom povedomí výlučne iba v spojitosti
s autorstvom hymnickej piesne Nad Tatrou sa blýska. Po stručnom životopise sa
už literárnou expozíciou v podaní Štefana Jakobyho niesli Hviezdoslavove verše,
ktoré kedysi sám veľký básnik recitoval nad mohylou Janka Matúšku. Záver
spomienkového večera patril vystúpeniu Malého poetického divadla, ktoré sa pod
režisérskou taktovkou Evy Lofajovej predstavilo s hrou „Nech žije kráľ“. Scénar
sa zrodil na základe predlohy povesti Hrdoš od Janka Matúšku.
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V máji a júni sa vo Florinovom dome konala výstava pod názvom „Rastliny
v domácnosti“ od autorky RNDr. Oľgy Removčíkovej, botaničky Oravského
múzea. Podľa jej slov, rastliny v domácnosti prežívajú svoju renesanciu. Slúžia
ako potrava, na technické spracovanie a využitie, ale podporujú aj zdravý vývoj
ľudského organizmu. Koreniny tieto funkcie kumulujú. Charakteristická vôňa
a chuť z nich robí obľúbené ochucovadlá, ktoré zároveň blahodárne vplývajú na
naše zdravie. Pri príprave výstavy sa autorka zamerala hlavne na najznámejšie
a najpoužívanejšie druhy, bežne používané v octoch, olejoch a podobne – 20 u nás
rastúcich a 40 dovezených čajov, korenín a bylín. O pôvode, charakteristike,
použití a účinku jednotlivých rastlín informuje obrazová dokumentácia.
Dňa 28. mája sa v expozícii Literárneho múzea P.O.Hviezdoslava v Dolnom
Kubíne konalo okresné kolo 34. ročníka Vansovej Lomničky v umeleckom
prednese poézie a prózy žien. Slávnostnú atmosféru podujatia navodila už pred
budovou Oravského múzea country tanečná skupina HOP-CUP zo ZUŠ v Nižnej.
Ľudové piesne zaspievali ženy z Veličnej, nasledovalo vystúpenie speváckej
skupiny Poetického divadla pri Oravskom múzeu a vystúpenie ľudového súboru
Porúbka z Oravskej Poruby. Recitátorky reprezentovali aj stredné školy okresu –
gymnázium, OA, SZŠ. O výsledku rozhodovala trojčlenná porota, v ktorej
pracovali Mgr. Elena Buráková, Otília Štepitová a Mgr. Angelika Fogašová.
V prednese poézie sa na 1. mieste umiestnila Mária Muráňová, na 2. Lucia
Oravcová a na 3. Katarína Perinajová. V próze sa na 1. mieste umiestnila Katarína
Borončová, na 2. Tatiana Martvoňová a na 3. Katarína Čierna. Víťazky z každej
kategórie postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo v septembri v Žiline.
V júli otvorili vo Florinovom dome výstavu „Maľba, grafika, plastika“ zo
zbierok Oravského múzea. Jedná sa o 22 z 96 historických skvostov Oravského
hradu, ktoré boli zrekonštruované počas uplynulých dvoch rokov. Vystavené
exponáty

predstavovali sakrálne umenie, drevenú plastiku, maľbu, grafiku

i mapy.
Dňa 15. októbra bola vo Florinovom dome otvorená výstava pod názvom
„Kuchárske umenie v starých knihách “ zo zbierok Čaplovičovej knižnice,
ktorej autorkou je PhDr. Zdenka Porubčinová, vedúca oddelenia Čaplovičovej
knižnice OM. Výstava predstavuje 40 kníh z obdobia konca 16. storočia až po
19. storočie, ale aj časopisy, ilustrácie stolovania, prípravy jedál a recepty. Medzi
vystavené vzácnosti patrilo dielo Baltazára Steindla von Dillingena z roku 1582,
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Marxa Rumpolta z roku 1604, Magdaleny Retigovej „Domáca kuchárka“ z roku
1826. Slovenskú kuchyňu reprezentovala kniha Jána Babilóna.
Dňa 10. decembra otvorilo Oravské múzeum vo Florinovom dome výstavu pod
názvom „Chránené územia na Orave“ od autorov RNDr. Jaroslava Kociána
a RNDr. Oľgy Removčíkovej. Návštevníci sa dozvedeli o ochranárskom dianí
a snažení na Orave, kde je chránených 46 maloplošných lokalít a 5 veľkoplošných
území. Doplnkom výstavy bola fotodokumentácia aktivít profesionálnych
pracovníkov ochrany prírody a videofilmy zo života v chránených lokalitách.
Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne vydávalo každoročne od
roku 1992 Zborník Oravského múzea, v ktorom sa publikovali vedeckovýskumné práce. V tohoročnom bol spracovaný príspevok o zbraniach z Ostrej
skaly, život a dielo pedagóga, prírodovedca, múzejníka Antona Kociana, život
a dielo Milana Kleňa a dejiny mestečka Veličnej. Kapitola príroda je venovaná
prírodnej rezervácii Mutňanská píla, mäkkýšom Oravskej vrchoviny, chrobákom
CHKO Horná Orava a zimnému sčítaniu vodného vtáctva na Orave.
Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava si dňa 8. novembra pripomenulo
v spomienkovom večere 80 rokov úmrtia Pavla Országha Hviezdoslava
predstavením Otčim v podaní Poetického divadla. Účinkovali Štefan Jakoby,
Elena Buráková, Mária Muráňová, Daniela Trnavská, Eva Lofajová a Pavol
Koňuch.
Kronika kultúrnych podujatí 2001 v Dolnom Kubíne:
-

Stalo sa už tradíciou, že primátor mesta Dolný Kubín sa v prvých dňoch
nového roka stretával s občanmi mesta na novoročnom koncerte. Dňa 7.
januára 2001 sa konal pod názvom „Novoročné stretnutie v novom tisícročí“.
Primátor mesta vo svojom príhovore zdôraznil, že koncert je symbolickým
poďakovaním všetkým, ktorí prispeli k budovaniu nášho mesta, k jeho rozvoju
a svojimi nápadmi a chcením sa snažia o jeho rozkvet. Zároveň poprial
Dolnokubínčanom

všetko

najlepšie

do

nového

roka

i tisícročia.

V novoročnom koncerte vystúpili žiaci ZUŠ P. M. Bohúňa s pestrou zmesou
klasických aj ľudových skladieb zo Slovenska aj Oravy a program spestrilo aj
vystúpenie najmladších obyvateľov mesta – škôlkárov z tretej, siedmej
a dvanástej MŠ, ktorí so svojimi učiteľkami pripravili vianočné koledy
a novoročné vinše.
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-

Regionálne stredisko v poľskej Bielsko-Bialej usporiadalo II. medzinárodnú
súťaž v ľudovej tvorbe betlehemov. Zúčastnili sa Slováci, Česi, Poliaci.
Oravské osvetové stredisko v Dolnom Kubíne vybralo na túto výstavu aj práce
žiakov ZŠ Kňažia pod vedením p. učiteľky Evy Turkotovej a práce žiakov
ZUŠ P. M. Bohúňa pod vedením Anny Gajdošíkovej.

-

Dňa 23. januára sa v Klube mladých v MsKS v Dolnom Kubíne začala
Umelecká dielnička. Pomôže tým, ktorí sa pripravujú na prijímacie skúšky na
školy výtvarného smeru. Dielničku viedol pedagóg Školy úžitkového
výtvarníctva z Ružomberka.

-

Dňa 24. januára sa v MsKS predstavilo divadlo SNP Martin so sentimentálnou
komédiou Ferenca Molnára FRAJER.

-

V piatok 2. februára sa v kostole s. Kataríny Alexandrijskej v Dolnom Kubíne
uskutočnil pre verejnosť koncert sakrálnej hudby. So skladbami starých
majstrov vokálnej polyfónie – Palestina, Lasso, Hassler, da Victoria a dielami
slovenských skladateľov Schneidra – Trnavského, Rajtera a skladbami
svetových majstrov 20. storočia /Biebl, Duruflé, Tucapský, Aguiar/ sa
predstavil spevácky zbor ADOREMUS pod umeleckým vedením dirigenta
Dušana Billa.

-

Dňa 4. februára vystupovala v divadelnej sále MsKS známa skupina
SENZUS, ktorej hosťom tentokrát bol spevák Dušan Grúň.

-

Dňa 15. februára sa konala vo výstavnej sieni MsKS vernisáž výstavy
Vladimíra Zrníka pod názvom „Ilúzia“. 20-ročný umelec je žiakom ZUŠ
P.M.Bohúňa

a navštevuje

súkromnú

umeleckú

školu

v Ružomberku.

Vrcholom jeho stredoškolského štúdia bola maturitná práca, dreveno-reliefná
plastika s názvom Hriech. Výstavu otvorila vedúca výtvarmného odboru ZUŠ
P.M.Bohúňa Anna Gajdošíková. Obsah prác vychádza z hľadania inšpirácie
v prírode, v rôznych vizuálnych podnetoch štylizovaných do zaujímavých
tvarových a dynamických rukopisných kompozícií.
-

V sobotu 10. februára sa v estrádnej sále MsKS uskutočnil XX. reprezentačný
ples mesta Dolný Kubín a VI. podnikateľský ples.

-

Dňa 13. februára mali v MsKS maškarný ples škôlkári.

-

Po úspešnom stvárnení divadelnej hry Hájniková žena, nacvičoval vo februári
v MsKS divadelný súbor V.O.S.P. Hviezdoslav pod režisérskou taktovkou
Karola Horvátha divadelnú hru ANATOL podľa predlohy rakúskeho autora

79
Artura Schnitzlera a dňa 11. marca sa predstavil verejnosti v divadelnej sále
MsKS v DK.

Z príležitosti 20. výročia vzniku súboru sa uskutočnilo

slávnostné stretnutie členov súboru s primátorom Dr. Ľubomírom Bláhom na
radnici. Dňa 2.4.2001 subor V.O.S.P. Hviezdoslav hosťoval v bratislavskom
divadle Astorka a v pláne mal vystúpenia na celosvetových festivaloch
v Nemecku /jún 2001/ a v Prahe.
-

V nedeľu 18. februára sa v divadelnej sále MsKS uskutočnilo Oravské
Repete so skupinou Renons. Pestrý kolotoč piesní a zábavy, ktorého zárukou
bol spevák Dušan Grúň, humoristka Aťa Klimová, vokálne trio TAJ opäť
rozkrútil moderátor Karol Polák. Spievali sa pesničky galakoncertu Repete
1996 v podaní Dušana Kršku /Zaľúbení/, Ivana Mihála /Modlitba za
domovinu/, Z. Klinovského /Svetová sláva/, M. Hollého /Nemám auto/,
Angeliky Fogašovej a Jána Čilíka /Hala, hala/, A. Frankovej /Nekonečná
láska/, M. Vlčáka

/Nervózna família/, D. Škombárovej /Keď si sám/,

M.Čutku /Dievča z Budmeríc/, V. Sališa /Láska kvitne v každom veku/, J. M.
Kumbu /Čierny cigáň/, M. Hrčku /Láska má párik krídel/.
-

MsKS v Dolnom Kubíne zorganizovalo 22.2.2001 prvý vlastný galakoncert
pre víťazku prvého kola tohtoročných markizáckych Kakaoslávikov 13-ročnú
Jitku Hrčkovú pod názvom „Recitál Jitky Hrčkovej“. Program moderoval
Boris Lettrich, vystúpili skupina SCAT, tanečná skupina Blšky, spevák
Roman Revaj a spevák z Oravského Repeté Milan Hrčka, Jitkin otec.

-

Dňa 22.2. detská spevácka súťaž Hviezdička v DK

zaknihovala ďalšie

pokračovanie. O priazeň divákov na doskách divadelnej sály MsKS v DK sa
uchádzalo desať spevákov zo štyroch základných škôl dolnokubínskeho
okresu. Najväčší úspech zaznamenala pieseň „Tak sa neboj, mama“ v podaní
už ostrieľanej speváčky Veroniky Kackovej zo ZŠ M. Kukučína. Druhé
skončili sestry Veronika a Kamila Štyrákové zo ZŠ A. Radlinského a tretie
miesto si vybojoval Tomáš Mika zo ZŠ Nemocničná.
-

Dňa 25.2.2001 sa folklórny súbor KUBÍNČAN pod vedením Gusta Socháňa
a spevácka skupina ORAVA pod vedením Dušana Kršku zúčastnili XIX.
medzinárodného folklórneho festivalu v chorvátskej Rijeke.

-

Dňa 27. februára sa v Dolnom Kubíne konalo slávnostné ukončenie fašiangov.
Fašiangový sprievod v maskách prešiel od mestského kultúrneho strediska
celým mestom až na mestský úrad, vytancovali primátora a zaspievali
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predstaveným mesta. Tradičná rozlúčka s pochovávaním basy sa konala večer
v MsKS. Klasické plačlivé pochovávanie basy aj so sviečkami pripravil
folklórista Jaroslav Zápotočný, vystupovali folklórne súbory Kubinčan,
Trnkári, Orava a Rosička. Diváci dostali nielen výbornú náladu ale aj chutnú
pečenú šišku.
-

Dňa 5.3. sa v divadelnej sále MsKS v DK verejnosti predstavilo profesionálne
tanečné divadlo z Banskej Bystrice „Štúdio tanca“ hudobno-tanečnou
kompozíciou TROIS.

-

Dňa 8.3.2001 sa uskutočnila vernisáž výstavy pod názvom „SOU Kňažia sa
vám predstavuje“ vo výtvarnej sieni MsKS v DK. Výstava obsahovala práce
žiakov SOU a trvala do konca marca.

-

Dňa 9. marca sa konal v MsKS Dolný Kubín XIX. ročník súťažnej prehliadky
detskej dramatickej tvorivosti pod názvom „O erb mesta Dolný Kubín“.
Hlavnú cenu vyhral divadelný súbor Brozkyne z Tvrdošína a na krajskú súťaž
postúpil aj detský divadelný súbor Sihelček zo Sihelného. Prekvapením
prehliadky bol súbor Včielka z Podbiela, ktorý sa podujal na neľahkú úlohu –
inscenovať dramatický text, ktorý bol šitý na mieru iného súboru. Úspešná
inscenácia „O päť hodín dvanásť“ Karola Horvátha, ktorú písal pre divadelný
súbor Kľúč má dramatickú šírku, ktorá predpokladá skúseného režiséra.
Napriek tomu prvé účinkovanie na súťaži bolo sympatické a nádejné. Oproti
minulému roku výrazný inscenačný pokrok zaznamenal aj detský divadelný
súbor zo ZŠ Martina Kukučína v DK. Malé poetické divadlo z DK a súbor
Radosť z Námestova patria medzi tie skúsenejšie súbory. Na tohtoročnú
prehliadku prišli síce so závažnými témami, ktoré pravdepodobne pre časovú
tieseň /chrípkové prázdniny/ inscenačne nedotiahli na takú úroveň, na akú bola
porota v minulosti u nich zvyknutá.

-

Dňa 6.3.2001 sa v MsKS DK konalo druhé stretnutie Umeleckej dielničky.

-

Na školách v okresoch Oravy prebiehala súťaž v prednese poézie a prózy.
Dolnkubínske výsledky boli nasledovné: umelecký prednes poézie – I.
kategória – neudelené, II. kategória – Ľuboš Kudláč zo ZŠ M. Kukučína DK,
III. kat. Anna Suľová, ZŠ Chlebnice, IV. kat. – Katarína Danielová, DOŠ
Oravský Podzámok. V umeleckom prednese prózy: I. kat.- Matúš Kvas zo ZŠ
M. Kukučína DK, II. kat. – Katarína Grofčíková zo ZŠ M. Kukučína DK, III.
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kat. – Ľudmila Lalíková zo ZŠ ul. Hattalu, IV. kat. – Martina Baraniaková
z OA Dolný Kubín.
-

Dňa 21. marca hosťovala v mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne
skupina SENZUS.

-

V Galérii literatúry a umenia Slovenského národného literárneho múzea,
Slovenskej národnej knižnice /SNLZ SNK/ v Martine sa dňa 19. marca konala
vernisáž výstavy významnej dolnokubínskej osobnosti Milana Kleňa – výber
z výtvarnej a literárnej tvorby. Milan Kleň býval a pôsobil v Dolnom
Kubíne. Prítomných na výstave privítal riaditeľ SNK SNLM v Martine Mgr.
Jozef Beňovský, po ňom sa slova ujali riaditeľ Knižného centra v Žiline
Michal Horecký, PaeDr. Ľubomír Bláha, primátor Dolného Kubína a vedecký
pracovník

Slovenskej

národnej

knižnice

PhDr.

Augustín

Maťovčík.

K slávnostnej atmosfére prispelo vystúpenie žiakov ZUŠ P.M.Bohúňa
z Dolného Kubína. Výstavu si návštevníci mohli pozrieť do 21. apríla 2001.
-

V posledný marcový týždeň v našom meste hosťovali mladí umelci
z družobnej komúny Egebjerg z Dánska. Dolnokubínčanom sa predstavili
v dvoch koncertoch. Jeden sa konal v divadelnej sále MsKS, tu sa predstavilo
101 študentov

a pedagógov z Efterskole v Olerupe a druhý v kostole

Povýšenia sv. Kríža na Brezovci.
-

Koncom marca sa v Žiline uskutočnila krajská súťaž v prednese rozprávok
pod názvom Rozprávkové vretienko, kde si postup na celoslovenské kolo
zabezpečil Viktor Babic a Paulína Labudová, obidvaja zo ZŠ M. Kukučína.
Na 3. mieste sa umiestnil Boris Vraňák.

-

V rámci cyklu Sám sebou sa v MsKS uskutočnil koncert Tomáša Ďaďu, ktorý
je považovaný za legendu oravskej rockovej scény. Koncertu sa zúčastnilo
550 divákov a Tomáš Ďaďo si pozval speváka Romana Révaja. Na javisku sa
vystriedalo 40 hudobníkov. Ako kapely sa v chronologickom poradí
predvádzali : Storms /Búrky/, Ecrins, Premeny, Horizont, Targo, Spektrum
a Oravia. Podujatie moderoval Milan Ilčík.

-

V prvú aprílovú nedeľu sa športový areál Kuzmínovo premenil na
rozprávkový les, plný čarovných bytostí zo známych rozprávkových
príbehov. Desiatky detí z Dolného Kubína aj v sprievode svojich rodičov sa
vydalo na cestu rozprávkovým lesom, ktorý pre nich pripravilo občianske
združenie Šanca. Tam ich už čakali víly, zbojníci, čerti, princ, princezná,

82
Snehulienka, Popoluška a ďalšie rozprávkové bytosti, ktoré pripravili deťom
množstvo súťaží a hádaniek. Po obsolvovaní cesty rozprávkovým lesom deti
okrem sladkých odmien dostali aj vecné ceny a potvrdenie znalca rozprávok.
-

V dňoch 4.-6. apríla sa konal v Námestove 18. ročník krajskej prehliadky
divadelných ochotníckych súborov pod názvom Námestovské divadelné hry.
Z Dolného Kubína sa zúčastnil divadelný súbor V.S.O.P. Hviezdoslav s hrou
Anatol v réžii Karola Horvátha. Bol úspešný a vybojoval si nomináciu na
celoštátnu prehliadku Divadelná Spišská Nová Ves.

-

Dňa 20. apríla si deti dolnokubínskych materských škôl mohli pozrieť detskú
módnu schow pri príležitosti ukončenia kurzu malých manekýnok.
V programe nazvanom „Hodina módy“ si vyskúšalo svoje prvé kroky na
módnom móle 21 detských menakýnok v šiestich prehliadkach. Program
moderoval Milan Ilčík.

-

Dňa 25. apríla sa v divadelnej sále MsKS predstavili herci divadla
T.G.Tajovského zo Zvolena hrou Ľubommíra Feldeka: Hraj noha – a ty druhá
tancuj v réžii Karola Spišiaka.

-

Dňa 28. apríla sa v estrádnej sále MsKS v DK konal II. ročník AEROBIC
MARATÓNU pod odborným dohľadom Diana Fitnes Ružomberok.

-

Dňa 29. apríla sa v divadelnej sále MsKS v DK konala krajská prehliadka
detských folklórnych súborov pod názvom „Kubínske krpčeky“. Predstavilo
sa 14 súborov Žilinského kraja, najúspešnejší bol Zázrivček zo Zázrivej.

-

Dňa 28. apríla

sa konala v Dome Matice slovenskej v Komárne výstava

fotografií V. ročníka súťaže krajinárskej fotografie pod názvom „Slovensko
moje“. Prvú cenu získal Dolnokubínčan Vladimír Medzihradský za súbor
„...a srdce hupká vozvysok“, ktorým autor zobrazil oravskú a tatranskú krajinu
z Babej hory zaliatu neobyčajne emotívne jesenným slnkom a „Hrad ako
z rozprávky“, na ktorej bol náročným spôsobom výtvarne aj farebne
zobrazený Oravský hrad.
-

V posledný aprílový týždeň začal v Dolnom Kubíne VI. ročník medzinárodnej
hudobnej súťaže Čírenie talentov – posolstvá Bohdana Warchala. Podujatie
začalo 29. 4.2001 večerom talentov slovenských vysokých škôl. Dňa 30.
apríla sa konala vernisáž výstavy pod názvom „Bohdan Warchal – fenomén
slovenskej kultúry“. Výstava priblížila život a dielo tejto veľkej osobnosti.
Lahôdkou večera bol husľový recitál 16-ročného Dalibora Karvaya, ktorý
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v súčasnosti študuje na Hudobnej akadémii vo Viedni. Struny huslí, viol
a violočel

na podujatí rozozvučalo 280 súťažiacich z Čiech, Maďarska,

Poľska, Ukrajiny, Ruska a Slovenska zaradených do 6 kategórií. Z Oravčanov
sa prestížnej súťaže zúčastnili Eva Janigová a Andrej Matis zo ZUŠ
P.M.Bohúňa, ktorých pripravovala Mária Hrnčiarová. Pri príležitosti
okrúhleho životného jubilea udelil primátor mesta DK Ľubomír Bláha
národnej umelkyni Kláre Havlíkovej Cenu primátora. Ocenenie získala za
priazeň, ktorú preukazuje Festivalu Ivana Ballu a mestu Dolný Kubín, z úcty
a obdivu

k jej

umeleckému

majstrovstvu.

Daždivé

počasie

vyhnalo

účinkujúcich z nádvoria Oravskej galérie ešte počas prvej polovice programu,
a tak si diváci prevažnú časť skladieb vypočuli v evanjelickom kostole, kde
koncert pokračoval.
V stredu

dopoludnia

pri

horúčkovitom

rozcvičovaní

sa

súťažiacim

v mestskom kultúrnom stredisku povolilo kladivko z krídla. Počas samotnej
súťaže klavíristov a mladých gitaristov sa už našťastie nevyskytli žiadne
väčšie problémy. Víťazi a laureáti prvého dňa

boli ocenení večer v átriu

Oravskej galérie počas Európskeho koncertu. Hrou na gitaru sa predstavil aj
jeden z najlepších svetových inštrumentalistov 20. storočia Vladislav Bláha.
Publikum upútal okrem hudobného prejavu aj svojou neformálnosťou
a zmyslom pre humor. Podľa umelcových slov v civilnom oblečení vystupuje
po ročnej pauze. Vtedy ho k tomu prinútila strata batožiny na letisku
v Dallase. Teraz nečakaná žiadosť Karola Hromádku, riaditeľa ZUŠ Ivana
Ballu o vystúpenie na koncerte. Inštrumentalista do Dolného Kubína
pricestoval po návšteve Mexika, len hodinu po polnoci. Karol Hromádka ho
preto ubytoval v obyvačke svojho bytu, čo sa však nepáčilo štvornohému
domácemu miláčikovi. No takmer prebdená noc v žiadnom prípade neubrala
na kvalite gitarovej interpretácie V. Bláhu.
Vo štvrtok svoje hudobné schopnosti preukazovali v novozavedených
kategóriách mladí gitaristi študujúci hudbu na konzervatóriách a vysokých
školách. Víťazi týchto kategórií si ocenenia prevzali večer v rímskokatolíckom kostole Povýšenia sv. Kríža, kde odznel koncert v podaní gitaristu
Marlona Leona Titre z Holandska a bratov Kapalovcov z Dolného Kubína.
Do tónov vylúdených tancom sláčikov sa porota započúvala v Nižnej. Práve
tam prebiehala v 3 kategóriách súťaž Husľové talenty. Prvenstvo v 3. kategórií

84
získala Katarína Mikšíková, ktorá sa stala laureátkou súťaže. Prvé priečky
ďalších dvoch kategórii Husľových talentov obsadili Róbert Oláh /SR/,
Natália Nagyová /SR/ a Daniel Klempár /SR/. Najvyššie ocenenie súťaže
Mladí gitaristi 2001 získali Eliška Lenhartová /ČR/, Lukasz Oleszek /PR/,
Lucia Palková /SR/, Patrik Vacík /ČR/, Matěj Freml /ČR/, laureátmi sa stali
Lukasz Oleszek a Matěj Freml. Prvenstvo v kategóriách Klavírnej Oravy
2001 porota udelila Martinovi Balážovi /SR/, Petrovi Duchonickému /SR/,
Tomášovi Pacekovi /SR/, Zuzane Kerberovej /ČR/, ktorá sa stala laureátkou
súťaže.
Festivalu sa spolu zúčastnilo 620 účastníkov a 280 súťažiacich. Štvordňové
podujatie ukončil koncert laureátov FIB 2001 a vystúpenie gitarového súboru
ZUŠ Ivana Ballu v MsKS DK. Veľkým prísľubom pre budúce ročníky FIB sú
slová generálneho sekretára Európskej únie hudobných súťaží mládeže Dr.
Rohfsa, ktorý v budúcnosti podujatia vidí perspektívu celoeurópskeho
festivalu.
-

V máji vo výstavnej sieni MsKS v Dolnom Kubíne vystavovala mladá
amatérska výtvarníčka Zuzana Bobovská z Považskej Bystrice. Vernisáž
otvoril kurátor výstavy Mgr. Jozef Miloslav Bašista hrou na fujare. Zvlnené
horizonty horských krajín, tvarová a farebná pestrosť prírodných detailov,
zvlásť rastlinných zátiší a kytíc a z nich odvodené výtvarné riešenia – to je to,
čím maliarka oslovila návštevníkov. Neoddeliteľnou súčasťou je pobyt
v prírode.

-

Občianske združenie Diverzita a Prvá internetová kaviareň v Dolnom Kubíne
otvorili priestory na výstavu Cathedrala Data. Išlo o výstavu obrazov
Vladimíra Lofaja pri príležitosti otvorenia internetovej galérie Dub na stránke
www.netgaleriadub.home.sk.

Obrazy,

ktoré

si

každý mohol

pozrieť

v internetovej kaviarni boli maľované na drevo, pochádzajú z troch rokov
tvorby a autor ich venoval ako poctu internetu. Výstava je predajná. V júli
mohli vidieť priaznivci internetu výstavu fotografií aj archív, ktorý ponúkal
staršie výstavy.
-

Dňa 10. mája sa predstavili dolnokubínskemu publiku humoristi Stano Radič
s bývalým hercom Radošínskeho divadla Pavlom Schwarzom v talkschow pod
názvom Partia. Vystupovala aj obľúbená Katarína Kolníková a známy český
spevák Karel Zich.
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-

V druhý májový týždeň sa v priestoroch MsKS v DK uskutočnilo okresné
kolo

Slovenského

slávika

–

celoslovenskej

speváckej

súťaže

detí

v interpretácii ľudovej piesne. Slovenský slávik začal v tomto roku písať už
svoju jedenástu kapitolu a od prvého ročníka prebieha pod odbornou záštitou
operného speváka Petra Dvorského. Súťaž je určená pre deti základných škôl,
ktoré sa v dvoch kategóriách predstavia porote s dvoma slovenskými
ľudovými pesničkami podľa vlastného výberu. Po úvodných školských kolách
sa do okresnej súťaže prebojovalo dvanásť účinkujúcich v oboch kategóriách.
V prvej kategórii žiakov prvých až tretích ročníkov svojím hlasovým
prejavom najviac porotu presvedčila Dominika Suroviaková z Krivej
a víťazstvo v II. kategórii žiakov štvrtých a šiestych ročníkov si vyspievala
Katarína Mikšíková zo ZŠ J.Matúšku v DK. Cenu kabinetu hudobnej výchovy
dostali Adriana Mudrončíková z Pucova a Pavol Kubáň z Malatinej.
-

Dňa 13. mája sa na Kuzmínove opäť konal rozprávkový deň. Pripravil ho
Domček CVČ. Ku hradnej bráne vyviezol návštevníkov na voze pohonič
Maťko so svojím verným koníkom Tomom. Tam všetky deti i rodičov privítal
hradný pán s manželkou a potom v spoločnosti dvoch šaškov vstúpili do ríše
rozprávok. Deti museli vynaložiť nemálo odvahy a zručností, aby unikli pred
zbojníkmi, ježibabou, valibukom a lesným strašidlom. Odmenou za ich
odvahu a šikovnosť bolo pasovanie miestodržiteľom práv mesta Dolný Kubín
do rytierskeho stavu.

-

Začiatkom mája sa v Dunajskej Strede uskutočnila slávnostná vernisáž 4.
ročníka výtvarnej súťaže Žitnoostrovné pastelky 2001. Z 2000 prác detí
predškolských zariadení odborná porota ocenila 33, medzi nimi bola aj Mirka
Košťálová a Michal Lavrík zo ZUŠ I. Ballu z DK.

-

Na XII. Medzinárodnom bienále grafiky detí a mládeže Toruň získalo 5
žiakov ZUŠ I. Ballu diplomy za grafické práce a pedagógovia Mgr. Daniel
Marček a Mgr. Jana Barťáková diplom za prípravu kolekcie detských
výtvarných prác.

-

V dňoch 17.-19. mája sa v Bojniciach konal V. ročník celoslovenskej
gitarovej súťaže, ktorej vyhlasovateľom bolo MŠ SR. V dvojkolovej súťaži
sa všetky tri zástupkyne ZUŠ I. Ballu – Zuzana Juráková, Stanislava Koutná
a Lucia Palková – dostali v rámci svojich kategórii medzi 8 najlepších, navyše
Lucia Palková v 3. kategórii zvíťazila. V každom z doterajších ročníkov
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dosiahla ZUŠ Ivana Ballu umiestnenie v prvých troch miestach, čím sa
zaradila medzi najúspešnejšie školy na Slovensku v gitarovej hre.
-

Kabinet materských škôl pri Okresnom úrade zorganizoval program Jarné
prvosienky v MsKS, v ktorom vystupovali deti desiatich MŠ z mesta.
Spievali, tancovali, recitovali a rozprávali rozprávky.

-

V dňoch 7. a 8. júna sa v MsKS konala veľká módno-divadelná schow pod
názvom Johanka z Arku. Choreografom projektu bol Milan Ilčík.
Zapojených bolo 40 mladých ľudí, 16 výborných modeliek. Hlavnou postavu
stvárnila Tatiana Záhorová.

-

Dňa 11. júna sa v mestskom kultúrnom stredisku konalo vystúpenie Stana
Dančiaka a Mariána Zednikoviča s divadelným predstavením Lord Norton od
autora Jána Snopku.

-

V júni sa v mestskom kultúrnom stredisku v DK konala výstava zo súkromnej
zbierky Dariny Dudášovej pod názvom „Kvety vo výtvarnom umení“.
Bývalá učiteľka ZŠ v súčasnosti vyučuje anglický jazyk, hrá na organe,
publikuje a jej zberateľská činnosť takmer nepozná hranice.

-

Vo výstavnej sieni MsKS v Dolnom Kubíne

si verejnosť mohla pozrieť

predajnú výstavu obrazov akademického sochára Ladislava Sulíka pod
názvom „Harmónia tajomstiev prírody“. Na otvorení sa prítomným prihovoril
slovami: „Každé výstavné podujatie nesie v sebe istú velebnosť, pokoru a úctu.
To všetko akosi vnáša do života poriadok, harmóniu, ak chcete silu
i podmanivosť, krásu, jasnú myšlienku i šperk, dotyky rúk či bozk. Hoci sú to
veci nesúrodé, znesú porovnávanie. Tak akosi býva vyšľapaný chodníček
k prameňu životnej múdrosti, skúsenosti a rozvahy.“ Vystavené diela
znázorňovali kytice, zvieratá vo voľnej prírode a meditatívne motívy.
-

Júnové kolo speváckej súťaže Hviezdička prinieslo úspech Terézii
Brodňanskej, na ďalších miestach sa umiestnili Jaroslava Kacková, Adriana
Pappová a Dominika Suroviaková. O umiestnení rozhodovalo 392 hlasov
divákov.

-

Od 18. júna sa v I. internetovej kaviarni Dub v Dolnom Kubíne konala
vernisáž výstavy 22 plnefarebných umeleckých fotografií 28-ročného
Vladimíra Anjela. Novoinštalovanú expozíciu nazvanú INSIDE-OUT /zvnútra
von/ uviedol kurátor výstavy Vladimír Lofaj. Autor fotografií sa prítomným
v internetovej kaviarni prihováral prostredníctvom internetu. Fotografie sú
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o objavovaní tajov prírody, ktorá autora inšpirovala neustálou dynamikou
a premenou. Inšpiráciu našiel v skrytých samozréjmostiach plodov zeme.
Upútala ho napríklad štruktúra čerešne, v ktorej hľadá podobnosť s človekom
a ľudským organizmom. Výstava bola verejnosti prístupná do konca júla, no
aj po tomto termíne si ju záujemci mohli pozrieť prostredníctvom internetu na
webovej stránke.
-

Dňa 28. júna sa v Dolnom Kubíne konal koncert pod názvom Oravská
rocková scéna, o ktorý mali záujem hlavne mladí ľudia.

-

Folková skupina Lekra /Ľubo Kováčik, Robo Trunkvalter, Juraj Krkoška
a Peter Mihál/ mala dva roky, 17 vlastných skladieb a dobre umiestnenia na
Strunobraní, Stupavskom širáku a Country ladení. V tomto roku sa dostali na
celoslovenské kolo do Piešťan a odtiaľ na súťaž Trampská Porta 2001 do Ústí
nad Labem.

-

Milovníci pesničiek z REPETE sa dňa 30. júna mohli stretnúť na gulášovom
podujatí Oravské repete za Kopačkou

s hudobnou skupinou Renons.

Zazneli tu pesničky v podaní Jaroslava Zápotočného, Milana Hrčku, Jána
Čilíka, Viery Krónerovej, Dušana Kršku, Mira Čutku a Vlada Sališa.
-

Spisovateľ Ľubomír Schramek bol na Slovensku známou osobnosťou. Písal
humor a satiru aj pre slovenský rozhlas a pre noviny. Súčasťou vernisáže
výstavy Ľ. Schrameka dňa 28. augusta pod názvom Reforma verejnej srandy
s karikatúrami bola aj autogramiáda knihy Poruchy civilizácie, ktorá vyšla vo
Vydavateľstve

spolku

slovenských

spisovateľov.

Výstavu

pripravila

spoločnosť HOMO ERECTUS s podporou nadácie EKOPOLIS a ETP
Slovensko v svojráznom prostredí záhradného stánku Salamandra / známeho
ako hostinec u Ťapa/.
-

Počas prázdnin sa pred hotelom Park v Dolnom Kubíne konali tradičné
a obľúbené nedeľné koncerty. Ľudia sa zastavovali, posedeli na lavičkách
pred hotelom Park alebo pred cukrárňou, počúvali melódie a zažívali letnú
nedeľnú

pohodu. Hrávali známe skupiny Istebňanka, Renons, Orava,

Martimer, Rosa Rosička, Peter Medvecký a ďalšie.
-

Na dolnokubínskom minigolfe sa konali koncerty. Dňa 24. augusta tu bol
koncert country skupiny Ladiči, 25. augusta koncert žilinskej kapely 220
V TIENI a 29. augusta hudobný festival pod názvom ORAVA FEST.
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Predstavili sa skupiny SGP projekt, Deel, Security, Shock, Strix, Lekra
a ďalšie.
-

V priestoroch výstavnej siene mestského kultúrneho strediska si v septembri
návštevníci mohli pozrieť výber najlepších prác V. ročníka medzinárdnej
výtvarnej súťaže mladých autorov Bohúňová paleta. Organizátori Bohúňovej
palety ZUŠ P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne a Mestský dom kultúry
v Bialsko-Bialej sa aj v tomto ročníku mohli tešiť zo stúpajúceho záujmu
mládeže o túto výtvarnú súťaž. Do jubilejného V. ročníka sa prihlásilo 217
škôl z Čiech, Poľska a Slovenska. Pred odbornou porotou /Ján Kudlička,
Pavol Rusko, Marta Bošelová, Anna Gajdošíková, Barbara Jacykow a Doc.
Witold Jacykow/ tak stála neľahká úloha vybrať najlepšie práce spomedzi
3859 zaslaných diel. Nakoniec porotcovia vybrali 411 ocenených prác do
zlatého, strieborného a bronzového pásma a čestných uznaní v kategóriách
kresba, maľba, grafika, kombinované techniky a fotografia. Medzi ocenenými
ani v tomto roku nechýbali deti z dolnokubínskych ZUŠ.

-

V prvý septembrový

piatok

sa

v CVČ

Domčeku

konal

netradičný

akordeónový koncert, na ktorom sa ako hosť predstavil Akordeónový
orchester Róberta Schumanna z Zwickau. Nemeckých hudobníkov v programe
skvele dopĺňalo Akordeónové kvarteto Základnej umeleckej školy

P. M.

Bohúňa z Dolného Kubína a Akordeónový archester Amandolo z Dolného
Kubína. Spoločný koncert nemeckých a dolnokubínskych umelcov sa stretol
so značným diváckym záujmom.
-

V útorok 11. septembra sa v dolnokubínskej súkromnej galérii Riana, ktorej
majiteľkou je Mariana Hečková, uskutočnilo stretnutie priateľov výtvarného
umenia. Mariana Hečková vyštudovala strednú umeleckú školu v Košiciach –
odbor reštaurátorstvo a od roku 1995 má vlastnú galériu v Dolnom Kubíne.
Obrazy tvorí podľa predstáv a želaní zákazníka. Klient si môže vybrať námet,
škálu farieb, stanoviť rozmery. V živote sa riadi krédom: “Keby naše oči
neboli stvorené pre slnko, nikdy by ho nevideli, keby v nás nebola božia sila,
ako by sme sa vedeli zmôcť na niečo božské.“

-

Dňa 22. septembra na minigolfe koncertovala rocková skupina ARZÉN
z Terchovej.

-

V dňoch 26.-29. septembra

sa konal 47. ročník celoštátnej

súťažnej

prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, do
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ktorej sa dostalo 31 súťažiacich. Jaroslava Čajková z Národného osvetového
centra v Bratislave podotkla, že tento rok bol veľmi pestrý, pokiaľ ide o výber
a dramaturgiu diel a zlepšila sa úroveň vo IV. kategórii. Naopak od recitátorov
V. kategórie sa očakával lepší výkon. Na realizácii 47. Hviezdoslavovho
Kubína sa podieľali Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, Asociácia
organizácií spisovateľov Slovenska, Národné osvetové centrum

a ďalší.

Výsledky 47. HK sú nasledovné: IV. kategória – poézia: 1. Peter Hort, Nová
Dubnica, 2. Mária Danadová, Senica, 3. Lenka Dzadíková, Prešov, Zuzana
Šimová, Ľubeľa, čestné uznanie: Mária Fraňková, Nitra. IV. kategória –
próza: 1. Martina Csillaghová, Košice, 2. Petra Fridrichová, Snina, Lucia
Wirthová, Senica, 3. Milan Marinčák, Martin. V. kategória – poézia: 1. Ingrid
Zachorecová, Hurbanovo, 2. Milada Záthurecká, Martin, 3. Andrea
Adamčíková, Michalovce. V. kategória – próza: 1. Neudelené, 2. Adela
Mitrová, Prešov, 3. Janka Pelešová, Bratislava. Divadlá poézie: Hlavná cena:
Detský divadelný súbor Bastriguly pri ZŠ Veľký Kýr. Čestné uznanie za
scénar: Anna Gamanová, in memoriam, Senica, zomrela 1. septembra 2001 vo
veku 43 rokov. Tohtoročný Hviezdoslavov Kubín pozdravil aj jeden
z oravských básnikov Rudolf Jurolek.
-

Dňa 29. septembra sa v Žiline konalo krajské kolo 34. ročníka v umeleckom
prednese poézie a prózy žien Vansovej Lomnička. Vo vekovej kategórii do
35 rokov si prvé miesto vybojovala a do celoslovenského kola postúpila Mária
Muráňová z Dolného Kubína. Rovnako uspela aj v prednese vlastná tvorba,
ktorá v tomto ročníku bola hodnotená len na krajskom kole ako samostatná
súťaž.

-

V októbri si Dolnokubínčania mohli pozrieť v mestskom kultúrnom stredisku
v DK výstavu fotografií Petra Silbigera, žijúceho striedavo v Anglicku i na
Slovensku. Výstava pod názvom „Mestá a krajiny vo fotografii“ predstavuje
časť tvorby P. Silbigera, ktorá na 50 fotografiách zachytáva atraktívne zábery
anglickej, škótskej či slovenskej krajiny. Peter Silbiger sa narodil
v Ružomberku, maturoval v Dolnom Kubíne, pred 30. rokmi odišiel do
Anglicka a vrátil sa po revolúcii. Na Dolný Kubín nezabudol a v budúcnosti
by chcel usporiadať samostatnú výstavu o našom meste.
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-

Dňa 8. októbra hosťoval v mestskom kultúrnom stredisku známy slovenský
humorista Milan Markovič. Vystúpil s programom pod názvom „Koncert na
želanie“.

-

Spoločnosť Joga v dennom živote pripravila pre záujemcov cvičenia každý
pondelok, stredu a štvrtok v Domčeku – centre voľného času detí a mládeže.
Cvičenia sa konali pre začiatočníkov i pokročilých.

-

Okresné osvetové stredisko v Dolnom Kubíne poriadalo pre záujemcov
v dňoch 6. a 20. októbra v rámci podpory projektu tradičných remesiel tvorivé
dieľne zamerané na sklomaľbu. Lektorom bol odborník na sklomaľbu Mgr.
Daniel Marček zo ZUŠ Ivana Ballu.

-

V novembri sa vo výstavnej sieni MsKS konala výstava výtvarných prác pod
názvom

„VI.

ročník

Inšpirácie

profesionálnych

i neprofesionálnych

kubínskych výtvarníkov“. Vystavovali účastníci kurzu výtvarnej výchovy
dospelých ZUŠ Ivana Ballu, učitelia výtvarníci a niekoľko profesionálnych
i neprofesionálnych výtvarníkov.
-

Z iniciatívy Borisa Lettricha a Romana Revaja sa uskutočnila pre žiakov
a študentov v novembri séria protidrogových minikoncertov v mestskom
kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. Cieľom koncertov bolo mladých ľudí
nielen zabaviť, ale v sprievode svojich učiteľov a profesorov sa porozprávať
o akejkoľvek závislosti /drogách, fajčení, alkoholizme atď./.

-

Mesto Dolný Kubín vyhlásilo výtvarnú a fotografickú súťaž o podobách
mesta. Do súťaže znázorňujúce Dolný Kubín mohli autori predložiť
akékoľvek práce – olejomaľbu, grafiku, pastel, akvarel, čo fotografiu.

-

Ekofotografia 2001 je IV. ročník súťaže s ekologickou tematikou, ktorú
usporiadalo Slovenské múzeum ochrany a prírody v Liptovskom Mikuláši.
Veľký úspech na výstave zaznamenal mladý fotograf z Dolného Kubína
Michal Babnič, keď za fotografie „slimačia láska“ a „neistá budúcnosť“ získal
jednu zo štyroch hlavných cien. Jedno z troch čestných uznaní sa dostalo aj
Vladimírovi Medzihradskému z Dolného Kubína za fotografiu „a srdce hupká
vozvysok“.

-

Dňa 5. decembra uskutočnil sa V. ročník Benefičného večera Všeobecnej
úverovej banky v rímskokatolíckom kostole na Brezovci. V úvode zazneli
vianočné koledy od detí MŠ a ZUŠ P.M.Bohúňa a Mozartove skladby
v podaní Moyzesovho kvarteta. Potom sa všetkým prihovoril riaditeľ VÚB
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ing. Igor Otepka. Sponzorské dary vo výške 100 tis. Sk VÚB rozdelila NsP
v Dolnom Kubíne, v Trstenej, Nadácii pre výstavbu nemocnice v Námestove
a dolnokubínskym skautom. V závere odzneli terchovské koledy.
-

Hudobníci ZUŠ P. M. Bohúňa

z Dolného Kubína pod vedením L.

Vajduláka boli pozvaní a zúčastnili sa v dňoch 13.-16. decembra Európského
festivalu vianočných kolied pod názvom „Pražské Vianoce“. Žiaci súťažili
v dvoch kategóriách a darilo sa im dobre, lebo zvíťazili. Zo sto možných
bodov získali 95 a 96. Okrem súťažných vystúpení usporiadali aj predstavenia
v Národnom dome, na Staromestskom námestí a v Týnskej škole na
záverečnom festivalovom koncerte v chráme Šimona a Júdy.
-

Základná umelecká škola P.M.Bohúňa v Dolnom Kubíne, AIA Centrum
V.J.Gruska Bratislava a Spolok koncertných umelcov Slovenska usporiadali
v kine Choč dňa 19. decembra 1. koncertnú koláž venovanú Bohdanovi
Warchalovi. V programe vystúpili Lucia Kopsová /husle/, víťazka 3.
kategórie IV. Čírenia talentov v roku 1999, Vladimír Moravčík /viola/, Ján
Slávik, Peter Michalica. Na klavíri sólistov sprevádzali pedagogičky VŠMU
Jana Nagy – Juhasz a Barbara Tolarová. Musica Arvenzis v zložení Leoš
Vajdulák, Judita Hencovská, František Dobija, Ján Slávik zahrali skladbu
z tvorby L. Vajduláka Pocta Jozefovi Vidiečanovi. Spomienky a úvahy
o Bohdanovi Warchalovi interpretoval Štefan Turňa. Pri tejto príležitosti bola
v ZUŠ P.M.Bohúňa inštalovaná výstava pod názvom „Bohdan Warchal,
fenomén slovenskej kultúry“.

-

Základná škola M. Kukučína usporiadala dňa 18. decembra v mestskom
kultúrnom stredisku slávnostnú školskú akadémiu pod názvom „RUKA
V RUKE“. Deti hrali na flaute, na gitare, husliach, triangli, spievali vianočné
koledy i moderné piesne, tancovali, recitovali, hrali scénky. Divákom sa
predstavil aj školský divadelný súbor Kukučín pod vedením učiteľky Oľgy
Babicovej a zahral „Malého princa“. Na záver vystúpil spevácky súbor
s koledou „Tichá noc“.

-

ZUŠ Ivana Ballu usporiadala dňa 20. decembra v sále literárneho múzea
v Dolnom Kubíne Vianočný koncert. K skladbám, ktoré najviac zaujali,
patrili Fantastický tanec v podaní J. Fričovej, Sonáta a mol v podaní L. a J.
Krajčovičových, klavírne duo S. Oršuliaková, L. Mihálová, Zbojnícky tanec
v podaní N. Bencúrovej a I. Kubačkovej. O klavírny sprievod jednotlivých
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čísel sa postarali učiteľky školy Romana Šumská a Mária Zbavitelová.
Súčasťou programu bolo aj odmeňovanie žiakov za dobrú reprezentáciu školy
a mesta. Na záver večera vystúpila školská country skupina Pltníci.
-

Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave pripravila v Domčeku CVČ
zaujímavé

multimediálne

bojazlivých“.

Program

vystúpenie
pozostával

pod

názvom

z rozprávania

„Sedem-osem

o experimentálnych

filmových formách a z audiovizuálneho vystúpenia zloženého z obrázkovej
trojprojekcie a improvizovanej hudby.
-

Obľúbení dolnokubínski „repeťáci“ pripravili pre verejnosť VIANOČNÉ
REPETE v mestskom kultúrnom stredisku pod názvom „Vianočný oravský
dereš Roba Kajzera“. Účinkovali skupina Renons, P. Melúš, R. Kajzer,
vokálna skupina VTJ, P. Medvecký, M.Osadský, M. Čutka, B. Hrčka, M.
Hrčka, D. Krška, V. Sališ, A. Fogašová, R. Dúhová.

SOCIÁLNA POMOC OBČANOM
Sociálna starostlivosť je súčasťou sociálneho zabezpečenia a tvoria ju
peňažné a vecné dávky a služby sociálnej starostlivosti. Doterajší vývin sociálnej
úrovne ľudí ovplyvňuje nezamestnanosť, ktorá má aj v našom meste negatívne
dopady na životnú úroveň a sociálnu odkázanosť. Sociálne postavenie občanov a
rodín je v mnohých prípadoch na hranici únosnosti.
Zákon o sociálnej pomoci vytvára priestor na to, aby sa na vymedzených
formách sociálnej pomoci podieľalo viacero subjektov napr. štát, mesto, fyzické
a právnické osoby. Mestský úrad v zmysle uvedeného zákona poskytuje občanom
s trvalým bydliskom v Dolnom Kubíne jednorázové sociálne dávky. Ide o rodiny
s deťmi, o občanov, ktorí sa nie vlastnou vinou dostali do nepriaznivej životnej
situácie, hmotnej alebo sociálnej núdze.
Mestský úrad poskytoval jednorázovú sociálnu dávku na úhradu mimoriadnych
výdavkov občanom v núdzi, napr. na výdavky spojené s vybavením dieťaťa do
detského tábora, do školy v prírode, na lyžiarsky výcvik, na kúpeľnú liečbu detí
i dospelých a pod. Z podaných 93 žiadostí bolo kladne vybavených 86 a vyplatená
suma 92.040 Sk. V 7 prípadoch dávka nebolo poskytnutá, lebo príjem žiadateľov
presahoval hranicu životného minima. Traja občania požiadali o vyplatenie
jednorázovej dávky na výdavky spojené s kúpou základného vybavenia
domácností. Bolo im vyplatené 5000 Sk. Pri posudzovaní žiadostí sociálna
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komisia prihliadala na dobrú povesť žiadateľa, na dodržiavanie zásad občianskeho
spolužitia, dobrú starostlivosť o deti, pravidelné uhrádzanie nájomného za byt
a iné pohľadávky.
Pre starších spoluobčanov v našom meste poskytovali služby štyri zariadenia
sociálnej starostlivosti :
Domov dôchodcov, Domov sociálnych služieb pre dospelých na ul. Hattalovej
s kapacitou 129 miest. Bol plne obsadený a záujem o umiestnenie malo 49
čakateľov. Zriaďovateľom zariadenia bol Krajský úrad v Žiline.
Stredisko sociálnych služieb na ul. Matúškovej s kapacitou 42 miest poskytovalo
umiestnenie mentálne a telesne postihnutým deťom. Bolo plne obsadené.
Stravovňa v stredisku varila aj pre obyvateľov Domu dôchodcov. SSS bolo
zariadením KÚ v Žiline.
Zariadenie opatrovateľskej služby na dlhodobý pobyt starých občanov na
Malom Bysterci na ul. Zochovej malo kapacitu 10 miest, bolo plne obsadené.
Zriaďovateľom zariadenia bol Okresný úrad v Dolnom Kubíne.
Domovy dôchodcov v Dolnom Kubíne bolo plné a mestský úrad evidoval
ďalších 57 žiadostí o umiestnenie v domovoch. Preto začal vstupné jednania
o rekonštrukcii a zriadení ďalšieho Domova dôchodcov GERONTO –
psychiatrického oddelenia s nepretržitou prevádzkou pre dôchodcov so zvýšeným
psychiatrickým

dohľadom,

dlhodobo

ležiacich,

imobilných

v priestoroch

bývalého kožného oddelenia NsP na ul. Matúškovej.
Stravovňa pre dôchodcov a Klub dôchodcov na ul. Obrancov mieru boli
zariadením mestského úradu. Stravovňu na prízemí budovy denne využívalo 80
stravníkov. Počas roka vydali 17.925 obedov. Sociálne opatrovateľky a členky
katolíckej charity roznášali zo stravovne obedy nevládnym a chorým starčekom
po meste.
Na poschodí budovy bol Klub dôchodcov, kde mali k dispozícii herňu, klubovne,
spoločenskú miestnosť, knižnicu. K objektu patrila záhrada, ktorú si udržiavali
členovia. Členovia klubu dôchodcov si volili 9-člennú klubovú samosprávu, ktorá
vypracovala ročný plán činnosti. Členské schôdze sa konali jedenásťkrát, každý
mesiac okrem júla. Program bol vždy zaujímavý, na každej schôdzi zablahoželali
jubilantom, ktorí sa v tom-ktorom mesiaci

dožili okrúhleho jubilea, privítali

nových členov, vzdali poslednú úctu zosnulým členom. Súčasťou každej schôdze
bol kultúrny program detí z materských škôl, základných, ZUŠ P.M.Bohúňa
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a študentov Strednej zdravotnej školy a Obchodnej akadémie. Počas roka 2001
bolo 5 slávnostných a 6 bežných členských schôdzí, ktoré sa konali posledný
štvrtok v mesiaci. Na každej členskej schôdzi bola prednáška z rôznych odborov,
napríklad zdravotníctva, kultúry, histórie, sociálneho zabezpečemia. Najviac
členov zaujala prednáška na tému „Deklarácia ľudských práv“, ale aj zdravotné na
témy „sivý a zelený zákal, prevencia cukrovky, diétne stravovanie“, z kultúry
pásmo o žene od Milana Rúfusa, 180. výročie A. Sládkoviča, Život okolo nás –
plusy a negatíva, alebo diskusné posedenie s ing. S. Heškom ml., pracovníkom
Technických služieb na tému ochrana starších ľudí v meste - čistenie chodníkov
v zimných mesiacoch a zimné opatrenia pre bezpečnosť chodcov.
Členky sociálno-zdravotnej komisie navštívili desať chorých členov doma
i v nemocnici, zúčastnili sa 5-tich pohrebov a dňa 2. novembra navštívili hroby
našich zosnulých. Spevácky krúžok sa rozšíril o nových členov, celkom mal 13.
Vystupoval na členskej schôdzi Jednoty dôchodcov, na 25. výročí založenia
klubu, v Dome opatrovateľskej služby na Malom Bysterci, v Domove a Penzióne
dôchodcov, na mestskom úrade pri príležitostí gratulovania 90-ročnej Ilonke
Országhovej, keď bola prijatá u primátora mesta. Spevácky krúžok očaril
prednesom vianočných kolied na klubovom posedení pri kapustnici, ktorého sa
zúčastnilo 92 dôchodcov.
V klubovej záhrade dňa 30. apríla postavili máj, zaspievali pesničky o láske
a máji a pri jeho skladaní dňa 31. mája opekali špekačky pri vlastnoručne
urobenom krbe. Ak počasie dovolilo, konali sa v záhrade posedenia. Klubová
záhrada neslúžila len na oddych a príjemné posedenia. Členovia tu pestovali
zeleninu. Napríklad pokusne vysadili čučoriedky chocholíkaté a brusnice.
Koncom roka záhradu svojpomocne oplotili od garáží v susedstve.
Stretnutia dôchodcov sa konali v klubovniach každý pondelok, stredu a štvrtok.
Každý pondelok chodievali študentky Strednej zdravotnej školy merať
dôchodcom krvný tlak, stredy boli určené na spoločné hry a

vychádzky do

blízkeho okolia. Každý štvrtok bol kultúrny program – čítanie rôznych kuriozít,
vtipov, aforizmov, úryvkov z kníh. Dôchodcovia sa zúčastnili výstavy „Krása
životu“, predstavenia pri príležitosti výročia narodenia J. Matúšku s názvom
„Nech žije kráľ“, vernisáži v Oravskej galérii, krstu knihy členky KD p. Brigity
Smešnej „Rodinný receptár zdravia z prírody“. Konali sa tradičné obľúbené
posedenia fašiangové, mikulášske a vianočné pri kapustnici. Uskutočnili štyri
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plánované výlety za krásami Slovenska, pripravili dva náučné kvízy na témy :“Čo
vieš o Slovenskom národnom povstaní na Orave?“ a „Predvianočné pranostiky“.
V októbri 2001 dôchodcovia oslávili 25. výročie založenia svojho klubu /dňa 7.
októbra 1976/. Dôstojná oslava prebiehala v mestskom kultúrnom stredisku
a primátor mesta ocenil ďakovnými listami prácu dôchodcov v našom meste.
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska /JDS/ v DK mala 161
členov. Dňa 7. marca sa zišli na výročnej členskej schôdzi. Hosťami bol Ivan
Sagál z MÚ a Ing. Trizuljak za Ústredie JDS. Rokovanie sa týkalo poklesu
životnej úrovne dôchodcov, ktorí sa najmä po poslednej úprave cien potravín
dostávajú do stavu biedy a obáv o spôsob v ďalšom živobytí. V rámci uznesenia
výročnej členskej schôdze bol prijatý Protest proti zvyšovaniu životných nákladov
dôchodcov.
Opatrovateľskú službu v meste zabezpečoval Okresný úrad v Dolnom Kubíne,
s ktorým mesto spolupracovalo pri vyhľadávaní osôb odkázaných na túto službu
a pri výbere osôb vhodných pre výkon opatrovateľskej služby. Opatrovateľskú
službu poskytovalo 40 opatrovateliek pre 63 odkázaných občanov, z toho 6
postihnutým deťom. V meste pracovalo 7 sestier slovenskej katolíckej charity,
ktoré sa starali o 36 odkázaných starčekov. Katolícka charita zabezpečovala aj
zdravotnú

službu

prostredníctvom

Agentúry

domácej

ošetrovateľskej

starostlivosti. Tri zdravotné sestry sa starali o 46 klientov. Niektorí starčekovia
boli celkom odkázaní na sestry z charity. Napríklad dňa 24. januára sestrička
z charity zachránila život 77-ročnej obyvateľke domu č. 1726 na ul. Radlinského,
ktorá dlhší čas nevychádzala z bytu, lebo odpadla. Sestrička upozornila na
bezvládnosť starenky, požiarnici sa dostali do zamknutého bytu oknom a starenku
zachránili. Opatrovateľskú službu poskytovala aj Evanjelická zborová diakónia.
Pre porovnanie Odbor sociálnych vecí Okresného úradu v Dolnom Kubíne
evidoval 2466 poberateľov sociálnych dávok, z toho 620 rodín a 1846
samostatných osôb. 2361 poberateľov sociálnych dávok je evidovaných na úrade
práce.
V Záskalí v priestoroch bývalej materskej školy sa budovalo nové sociálne
zariadenie – Domov pre osamelých rodičov ako zariadenie odboru sociálnych
vecí a rodiny OÚ v Dolnom Kubíne. Stavebné práce sa mali ukončiť do konca
roku, aby sa od 1. januára mohli nasťahovať osamelé matky s deťmi.
V dvojpodlažnej budove bude k dispozícii 12 izieb, pričom na každom poschodí
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budú spoločné sociálne zariadenia, jedáleň a kuchynka. Izby nebudú poskytovať
žiaden komfort, budú zariadené skromne, len nevyhnutným nábytkom. Budova
má dva vchody a možno časom bude jedno podlažie slúžiť deťom vychádzajúcim
z detských domovov, ktoré po dovŕšení 18. roku nemajú kam ísť. V domove bude
poskytované aj poradenstvo osamelým rodičom a tehotným ženám, ktoré sa ocitli
v sociálnej núdzi, spôsobenej stratou rodinného prostredia. Hlavnou zásadou
prijímania občanov však bude mimoriadna situácia, keď je ohrozené zdravie
a výchova dieťaťa. Domov bude poskytovať len prechodné ubytovanie, najviac na
jeden rok. Zámerom je, aby rodič získal určitý stupeň sebestačnosti, naučil sa
hospodáriť s financiami a svojmu dieťaťu vytváral vhodné podmienky pre zdravý
vývoj.
Na úseku sociálnom je v našom meste nepostačujúca práca s maloletými deťmi
s poruchami správania. Neadekvátne správanie a páchanie trestnej činnosti
maloletými má narastajúcu tendenciu. Jedná sa o deti z krízových a narušených
rodín, zanedbávané deti, ktoré vychováva ulica, média a pod. V našom meste
chýbalo krízové stredisko pre dočasné vyňatie týchto detí z rodiny a ich
umiestnenie v stredisku.
Na úseku sociálnej prevencie je orientovaná činnosť neštátnych subjektov.
V oblasti vzdelávania pôsobilo Informačné centrum mladých Orava. Pri
Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne pôsobí občianske združenie ŠANCA,
ktoré poskytuje starostlivosť o deti zo sociálne slabých rodín, najmä
organizovaním spoločných akcií, letných táborov. Na tieto podujatia finančné
prispieval mestský úrad.

ZDRAVOTNÍCTVO
Nemocnica s poliklinikou MUDr. Ladislava Nádašiho Jégeho v Dolnom Kubíne
ako NsP II. typu poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pre spádovú oblasť
okresu Dolný Kubín s počtom obyvateľov 39.366 a nadregionálnu ústavnú
ambulantnú starostlivosť pre región Orava /130.366 obyvateľov/. Lôžkové
oddelenia OAIM, ortopédia, neurológia, chirurgia, novorodenecké oddelenie /úsek
patologických novorodencov/, patologické oddelenie, podobne aj mnohé odborné
ambulancie poskytujú služby pre obyvateľov okresov Námestovo a Tvrdošín.
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Niektoré nadštandardné služby

ako operácia štítnej žľazy, angiografie, CT,

zavádzanie stentov, histopatologické vyšetrenia, dialýzy zabezpečuje NsP
v Dolnom Kubíne aj pre obyvateľov okresov Liptovský Mikuláš, Čadca, Žilina.
NsP má 10 lôžkových oddelení: interné, detské, novorodenecké, gynekologickopôrodnícke,

OAIM,

neurologické,

ortopedické,

chirurgické,

doliečovacie

a LDCH. Špeciálne oddelenia sú dialýza a oddelenie urgentnej medicíny /OÚM/.
V roku 2001 boli fakturované

zdravotným poisťovniam sumy za výkony

v zmysle zmluvných cien dohodných v dodatkoch k zmluvám a sumy nad rámec
zmluvnej ceny, ktoré sa týkali poskytnutých výkonov za lekársku službu prvej
pomoci, rýchlu zdravotnú pomoc a hemodialýzu. Priemerná mesačná fakturovaná
čiastka zdravotným poisťovniam v roku 2001 predstavovala sumu 17.483 tis. Sk.
Táto suma však nepokryje priemerné mesačné náklady, ktoré sú vo výške 19.604
tis. Sk. Platby od zdravotných poisťovní /priemerna mesačná platba : 11.767 tis.
Sk/ v roku 2001 nedosiahla ani výšku zmluvnej ceny /12.918 tis. Sk/. Dôsledkom
toho sa neustále predlžuje doba úhrad dodávateľských faktúr s dopadom na
zvyšovanie zadĺženosti nemocnice.
Finančné prostriedky od poisťovní boli použité na úhradu faktúr za lieky, ŠZM,
energiu, palivá, mzdové prostriedky, potraviny a opravy. Stav pohľadávok k
31.12.2001

predstavoval 67.038 tis. Sk, z toho zdravotné poisťovne dlhovali

51.034 tis. Sk. Najväčšie pohľadávky pretrvávajú u Všeobecnej zdravotnej
poisťovne, Spoločnej ZP a Sidérie – Istota. Dlhy po lehote splatnosti k 31.12.2001
predstavovali 85.465 tis. Sk, z toho najväčšie položky sú zákonné odvody do
fondov /29.888 tis. Sk/, lieky /14.266 tis. Sk/, ŠZM /12.746 tis. Sk/, energie /5.068
tis. Sk/ ako aj úroky z omeškania /7.132 tis. Sk/. V porovnaní s rokom 2000 sa
celkové náklady zvýšili o 12.372 tis. Sk.
Finančný plán, ktorý bol vypracovaný na začiatku roka 2001 vychádzal
z reálnych potrieb a z očakávanej výšky výnosov. Rast cien energie a pohonných
hmôt sa prejavil nielen rastom nákladov týchto položiek, ale aj zvýšením
nákladov na potraviny, všeobecný materiál, lieky, špeciálny zdravotný materiál.
Taktiež sa na raste celkových nákladov prejavila aj úprava tarifných miezd
zdravotníckych pracovníkov od 1. júna, na základe ktorej vzrástli mzdové náklady
a s tým spojené zákonné odvody v roku 2001 o 14 mil. Sk.
Nemocnica obdržala v roku 2001 prostriedky /v máji sumu 13.153.489 Sk
a v júni sumu 14.889.305 Sk/ z Ministerstva zdravotníctva SR na zníženie dlhu
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voči sociálnej poisťovni, čím sa výrazne znížil dlh voči sociálnej poisťovni.
Z nedostatku ďalších finančných prostriedkov nebol zabezpečený včasný odvod
ďalšieho poistného. Dlhy nemocnice za poistné zamestnancov predstavujú:
sociálnej poisťovni 19.396 tis. Sk /plus penále z omeškania 4.511 tis. Sk/,
Okresnému úradu práce 9.677 tis. Sk . Odvody do zdravotných poisťovní sa riešili
vzájomnými zápočtami vo výške 11.707 tis. Sk. Najvyšší zo záväzkov voči
zdravotným poisťovniam je voči Spoločnej zdravotnej poisťovni 4.083 tis. Sk,
ostatné poisťovne sú riešené priebežne vzájomnými zápočtami.
V oblasti výnosov nastal nárast v položke tržby platené od odštátnených
ambulancí, ktorým NsP poskytuje rôzne služby ako napr. kúrenie, vodné, stočné,
energia. Prínosom pre NsP je aj činnosť Hematologicko-transfúzneho oddelenia,
ktoré zabezpečuje krv a krvné výrobky nielen pre našu NsP ale aj pre nemocnice
na území celého Slovenska. Na tržbách sa HRO podieľa výškou 1.480 tis. Sk.
NsP Dolný Kubín bola vybudovaná pred 25 rokmi. Všetky základné oddelenia
boli dobudované po technickej a prístrojovej stránke okrem oddelení ORL, očné,
urologické, psychiatrické a TaRCH, ktoré absentujú v nemocnici. Každoročne sa
investuje do zdravotnej techniky, napriek tomu rozpočtové zdroje nestačia. V roku
2001 NsP zaplatil za dodávku sklopnej RTG steny od firmy Siemens sumu 6.856
tis. Sk, nákup servoventilátora pre potreby OAIM, dialyzačný mionitor,
hematologický analyzátor, 3 ks pacientské lôžka pre OAIM, rampy pre OAIM,
centrifugu pre OKB a OKM, fetálny monitor pre GPO, odsávačky pre interné
a detské oddelenie, Turbox Instrument pre OKM, densila meter pre OKM, EKG
pre internú príjmovú ambulanciu, narkotizačný prístroj na OAIM, monitor
Cardicap, šetrič elektrickej energie a výpočtovú techniku pre OKB. Nepodarilo sa
poriešiť naliehavú požiadavku zriadenia nemocničného informačného systému,
nie je doriešené archivovanie a spracovanie laboratórnych výsledkov.
Štatistické údaje o liečebno-preventívnej starostlivosti NsP Dolný Kubín:
Interné oddelenie malo 8 lekárskych miest, 55 lôžok, využitosť postelí na 70,88%
a priemernú dobu ošetrovania 8,20 dní. Nervové oddelenie malo 4,60 lekárskych
miest, 30 lôžok, využitosť postelí na 80,23 % a priemernú dobu ošetrovania 9,07
dní. Detské oddelenie malo 6,10 lekárskych miest, 46 lôžok, využitosť postelí na
74,23% a priemernú dobu ošetrovania 6,03 dní. Novorodenecké oddelenie malo
0,90 lekárskych miest, 18 lôžok, využitosť postelí na 45,57% a priemernú dobu
ošetrovania 5,79 dní.Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie malo 5,60 lekárskych
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miest, 53 lôžok, využitosť postelí na 72,45% a priemernú dobu ošetrovania 7,57
dní. Chirurgické oddelenie malo 7,20 lekárskych miest, 53 lôžok, využitosť
postelí na 54,81 % a priemernú dobu ošetrovania 5,62 dní. OAIM malo 5,50
lekárskych miest, 6 lôžok, využitosť postelí na 67,57 % a priemernú dobu
ošetrovania 3,94 dní. Ortopedické oddelenie malo 4 lekárske miesta, 30 lôžok,
využitosť postelí na 81,38% a priemernú dobu ošetrovania 8,32 dní. Doliečovacie
oddelenie malo 1,60 lekárskych miest, 20 lôžok, využitosť postelí na 56,79 % a
priemernú dobu ošetrovania 11,56 dní. LDCH malo 2 lekárske miesta, 30 lôžok,
využitosť postelí na 96,59% a priemernú dobu ošetrovania 26,18 dní. Spolu NsP
mala 46,70 lekárskych miest, 335 lôžok, využitosť postelí na 70,78% a priemernú
dobu ošetrovania 7,85 dní. Oproti roku 2000 v NsP ubudlo 10 lôžok. Dialýza mala
1,20 lekárskych miest a 6 lôžok.
V roku 2001 bolo v NsP 88.132 ošetrovacích dní, 132.532 ambulantných
vyšetrení, hospitalizovaných bolo 11.222 pacientov, 4.558 dialýz, 757 pôrodov,
narodilo sa 894 detí a zomrelo 291 pacientov. NsP malo 693 zamestnancov, oproti
roku 2000 menej o 38 zamestnancov.
Lekári na chirurgickom oddelení NsP v roku 2001 vykonali 1470 operácií, čo je
o 171 viac ako v minulom roku. Najviac sa robilo operácií štítnej žľazy /310/, lebo
v tejto sú lekári chirurgie v Dolnom Kubíne považovaní za najlepších na
Slovensku.
Od roku 1998 v NsP Dolný Kubín pôsobila proktologická ambulancia pre
diagnostiku a liečbu ochorení konečníka. Od apríla 2001 používali lekári novú
operačnú metódu na liečenie tohto ochorenia, ktorú do praxe uviedol taliansky
chirurg MUDr. Long. Výhody operácie spočívali v krátkom pobyte v nemocnici
/2-4 dni/ a v rýchlom návrate k úplnej fyzickej aktivite.
Začiatkom

februára

2001

vzrušila verejnosť

informácia o opatreniach

Ministerstva zdravotníctva SR, na základe ktorej sa obmedzuje poskytovanie
sanitiek pacientom. MZ SR stanovilo sedem indikačných skupín, kedy sa tieto
vozidlá použiť nemôžu. Napr. zákaz prevozu osôb pod vplyvom omamných alebo
návykových látok, alebo prevoz osoby na protialkoholickú záchytnu stanicu, na
kúpeľnú liečbu alebo matiek s novorodencami atď. Dolnokubínska nemocnica
prostredníctvom oddelenia urgentnej medicíny, ktoré zabezpečuje prevoz
pacientov, poskytuje zdravotnícku starostlivosť na základe objednávok lekárov
primárnej starostlivosti a to vo všetkých prípadoch, kedy to vyžaduje zdravotný
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stav pacienta. Lekár však musel uviesť na základe akej diagnózy požaduje prevoz
pacienta sanitkou a vedieť si ju obhájiť pred revíznym lekárom. Počas marca 2001
dopravná zdravotná služba zaznamenala o 209 výjazdov menej ako v tom istom
mesiaci minulého roku. Pokles výjazdov pokračoval aj v nasledujúcich
mesiacoch, aj keď sa toto opatrenie stretlo s nepochopením občanov.
Zdravotné poisťovne na Slovensku dlhovali lekárňam viac ako 5 miliard Sk.
Tieto peniaze však nepatrili len lekárnikom. Verejné lekárne dlhujú drvivú
väčšinu svojim dodávateľom liekov – distribútorom a menšiu časť bankám,
ktorým splácajú požičané úvery a až na konci reťazca sú peniaze, ktoré patria
lekárnikom. Lekárnici priznali, že v súčasnosti najväčšiu časť dlhov nesú na
svojich pleciach distribútori liekov, ktorí dlhujú najväčší balík peňazí bankám,
ako aj výrobcom a dovozcom liekov.
Je samozrejme, že situácia v lekárňach bola bojom o existenciu a prežitie
a Ministerstvo zdravotníctva neriešilo situáciu komplexne ale len dočasnými
riešeniami. Predsedníčkou Regionálnej lekárnickej komory na Orave bola
PharmDr. Alena Chytilová, ktorá sa zúčastňovala komorových stretnutí
lekárnikov v Bratislave. V posledný májový týždeň sa lekárne rozhodli pre protest
formou striedavého zatvorenia lekárni na niekoľko hodín alebo deň. Situácia
v lekárňach ešte nikdy nebola taká kritická ako v tomto období. Kým minister
hľadal prácnu cestu ako potrestať neposlušných lekárnikov, média skresľovali
údaje o protestoch lekárnikov. Solidaritu s protestom lekárnikov prejavili
distribútori liekov a nezásobovali lekárne, ktoré sa do celoslovenského protestu
nezapojili. Na Orave sa do protestu zapojili všetky lekárne. Lekárnici zhodne
tvrdili, že od pacienta za lieky vyberať nechcú, na druhej strane však sami nebudú
mať na nákup liekov. Situácia si vyžadovala systémové riešenie.
Praktickí lekári prvého kontaktu mali podobné problémy ako lekárnici. Počas
posledných dvoch dní druhého októbrového pracovného týždňa ostala väčšina
ambulancii súkromných lekárov zatvorená. Keďže Ministerstvo zdravotníctva
nevyhovelo požiadavkám privátnych lekárov, tí sa rozhodli vstúpiť do protestu
takouto formou. Podľa vyjadrenia štátneho okresného lekára v Dolnom Kubíne
MUDr. Juraja Štefáka sú požiadavky privátnych lekárov na MZ oprávnené.
Štátny zdravotný ústav v Dolnom Kubíne sídlil v areáli NsP na Brezovci, ale
pre nedostatok priestorov Centrum podpory zdravia bolo v budove Okresného
úradu na Bysterci. Počas roku 2001 sa uskutočnila nadstavba, čím sa odstránilo
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zatekanie strechy a certifikovaných laboratórii. Nadstavbou sa získali nové
potrebné priestory pre Centrum podpory zdravia, laboratória, priestory
pomocného charakteru pre personál ako napríklad zodpovedajúce šatne. Rozšírilo
sa prístrojové vybavenie ústavu, podarilo sa získať drahý atómový, absorbčný
spektrofotomer presahujúci niekoľkomiliónovú čiastku. Adekvátne sa zariadili
certifikované laboratória v odboroch hygieny, epidemiológie a mikrobiológie
a podstatným spôsobom sa tu zvýšila odbornosť pracovníkov. Počas stavebných
prác sa zrekonštruovali elektrické rozvody pre rozšírenú laboratórnu prevádzku
a výpočtovú techniku.
Na základe výzvy Ministerstva zdravotníctva SR pri príležitosti Svetového dňa
vody bol deň 22. marec v laboratóriách ŠZÚ v Dolnom Kubíne venovaný
bezplatnému vyšetrovaniu vzoriek

pitných vôd zo zdrojov využívaných

na

individuálne i hromadné zásobovanie na Orave. Laboratórny rozbor pitnej vody
bol v rozsahu vyšetrovania vybraných ukazovateľov jej zdravotnej bezchybnosti –
dusičnany, dusitany, amónne ióny atď. a na organoleptické posúdenie farby,
zápachu a zákalu. Na centrálnom príjme ŠZÚ prijal 49 vzoriek vôd a poskytol 25
konzultácií zameraných na problematiku zdravotnej bezchybnosti pitnej vody.
MUDr. Vendelín Ťažandlák CSc. z poverenia Regionálnej komory zubných
lekárov

na

Orave

zorganizoval

I.

ročník

Slovensko-Dalmatských

stomatologických dní v chorvátskej Dalmácii na ostrove Brač v mestečku
Supetar. Podujatie prebiehalo v spolupráci s Chorvátskou stomatologickou
komorou. Odborný program zabezpečovali zo slovenskej strany erudovaní
odborníci zo zubnej chirurgie, protetiky a znalectva najnovších stomatologických
materiálov a technológii MUDr. Juraj Strecha, MUDr. Miroslava Tóthová a Ing.
Štefan Jaroš. Za chorvátsku stranu prednášali odborníci v protetike MUDr. Stjepo
Raguš a MUDr. Marko Tažič. Brač je pre Oravcov blízky aj pre spisovateľa
Martina Kukučína, ktorý tu žil a tvoril. Preto sa zrodila myšlienka vybudovať
družobné vzťahy medzi mestom Supetar a Dolným Kubínom.
Dňa 23. januára 2001 sa zišli zástupcovia Územných rád Slovenského
Červeného kríža z Námestova, Tvrdošína a Dolného Kubína, zlúčili sa a vytvorili
jeden Územný spolok SČK Orava so sídlom v Dolnom Kubíne.
V dňoch 1.-14. februára usporiadal Červený kríž VI. ročník Valentínskej
kvapky krvi. Cieľom podujatia je prekonať nedostatok najvzácnejšej tekutiny pre

102
zdravie na začiatku roka. Podujatie bolo zamerané na prvodarcov. Na HTO NsP
v Dolnom Kubíne prišlo darovať krv 193 mladých ľudí, z toho 35 prvodarcov.
Vo februári a marci Červený kríž vyzýval občanov Oravy do zbierky pre
obyvateľov Indie, ktorých postihlo kruté zemetrasenie. Koncom marca bolo na
konte pre Indiu 12 tis. Sk.
Vo štvrtok dňa 5. apríla sa v hoteli Park konal snem Červeného kríža, ktorý
hodnotil uplynulé štvorročné obdobie činnosti takmer stovky organizácii ČK na
Orave. Medzi hosťami bol generálny sekretár SČK Ing. Bohdan Telgársky
a Ingrid Udden zo švédskeho ČK. V bilancii figurovali čísla ako 22 218
bezplatných odberov krvi, 13 622 vyškolených ľudí prvej pomoci, viac ako
22.000 účastníkov prednášok na tému zdravie, mašlienky humanity, 16 660
účastníkov rôznych podujatí ČK a pod. Delegáti snemu schválili Program činnosti
na nasledujúce 4-ročné obdobie. Za predsedníčku ČK na Orave bola opäť zvolená
MUDr. Danuša Litváková, podpredsedníčkou sa stala MUDr. Adriana Rašková,
riaditeľkou Územného spolku ČK bola Ľubica Dubnicayová.
Dňa 15. mája zorganizoval Územný spolok SČK na dolnokubínskom letnom
štadióne celooravskú súťaž hliadok mladých zdravotníkov zo základných škôl.
Prihlásilo sa 30 hliadok z 24 základných škôl. Medzi školami II. stupňa sa na I.
mieste umiestnila zdravotná hliadka zo ZŠ M.Kukučína v DK.
Dňa 24. mája sa v hoteli Park konal slávnostný aktív darcov krvi, ktorým boli
udelené Jánskeho plakety za viacnásobné darovanie krvi. K 4219 darcom pribudlo
100 držiteľov bronzovej Jánskeho plakety za 20-násobné darovanie krvi, 48
držiteľov

striebornej plakety a 18 držiteľov zlatej plakety. Dvaja darcovia

darovali krv po osemdesiatykrát a dostali diamantovú Jánskeho plaketu.
Slovenský ČK v DK usporiadal v hoteli Park v Dolnom Kubíne slávnostný aktív
darcov krvi, na ktorom sa viacnásobným darcom udeľovali Jánskeho plakety.
Ocenených bolo 169 darcov, pričom bronzovú medailu dostalo 82 darcov,
striebornú 64 darcov a do rodiny zlatých bezpríspevkových darcov pribudlo 21
nových členov. Najvyšším ocenením – diamantovou Jánskeho plaketou za 80
odberov / u žien za 60 odberov/ boli ocenení dvaja darcovia.
Upevnenie fyzického a psychického zdravia bolo cieľom projektu Program
zdravého životného štýlu a osobného rozvoja pre ženy Dolného Kubína od
júna 2001. Občianske združenie EDUKOS Dolný Kubín naň získalo finančný
príspevok

Nadácie

otvorenej

spoločnosti.

Naučiť

ženy zvládať

záťaž,
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harmonizovať seba a okolie, získať pre stresom oslabený organizmus nový
energetický potenciál pomáhal kurz blok kalanetiky. Majster Slovenska
v kulturistike Peter Kokoška viedol blok redukcie hmotnosti s komplexným
programom na posilnenie tela a správnu životosprávu. Kurz osobného rozvoja bol
zameraný na sebapoznávanie, komunikačné zručnosti, riešenie konfliktov,
podobne je ladený i podporný program pre nezamestnané ženy. Program pre
dôchodkyne zohľadňoval zasa potrebu pokoja, harmónie, odborné poradenstvo
poskytoval profesionálny zdravotník.
Základná

organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých a Zväzu

postihnutých civilizačnými chorobami /SZTP a ZPCCH/ v Dolnom Kubíne mali
252 členov. Predsedom bol Ján Slivčák. Organizácia mala kanceláriu na
Okresnom úrade a administratívnu prácu vykonávala p. Jana Vrábliková.
V Dolnom Kubíne pracovala aj Základná organizácia Únie slabozrakých
a nevidiacich, ktorá združovala 24 osôb. Podľa slov tajomníka ZO ÚSN Ľubomíra
Nováka ich najväčším sponzorom je mestský úrad.
Piaty ročník Dňa narcisov zorganizovala Liga proti rakovine za pomoci
stoviek dobrovoľníkov a sponzorskej podpory desiatok firiem v piatok 6. apríla.
Do ulíc Dolného Kubína vyšli študentky Strednej zdravotnej školy. Hlavným
cieľom zbierky je upozorniť na problematiku nádorových ochorení, šíriť
informácie a získať finančné prostriedky na podporu programov prevencie,
včasnej diagnostiky a liečby rakoviny. V Dolnom Kubíne sa vyzbieralo 33507 Sk.
V dňoch 12.-14. septembra sa v Dolnom Kubíne konalo medzinárodné
zdravotnícke podujatie I. Ortopedické sympózium. Zúčastnilo sa ho viac ako
200 lekárov z desiatich krajín sveta. Okrem zástupcov európskych krajín tu prišli
ortopédi z Japonska a Nového Zélandu. OSN vyhlásila dekádu rokov 2000 – 2010
za dekádu kostí a kĺbov. Národný koordinátor dekády kostí a kĺbov, prezident
slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnostu Prof. MUDr. František
Makai, DrSc., zhodnotil sympózium ako dobré z hľadiska
s dobrou úrovňou

kvality i kvantity,

prednášok, napríklad z oblasti zlomenín stehenných kostí

u starých ľudí, z oblasti noviniek umelých kĺbov, liekov, ktoré na sympóziu
predstavili domáce i zahraničné farmaceutické firmy. Na Slovensku je 32
ortopedických oddelení a to dolnokubínske sa podľa slov Prof. Makaia môže
porovnávať s ktorýmkoľvek, ba možno i s európskymi. Dobre je vybavené
prístrojovo i odborníkmi pod vedením primára MUDr. Jozefa Reguliho, ktorí
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robia modernú ortopédiu. Lekárov v našom meste privítal primátor mesta,
navštívili Oravskú galériu i Slanický ostrov umenia.
Špičkoví odborníci z oblasti kardiológie sa stretli v dňoch 1.-5. septembra na
XXIII. kongrese Európskej kardiologickej spoločnosti

vo švédskom

Štokholme.Tejto významnej udalosti sa zúčastnil MUDr. Peter Šulej, primár
interného oddelenia NsP v Dolnom Kubíne, člen Slovenskej kardiologickej
spoločnosti. V rámci 5-dňového podujatia v sekciách odznelo 2680 vybraných
prednášok, kongresu sa zúčastnilo pätnástisíc lekárov z celého sveta. Vedúcou
témou bola problematika civilizačných ochorení, vysokého krvného tlaku a tzv.
metabologického syndrómu. Nepriaznivý vývoj v kontrole týchto faktorov sa
podpisuje na stále narastajúcom trende chorobnosti a úmrtnosti na srdcovo-cievne
ochorenia. Podľa slov MUDr. P. Šuleja základom zdravého srdca je vyvážená
strava, nefajčenie a dostatok pravidelného pohybu.
V pondelok 26. novembra dostalo detské oddelenie NsP v Dolnom Kubíne
dar od zástupcov farmaceutickej spoločnosti Pfizer. Firma zakúpila detskému
oddeleniu pulzný oxymeter, zabezpečujúci intenzívne sledovanie životne
dôležitých funkcií dieťaťa. Primárka detského oddelenia MUDr. Mária Lalinská
ocenila, že tento dar si mohli vlastne vybrať, lebo na oddelení ho potrebovali
naliehavo. Detské oddelenie NsP v DK malo tri lôžka intenzívnej starostlivosti,
kde je pulzný oxymeter nevyhnutnosťou.

MESTSKÁ POLÍCIA A BEZPEČNOSŤ V MESTE
Mestská polícia v Dolnom Kubíne pôsobí ako poriadkový orgán mesta a má 12
zamestnancov. Činnosť mestskej polície bola založená na obchôdzkovej službe
s maximom v centre mesta. Obhliadková činnosť motorovým vozidlom bola
zameraná na mestské časti a sídliská mesta. Počas letných mesiacov boli v nočnej
službe využívané služobné bicykle a služobné psy.
V roku 2001 zaznamenala mestská polícia 2265 priestupkov, z toho 807 bolo
riešených pohovorom, 1295 blokovou pokutou, 82 bolo postúpených na okresný
úrad alebo dopravný inšpektorát PZ. Dopravných priestupkov bolo 1893,
alkoholizmus u mladistvých sa vyskytol v 19 prípadoch, priestupkov proti
verejnému poriadku bolo 137, proti občianskemu spolunažívaniu 28 a proti
majetku 40. Mestská polícia zistila v meste 8 vrakov, 7 bolo odstránených po
upozornení a 1 bol odtiahnutý Technickými službami. Mestská polícia vykonala
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360 kontrol dodržiavania záverečných hodín v pohostinstvách, zistila 15
nepovolených skládok rôzneho materiálu. Priestupkov v chove psov sa vyskytlo
352, odchytených bolo 67 psov.
Dopravné priestupky na území mesta v porovnaní s rokom 2000 poklesli o
4,9%, ale blokových pokút bolo uložených viac o 4,4%. Najviac dopravných
priestupkov sa vodiči dopúšťali v peších zónach mesta a to na ul. Radlinského
a námestí P.O.Hviezdoslava. Najzložitejšia situácia v oblasti parkovania áut je na
ul. M. Hattalu pri bytovkách 2159 a 2160 pod Penziónom, kde je absolútny
nedostatok parkovacích miest. To komplikuje priechodnosť tejto ulice najmä
v zimných mesiacoch. Problém pretrváva niekoľko rokov.
Počas roku 2001 bolo odovzdaných Okresnému veliteľstvu PZ Dolný Kubín
šesť prípadov podozrenia z trestnej činnosti. V januári mestská polícia zadržala
priamo pri čine 2 mladistvých, vykrádali motorové vozidlá. Pri vlámaní do MsKS
bol páchateľ pristihnutý v pivničných priestoroch. Jedna osoba bola zadržaná pri
bitke na železničnej stanici. Vysvitlo, že sa jednalo o hľadanú osobu, ktorá sa už
predtým dopustila trestnej činnosti. V dvoch prípadoch zadržala mestská polícia
osoby užívajúce drogy, kokrétne marihuanu. V jednom prípade sa jednalo o 26ročného muža, v druhom o dvoch mladistvých študentov. V jednom prípade sa
34-ročný muž dopustil fyzického a verbálneho útoku na mestského policajta pri
výkone jeho činnosti.
Mestská polícia pri výkone služby spolupracuje s Okresným oddelením PZ,
Obvodným oddelením a Dopravným inšpektorátom. Tu prebieha koordinácia
služieb priamo v teréne, ako aj pri organizovaní spoločných akcií. Stav verejného
poriadku v meste býva predmetom pravidelných porád na úrovni MsP, OOPZ, OR
PZ a DIPZ. Snahou je, aby spolupráca viedla k eliminácii protispoločenskej
činnosti. MsP sa zúčastňuje na spoločných akciách so štátnou políciou v oblasti
verejného poriadku a dopravy.
Ďalšia spolupráca prebieha s oddelením všeobecnej vnútornej správy Okresného
úradu, kde MsP postupuje prejednanie priestupkov v oblasti verejného poriadku,
ktoré mestská polícia objasnila, ale nevyriešila v blokovom konaní.
Aktívne sa rozvíjala spolupráca s Vojenským útvarom 1540 a to hlavne pri
pôsobení vojakov základnej vojenskej služby, ktorí sú hlavnými aktérmi
porušovania verejného poriadku v meste. Spolupráca s VÚ prebieha aj pri
zabezpečovaní poriadku na kultúrnych a športových podujatiach, prísahách a pod.
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MsP spolupracuje v oblasti odchytu a umiestňovania túlavých psov s odborom
veretinárnej starostlivosti, veterinárne vyšetrenia psov zabezpečuje MVDr.
Vladimír Kusý.
MsP spolupracuje so všetkými oddeleniami mestského úradu. S hlavným
kontrolórom

boli

vykonané

kontroly

podávania

alkoholu

mladistvým

v reštauračných zariadeniach v meste. Ďalej boli vykonané kontroly hracích
automatov a kontroly priznania príjmov z predaja alkoholu a tabaku. MsP
spolupracuje s mestskými výbormi pri riešení problémov jednotlivých obvodov.
V každom obvode je pridelený jeden policajt, ktorý má aktívne prenášať
jednotlivé poznatky a problémy z obvodov do práce mestskej polície. Nie všetky
mestské výbory využívali tieto možnosti. Ako nezúčastnené osoby sa jednotliví
pracovníci MsP zúčastňovali exekúcií, domových prehliadok, rozhodnutí súdu
o otváraní bytov pri mimoriadnych udalostiach. K práci MsP patrí aj doručovanie
zásielok z okresných súdov, doručovanie pošty poslancom, výziev exekútorov,
poštových zásielok mestského úradu.
Mestská polícia prezentovala svoju činnosť na Dni polície a na športových
akciách v minifutbale a hokeji. V streleckej súťaži mestskej polície Slovenska sa
dolnokubínska MsP v družstvách umiestnila na 6. mieste a v jednotlivcoch na 1.
mieste. V rámci preventívnej činnosti mestskí policajti prednášali na tému
kriminálnej prevencie žiakom základných a stredných škôl v meste. Absolvovali
11 prednášok, ktorých sa zúčastnilo 740 žiakov. Vedenia ZŠ poslali MsP ďakovné
listy.
Okresný úrad vyšetrovania PZ v Dolnom Kubíne za v roku 2001 zaoberal 664
trestnými vecami, z toho u 258 podal návrh na žalobu. Riešil 26 väzobných
prípadov /v r. 2000 ich bolo 11/, 41 podvodov, 27 lúpeží, 28 prípadov vydierania,
sprenevery, skracovania daní, úmyselného ublíženia na zdraví, 5 prípadov
znásilnenia a 4 prípady pohlavného zneužívania. V roku 2001 bolo v okrese
Dolný Kubín 476 dopravných nehôd, ku ktorým prichádzali aj hasiči. Požiarov
v okrese bolo 74, z toho 16 horiacich kontajnerov v našom meste.
Mesto Dolný Kubín zriadilo pre bezdomovcov a neprispôsobilých občanov
ubytovňu na ulici Rad pri Orave. Koncom apríla sa na ubytovni stala vražda.
Obvinený nezamestnaný pod vplyvom alkoholu sa pohádal so svojím
spolubývajúcim a uškrtil ho. Rozširovanie drog sa vyskytovalo aj v našom meste.
V prípadoch podozrenia organizovala polícia zásah „kukláčov“. Napríklad dňa 8.
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februára zasahovali kukláči v štyroch pohostinstvách. Predmetom preventívneho
zákazu boli nezvestné osoby, zbrane, strelivo, drogy, prekurzory a omamné látky.
Na Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Dolnom Kubíne pre podozrenie na
spáchanie rôznych trestných činov predviedlo 7 osôb a zaistili aj omamné látky.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne evidovalo 1526
držiteľov zbrojného pasu v roku 2001. V legálnej držbe bolo 2594 zbraní, z toho
2378 vlastnia fyzické osoby 216 právnické osoby. Podľa slov mj. Jána Pukaja
ročne požiada o vydanie zbrojného pasu 80-90 osôb, prevažne na poľovnícke
účely, ale aj na ochranu osoby a majetku.

ŠPORT
Primátor mesta tradične prijal na radnici desať najúspešnejších športovcov
Dolného Kubína za rok 2001. Medzi nich patrili: Michal Gajdošík – futbalista,
Edita Majzlíková – volejbalistka, Dávid Svrčina – stolný tenista, Pavol Palider
– šachista, Janka Lonská – biatlonistka, Michal Smolka – hokejista, Jakub
Ostrihoň – zjazdový lyžiar, Boris Gajdoš – zjazdový lyžiar, Katarína
Špániková – plavkyňa a Marta Žiarová – vzpieračka.
Klub Fair play Slovenského olympijského výboru udeľoval ocenenia a medzi
deviatimi ocenenými vrcholového športu bol aj Pavol Kutlík starší z Dolného
Kubína, dlhoročný predseda

Telovýchovnej jednoty Slávia. Slovenský

olympijský výbor mu udelil ocenenie za to, že ako tréner mládeže významne
prispel k formovaniu mnohých reprezentantov Slovenska: biatlonistiek Jašicovej
a Kutlíkovej, jachtára majstra sveta Mydlíka, bežca na lyžiach Bajčičáka, kanoistu
Stanovského a ďalších mladých športovcov.
Tradičným podujatím celoslovenského významu v Dolnom Kubíne bol VIII.
ročník udeľovania Ceny Fair Play MUDr. Ivana Chodáka za rok 2001 rytierom
futbalových trávnikov. Slávnosť v mestskom kultúrnom stredisku moderoval
Karol Polák starší. V hľadisku privítal významných hostí Ing. Ivana Budiaka,
štátneho tajomníka MV SR, Ing. Vladimíra Pavelku a RSDr. Pavla Hajdúka,
poslancov NR SR a Františka Laurinca, prezidenta Slovenského futbalového
zväzu. K dobrej nálade prispeli vystúpenia súborov Skorušina, country tanečníci
zo skupiny HOP-CUP z Nižnej a ex-rosnička markizáčka Janka Handlovská.
V kategórii laureátov za dlhoročnú funkcionársku činnosť a prínos pre slovenský
futbal získali ceny nasledovné osobnosti:
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Jozef Straka /nar. 1922/ v mladosti hrával futbal, v rokoch 1946-1996 vykonával
funkciu tajomníka a predsedu TJ Dunajská Lužná. Aktívnu futbalovú činnosť
ukončil vo svojich 56 rokoch. Ďalej bol činný v mužstve OLD BOYS do svojej
sedemdesiatky. Nebol nikdy vylúčený. V kariére rozhodcu odpískal 228 zápasov.
MUDr. Ján Michalko /nar. 1936/, keď v roku 1965 skončil s hráčskou kariérou,
stal sa oddielovým lekárom futbalistov Lokomotívy Košice, kde pôsobil do roku
1994, potom prešiel do 1. FC Košice, kde sa stal šéflekárom. Ako funkcionár
pracoval na úrovni oddielu, TJ, bol členom predsedníctva SFZ ako predseda
zdravotnej komisie. Okrem mužstva SR „21“ bol lekárom všetkých vekových
kategórií reprezentácie ČSSR, lekár reprezentácie na OH v Moskve, ktorá získala
zlaté medaile. Vždy vystupoval v duchu fair play, propagoval slovenský futbal
a slovenskú školu zdravotného zabezpečenia.
V kategórii za mimoriadny čin cenu získali:
Futbalový klub SITNO Banská Štiavnica, ktorej ocenenie navrhla FO SBM
Sásová – starší žiaci za prejav veľkej dávky športového porozumenia. Starší žiaci
Sásovej sa nedostavili na dôležitý zápas 8. kola IV. ligy C skupiny do Banskej
Štiavnice, z dôvodu nepristavenia objednaného autobusu. Záver bol jasný –
kontumácia. Zápas bol dôležitý, išlo o špicu tabuľky. Banskoštiavnickí
funkcionári však prejavili veľkú dávku fair play a súhlasili opakovať zápas
v náhradnom termíne. Sásová tento zápas vyhrala a stala sa jesenným víťazom
tabuľky.
Benjamín Brtko /nar. 1988/ je hráčom MŠK Ružomberok v kategórii žiakov.
Udalosť, za ktorú si tento chlapec zaslúži ocenenie sa stala počas medzinárodného
halového turnaja „O pohár doc. Jozefa Vengloša“ v Banskej Bystrici. Benjamín
našiel peňaženku s veľkým obnosom peňazí. Odniesol ju hlásateľovi, ktorý ju
vrátil majiteľovi. Jeho osobná statočnosť za čin, ktorý v dnešnej dobe nie je
bežný, si toto ocenenie právom zaslúži.
Miroslav Vaňo /nar. 1969/ pôsobil ako hráč vo FK Sokol Ľubotice, neskôr ako
tréner a funkcionár. Zaslúžil sa o záchranu života človeka pri úraze.
Peter Bartoš /nar. 1962/ futbal hral za Inter Bratislava, Trnava, Dunajská Streda,
Banská Bystrica, Senec a Tábor. V súčasnosti trénuje v Interi Bratislava starších
žiakov. Ocenenie dostal za poskytnutie prvej pomoci a záchranu života.
Pavol Chmura /nar. 1975/ pôsobí ako rozhodca SFZ. Ocenenie dostal za
záchranu života hráča.
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Ľubomír Šimončič /nar. 1959/ pôsobí ako tréner starších žiakov TJ Polygraf
Bratislava a zároveň trénuje žiakov vo Venglošovej futbalovej akadémii.
Zachránil život hráčovi Michalovi Rimovskému.
Štefan Abrahám /nar. 1937/ pracuje vo FO Baník Handlová vo funkcii maséra
a zdravotníka , zachránil dvom hráčom život.
Tomáš Čuchran /nar. 1938/ pracuje ako masér v FC Tatran Prešov. Svojím
duchaprítomným zásahom zachránil hráčovi život.
V našom meste pracovalo 17 športových klubov a telovýchovných jednôt.
Telovýchovná jednota Orava, zameraná na atletiku, mala 154 členov, 9
družstiev, 140 pretekárov a mesto im na činnosť prispelo dotáciou 60 tis. Sk.
Basketbalový klub Dolný Kubín /dievčensky/ mal 160 členov, 6 družstiev, 45
pretekárov a mesto im na činnosť prispelo dotáciou 20 tis. Sk. TJ Slávia Dolný
Kubín, zameraná na bežecké lyžovanie, mala 103 členov, 41 pretekárov a mesto
im prispelo dotáciou 10 tis. Sk. Mestský šachový klub mal 28 členov –
pretekárov, 3 oddiely a mesto im prispelo dotáciou 10 tis. Sk. Basketbalový klub
CVČ Domčeka /chlapci/ mal 57 členov, 32 pretekárov, 2 oddiely a mesto im
prispelo dotáciou 35 tis. Sk. TJ Dolný Kubín - Stolný tenis mal 43 členov, 40
pretekárov a 5 oddielov.

KARATE Klub Dolný Kubín mal 43 členov, 12

pretekárov, 4 oddiely a mesto im prispelo dotáciou 10 tis. Sk. Športový klub
METEOR Dolný Kubín /biatlon – bežky/ mal 44 členov, 12 pretekárov a mesto
im prispelo dotáciou 15 tis. Sk. Mestský futbalový klub mal 250 členov, 175
pretekárov, 5 oddielov a mesto im prispelo dotáciou 200 tis. Sk. TJ ZVL Dolný
Kubín mala 159 členov, 2 pretekárov a mesto im prispelo dotáciou 20 tis. Sk.
Volejbalový klub Orava Dolný Kubín /ženy/ mal 94 členov, 4 oddiely, 49
pretekárov a mesto mu prispelo dotáciou 150 tis. Sk. Mestský plavecký klub mal
80 členov, 50 pretekárov, 2 oddiely a mesto mu prispelo dotáciou 25 tis. Sk.
Mestský hokejový klub Dolný Kubín mal 187 členov, 183 pretekárov, 5
oddielov a od mesta dostalo dotáciu 20 tis. Sk. ŠKP Kajak klub – vodný slalom
dostal od mesta dotáciu 20 tis. Sk. WLC ELKOP Dolný Kubín, zamerané na
vzpieranie, dostal od mesta dotáciu 20 tis. Sk. SKI Klub – zjazdové lyžovanie
Kubínska hoľa a Tenisový klub nedostali dotácie od mesta.
Rada mesta Dolný Kubín rozhodla prevádzkovať zimný štadión od 15. októbra
2001. Mestský hokejový klub považoval toto rozhodnutie za likvidačné
a nesúhlasil s ním. Požadoval otvorenie zimného štadióna od 1. augusta. O ľadovú
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plochu v Dolnom Kubíne mali záujem hokejové mužstvá z Poľska a Maďarska.
Činnosť hokejového klubu by bola pri termíne 15. október ohrozená, lebo oddiel
by bol nútený zrušiť súťaže mladších a starších žiakov ako aj dorastencov 5. ŠHT,
to je spolu 6 mládežníckych kolektívov, v ktorých pôsobí 118 detí. Všetky súťaže
začínali v termíne od 3. septembra, pričom treba počítať s minimálnou mesačnou
prípravou na ľade. Dolnokubínski hokejisti si zaslúžili ľadovú plochu od 1.
augusta aj pre svoje dobré výsledky. Mladší žiaci hrali najvyššiu celoslovenskú
súťaž a dorastenci postúpili do I. ligy, čo je druhá najvyššia súťaž na Slovensku.
Mladší žiaci sa pravidelne zúčastňovali zahraničných turnajov v Maďarsku,
Čechách a Poľsku. V apríli v Gdaňsku vyhrali medzinárodný turnaj za účasti
mužstiev zo 7 štátov Európy.
Rada mesta Dolný Kubín počas roka 2001 sa niekoľkokrát zaoberala riešením
financovania zimného štadióna, krytej plavárne a letného štadióna a rozhodla
vytvoriť

pre tieto účely mestskú príspevkovú organizáciu pod názvom

MESTSKÉ ŠPORTOVÉ ZARIADENIA /MsŠZ/ Dolný Kubín od 1. januára
2002. Za riaditeľa spoločnosti bol menovaný Ing. Vladimír Pavelka. Spoločnosť
mala vo svojej činnosti prevádzkovanie uvedených športovísk, prenájom
nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva, agentúrnu a sprostredkovateľskú
činnosť, informačnú, inzertnú a obchodnú činnosť.
Kronika športových podujatí v našom meste počas roka 2001:
-

V januári 2001 dolnokubínski hokejoví dorastenci hrali v II. lige stále na čele
súťaže bez straty jediného bodu. V januári vyhrali zápas s Breznom. Žiacky
hokej pokračoval 23. kolom, v ktorom Dolnokubínčania prehrali s Detvou.

-

Volejbalová extraliga v januári pokračovala prehrou Dolnokubínčaniek
s Popradom. Zostavu Dolného Kubína tvorili hráčky: Céreová, Juříčková,
Štefaníková, Kurucová, Tomanová, Ferancová, Fúriková a Kolejáková. Dňa
27. januára výbor volejbalového klubu s okamžitou platnosťou odvolal
Štefana Čúvalu z funkcie prvého trénera žien. Stalo sa tak na základe
dlhotrvajúcich názorových rozdielov medzi trénerom a vedením klubu,
siahajúcim až k jeho zasahovaniu do právomoci riadenia klubu. S trénerom
oravské extraligové družstvo definitívne opustili kapitánka Monika Céreová,
Eva Tomanová, Lenka Juříčková, Barbara Kurucová, Jana Bujdošová a Anna
Štefániková. Družstvo sa rozpadlo v najmenej vhodnú chvíľu. Od 29. januára
bola trénovaním poverená Elena Švábyová a do hry zapojila Editu
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Majzlíkovú, Ajku Pelachovú, Moniku Ustaníkovú, Martinu Záchelovú. Dolný
Kubín koncom januára sa v tabuľke nachádzal na predposlednom mieste pred
Doprastavom Bratislava. Na konte mal 8 víťazstiev, kým Bratislavčanky len
dve. V nasledujúcich zápasoch volejbalistky prehrávali, po prehre s Košicami
najvyššiu slovenskú súťaž opustili a hrali v I. lige.
-

Dohrávkou 7. kola v januári skončila prvá časť oravských stolnotenisových
súťaží. Kubínčania aj napriek tomu, že opora „A“ družstva A. Záň uhral
s námestovským áčkom v piatej lige iba dva body, výrazne zvíťazili. Stále bez
prehry figurovali na čele tabuľky. Desiate kolo stolnotenisových súťaží
pokračovalo dňa 28. januára 2001. V 17. kole V. ligy stolných tenistov sa
rozhodlo o priamom postupujúcom do vyššej súťaže. Stalo sa ním
dolnokubínske áčko, ktoré je stále bez prehry na čele tabuľky. Družstvo Dolný
Kubín B sa umiestnilo na 5. mieste a družstvo Dolný Kubín C na 8. mieste
v tabuľke.

-

Basketbalisti žiaci v januári vyhrali všetky zápasy

s Chemosvotom Svit,

Žilinou, Trenčínom a Žiarom nad Hronom. Bodovali Sobčák, Balko, Šaffo,
Hradec, Rázga, Sklárčik, Filo, Dubovský, Uhričík, Strapec, Hruška, Nemček,
Diežka, First, Šaliga. Hochholzer, Bajo, Lupták, Mikulášik, Klocok, Pašerba,
Beňuš, Kobylák, Stolárik.
-

Oravská volejbalová súťaž v kategórii pokračovala 6. kolom a Dolný Kubín
sa umiestnil na 4. mieste. Agdem Dolný Kubín muži v skupine A sa umiestnili
v 7. kole na 4. mieste a družstvo Hlavatík Dolný Kubín v skupine B sa
umiestnilo na 4. mieste.

-

Počas svojho januárového pobytu na Orave zohrali mladí ukrajinskí tenisti
z Mládežníckej športovej školy Nikopov niekoľko priateľských zápasov
s rovesníkmi z Tenisového klubu Dolný Kubín v telocvični ZŠ Kňažia
v dňoch 13.-15. januára. Chlapci odohrali 20 zápasov, 17-krát vyhrali
Dolnokubínčania, 3-krát Ukrajinci. Medzi najlepších patria Jaroslav Koutny,
Jakub Suroviak, Peter Šuran a Jakub Hucík.

-

Dňa 28. februára sa odohralo prvé kolo štvorkolovej volejbalovej súťaže,
ktoré

pripravilo

mestského

kultúrne

stredisko

v spolupráci

so

ZŠ

Nemocničnou pod názvom “Volejbal z ulice“. Päťdesiat mladých vytvorilo 8
družstiev /6 družstiev z Dolného Kubína, 1 z Jasenovej a 1 z Oravského
Podzámku/ a dohrali 20 zápasov. Umiestnili sa nasledovne: 1. Ohryzky
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Oravský Podzámok, 2. Saigon Dolný Kubín, 3. Cyklisti Dolný Kubín, 4.
Gympel Dolný Kubín, 5. DPZ Jasenová, 6. Čaptáci Dolný Kubín, 7.
Paraolymp Dolný Kubín, 8. Fejsáci Dolný Kubín.
-

ZŠ v Kňažej vo svojich futbalových triedach vychováva nádejných
futbalistov. Pre mladších i starších chlapcov sa každoročne organizuje
medzinárodný halový futbalový turnaj, kde sa stretávajú mužstvá z najvyššej
slovenskej súťaže. Dňa 20. januára sa uskutočnil X. ročník súťaže O pohár
primátora mesta Dolný Kubín. Súťažili mladší a starší žiaci z Martina,
Žiliny a Limanovej. V kategórii starší žiaci sa Dolný Kubín umiestnil na I.
mieste, v kategórii mladší žiaci sa Dolný Kubín umiestnil na II. mieste za
Martinom.

-

Hokejová súťaž OLD BOYS /starších mužov/ pokračovala jedným zápasom
– Horná Orava proti Dolnej Orave. Dolná Orava vyhrala tesne, bodovali Milan
Ďaďo, Radovan Povala, Ján Hrnčiak, Štefan Farbák, Ľubomír Beluš, Ján
Zajac.

-

Mestskú kolkovú ligu hralo devät tímov. Koncom januára bolo poradie
nasledovné: 1. Real, 2. Červená Hviezda, 3. Nosorožci, 4. Orava, 5. Kelti, 6.
Vepy, 7. Medvede, 8. KKK, 9. Big Lebow. Prekvapenie sa zrodilo, keď
Nosorožci podľahli Vepu. Družstvo Oravy zvíťazil a bodovo sa na
Nosorožcov dotiahol. Real aj v nepresvedčivom víťazstve nad Keltami ostal
prvý a na chrbát mu dýchala Červená Hviezda, ktorá suverenne porazila KKK.
Opäť sa darilo jedinej zástupkyni nežného pohlavia v tejto súťaži A.
Koníčkovej, ktorá druhýkrát za sebou vyhrala, no jej družstvo Big Lebow aj
tak ostávalo na poslednom mieste v tabuľke.

Vo vzájomných zápasoch

bodovali kolkári: S.Telúch, M.Telúch, Briestensky, Vojtas, Kuhajda, Dančo,
Vengrín, Paluga , Dauda, Kuteš, Mareta, Szabo, Dragan, Vrobel, Kovalčík,
Zaťko, Matejka, Konáčková, Belopotocký, Thurský, Plančo, Lakoštík,
Ondruš.
-

Dňa 22. apríla skončil II. ročník kolkového turnaja Orfeo Cup 2000/2001.
Víťazom sa stalo družstvo Červenej Hviezdy, ktoré počas turnaja utrpelo iba
jednu prehru s druhým Realom. Nasledovali družstvá Nosorožci, Orava, Vepy,
Medvede, Kelti, KKK, Big Lebowski. Medzi desať najlepších jednotlivcov
patrili Hnilica, Dančo, Dragan, Lakoštík, Stieranka, Britvik, Vrobel, Matlák,
Kovalčík, Kuhajda.
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-

Dňa 3. februára sa v Dolnom Kubíne konali otvorené preteky Slovenského
lyžiarskeho zväzu /SLZ/ v slalome O pohár Kuzmínova. Sedemdesiat
mladých lyžiarov, mladších i starších žiakov, zdolávalo trať dlhú 100 m s 38
bránkami. Regulérnosť pretekov sledovala bývalá úspešná reprezentantka Jana
Gantnerová, v súčasnosti predsedníčka SLZ. Z našich lyžiarov sa najlepšie
darilo Jakubovi Ostrihoňovi v prvý deň súťaže /mladší žiaci - 2. miesto/, ale
na druhý deň bol diskvalifikovaný za vynechanie jednej bránky. Jakub Kutlík
zo ŠK Kubínska hoľa bol 12. a na druhý deň 10. a Marek Révaj zo ZVL
Dolný Kubín v kat. starších žiakov bol 8.

-

V prvý februárový víkend zažila plaváreň v Nižnej športový sviatok. Konal sa
tu IV. ročník medzinárodných pohárových plaveckých pretekov Veľká
cena

Elkondu.

Súťažilo

sa

vo

všetkých

palveckých

disciplínach.

Z Dolnokubínčanov si po jednej medaile odniesli Milan Haško a Barbora
Kľusková, dobré si počínali aj I. Kaliský, P. Hagarová, T. Moravčík, M.
Špániková a J. Zvada.
-

Dolnokubínski plavci sa zúčastnili aj VIII. ročníka Veľkej ceny mesta Opava
a súťaže o Pohár priateľstva. V silnej konkurencii českých, poľských
a slovenských plavcov dosiahli dobré výsledky. Vo svojich kategóriách bol M.
Haško druhý.

-

Telocvičňa ZŠ M. Kukučína a plaváreň dňa

13. februára patrili

Majstrovstvám Oravy v zimnom viacboji. Žiaci ZŠ súťažili

v piatich

športových disciplínach – skoku do diaľky z miesta, člnkovom behu 4x10 m,
hádzali plnou loptou autovým spôsobom, šplhali a plávali 25 m. Zimných
majstrovstiev sa zúčastnilo približne 190 detí. Vo svojich kategóriách si dobre
počínali Dolnokubínčania: Ivan Prílepok zo ZŠ M. Kukučína /2. miesto/,
Marcel Paška zo ZŠ M. Kukučína /2./, Jakub Ostrihoň zo ZŠ M. Kukučína
/3./, Juraj Dragan zo ZŠ M. Kukučína /1./, Michal Sklarčík zo ZŠ A.
Radlinského /2./, Matúš Zajac zo ZŚ M. Kukučína /3./, Matúš Jančo zo ZŠ M.
Kukučína /1./, Peter Zembjak zo ZŠ M. Kukučína /3./, Michaela Blšáková zo
ZŠ M. Kukučína /2./, Alena Široňová zo ZŠ M. Kukučína /2./.
-

Počas druhého týždňa vo februári sa konali majstrovstvá okresu
v basketbale. Dievčatá hrali v telocvični ZŠ A. Radlinského a chlapci
v telocvični ZŠ M. Kukučína. Víťazi sa prebojovali do regionálneho kola.
Poradie bolo nasledovné: Dievčatá – 1. ZŠ M. Kukučína, 2. Osemročné
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gymnázium P.O.Hviezdoslava, 3. ZŠ A. Radlinského, chlapci – 1. Osemročné
gymnázium P.O.Hviezdoslava, 2. ZŠ J. Matušku, 3. ZŠ M.Hattalu, 4. ZŠ A.
Radlinského, 5. ZŠ M. Kukučína.
-

Dňa 14. februára sa talentovaný skokan Stanislav Prílepok zúčastnil atletickej
súťaže Banskobystrická latka. Umiestnil sa na 4. mieste.

-

Základná organizácia sluchovo postihnutých v Dolnom Kubíne usporiadala I.
ročník volejbalového turnaja zmiešaných družstiev o Pohár primátora mesta
Dolný Kubín dňa 17. februára 2001. Turnaj sa uskutočnil v telocvični ZŠ A.
Radlinského a súťaže sa zúčastnili celky z Dolného Kubína, Trnavy, Žiliny
a Trenčína. Turnaja sa zúčastnil primátor mesta Ľ. Bláha, privítal prítomných
a p. Marta Nováková do posunkovej reči tlmočila. V turnaji vyhrala Trnava,
Dolný Kubín bol tretí.

-

Volejbalové družstvá žien hrali zápasy 9. kola v predposledný februárový
týždeň. Dolnokubínčanky sa umiestnili na 4. mieste v tabuľke. Mužstvo
mužov sa v oravskej volejbalovej súťaži umiestnilo na 5. mieste. Vo volejbale
žiačok sa ZŠ M. Kukučína umiestnila na 1. mieste. V regionálnom kole vo
volejbale stredných škôl sa na 2. mieste umiestnila Obchodná akadémia
z Dolného Kubína. Oravská volejbalová súťaž 2000/2001 skončila pre
Dolnokubínčanov nasledovne: muži družstva Agdem Dolný Kubín sa
umiestnili v skupine A na 4. mieste, muži v skupine B družstvo Hlavatík na 3.
mieste a družstvo Domčeka Dolný Kubín na 4. mieste a ženy sa umiestnili na
4. mieste.

-

Dňa 16. februára sa na dolnokubínskom zimnom štadióne konal hokejový
zápas roka - Oravskí repeťáci a Kubínske medvede. Hviezdou podujatia
bol Vincent Lukáč, niekoľkonásobný reprezentant a majster sveta z roku 1985.
Jeho spoluhráčmi boli Ľubomír Beluš, Jozef Babinský, František Furdek,
Jozef Foltín, Imrich Mihál, Dušan Krška, František Mesároš, Peter Rajniak,
Milan Juriga, Jozef Žákovič,

Ján Bečka a Jozef Brtoš. Za kubínskych

medveďov nastúpili: Eduard Grácik, Ján Zajac, Jozef Laštík, Gustáv Socháň,
Igor Otepka, Ján Matis, Štefan Belvončík, Ján Beňuš, Martin Zembjak, Milan
Hnilica, Ľuboš Kroner, Viktor Chupek, Jaroslav Vicáň, Milan Mores a Peter
Ištván. Zápas moderoval Karol Polák. Zápas skončil nerozhodne 6:6.
- Dňa 15. februára sa v Bytči uskutočnili Majstrovstvá

Žilinského kraja

v stolnom tenise základných škôl. Oravský región zastupovali dievčatá zo ZŠ
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J. Matušku. Dievčatá sa prezentovali výbornou hrou, prebojovali sa až do
finále, kde porazili Martinčanky. Bez jedinej prehry si zabezpečili postup na
celoslovenské preteky do Prešova. ZŠ J. Matúšku reprezentovali Lýdia
Zaťková, Denisa Lenčová, Eliška Beranová a Lenka Dubovská.
- Mladší žiaci MFK Dolný Kubín sa zúčastnili halových futbalových turnajov
v Martine. Umiestnili sa na 1. mieste, nasledovali mužstvá Martin A, Púchov,
Žilina, Martin B. Strelcami gólov boli Zemenčík, Mihálik, Dutka, Protuš,
Mikula, Kubala, Kurčina, Dauda a Móres.
- Združenie technických športov v Dolnom Kubíne usporiadalo 4. marca na
strelnici Zábava v Hruštíne 32. ročník špotovo-brannej súťaže v streľbe.
Jednotlivci i trojčlenné družstvá súťažili v streľbe z pištole a samopalu.
V súťaži jednotlivcov bol druhý Peter Urbánek z Dolného Kubína a v súťaži
družstiev sa na 1. a 3. mieste umiestnili Dolnokubínčania Peter Sekerka,
Miroslav Skála, Ján Páleš, Peter Urbánek, Michal Kutlík st. a Jozef Babinský.
- Na celoštátnom tenisovom turnaji žiačok sa Katarína Smolková z Tenisového
klubu Dolný Kubín umiestnila na 3. mieste.
- V športovom areáli biatlonu v Ostrblí sa uskutočnili majstrovstvá Slovenska
v behu na lyžiach. Pretekov sa zúčastnilo 240 žiakov v šiestich kategóriách.
Veľmi dobre si počínali Janka Lonská /5. a 6. miesto/ a Veronika Podstrelená
/7. a 10. miesto/ .
- V dňoch 10. a 11. marca sa na zimnom štadióne uskutočnil hokejový turnaj
o Pohár 6. športových hokejových tried. Dolnokubínčania sa umiestnili na
druhom mieste, najlepším hráčom bol vyhlásený Martin Feja. Šiesty ročník
súťaže o Oravský pohár sa skončil víťazstvom HK Sokol Liesek.
- Dňa 11. marca usporiadal ŠK Kubínska hoľa I. ročník lyžiarskych pretekov
v obrovskom slalome predžiakov o Pohár Kubínskej hole. Na štart nastúpilo
137 pretekárov. Z dolnokubínskych klubov sa najlepšie umiestnili: 1. Adam
Kozáčik /SKI Orava Dolný Kubín/, 5. Boris Gajdoš /ŠK Kubínska hoľa/, 6.
Kristína Nečasová /Orava SKI Dolný Kubín/, 9. Jakub Bedlek /ŠK Kubínska
hoľa/, 18. Dominika Šindlerová /Orava SKI Dolný Kubín/.
- Dolnokubínski lyžiari sa zúčastnili Majstrovstiev Slovenska žiakov
v zjazdových disciplínach v Jasnej na zjazdovke FIS. V superobrovskom
slalome bol Jakub Ostrihoň /TJ ZVL Dolný Kubín/ 8., Rastislav Škvarka /SKI
Orava/ 16. a Jakub Kutlík /ŠK Kubínska hoľa/ 37. V obrovskom slalome bol
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Jakub Ostrihoň 9., Rastislav Škvarka 17. a Jakub Kutlík 22. V slalome bol
Jakub Ostrihoň 4. a Jakub Kutlík 24. V kategórii starších žiakom bol
v superobrovskom slalome Marek Revaj 10., Jakub Ostrihoň sa svojím
výkonom nominoval na žiacke preteky vo francúzskom Val´d Isere.
- V I. kole I.ligy mužov vo vzpieraní prebiehala aj kvalifikácia reprezentantov
na Majstrovstvá Európy. Za športový klub Elkop WLC Dolný Kubín sa súťaže
zúčastnili Marta Žiarová a Peter Janíček. Marta Žiarová potvrdila svojím
výkonom účasť v reprezentačnom družstve žien. Na Veľkonočnom turnaji vo
vzpieraní sa umiestnila na 6. mieste. Miroslav Janíček a Peter Bihári prestúpili
z dolnokubínskeho ŠK WLC Elkop do ŠK v Ružomberku. Medzi ďalších
dolnokubínskych ligových vzpieračov patrili Jozef Bihári, Juraj Kupčo,
Miroslav Herúd a Gustáv Bihári. Na Oblastných majstrovstvách

mužov

a juniorov vo Sätoplukove ŠK WLC Elkop Dolný Kubín reprezentovali traja
borci. Peter Janíček sa umiestnil na 1. mieste, aj Jozef Marmoľ vo svojej
kategórii. Milan Tarcal sa umiestnil na 10. mieste.
- Na majstrovstvách Slovenska v silovom trojboji mužov dňa 7. apríla zvíťazil
Gustáv Bihári a stal sa majstrom Slovenska a splnil limit na majstrovstvá
Európy juniorov. Jozef Marmoľ bol na Dunajskom pohári siedmy.
- V druhý aprílový týždeň hráči basketbalového klubu hrali s basketbalistami
SAN Marco Rovereto z Talianska. Obidva zápasy vyhrali. Bodovali Fillo,
Balko, Uhričík, Dubovský, Hradec, Juriga, Prílepok, Hagara, Strapec, Rázga,
Šuc, Diežka, Hochholzer, Bajdich, Pavlík, Lupták, Šaliga, Országh, Hanko,
Sobčák, Šaffo, First.
- Na majstrovstvách Slovenska vo vzpieraní veteránov zvíťazil Jozef Fischer
zo ŠK WLC Elkop Dolný Kubín vo váhovej kategórii do 77 kg.
- Atletický oddiel Orava v Dolnom Kubíne reprezentoval na halových
majstrovstvách Európy veteránov v alteltike vo francúzskom Bordeaux Peter
Sládek. V kategórii M-40 sa stal majstrom Európy v päťboji /beh
s prekážkami, skok do diaľky, vrh guľou, skok do výšky, beh 1000 m/
a vytvoril nový slovenský rekord a súčasne základný európsky rekord.
- Volejbalové družstvo žiačok zo ZŠ M. Kukučína sa na krajskom kole
základných škôl umiestnilo na 3. mieste. Základnú zostavu tvorili Katarína
Marcinková, Alica Kuhajdová, Eva Halašová, Michaela Halašová, Michaela
Kontrová, Lucia Plavecká a Ľubica Mazúrová.
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- Oblastné majstrovstvá v zimnom viacboji všestrannosti sa uskutočnili
v Liptovskom Mikuláši. O víťazstvo bojovali pretekári z Kysúc, Oravy,
Liptova, Žiliny a Spiša v piatich disciplínach: vhadzovaní plnou loptou, šplhu
na tyči, plávaní na 25 m, skoku do diaľky z miesta a člnkovom behu.
Dolnokubínčania Ivan Prílepok sa umiestnil na 2. mieste a Jakub Ostrihoň na
3. mieste.
- Víťazi okresných kôl v basketbale žiakov a žiačok sa v polovici marca stretli
v telocvični ZŠ M. Kukučína. V regionálnom kole družstvá medzi sebou
bojovali systémom každý s každým najmä o postup. Po dramatických bojoch
nakoniec zvíťazili dolnokubínski gymnazisti, u dievčat družstvo zo ZŠ M.
Kukučína. Na Majstrovstvách Slovenska starších žiakov v basketbale sa
Dolnokubínčania umiestnili na 2. mieste. Strelcami boli Balko, Šaffo,
Dubovský, Sobčák, Filo, Hradec, Rázga, Šuc, Sklárčik.
- Na úvodnom kole nového ročníka Slovenského pohára dospelých vo vodnom
zjazde na Hrone sa z Dolnokubínčanov najlepšie umiestnil Jozef Adamec.
Martin Rybanský sa umiestnil na 4. mieste, Zuzana Rybanská na 4., Ľubomír
Janček na 8. a Michal Komáromy na 10. Zúčastnili sa aj pretekov Memoriálu
Jána Slašťana, na ktorom sa Jozef Adamec umiestnil na 2. mieste, súrodenci
Rybanskí na 5., Ľubomír Janček na 7. a Michal Komáromy na 11.
- Dolnokubínski hokejisti žiaci sa v dňoch 6. - 8. apríla zúčastnili
medzinárodných pretekov v Gdansku. Hrali s družstvami z Bieloruska,
Švédska, Fínska, Lotyšska a Poľska a umiestnili sa na 1. mieste. Chlapci hrali
v zostave: Ledvoruch, Feja, Smolka, Horňák, Smoleň, Troup, Schelberger,
Burzík, Thurský, Hanušniak, Zuban, Belvončík, Hančiak, Gallo, Hricko,
Greško, Thémar, Laštík.
- Dňa 19. apríla šéftréner Ladislav Jesenský hodnotil súťažný hokejový ročník
2000/2001. Najväčšiu radosť urobili dorastenci, keď vybojovali postup do
I.ligy. Zo starších žiakov sa turnaja krajských výberov v Spišskej Novej Vsi
zúčastnili Michal Manťo, Marek Jurčo a Jozef Kubala. Na bilancovaní
hokejovej sezóny boli vyhlásení a odmenení najlepší jednotlivci. Z piatakov
ocenenie získal Juraj Červený, zo 6. ŠHT Tomáš Záhumenský, zo 7. ŠHT
Michal Smolka, z 8. ŠHT Lukáš Štefko a z 9. ŠHT Marek Jurčo. Za
najlepšieho dolnokubínskeho hokejistu bol vymenovaný Maroš Jurena.
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- Dolnokubínski

plavci sa zúčastnili Medzinárodných majstrovstiev SR

v Žiline. Medzi pretekármi SR, ČR, PR, MR, Rakúska a Nemecka si úspešne
počínali Milan Haško /5./, Tomáš Moravčík /18./, Katarína Špániková /13./
a Eva Pálešová /21./. Mladší plavci sa zúčastnili pretekov „Severoslovenský
pohár“ vo všetkých vekových kategóriách žiakov. Dobre sa umiestnili Jozef
Plavák, Martin Forgáč, Jakub Kysel, Patrícia Hagarová, Katarína Špániková,
Vladimír Hrivnák, Igor Kaliský, Tomáš Moravčík, Peter Zembjak a Michal
Zurek.
- Dňa 28. apríla sa dolnokubínski plavci zúčastnili pretekov v Banskej
Štiavnici. Dobre si počínali Juraj Zvada, Igor Kaliský, Michal Zurek, Dušan
Nemček, Tomáš Moravčík, Katarína Špániková, Michaela Špániková, Patrícia
Hagarová a Martina Kevešová. Na oblastných majstrovstvách žiactva
v Handlovej sa z mestského plaveckého klubu dobre umiestnili Matej Rabada,
Marián Kráľ, Michal Vróbel, Martin Trnkócy, Ľubomír Hrivnák, Andrej
Štajer, Peter Zvada, Martin Forgáč, Jakub Kysel, Jozef Plavák, Linda
Čerňanová, Veronika Micháleková, Jana Hašková, Marcela Kustrová
a Andrea Štubendeková.
- Posledným kolom dňa 7. apríla skončila učiteľská liga vo volejbale.
V konečnej tabuľke bolo nasledovné poradie: 1. ZŠ M. Kukučína, 2. MK
Priatelia 3. CVČ Domček, 4. ZŠ Dlhá, 5. ZŠ Cirkevná, 6. ZŠ Nemocničná.
- Na pozvanie maďarského družstva zúčastnili sa mladí hokejisti z Dolného
Kubína hokejového turnaja pod názvom KID´S CUP 2001. Hokej bol
zaujímavý tým, že hrali traja hráči a brankár na šírku klziska a celkový čas
bol 24 minút. Turnaja sa zúčastnilo 8 družstiev, z toho dve slovenské, jedno
chorvátske a päť maďarských. Naši hokejisti skončili na 6. mieste. Strelcami
boli J. Michalica, T. Presburger, P. Paluga, M. Krúpa, A. Hanko, M.
Lieskovan, J. Žatkuliak, M. Krúpa a P. Michalica.
- Dňa 15. apríla sa Dolný Kubín stal miestom významného futbalového
turnaja. Na štadióne MFK bojovali víťazi základnej časti I.ligy mladšieho
dorastu skupín západ a východ FC Spartak Trnava a FC Tatran Prešov o pohár
prezidenta Slovenského futbalového zväzu /SFZ/. Víťazom sa stal FC Spartak
Trnava. Na vrcholný zápas sezóny mladšieho dorastu do Dolného Kubína
zavítali aj predstavitelia SFZ na čele s riaditeľom úseku mládeže Jánom
Vodným. Stretnutie si nenechal újsť ani reprezentačný tréner Ján Švehlík. Po
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zápase sa na pôde Oravského futbalového zväzu predstavitelia SFZ stretli
s vedením MFK Dolný Kubín a okrem iného hovorili aj o zriadení športových
futbalových tried na Združenej strednej škole hotelových služieb a obchodu
v Dolnom Kubíne. Na podporu tohto projektu bol potrebný ešte súhlas
ministerstva školstva SR.
- Dolnokubínski šachisti v poslednom kole 4. ligy prehrali s Ružomberkom.
Za Dolnokubínčanov bodovali R. Hrnčiar, Molnár, Pétar, Berec a Medvecký.
Dolný Kubín C skončil na 5. mieste so 6 výhrami a 5 prehrami, čo je na
nováčika výborné umiestnenie. Skončila aj 3. liga, v ktorej bojovali dve
dolnokubínske družstvá. Dolnému Kubínu A sa nepodaril návrat do 2. ligy
a obsadil 4. miesto. Papierovo najslabší celok Dolného Kubína B obsadil
predposledné miesto 3. ligy, o čom rozhodla výhra s Lúčkami.
- V dňoch 7.-8. apríla sa konal v Záskalí IV. ročník stolnotenisového turnaja,
ktorého sa zúčastnilo 25 jednotlivcov. V hlavnej kategórii zvíťazil Peter
Trnkócy pred Jánom Meravým a Jozefom Trnkócym. V zmiešanej kategórii
chlapcov a dievčat zvíťazil Ivan Protuš pred Zuzanou Halašovou a Evou
Halašovou.
- Počas veľkonočných sviatkov sa konali stolnotenisové turnaje žiakov v ZŠ
Janka Matúšku aj turnaj mužov, ktorého víťazom bol Ján Zaťka st. z „C“
družstva Dolný Kubín, ktorý vo finále zdolal Jozefa Vengrína /“A“/. Tretie
miesto získal Radoslav Bugan /“A“/, ktorý porazil Jaroslava Lepa /“B“/.
- Dolnokubínski vodáci sa zúčastnili 17. ročníka Medzinárodných liptovských
slalomov. Okrem pretekárov z 10 domácich klubov prišli aj slalomári zo
styroch poľských klubov. Preteky pozostávali z troch častí, v ktorých sa
súťažilo dvojkolovo. Na trati dlhej 400 m prekonávali 22 bránok. Medzi
dospelými

si

výborne

počínal

Miroslav

Stanovský

/5./.

Ostatní

Dolnokubínčania sa umiestnili nasledovne: Ján Janček 3., Michal Komáromy
5., Zuzana Rybanská 4., Ľubomír Janček 8., Jaroslav Dudáš 32.
- Na pretekoch Slávia UK Cup 2001 vo vodnom slalome Miroslav Stanovský
bojoval o reprezentačný dres. Dňa 19. mája sa mu návrat do reprezentácie
podaril. Bol nominovaný na Svetový pohár v Taliansku a Slovinsku
a v septembri na majstrovstvá sveta v USA. Majstrovstvá v USA sa však
nekonali pre udalosti dňa 11. septembra.
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- Dolnokubínski vodáci sa zúčastnili Slovenského pohára vo vodnom slalome
a zjazde v Podbanskom, kde sa zároveň uskutočnil 47. ročník Žilinského
vodného slalomu. Dolnokubínčania sa vo svojich kategóriách umiestnili
nasledovne: Miroslav Stanovský 4., Ján Janček 1., Ľubomír Janček 3., Martin
Rybanský 2., Jozef Adamec 3., Zuzana Rybanská 5 a Michal Komáromy 9.
- Na majstrovstvách Slovenska v športovej kulturistike v Dubnici nad Váhom
dňa 28. apríla sa Peter Kokoška z Dolného Kubína umiestnil v kategórii do 80
kg na prvom mieste.
- Peter Škvarka z Dolného Kubína štartoval dňa 29. apríla v cestnom duatlone
v Dvoroch nad Žitavou. Umiestnil sa na 11. mieste. Na horskom duatlone
v Rajeckých Tepliciach bol 7., za ním dobehol Igor Otepka. Členovia
Cykloklubu v Dolnom Kubíne Peter a Michal Škvarkovci a Igor Otepka sa 18.
augusta zúčastnili VI. ročníka vysokohorského duatlonu v Žiarskej doline.
Umiestnili sa na 9. mieste.
- V máji začala atletická sezóna. V I. kole sa starší žiaci TJ Oravy umiestnili
na 2. mieste. Medzi najlepších patrili Tomáš Hagara v hode kladivom, Jakub
Joštiak v behu na 1500 m, Eva Bugáňová v behu s prekážkami, Gabriela
Knížacká v hode oštepom. Druhé miesta obsadili Jana Ňáčiková v skoku do
výšky, Mária Kadučáková v skoku o žrdi, Kristína Gerátová v hode kladivom,
Michaela Trnovcová v behu s prekážkami, Patrik Bukna v hode kladivom,
Peter Vanderka vo vrhu guľou, Tomáš Hagara v hode diskom, Martin
Szekereš v behu s prekážkami a Peter Chromčák v behu na 1500 m. Na treťom
mieste sa umiestnili Tomáš Hagara, Matúš Serdel, Gabriela Knížacká a Libuša
Chromeková.
- Basketbalistky z Dolného Kubína /CVČ Domček/ sa zúčastnili X. ročníka
medzinárodného festivalu v minibasketbale BADEM 2001 v dňoch 4.-6.
mája v Žiline. V konečnom poradí sa umiestnili na 13. mieste.
- Dolnokubínski basketbalisti v sezóne 2000/2001 boli výborní. Vrcholom
bolo 3. miesto na majstrovstvách Slovenska starších žiakov a popredné
umiestnenia v oblastnej i okresnej súťaži. Basketbalový klub v Dolnom
Kubíne pri ZŠ J. Matúšku mal 4 oddelenia. Prvé oddelenie tvorili mladší
žiaci, trénerom družstva bol Juraj Tóth, trénoval štyrikrát v týždni po 90
minút. Hrali v súťaži majstrovstiev krajov Banská Bystrica, Trenčín Žilina
a umiestnili sa na 4. mieste. V uplynulej sezóne odohrali 28 majstrovských, 14
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prípravných a 16 tréningových zápasov. V druhom oddelení hrali žiaci 6.
ročníkov ZŠ, pod vedením trénera Ing. Pavla Zaťku, v dlhodobej súťaži krajov
Banská Bystrica, Trenčín a Žilina obsadili tretie miesto. Odohrali 24
majstrovských, 10 priateľských a 10 prípravných zápasov. Tretie oddelenie
tvorili žiaci 7. ročníkov ZŠ, trénovali pod vedením Jozefa Bušniaka, na
krajskej súťaži obsadili 2. miesto a postúpili do celoštátnej súťaže, kde boli
štvrtí. Družstvo odohralo 28 majstrovských a 25 priateľských zápasov. Vo
štvrtom oddelení pôsobili žiaci 8. a 9. ročníkov základných škôl pod vedením
Petra Takáča v dvoch družstvách /A, B/. Družstvo A postúpilo na
Majstrovstvách SR v skupine Východ. Zo 14 stretnutí vyhralo 12 a vybojovalo
si postup do finále, kde zo 6 stretnutí vyhralo 2 a umiestnili sa na 3. mieste.
Družstvo A odohralo 42 majstrovských a 23 priateľských stretnutí.
- Dňa

12.

mája

sa

kubínski

plavci

zúčastnili

II.

ročníka

súťaže

„Severoslovenský pohár“. Vo svojich kategóriách si dobre počínali Vladimír
Hrivnák, Michal Vrobeľ, Matej Rabada, Šimon Radzo, Igor Kaliský, Michal
Zurek, Andrej Štajer, Marián Kráľ, Juraj Zvada, Peter Zembjak, Dušan
Nemček, Ľubomír Hrivnák, Patrícia Hagarová, Veronika Micháleková, M.
Tunegová, Katarína Špániková, Jana Hašková, A. Štubendeková, Michaela
Špániková. Dňa 2. júna sa dolnokubínski plavci zúčastnili pretekov GLOBAL
EXPRES SLOVAKIA /24. ročník/ v Handlovej . Na popredných miestach sa
umiestnili Jakub Kysel a Michal Vróbeľ.
- Na majstrovstvách SR

v plávaní dorastu a dospelých

v Poprade bol

najúspešnejším Oravcom Milan Haško z MPK v Dolnom Kubíne a vo svojej
kategórii sa stal majstrom Slovenska. V lete sa zúčastnil celoeurópskych
pretekov olympijských nádejí EYOD 2001 v Španielsku. Umiestnil sa na 14.
mieste a zaknihoval svoj druhý reprezentačný štart.
- Od pondelka 14. mája

niesli územím Slovenska bežci Sri Chimnoy

Marathon Teamu horiacu pochodeň Behu mieru. V piatok 18. mája prišla
táto mierová štafeta, ktorá je súčasťou Svetového behu mieru, z Liptova na
Oravu. Cez Zuberec, Podbiel, Tvrdošín prišla v podvečer do Trstenej, odkiaľ
pokračovala v sobotu 19. mája ráno na trase dlhej asi 90 km cez Námestovo,
Lokcu, Oravský Podzámok, Dolný Kubín, Kraľovany do Martina. V Dolnom
Kubíne štafetu privítal primátor s poslancami.
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- V Košiciach dňa 12. mája sa uskutočnili majstrovstvá SR žiakov vo
vzpieraní. Elkop WLC Dolný Kubín reprezentoval Michal Pokusa
v kategórii do 69 kg. Vybojoval si prvé miesto a stal sa majstrom Slovenska.
Na majstrovstvách SR v Častej vo váhovej kategórii do 100 kg Dolný Kubín
reprezentoval Jozef Marmoľ, zvíťazil a získal titul majstra Slovenska. Na
majstrovstvách Slovenska juniorov vo vzpieraní v Beckovej

štartoval

v kategórii do 70 kg Jarolím Žáček, obsadil 2. miesto a v celkovom
hodnotení bol 8. Majster Slovenska v kulturistike Peter Kokoška sa zúčastnil
dvoch medzinárodných pretekov – Veľkej ceny Rakúska, kde v kat. do 80 kg
zvíťazil a v Prahe obsadil 3. miesto. Marta Žiarová

získala na

majstrovstvách Slovenska dorasteniek vo vzpieraní striebornú medailu.
Gustáv Bihári /kategórii do 52 kg/ sa na juniorských majstrovstvách Európy
vo Francúzsku v silovom trojboji umiestnil na 5. mieste.
- Slovenský atletický zväz v spolupráci so Slovenskou asociáciou športu na
školách vypísali súťaž pre základné školy ATLETICKÝ TROJBOJ
ŽIACTVA. Do súťaže sa zapojilo 26 škôl z Oravy. Z dolnokubínskych škôl
boli najlepší žiaci ZŠ M. Kukučína, z jednotlivcov sa na popredných miestach
umiestnili Mária Grozanovičová, Štefan Torbík, Matúš Zajac, Ján Halaj, Matej
Korbáš, Monika Schurgerová, Peter Gáll a Katarína Maliterná.
- V krajskom kole atletických súťaží základných škôl bola najúspešnejšia ZŠ
M. Kukučína, lebo jej športovci získali najviac bodov. Medzi najlepších
jednotlivcov z Dolného Kubína patrili Matúš Jančo, Jana Ňáčiková, Libuša
Chromeková, Eva Bugáňová, Michal Karolčík, Jakub Joštiak.
- V Pezinku sa uskutočnil v dňoch 18.-20. mája medzinárodný basketbalový
turnaj starších žiakov. Zúčastnili sa ho družstvá z Bratislavy, Pezinku /A,B/,
Tábora, Olomouca, Nového Jičína, Žiliny, Dolného Kubína. Dolný Kubín
postupne zdolal všetkých súperov a v turnaji zvíťazil. Strelcami boli Strapec,
Balko, Sklarčík, Šaffo, Uhričík, Šuc, Filo, Dubovský, a Maršinský. V rámci
turnaja sa chlapci zúčastnili benefičnej akcie PEDRO BASKET na počesť
zosnulého Petra Rajniaka z Dolného Kubína.
- V polovici mája začal v Dolnom Kubíne XX. ročník futbalovej miniligy. Po
2. kole sa do čela súťaže dostal Dallas, nasledovali družstvá Delfíni, Old
Devils, Gofa, Damers, Trides, Dobermani, Foks, Žatva, Tipex, Cosmos,
Primalex. V októbri konečné poradie bolo nasledovné Tipex, Dallas, Gofa,
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Delfíni, Cosmos, Foks, Primalex, Žatva, Trides, Damers, Old Devils,
Dobermani. V tabuľke strelcov medzi najlepších patrili Juraj Jonák, Martin
Macko, Robert Krivda, Tibor Prachár, Miroslav Cvacho, Miroslav Macko,
Dušan Michaliga, Milan Čelár, Rastislav Puna, Milan Dragan, Radoslav
Ferančík, Ľubomír Ďaďo.
- Tenisový športový klub v letnej sezóne poriadal viacero súťaži. O postup do
Mestskej tenisovej ligy /MTL/ zvíťazil Tipex. V 5. ročníku MTL zápasilo
medzi sebou 8 družstiev: Mladá Garda, Ota Soft, Fernet Stock Team, Rein,
Art Modul, Likvidátori, Majstri a Tipex. Turnaje MTL začali 26. mája na
kurtoch TJ Slávia pri plavárni. Mestská tenisová liga po 6. kole mala
nasledovné poradie: Ota Soft, Fernet Stock Team, Mladá Garda, Rein,
Likvidátori, Art Modul, Majstri, Tipex.
- V útorok 15. mája

sa začal 4. ročník tenisovej súťaže jednotlivcov tzv.

rebríčkový turnaj, do ktorého sa zapojilo 27 tenistov. Súťaže sa mohli
zúčastniť všetci neregistrovaní hráči starší ako 18 rokov. V tomto ročníku
hrali: R. Moravčík, Batuna, Majzel, Jaroščák, Turkota, Zemko, Taraj, Sališ,
Bartoš, Meško, Kudláč, Mikula, Moravčík, Mičík, Demeter, P. Ištván, Pačesa,
Kleň, Hacaj, V.Chytil, M. Ištván, Jaššo, Radzo, Letko, Grácik, Fedor, Migo.
Hrali navzájom.
- Tenisový klub pripravil v lete ešte dva turnaje. Dňa 9. júna sa konal na
kurtoch TJ Slávia VETERÁN CUP 2001 pre mužov a ženy nad 35 rokov a 6.
júla turnaj neregistrovaných tenisových hráčov do 18 rokov. Jubilejného X.
ročníka tenisovej súťaže VETERÁN TENIS CUP 2001 sa zúčastnilo 12
hráčov v dvojhre a v štvorhre. Vo finále nastúpili proti sebe Ľubomír Kudláč
a Peter Zemko, zvíťazil Ľ. Kudláč. V zápase o tretie miesto vyhral Jozef
Batuna nad Milanom Jaroščákom. V štvorhre Batuna s Kudláčom porazili
Milana Moravčíka s Dušanom Haluštíkom. Tretie miesto vybojovali Milan
Jaroščák s Deziderom Meškom nad dvojicou Zemko, Radzo.
- Dňa 5. júla Tenisový klub zorganizoval IV. ročník tenisového turnaja
mládeže. Na prvých miestach sa umiestnili vo svojej kategórii Igor Badáň,
Matej Chytil, Zuzana Bodoríková a Ľudmila Šmardová.
- Významný tenista Peter Miklušičák z Dolného Kubína, ktorý sa stal minulý
rok majstrom Slovenska v kategórii dorastenec, bol prijatý do tenisovej
akadémie a hral tenis za klub Slávia Právnik Bratislava. Trénuje pod vedením
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vynikajúcich odborníkov v tenise, ktorých rukami prešli hráči ako Karol
Kučera, Dominik Hrbatý, Vajdovci, Radka Zrubáková, Katarína Habšudová,
Martina Suchá. Peter sa zúčastnil Majstrovstiev Slovenska /vo svojej kategórii
bol druhý/, Olympijských hier mládeže

v španielskej Murcii /tu sa mu

nedarilo, prehral/, Majstrovstiev Slovenska družstiev, kde získal zlatú
medailu. V spôsobe hry Peter zvládol servis, zmenil backhand a jeho
obávanými zbraňami sa stali tvrdý forhand a práca v sieti. Prešiel na hru
servis, volej, ukončenie.
- Futbaloví dorastenci Dolného Kubína dosiahli v tomto roku výrazný úspech.
Dňa 24. mája postúpili do II. dorasteneckej futbalovej ligy, v ktorej hrali
v ročníku 2001/2002. Rozhodlo sa o tom už štyri kolá pred skončením jarnej
súťaže. Dorastenci Dolného Kubína vypadli z II. ligy pred dvoma rokmi, preto
pod vedením trénera Milana Kubačku usilovali o návrat. V mužstve hrali: J.
Furinda, J. Harkabúzik, M.Gajdošík, J. Ráclavský, M. Meľo, M. Čučka
/kapitán/, F. Baraniak, B. Bugan, S. Krkoška, M. Ondrík, T. Kachút, M.
Špaglík, M. Mazalán, R. Čižmár, J. Kubačka, M. Maťoška, T. Porvich, Michal
Chromek, Miroslav Chromek, M. Tomlák, S. Garabáš.
- Dolnokubínske futbalové družstvo hrajúce v V. lige skupine B sa v sezóne
2000/2001 umiestnilo v konečnej tabuľke na 2. mieste. Začali kvalifikačné
zápasy o postup do IV. ligy. Najmenší futbalisti bojovali o titul majstra Oravy.
Sezónu 2000/2001 vyhralo družstvo Dolný Kubín B a stalo sa majstrom
Oravy, vyhralo všetky zápasy.
- Cyklistický odddiel Dolný Kubín usporiadal preteky cyklokrosárov o Cenu
Dolného Kubína na Kuzmínove v rámci Euroligy MTB 2001. Pretekov sa
zúčastnilo 76 športovcov. Vo svojich kategóriách sa Dolnokubínčania
umiestnili nasledovne: dorast - Peter Farbák /5. miesto/, Peter Ilčišin /19./,
Vlasto Petrovič /20./, juniori – Peter Gebura /3./, Richard Frič /5./, muži –
Milan Pisarčík /1./, veteráni – Igor Otepka /3./, Peter Bálint /4./, Milan
Popelka /5./, Mikuláš Gebura /7./.
- Dolnokubínski cyklisti boli úspešní na českom turnaji „Rubena Tours´2001“
V kategórii Kadeti obsadil Michal Škvarka 5. miesto, v kategórii Veteráni
obsadil Igor Otepka 4. miesto.
- Dňa 8. júna sa konal v Dolnom Kubíne Oravsko-liptovský šachový
maratón. 50 šachistov zo Slovenska i Čiech hrali systémom každý s každým.
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Turnaj začal na Hviezdoslavovom námestí, v noci pokračoval v Domčeku.
Celkovým víťazom 24-hodinového maratónu sa stal Fero Vrána z českého
Sokola Havřice, druhý bol Karol Pekár z Liptovského Hrádku, tretí Robert
Fiačan z Košíc. Z domácich šachistov sa najviac darilo Pavlovi Paliderovi,
obsadil 5. miesto, šiesty bol Antom Šingliar.
- V júni začali

majstrovské súťaže registrovaných športových rybárov.

Z Dolnokubínčanov si výborne počínali Peter Žúbor, Peter Dauda, Ján Kolník,
Jozef Záhora z oddielu Dolný Kubín B a na súťaži na Rajčianke obsadili 2.
miesto medzi 12 družstvami. Družstvo Dolný Kubín A v zložení Jozef Dauda,
Dušan Furinda, Miroslav Žúbor a Jozef Adamec obsadilo 5. miesto. Družstvo
Dolný Kubín C v zložení Ján Dyrc, Daniel Dudáš, Peter Mesároš, Ivan
Machaj sa na pretekoch v Ružomberku v dňoch 16.-17.6. umiestnilo na 6.
mieste.
- Dolnokubínsky KARATE KLUB dosahoval dobré výsledky na rôznych
súťažiach. Na majstrovstvách stredného Slovenska žiakov a mladších
dorastencov vo Zvolene bol Lukáš Maretta 1., Juraj Michalič, Tomáš Statečný
a Ján Nota vo svojich kategóriách tretí. Na medzinárodnej súťaži Zvolen
Karate Cup 2001 bol Marek Radúch tretí. Na majstrovstvách Slovenska
žiakov a mladších dorastencov bol Lukáš Maretta druhý a Marek Radúch tretí.
Na súťaži Stredoslovenský pohár mládeže bol Marek Radúch prvý a Lenka
Mindová prvá. Na Európskom pohári žiakov a dorastencov sa zúčastnilo 600
pretekárov z 11 krajín Európy, Lukáš Maretta sa umiestnil na treťom mieste.
- Koncom júna sa v Štúrove konali súťaže II. ligy družstiev mužov vo
vzpieraní. Zúčastnilo sa 5 celkov a 30 pretekárov. Dolný Kubín reprezentovali
športovci klubu vzpierania WLC Elkop Juraj Kupčo, Martin Podbrežný,
Miroslav Herúd, Jozef Bihári a Gustáv Bihári. Na súťaži sa umiestnili na 1.
mieste.
-Dňa 17. júna sa konal IV. ročník okresnej miniolympiády materských škôl
o Pohár prednostu Okresného úradu. Na mestskom futbalovom štadióne
v štyroch atletických disciplínach súťažilo 140 detí zo 14 materských škôl.
Celkovo víťazom sa už druhýkrát stala XX. MŠ Dolný Kubín pred MŠ Dlhá
nad Oravou a XVIII. MŠ Dolný Kubín. Víťazmi v jednotlivých disciplínach
boli J. Krišanda a F. Šinálová z DK.
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Počas prvého augustového víkendu sa na Kuzmínove uskutočnil III. ročník
oravského šachového turnaja OPEN KUZMÍNOVO Dolný Kubín. Na
súťaži sa stretlo 56 vyznávačov kráľovskej hry z rôznych slovenských klubov
a súťažilo sa tri dni. Nechýbali ani zástupcovia z Čiech a Ruska. V deviatich
kolách sa hralo švajčiarskym systémom, súperov nasadzoval počítač. Prvým
bol veľmajster z Voroneže Cetverik Maxim, druhý Ján Karcol z Dolného
Kubína, tretiu priečku obsadil Milan Rachela z Dunajskej Stredy, štvrtý Michal
Gregor z Banskej Bystrice, piaty Ján Hlas zo Žiliny, osmy Peter Haluška
z Dolného Kubína a desiaty Roman Hrnčiar z Dolného Kubína.
-

Oravský pretek vo vodnom slalome odštartoval svoj XVII. ročník dňa 3.
augusta 2001. Zúčastnilo sa 120 pretekárov zo všetkých oddielov Slovenska.
Súťažilo sa aj o Pohár primátora mesta Dolný Kubín a prebehlo 3. kolo
Slovenského pohára žiakov. Celkovým víťazom sa stal Miroslav Stanovský.
V kat. mladší žiaci prvý bol Ján Janček, v kat. mladší dorastenci prvý bol
Ľubomír Janček. V prvej desiatke sa umiestnili Dolnokubínčania Jozef
Adamec, Michal Komáromy, Dagmar Mičudová, Peter Kurjak, Vladimíra
Osadská , Janka Havlíková a Dagmar Mičudová. Tohtoročnú výbornú sezónu
zavŕšili pretekári ŠKP Dolný Kubín na majstrovstvách Slovenska vo vodnom
slalome. Ján Janček a Jozef Adamec sa stali majstrami SR. V prvej trojke
sa umiestnili Dagmar Mičudová, Peter Kurjak, Michal Panák a Juraj Staško.

-

Dňa 5. augusta sa v Dolnom Kubíne konal IV. ročník volejbalového turnaja
trojdielnych medzinárodných majstrovstiev Slovenska v družstvách žien
DOLNÝ KUBÍN CUP 2001. Zúčastnilo sa 17 družstiev zo šiestich krajín
Európy. V dolnokubínskom družstve hrali Miroslava Dankaninová, Lucia
Kapustová, Elena Švábyová, Edita Majzlíková, Mariana Ferancová, Lucia
Demeterová, Lenka Juříčková, Martina Záchelová, Jana Bujdošová, Lucia
Badáňová a Barbara Kurucová. V jednotlivých dueloch kolektív viedol Pavel
Kožuch z Ostravy, ktorý je najvážnejším kandidátom na trénersky post.
Volejbalistky VK Orava Dolný Kubín sa umiestnili na 10. mieste. Dolný
Kubín Cup 2001 vyhrali Moskovčanky.

-

Volejbalistkám VK Orava DK sa nedarilo na turnaji TATRY CUP 2001.
Odohrali sedem stretnutí, ale vyhrali len jeden zápas. Najväčšou bolesťou
tímu je stále post nahrávačky. Trénerom VK Orava DK sa stal Marián Terec
zo Slávie UK Bratislava. Na medzinárodných pretekoch v Belušských
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Slatinách sa dolnokubínskym volejbalistkám darilo. Dve víťazstvá a jedna
prehra znamenali 2. miesto v skupine a účasť v súbojoch o 5.-8. miesto. Na
poste nahrávačky nastúpila Edita Majzlíková.
-

V poslednú augustovú nedeľu sa za Kopačkou v Dolnom Kubíne uskutočnila
populárna súťaž armwrestling – pretláčanie rukou. V tomto roku bolo
sprevádzané vystúpeniami najsilnejších mužov Slovenska. Súťažilo 16
odvážlivcov, poväčšine Oravcov, bez tréningu. Domáci vzpieračský klub
Elkop zastupoval Ľudovít Pribula, ale do finálových bojov sa nedostal.
Zvíťazil Jozef Šimčisko, druhý bol Rado Turček a tretí Stanislav Slanický.
Oficiálnym rozhodcom podujatia bol Juraj Reguly, ktorý má zápis
v Guinessovej knihe rekordov, lebo 1 l piva vypil za 2,8 sekundy.
V prestávkach medzi jednotlivými kolami prišli na rad aj exhibície. Predstavil
sa Alexander Narančík z Komárna, svetový rekordér v trhaní telefónnych
zoznamov a 4-krát vyhlásený za najsilnejšieho muža Slovenska. Dezider
Komjaty dvíhal 100 kg guľu na rameno.

-

Atletický oddiel Orava Dolný Kubín usporiadal IV. ročník veteránskeho
mítingu vo vrháčskom štvorboji a v šprintérskom trojboji. Pretekov sa
zúčastnilo 30 atlétov a prišli i z Maďarska a Poľska. Vo vrhačskom štvorboji
o Pohár primátora mesta Dolný Kubín zvíťazil veterán Jaroslav Lupák. Viera
Dúhová v štvorboji bola štvrtá. Jaroslav Lupák sa zúčastnil 3. Majstrovstiev
sveta vo vrhačských disciplínach v maďarskom Tate.Vo svojej kategórii M-50
získal striebornú medailu.V absolútnom poradí v ťažkom päťboji a shotoráme
sa umiestnil na 15. mieste medzi 60 pretekármi.

-

V posledný augustový týždeň sa konal na tenisových kurtoch Slávie Dolný
Kubín a ZŠ Kňažej XV. ročník tenisového turnaja neregistrovaných hráčov
DOLNÝ KUBÍN CUP. Za úmornej horúčavy nastúpilo 79 hráčov – žiaci,
dorast, muži, ženy. V kategórii žien štartovalo 7 hráčok, vyhrala Lucia
Demeterová, druhá bola Andrea Buricová a tretia Zdenka Trnkovcová.
V kategórii mužov štartovalo 35 hráčov. Prekvapujúco prehral Peter Ištván
s Miroslavom Salákom. Finále R. Moravčík – J. Bartoš bolo sledované
s napätím, vyhral R. Moravčík. V štvorhre vyhrala dvojica Haluštík s Berecom
nad párom Moravčík, Meško. V žiackej kategórii vyhral Jakub Stolár
a u dievčat Hucíková. V kategórii dorasteniek vyhrala Katarína Brčalová a u
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dorastencov Jaroslav Koutný. Riaditeľom turnaja a hlavným rozhodcom bol
Mgr. Eduard Moravčík.
-

Dvadsať štyri plavcov MPK v DK sa zúčastnilo dňa 1. septembra
medzinárodných plaveckých pretekov „Štúrovska stovka“. Svoju kvalitnú
výkonnosť a spoľahlivosť znovu potvrdil dorastenec Tomáš Moravčík, ktorý
ako jediný stál na stupňoch víťazov. V prvej desiatke sa umiestnili Jakub
Kysel, Katarína Špániková, Michaela Špániková, Peter Zembjak, Patrícia
Hagarová, Andrej Štajer, Marián Kráľ, Martina Tunegová, Juraj Zvada a
Martina Kevešová.

-

Boris Demeter z Dolného Kubína, študent Ekonomickej univerzity, sa
zúčastnil XXI. Letnej svetovej univerziády v Pekingu ako hráč extraligového
volejbalového klubu polície Bratislava.

-

Na štadióne Ivana Chodáka v Dolnom Kubíne sa konal Memoriál Márie
Zavarskej vo vytrvalostných štafetách. Preteky sa uskutočnili v rámci Dní
športu, súťažilo 13 štafiet žiačok a 11 štafiet žiakov. V kategórii žiačok bola
1. ZŠ M.Kukučína A, 2. CZŠ A. Radlinského a 3. ZŠ M. Kukučína B.
V kategórii žiakov bola 1. ZŠ Kňažia A, 2. ZŠ M. Kukučína, 3. CZŠ A.
Radlinského. Najlepšie časy dosiahli Mária Hnilicová a Jakub Joštiak,
obidvaja zo ZŠ M. Kukučína.

-

Oravská bežecká liga základných škôl o Pohár predsedu atletického oddielu
bola víťazná pre ZŠ M. Kukučína. V jednotlivých disciplínach zvíťazili Mária
Grozaničová, Matúš Zajac, Tatiana Hládeková, Monika Schurgerová, Martin
Szekereš, Libuša Chromeková, Jakub Joštiak, Veronika Podstrelená.

-

Víťazom regionálnej súťaže vo volejbale ORAVA CUP 2001 sa stalo
družstvo VK Orava Dolný Kubín. V novom ročníku hrali volejbalistky VK
Dolný Kubín v extralige a svoj prvý zápas s Košicami a Popradom vyhrali.
Tenisový titul do Dolného Kubína priniesla 14-ročná tenistka Katarína
Smolková z krajských majstrovstiev dorastencov v tenise, ktoré sa konali
koncom septembra v Martine. Katka hrá tenis od deviatich rokov a ukazuje sa
dobrým prísľubom do budúcnosti.

-

Koncom septembra za ideálneho jesenného počasia a nízkeho stavu vody sa
v Dolnom Kubíne stretli najúspešnejší vodácki olympionici a majstri bratia
Peter a Pavol Hochschornerovci, Miroslav Stanovský, Radoslav Horváth.
Preteky vyhral M. Stanovský.
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-

Na 4. ročníku rybárskych pretekov „Muška Biela Orava“ sa umiestnil na 3.
mieste Ján Kolník z MO SRZ Dolný Kubín. V súťaži o najlepšieho muškára
za rok 2001 zvíťazil Dušan Furinda z MO SRZ Dolný Kubín.

-

III. ročník mestského kolkového turnaja Orfeo-cup začal koncom októbra.
Rekord dráhy už v I. kole vytvoril M. Lakoštík z družstva Oravy, keď
dosiahol 175 kolkov.

-

V septembri začali hokejové zápasy a v novembri odštartoval XII. ročník
Oravsko-liptovskej hokejovej súťaže.

-

OV SZTK vyhlásil začiatok súťaže novej stolnotenisovej sezóny na deň 21.
október 2001.

-

V novembri začal 9. ročník učiteľskej volejbalovej ligy za účasti 6 družstiev.

-

Dolnokubínski vzpierači ŠK WLC Elkop postúpili do I. ligy.

-

Koncom októbra skončila jesenná futbalová súťaž a začali halové futbalové
turnaje.

Dolnokubínske futbalové družstvo v V. lige skupine Sever sa

v konečnej jesennej tabuľke umiestnilo na 3. mieste. Dolnokubínske futbalové
družstvo hrajúce v V. lige skupiny B sa v konečnej jesennej tabuľke
umiestnilo na 12. mieste.
-

Asociácia športu pre všetkých v rámci projektu Slovensko v pohybe v roku
2001 otvorila jedenástu kapitolu Dní športu. Cieľom projektu je zapojiť čo
najviac ľudí do každodennej aspoň 30-minútovej pohybovej aktivity.
V Dolnom Kubíne sa v rámci Dni športu konali nasledovné podujatia:
Memoriál Márie Zavarskej vo vytrvalostných štafetách na štadióne MFK
Dolný Kubín, Najzdatnejšia trieda v atletike na štadióne MFK Dolný Kubín,
Týždeň stolného tenisu, Hľadáme Plachého – súťaž v cezpoľnom behu na
Kuzmínove dňa

27.9.2001, Pribilincov kilometer – súťaž v chôdzi na

štadióne MFK Dolný Kubín 10.10.2001, Oravská bežecká liga dňa 26.9.2001,
Plavecká štafeta miest na plavárni v Dolnom Kubíne dňa 3.10.2001, Dni
športu pre materské a školské kluby v októbri a Beh Terryho Foxa na
Hviezdoslavovom námestí v Dolnom Kubíne.
Hlavným cieľom telesnej výchovy na školách je vypestovať pozitívny vzťah
k pravidelne vykonávanej športovej činnosti a považovať ju za súčasť spôsobu
bežného života, poznať pozitívny účinok vykonávaných telesných cvičení na
organizmus a dokázať z nich vytvoriť pohybové režimy pre vlastnú potrebu.
Vzťah k športu získavali Dolnokubínčania na základných školách, avšak

130
podmienky pre vyučovanie telesnej výchovy boli rôzne. Na školách bol
nedostatok kvalifikovaných učiteľov telesnej výchovy. Nekvalifikovaní učitelia
nemali záujem zapojiť školu do súťaží organizovaných Slovenskou asociáciou
športu na školách /SAŠŠ/. Priestorové podmienky na vyučovanie telesnej výchovy
boli na niektorých školách nedostatočné. Ideálne priestorové podmienky pre
vyučovanie mala CZŠ A. Radlinského, ZŠ Nemocničná a ZŠ J. Matúšku. ZŠ
M.Hattalu prenajímala telocvičňu od Strednej zdravotnej školy. ZŠ M. Kukučína
mala jednu telocvičňu + posilovňu, ale pre 39 tried vonkoncom nestačila.
V telocvičniach chýbalo základné náradie. Napríklad odrazový mostík nemala ZŠ
M. Hattalu, švédsku debňu nemali ZŠ Nemocničná a CZŠ A. Radlinského, kruhy
nemali ZŠ Hattalu a ZŠ Nemocničná, hrazdu nemala ZŠ Hattalu. A tak žiaci často
cvičili na chodbe, za priaznivejších poveternostných podmienok vonku. Ani tam
však neboli ihriská kompletné. Napríklad ZŠ M. Kukučína nemala tenisový kurt
a ihrisko na hádzanú, prenajímala futbalové ihrisko, atletickú dráhu, doskočisko
na skok do diaľky a vrhačký kruh. V areáli školy bolo volejbalové a basketbalové
ihrisko a doskočisko pre skok do výšky. ZŠ M. Hattalu mala atletickú dráhu,
doskočisko pre skok do diaľky, vrhačský kruh, ihriská na volejbal a hádzanú,
prenajímala basketbalové ihrisko a nemala doskočisko na skok do výšky, tenisový
kurt a futbalové ihrisko. ZŠ J. Matúšku nemala atletickú dráhu, doskočiská na
skok do výšky, skok do diaľky, vrhačský kruh, ihriská futbalové, volejbalové,
basketbalové, na hádzanú, ani tenisový kurt. ZŠ Komenského mala doskočisko
pre skok do diaľky, futbalové ihrisko, volejbalové ihrisko a tenisový kurt, nemala
atletickú dráhu, doskočisko pre skok do výšky, vrhačský kruh a ihriská pre
basketbal a hádzanú. CZŠ A. Radlinského mala atletickú dráhu, doskočisko pre
skok do diaľky, ihrisko futbalové, volejbalové a tenisový kurt, nemala doskočisko
pre skok do výšky, vrhačský kruh, ihrisko na basketbal a hádzanú. ZŠ
Nemocničná mala atletickú dráhu a futbalové ihrisko, nemala doskočiská na
skoky do výšky a diaľky, vrhačský kruh, ihriská na volejbal, basketbal, hádzanú
a tenisový kurt.
-

Klub vzpieračov WLC Elkop Dolný Kubín pripravil dňa 8. decembra
v telocvični ZŠ Nemocničnej v Dolnom Kubíne prestížny turnaj o najlepších
borcov a borkyne Slovenska. Súťaž mala dobrú úroveň a zúčastnili sa
vzpierači a tréneri najlepších klubov Slovenska. V kategórii žien zvíťazila D.
Daneková z Trenčína, druhá bola Lenka Horná z Trenčína a tretia naša Marta
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Žiarová z WLC Dolný Kubín. V kategórii mužov náš Peter Janíček bol
štvrtý a Juraj Kupčo siedmy.
-

Rok 2001 bol pre plavcov z mestského plaveckého klubu úspešný. Najlepšie
výsledky počas roka dosiahli: J. Plavák, ktorý bol niekoľkonásobným
majstrom Slovenska vo viacerých disciplínach, J. Kysel a M. Vróbeľ, ktorí
sa pravidelne umiestňovali v prvej trojke na majstrovstvách Slovenska, ďalej
plavci A. Štajer, M. Trnkócy, M. Čerňanová, Ľ. Hrivnák, J. Hašková, P.
Hagarová, K. Špániková, P. Zembjak splnili limity na majstrovstvá Slovenska,
kde nás úspešne reprezentovali a umiestňovali sa na popredných miestach.

-

Dňa 21. decembra začala lyžiarska sezóna na Kuzmínove. Súčasne sa konal
zimný športový deň v Dolnom Kubíne. Večer na zimnom štadióne sa konala
Hokejová schow za účasti Nadácie Markízy, ktorá do zápasu nominovala
hráčov Ibrahima Maigu, Joža Pročka, Jana Ďurovčíka, Pavla Rusku, Anetu
Paríšková, Soňu Norisovú a Pala Fejera. Hrala proti silnej zostave známych
športovcov : Gallisa, Pukaloviča, Jánoša, Karhana, Jančulu, Tittela, Koniga,
Vitka.

-

Dňa 29. decembra sa konal VI. ročník Silvestrovského halového
futbalového turnaja o Pohár riaditeľa SOU na Kňažej. Súťažilo 8 družstiev,
z toho 5 z Oravy /2 z Dolného Kubína/, 2 z Bratislavy a 1 z Krakova. Na 1.
mieste bolo družstvo SOU Kňažia, na 2. Bratislava II, na 3. Delfíni Dolný
Kubín, na 4. Krakov, na 5. Bratislava I., nasledovali družstvá zo Zuberca,
Hruštína a Lokce.

RÔZNE UDALOSTI
Dolnokubínčania privítali tretie tisícročie búrlivo. Ráno 1. januára bolo
Námestie slobody pred mestským kultúrnym strediskom doslova posiate fľašami
od šampanského. Tesne pred polnocou sa tu zišlo asi 500 Dolnokubínčanov, aby
si za zvukov štátnej hymny pripili perlivým mokom a popriali šťastie a zdravie.
K oslavám sa pripojili aj hostia z Poľska a Anglicka, zabávajúci sa v sále MsKS.
Pripravenému ohňostroju z balkóna MsKS konkurovali súkromné ohňostroje,
tancovalo sa, medzi občanov prišiel aj primátor mesta, ale slávnostný prejav si
nechal na novoročné stretnutie, ktoré sa konalo 7. januára.
Kolednícka akcia pod názvom „Dobrá novina“ organizovaná Hnutím
kresťanských spoločenstiev detí mala za sebou VI. ročník. Je vždy spojená so
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zbierkou na pomoc ľuďom v núdzi v krajinách tretieho sveta. V Dolnom Kubíne
39 detí - koledníci v štyroch skupinách navštívili 95 rodín a vyzbierali sumu
22.297 Sk. Celkom na Orave bolo 866 koledníkov v 72 skupinách, navštívili 2416
rodín a vykoledovali 468.062,50 Sk.
Prvé dieťa, ktoré sa narodilo v novom roku 2001 v dolnokubínskej pôrodnici
bolo dievčatko Adriana Snováková rodičov z Vaňovky. Prvá Dolnokubínčanka
tretieho tisícročia sa narodila 2. januára – dievčatko Alexandra Haličková, ktorej
rodičia bývajú na Banisku v Dolnom Kubíne. Počas roka 2001 sa v Dolnom
Kubíne narodilo 766 detí, zomrelo 331 obyvateľov a uzavrelo sa 111 sobášov.
Medzi najčastejšie mená, ktoré dostávali novorodenci patrili Matúš, Filip, Jakub,
Michal, Peter, Kristína, Mária, Katarína a Michaela.
V Dolnom Kubíne máme najstaršiu občianku 99-ročnú pani Máriu Slobodovú
a žije u dcéry Márie Labajovej. Narodila sa v USA a na Slovensko prišla ako 19ročná. Ešte prednedávnom robila tlmočníčku z angličtiny na požiadanie občanov
pri príležitosti zahraničných návštev. Aké mala plány do stovky? Dúfala, že
príbuzní opravia rodičovský domček v Sobotišti, aby tam oslávila sté narodeniny.
Vstup do nového milénia a idea zjednotenia Európy motivovali k usporiadaniu
štafety

turisticko-spoločenského

charakteru.

Podujatie

pod

názvom

EUROLANDO 2001 sa nesie pod heslom „za solidaritu medzi národmi
Európmi“. Vyhlásila ju európska asociácia turistiky /EWV/. Patronát nad touto
akciou prevzal Európsky parlament v Štrasburgu a záštitu v jednotlivých štátoch
ich čelní predstavitelia. Technickou stránkou akcie na území nášho štátu bol
poverený Klub slovenských turistov. Slovenskom prechádzali dve z desiatich
medzinárodných vetiev celoeurópskej štafety. Jedna trasa viedla cez Oravu a 20.
apríla 2001 prijala prednostka MÚ Ing. Katarína Cimráková štafetu v našom
meste. Štafeta Eurolando 2001 dorazila do Štrasburgu dňa 27. septembra 2001.
Organizácia

spojených

národov

vyhlásila

rok

2001

za

ROK

DOBROVOĽNÍKOV. Išlo o zameranie sa na starých, osamelých a bezvládnych
ľudí, ktorí potrebovali pomoc.
Dňa 17. januára sa konalo v malej zasadačke MÚ v DK pracovné stretnutie
bývalých členov československej vedecko-technickej spoločnosti /VTS/. Na
pozvanie Ing. Jaroslava Běláka medzi bývalých vedeckých pracovníkov zavítal aj
Ing.

Václav

Morávek

z Vojenskej

akadémie

v Liptovskom

Mikuláši.

Skonštatovali, že v súčasnosti vo výrobných podnikoch neexistuje žiaden výskum
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a vývoj. Odborníci, ktorí sa tu stretli, ponúkali poznatky a skúsenosti technicky
založených ľudí a zaujímavé riešenia, najmä z oblasti tribológie. Odborníci si
rozdelili úlohy, pracovali na založení pobočky VTS na Orave. Skupina bude
zaradená do Slovenskej spoločnosti pre tribológiu a tribotechniku pri Dome
techniky ZS VTS Bratislava s.r.o. Ďalšie stretnutie na MÚ v DK mali 7. februára.
Dňa 19. januára sa stretli zástupcovia štátnej správy /Ing. Ľubomír Ondirko,
Mgr. Jozef Kubala/ za účasti predstaviteľov samosprávy, aby pripravili zmluvu
o ďalšej spolupráci medzi okresmi Dolný Kubín a Limanová. Družba medzi
týmito mestami trvala už vyše 30 rokov. Spolupráca na úrovni štátnej správy sa
pripravovala na úrovni športu, školstva, kultúry i v hospodárskej oblasti.
V dňoch 26. januára až 5. februára okresný hygienik a riaditeľ ŠZÚ MUDr.
Jozef Kereškéni zakázal vyučovanie na všetkých základných i materských školách
a niektorých stredných školách , lebo v triedach viac ako polovica žiakov ochorela
na chrípku. Detské ambulancie denne vyšetrili okolo 100 pacientov.
Horská služba v Dolnom Kubíne pod vedením náčelníka Pavla Brnčalu
zasahovala dňa 4. februára, keď sa na Kubínskej holi stratili traja mladí
snowboardisti. Zablúdili v hustej hmle. Vďaka rýchlemu a pohotovému konaniu
horskej služby chlapci vyviazli bez újmy na zdraví.
Dňa 7. februára navštívil Dolný Kubín vedúci úradu Ministerstva spravodlivosti
SR JUDr. Daniel Lipšic a vymenoval za nového predsedu Okresného súdu 30ročného JUDr. Petra Bebeja a za popredsedníčku JUDr. Renátu Kňazúrovú.
Daniel Lipšic sa stretol aj s vedením Okresného úradu v Dolnom Kubíne a
diskutovali o najpalčivejších

problémoch dolnokubínskeho okresu. Navštívil

Gymnázium P.O.Hviezdoslava a Obchodnú akadémiu a na stretnutí so študentami
ich oboznámil s novými trendami v trestnom práve. Na popoludňajšom brífingu
hovoril o rozprave k návrhu ústavy, ktorá momentálne prebieha v parlamente.
Tento návrh sa významnou mierou dotýkal aj súdnictva a justície. V tomto roku
bola prioritou v súdnictve informatizácia súdov.
Dňa 27. februára sa stretli zástupcovia štátnej správy a samosprávy z Oravy
s predstaviteľmi Obce Oravcov v Bratislave. Prednostovia okresných úradov
z Dolného Kubína a Tvrdošína a primátorka Námestova, Ing. Ľubomír Ondirko,
Ing. Juraj Bernaťák a Etela Sečová, zhodnotili spoluprácu medzi oravskými
mestami a obcami a Oravcami žijúcimi v Bratislave. Táto spolupráca ožila.
V Bratislave žije veľa Oravcov, ktorí majú kontakty na vplyvné osobnosti
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slovenského spoločensko-politického života, ktoré môžu pomôcť v rozvoji Oravy.
Takýto lobing nie je v dnešnom svete ničím výnimočným a je legitímnou
súčasťou konkurenčnej súťaže jednotlivých regiónov.
V poslednú februárovú sobotu sa pod Kubínskou hoľou v lyžiarskom športovom
areáli Záhradky uskutočnil športovo-zábavný deň. Podobná akcia sa tu vlani
stretla s mimoriadne priaznivým ohlasom a inak tomu nebolo ani tohto roku.
Veľkých i malých návštevníkov podujatia tu popri lyžovačke čakal naozaj bohatý
program. Najväčší záujem sa sústredil na psie záprahy a teplovzdušný balón, no
na zahodenie nebola ani šanca previesť sa na snežnom skutri. Starší dali prednosť
gulášu a pivu a na svoje si prišli aj súťaženia chtiví nadšenci. Výbornú náladu
vytvorila aj folklórna muzika.
Vedenie mesta Dolný Kubín pozývalo z príležitosti Medzinárodného dňa žien
každoročne okolo 30 žien, ktorým k ich sviatku poprial všetko najlepšie primátor
mesta PeaDr. Ľubomír Bláha a Ing. Vladimír Pavelka. O kultúrny program sa
postarali žiaci základných umeleckých škôl a Jozef Murín básnickým slovom. Po
slávnostnom prípitku nasledovala voľná beseda prítomných dám s vedením mesta.
Občianske združenie ŠANCA otvorilo v marci 2001 v priestoroch materskej
školy za mestským kultúrnym strediskom kanceláriu pre bezplatný poradenský
servis. Svojím klientom poskytovalo pomoc pri orientácii v sociálno-právnych
predpisoch, pomoc pri vypisovaní rôznych tlačív a žiadostí. Poskytovali aj
bezplatné doučovanie žiakov základných škôl.
V dňoch 29.-31. marca sa v Dolnom Kubíne uskutočnili veľkonočné trhy
spojené s jarným autosalónom.
Dňa 29. marca v mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne prednášala
známa česká bylinkárka a liečiteľka Božena Šerejchová na tému „Sila liečivých
rastlín“. Podujatie zabezpečila spoločnosť „Joga v dennom živote“.
Pri príležitosti 56. výročia
apríla

oslobodenia mesta Dolný Kubín sa vo štvrtok 5.

na námestí P.O.Hviezdoslava uskutočnil spomienkový akt. Kladením

kytíc a vencov k Pamätníku oslobodenia si výročie pripomenuli zástupcovia
viacerých

politických

strán,

armády SR

i predstavitelia

štátnej

správy

a samosprávy. Na pietnej spomienke nechýbala ani účastníčka partizánskeho
odboja Elena Kováčiková. V krátkom príhovore Pavol Janiga zo Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov
okupácii.

spomenul ťažké boje proti hitlerovskej
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Zástupcovia

dolnokubínskej

Ľubomírom Bláhom

samosprávy

na

čele

s primátorom

absolvovali v dňoch 22.-27. apríla

mesta

študíjny pobyt

v Dánsku. Cieľom návštevy v komúne Egebjerg bolo spoznať tamojší voľný,
nezávislý školský systém. Preto spolu s predstaviteľmi

mestského úradu

cestovala aj delegácia Ministerstva školstva SR, ktorú viedol vedúci úradu Peter
Gabčo. Počas pobytu sa delegácia zoznámila do vzdelávaním na „efterskole“ pre
žiakov od 15 do 18 rokov a na „hojskole“ pre študentov starších ako 18 rokov. Na
stretnutí so starostom komúny Poulom Weberom boli zástupcovia Dolného
Kubína informovaní o dánskom modele fungovania verejnej správy ako aj
o oddeleniach komúny a jej politicko-administratívnej štruktúre.
Budova železničnej stanice na Mokradi – bývalá stanica patrila slovenským
železniciam. Bola opustená, chátrala, nikto sa o ňu nestaral a tak sa stala
hniezdom špiny – prázdnych fliaš, cigaretových špakov a výkalov. Predstavitelia
mestského výboru navrhli ŽSR, aby objekt dali do prenájmu alebo ponúkli na
predaj. Žiaľ, ani v tomto roku sa problém s bývalou železničnou stanicou na
Mokradi nevyriešil.
Spoločnosť Joga v dennom živote, pobočka Dolný Kubín v spolupráci
s Domovom mládeže pri Obchodnej akadémii v Dolný Kubín zorganizovala 3mesačný cvičebný kurz pod názvom „Joga proti stresu“.
V dňoch 9.-11. mája pri príležitosti svetového Dňa Červeného kríža sa
študentky Strednej zdravotníckej školy, gymnázia P.O.Hviezdoslava a Vyššieho
odborného štúdia – odboru sociálno-právneho v Dolnom Kubíne zapojili do
finančnej zbierky pod názvom PIN kampaň. Finančné prostriedky určené
rizikovým skupinám a mladým rodinám.
Dňa 25. mája sa stretli na Okresnom úrade v DK predstavitelia regiónov
Limanova a Dolný Kubín a uzavreli dohodu o spolupráci. Medzinárodná zmluva
je základom pre rozvoj lepšej spolupráce najmä v hospodárskej oblasti, čo
znamená napomáhať a radiť samosprávam

pri vypracovaní cezhraničných

projektov umožňujúcich čerpať prostriedky z fondov Európskej únie. Pre malých
a stredných

podnikateľov

i rôznych

remeselníkov

sa

vynára

príležitosť

prezentovať svoje výrobky na rôznych podujatiach.
Desiatky rokov chátral židovský cintorín v Dolnom Kubíne, nemal sa kto oň
starať, lebo v našom meste neexistovala židovská komunita. Cintorín bol
zarastený burinou, pomníky rozváľané, proste v úbohom stave. PaeDr. Albína
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Pániková zo ZŠ J. Matúšku sa zaoberala židovskou kultúrou v meste a všetok
svoj voľný čas venovala obnove starého židovského cintorína. Jej iniciatívu uvítal
Arieh Klein z Izraela, ktorého predkovia pochádzali z DK. Zaujímal sa o cintorín.
V roku 2001 sa podarilo najvzácnejšie pomníky previesť do cintorína v Žiline.
Dňa 21. septembra 2001 prišiel do Dolného Kubína podpredseda židovských obcí
Slovenska Juraj Turčan s architektom. Cintorín poprezerali a rozhodli sa získať
finančné prostriedky na jeho obnovu.
Voľné priestranstvo pri zimnom štadióne dňa 3. júna patrilo deťom. Pri
príležitosti Medzinárodného dňa detí sa tu uskutočnilo súťažno-zábavné stretnutie
pre deti a rodičov pod názvom Mesto deťom. Príslušníci policajného zboru
a mestskej polície pripravili pre najmenších program, v ktorom predviedli cviky
so služobnými psami, zadržanie osoby s použitím značkára a ukázali aj pomôcky
používané pri hromadných zákrokoch. Červený kríž s požiarnikmi a zdravotnými
pracovníkmi sa prezentoval ukážkami z poskytovania prvej pomoci. Deti videli
požiarnu i zdravotnú techniku a mohli sa splaviť po rieke Orave na nafukovacích
člnoch. Nechýbali ďalšie rôzne zaujímavé hry a súťaže a nafukovací hrad.
V kultúrnej časti programu vystúpili žiaci a súbory ZUŠ, záujmové útvary CVČ
Domček, deti a učitelia MŠ a ZŠ. Predstavila sa aj country skupina Pltníci
a kapela Rebeca. Slávnostné popoludnie uzavrel Juniáles za Kopačkou.
Dňa 4. mája v Deň sv. Floriána, patróna hasičov, usporiadal Zbor požiarnej
ochrany v DK pre deti materských a základných škôl Deň otvorených dverí. Pred
sídlom požiarnej stanice profesionálni hasiči predvádzali ukážky záchranných
prác a likvidáciu požiarov. Veru v mnohých vzbudili túžbu stať sa požiarnikom.
Za štyri mesiace dolnokubínski požiarnici absolvovali 100 zásahov, z toho 60
výjazdov smerovalo k dopravným nehodám a 30 k požiarom.
Počas posledného májového víkendu sa milovníci historických automobilov
a motocyklov stretli na IV. ročníku súťaže pod názvom Ružomberká ruža.
A jedna z časových kontrol čakala na účastníkov týchto pretekov aj v Dolnom
Kubíne . Išlo o súťaž asi stovky historických automobilov a motocyklov do roku
výroby 1970. Dolnokubínčania najviac obdivovali autá vyrobené medzi dvomi
svetovými vojnami.
Podobnú

súťaž

historických

vozidiel

pod

názvom

„500

kilometrov

slovenských“ zorganizovalo Združenie zberateľov historických vozidiel SR
v tomto roku už po piatykrát. Dňa 15. júna absolvovali veteráni oravskú etapu,
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ktorá viedla od Hút cez Zuberec, Oravice, Trstenú, Dolný Kubín, Vyšný Kubín do
Ružomberka. Oravci obdivovali najstaršie vozidlo z roku 1906 a ďalšie dve
desiatky vozidiel boli staršie ako 70 rokov. Oblečenie mnohých vezúcich sa
v automobiloch bolo dobové, proste krásny zážitok, bolo čo obdivovať.
Za finančnej podpory z programu Európskej únie MLÁDEŽ sa v dňoch 10.-14.
mája v Dolnom Kubíne uskutočnil medzinárodný kontaktný seminár ŠTARTER,
ktorý je zameraný na podporu voľnočasových aktivít pre mladých ľudí. Do
Dolného Kubína pricestovali mladí ľudia z Francúzska, Anglicka, Fínska,
Španielska a Islandu, aby sa lepšie spoznali so svojimi slovenskými partnermi
a prípadne vytvorili základy budúcich vzájomných projektov. V úvode mladí
ľudia predstavili svoje krajiny, potom sa zamerali na prezentáciu aktivít, ktoré už
tieto organizácie realizovali.
Dňa 25. mája sa konalo po troch rokoch valné zhromaždenie miestnych odborov
Matice slovenskej v Dolnom Kubíne za účasti 30 delegátov. Základným prijatým
dokumentom bolo Vyhlásenie MO MS v DK, kde sa delegáti vyjadrujú k súčasnej
neutešenej a skôr diskriminujúcej práci niektorých vrcholných orgánov na
Slovensku, hovoriacich o zbytočnosti Matice slovenskej. Vo vyhlásení delegáti
upozornili na zlý stav školstva, ktoré by malo vychovávať nastupujúcu generáciu
k pozitívnemu vlastenectvu. Delegáti vo voľbách za predsedu opäť zvolili Ing.
Vladimíra Mišalu.
Na recipročnú návštevu Dolného Kubína prišla začiatkom júna skupina
francúzskych hostí z mesta Montpelliér a obce Jacou. Medzi účastníkmi
návštevy bol aj koordinátor týchto rozvíjajúcich sa družobných vzťahov Jean Luis
Hrmo a Jean Marcel Castet, starosta obce Jacou a zároveň aj poslanec a hlavný
radca regionálneho parlamentu departmentu Languedoc-Rousillon. Veľký podiel
na družobných vzťahoch medzi mestami má Spoločnosť priateľov Francúzska
v Dolnom Kubíne. Francúzskych hostí privítal primátor Ľ. Bláha, zástupca P.
Hajduk, poslanci a zástupcovia futbalového klubu Proftim. Dr.Ľ.Bláha odovzdal
J.L.Hrmovi Cenu primátora mesta Dolný Kubín za významný prínos v rozvoji
družobných vzťahov a poslanec Pavol Hajduk odovzdal Pamätnú medailu NR SR
na znak úcty a priateľstva J.M.Castetovi. Dolnokubínčania

pripravili pre

francúzskych hostí bohatý kultúrny a športový program.
Ministerstvo zahraničných vecí SR v spolupráci so ZMOS delegovalo skupinu
desiatich primátorov a starostov zo Slovenska v dňoch 11.-12. júna na návštevu
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Vrchného veliteľstva NATO v Bruseli. Medzi delegovanými bol aj primátor
mesta Dolný Kubín. Starostovia sa počas návštevy oboznámili so súčasnou
stratégiou a poslaním NATO, ako aj podmienkami a predpokladmi vstupu
Slovenska do transatlantických štruktúr.
V areáli Minigolfu usporiadal dňa 16. júna pivovar Popper pivné súťaže. Na
spríjemnenie podujatia hrala skupina AYA. Súťažilo sa v držaní litrového /muži/
a pollitrového /ženy/ pohára na čas. Prvá skončila Miriam

Zápotočná a na

druhom mieste Dagmar Danková. V mužskej kategórii prvým bol Rasťo Bodorík,
druhý Ali Polomský a tretí Vlado Černek. Na dobrej nálade nič neubralo ani
nevydarené počasie.
V poslednú júnovú nedeľu sa v Dolnom Kubíne konalo tradičné podujatie pod
názvom VITAJ LETO. Pre dážď sa podujatie nemohlo konať na námestí
Slobody ako po minulé roky, ale konalo sa v divadelnej sále mestského
kultúrneho strediska. Na úvod vystúpil folklórny súbor Rosa, Rosička,
nasledovalo vystúpenie žiakov ZŠ M. Kukučína a tanečná skupina ZUŠ MALÉ
BLŠKY. O dobrú náladu sa v sále postaral aj hudobný program Milana Hrčku,
v ktorom sa predstavili známi oravskí repeťácki speváci.
V prvý júlový týždeň sa konalo v DK celoštátne stretnutie Spoločenstva
evanjelickej mládeže. Zúčastnilo sa ho okolo 1800 mladých ľudí. Päť dní
nabitých programom sa skončilo v nedeľu a vyvrátilo počiatočné obavy
organizátorov z prijatia Dolnokubínčanmi. Tí sa pristavovali na uliciach, reagovali
na koncerty i športovo-spoločenské akcie. Z koncertov mali najväčší ohlas írska
folková skupina Heavens Shore, Richard Čanaky, kapela Mimicry z Ružomberka
a košická skupina Priatelia. Popri splavovaní rieky, výstupe na Choč, návšteve
Oravského hradu, koncertoch i na uliciach či vyvrcholení športovej olympiády sa
do histórie stretnutí evanjelickej mládeže, organizovaných každé tri roky, zapíše
predovšetkým pokus o zápis do Guinessovej knihy rekordov. 900 mladých ľudí
ručne, po statiach, prepisovalo Bibliu /1142 strán/. Zatiaľ takýto pokus nemá byť
s čím porovnaný a tak bude do originálnej knihy zapísaný, aj keď sa uskutočnilo
niekoľko kôl. Hlavnou témou stretnutia evanjelickej mládeže boli otázky „Kde
si?, Kde je tvoj brat?“, známe i z najstaršej knihy dejín. Hlavne k týmto otázkam
boli smerované večerné prednášky, ktorých aktérom bol nemecký mládežnícky
aktivista Ulrich Parzany. Mladým sa páčili aj prednášky PhDr. Komárika.
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Miestny odbor Matice slovenskej v DK usporiadal dňa 7. júla na
Vyšnokubínskych skalkách

slávnosť pri príležitosti sviatku slovanských

vierozvestcov Cyrila a Metoda. Slávností sa zúčastnili dekan rímsko-katolíckej
cirkvi z Dolného Kubína Mons. Alfonz Letanovský, farár evanjelickej a. v. cirvi
v Dolnom Kubíne Mgr. Rastislav Stanček, PhDr. Anton Sojčák, predseda Zväzu
slovanskej vzájomnosti a ďalší hostia. Prítomným sa prihovoril predseda MO MS
Ing. V. Mišala, ktorý ich oboznámil s plánom vybudovať na Skalkách
dvojramenný cyrilometodský dvojkríž, ktorý by mal byť symbolom ekumenizmu,
vzájomného porozumenia a slovenskej štátnosti. Nasledovalo čítanie písma
svätého a modlitby zamerané na zjednotenie slovenského národa, kňazov
a veriacich katolíckej a evanjelickej cirkvi. Na záver vystúpili spevokoly sv.
Kataríny Alexandrijskej pod vedením Jána Kapalu, evanjelický spevokol pod
vedením Mgr. R. Stančeka a spevokol Rosa, Rosička.
V posledný júlový týždeň hosťoval v Dolnom Kubíne cirkus ALEŠ z Plzne.
V dvojhodinovom programe si občania mohli pozrieť drezúru koní, tiav, cvičené
opičky, vystúpenia klaunov, akrobatov rodiny Janíkových a počas 15-minútovej
prestávky zverinec. Pôsobivé bolo vystúpenie fakíra, tanečnice s anakondami
a kovboja s nožmi.
Júlové dažde priniesli so sebu na mnohých miestach povodne. Najväčšie škody
narobili poľnohospodárom i občanom v rodinných domoch. Dňa 25. júla bol na
Orave vyhlásený druhý stupeň povodňovej aktivity. Dokonca bol vyhlásený aj
tretí stupeň, čo znamená stav ohrozenia. Najhoršia bola situácia v Žaškove a cestu
medzi Bzinami a Medzibrodím úplne zaplavilo. V Dolnom Kubíne voda zaplavila
19 rodinných domov v mestských častiach Jelšava a Kňažia. Jeden dom v Jelšave
bol dočasne vodou odrezaný od sveta. Dolnokubínske chodníky zaplavilo na
úseku 320 metrov a brehové opevnenia tokov v dĺžke 350 metrov. Mesto
nahlásilo povodňové škody vo výške 1,1 mil. Sk. Dňa 7. augusta navštívil Dolný
Kubín minister dopravy a spojov Jozef Macejko, aby sa osobne predsvedčil
o situácii na Orave po povodňových záplavách. O škodách na komunikáciách
a mostoch ministra informoval Ing. Jozef Oršuliak, riaditeľ Slovenskej správy
ciest, Správy a údržby v Dolnom Kubíne.
V Dolnom Kubíne bolo dostatok príležitostí na zábavu a tanec. Pravidelnú
hudobnú produkciu a možnosť tancovať poskytovali usporiadatelia Milan Hnilica
v kolkovom Orfeo klube, Martin Kuna v klube Horizont, Róbert Gonos v Music
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Club na minigolfe, Robert Žúbor v Combo klube, Viera Kadučáková v B-klube na
Kňažej, Centrum voľného času v Domčeku, Mestské kultúrne stredisko a Pavol
Kutlík v Rock café klube na Hviezdoslavovom námestí. Nepravidelne sa
tancovalo v Biliard Bare na Janoškovej, hoteli Park, LORA clube, pred
obchodným domom Jednota na ul. Radlinského, v požiarnej zbrojnici na Záskalí,
v budove mestského výboru na Medzihradnom. Sezónne usporadúvali tanečné
zábavy Vladimír Žofaj v reštaurácii Kopačka, Anna Buknová v reštaurácii Penzióne Anna, Roman Kubačka na terase hotela Severan a Ján Šuvada
v amfiteátri pri chate Kuzmínovo.
V nedeľu 5. augusta sa na Bysterci

pri zimnom štadióne konal 2. ročník

Oblastnej výstavy psov všetkých plemien. Napriek nepriaznivému počasiu
výstavu otvoril zástupca mestského úradu p. Ján Kutlík. Na súťaž prišlo 38 zo 42
prihlásených psov, zastupujúcich 11 plemien poľovníckych psov. Zatiaľ čo sa
štvornohí miláčikovia predvádzali v kruhoch, aby porotcovia posúdili ich krásu,
mohli sa návštevníci previesť na koníkoch z medzibrodskej farmy. Za celkového
víťaza a najkrajšieho psa oblastnej výstavy psov porota určila bavorského farbiara
Juraja Chomu. Mimo súťaže bez preukazu pôvodu si najväčšie sympatie získal
veterán, slovenský čuvač z konskej farmy v Medzibrodí.
Dňa 15. augusta slovenská vláda prijala uznesenie, že železničné vojsko na
Slovensku sa ruší k 31.12.2002 a bude sa transformovať na civilné organizácie.
To znamenalo, že aj dolnokubínsky vojenský útvar železničného vojska bude
zrušený. Pplk. Ing. Jozef Butvin považoval toto rozhodnutie za stratu pre mesto
Dolný Kubín. Vojenský útvar spolupracoval s obcami, mestskou políciou,
hospodárskymi organizáciami, v čase napr. snehovej kalamity vojaci odpratali
sneh, pomáhali pri povodniach, mali vytvorenú špeciálnu ekologickú jednotku.
V auguste sa v Dolnom Kubíne za Kopačkou konali IV. Pivné slávnosti.
Nechýbali tradičné súťaže ako pitie piva na čas /fľaškového i čapovaného/,
držanie litrového krígľa, vzpieranie plného pivného suda a iné. Súťažilo sa
v dvoch kategóriách – muži a ženy. Najviac cien si odniesli manželia Jadroňovci.
V útorok 28. augusta položením kvetov na Hviezdoslavovom námestí si
pamiatku 57. výročia Slovenského národného povstania uctili predstavitelia
mesta, okresu, politických strán, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov,
armády a pietneho aktu sa zúčastnili aj členovia družobnej organizácie Českého
zväzu bojovníkov za slobodu z Vyškova. Historický význam SNP pripomenul
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primátor mesta Dr. Ľubomír Bláha. Aj keď je tento deň štátnym sviatkom, vzťah
občanov k SNP je rozdielny. Jedni ho uctievajú, iní zaznávajú. Jeho význam
v demokratickom svete je jasný – vďaka SNP sa Slovensko zaradilo medzi krajiny
bojujúce v protihitlerovskej koalícii a zo štátu kolaborujúceho sa stal štát bojujúci
proti nacizmu.
Slovenský Červený kríž Územný spolok Orava so sídlom v Dolnom Kubíne
zareagoval na sklonku augusta na výzvu Centra Slonad Nitra

a pripojil sa

k organizovaniu petície za účinnejšiu ochranu a pomoc obetiam domáceho
násilia, týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom. K výzve adresovanej
čelným predstaviteľom vlády a parlamentu sa v našom regióne pridali nielen
členovia ČK, ale aj obyvatelia Dolného Kubína. SČK pokračoval v petičnej akcii
aj počas prvých troch septembrových dní a na petičných hárkoch pribudli ďalšie
podpisy. Na 47 petičných hárkoch bolo 705 podpisov.
Na návštevu Dolného Kubína prišla dňa 19. septembra delegácia dánskeho
Egebjergu na čele so zástupcom primátora Morgensenom Johansenom. Pánovi
Johansenovi, čestnému občanovi mesta Dolný Kubín od roku 1997, bola udelená
Gorazdova plaketa II. stupňa za rozvoj spolupráce v oblasti školstva a udelil mu ju
minister školstva SR.
Dni mesta Dolný Kubín sa konali v dňoch 21.-22. septembra 2001. Primátor
mesta počas Dní mesta privítal a sprevádzal hostí z družobných - miest poľskej
Limanovej, dánskeho Egebjergu a českého Pelhřimova. Súčasne sa konal
jubilejný

XX.

i návštevníkov
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Dolnokubínčanov
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a množstvo príležitostí na pestrý nákup a maškrtenie ako napríklad kapustné hody.
Vystupovali skupiny Babucha, Targo, Rosička, Maja Velšicová, Michal Slivka,
Milan Hrčka, hudobná skupina z Limanovej, folklórne súbory. Na minigolfe
Music Club pripravil pre návštevníkov koncert rockovej hudobnej skupiny Arzén
z Terchovej a jarmočnú tanečnú zábavu za hudobného doprovodu skupiny
Vitamín. Na futbalovom štadióne bola odhalená pamätná tabula MUDr. Ivana
Chodáka a konal sa majstrovský futbalový zápas II. ligy dorastu Dolný Kubín –
Rimavská Sobota. Návštevníci si mohli pozrieť jesenný Autosalón 2001 a oživené
remeslá. Predajné stánky boli na ul. SNP a na námestí Slobody. Na svoje si prišli
deti, pre ktoré organizátori zabezpečili množstvo súťaží, hier, nafukovací hrad
a autíčka.
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Dňa 20. septembra navštívil Okresný súd v Dolnom Kubíne predseda
Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin. Návštevami OS SR

chcel získať čo

najkompletnejší obraz o slovenskom súdnictve. So sudcami v Dolnom Kubíne
besedoval o pripravovanej súdnej reforme, trestnom zákone, obchodnom zákone
i platoch súdnych pracovníkov.
V posledný septembrový víkend sa Dolnokubínčania mohli zapojiť do
celoslovenskej akcie „Sme na jednej lodi“, ktorú zorganizovala Asociácia pre
umenie a komunikáciu. Každý, kto zložil a vhodil malú papierovú lodičku do
veľkej lode nenásilia umiestnenej pred obchodným domom Belvončík v Dolnom
Kubíne tak vyjadril svoj protest proti nedávnym teroristickým útokom na USA
a spoluúčasť s obeťami. Veľká loď plná malých lodičiek poputuje až do
Washingtonu do priestorov Svetovej banky a zároveň bude venovaná mestu New
York pre miesto, kde stálo Svetové obchodné centrum.
V súvislosti s tragickými udalosťami v USA dňa 11. septembra a následnej
antraxovej hrozbe sa aj na Slovensku začala venovať zvýšená pozornosť civilnej
ochrane obyvateľstva. Pracovníci

civilnej ochrany obyvateľstva vykonali

kontrolu 117 subjektov v okrese Dolný Kubín. Išlo o obecné úrady, školy,
podniky. V okrese sú vybudované štyri havarijné úkryty, ktoré sa nachádzajú na
okresnom úrade v Dolnom Kubíne, v OFZ Istebné, SEZ Dolný Kubín a na
Sŕňacom. Ich kapacita je 750 osôb. Celková kapacita krytov je 35 838 ľudí.
Okrem toho sa buduje ďalších 1292 krytov svojpomocne, takže celková kapacita
krytov predstavuje 161%. Predmetom kontroly boli aj plynové masky, ktorých je
dosť, avšak problematická bola náhrada starých filtrov.
V dňoch 28.9.-31.10. sa v meste konalo jesenné upratovanie. Technické služby
rozkladali veľkoobjemové kontajnery v mestských častiach podľa požiadaviek
občanov a postarali sa o odvoz pevného domového odpadu.
Následkom organizačných zmien Slovenskej pošty š. p., sa od začiatku októbra
zredukoval počet stredísk poštovej prevádzky na Slovensku z 35 na 13. Zlúčením
dolnokubínskej správy so správou v Liptovskom Mikuláši zanikla aj správa
v Dolnom Kubíne. V Dolnom Kubíne bola vedúcou pošty p. Dana Kahanová.
Slovenská televízia v spolupráci so Slovenským olympijským výborom
a Združením miest a obcí Slovenska uskutočnila dňa 10. októbra celoslovenský
projekt Konto nádeje pod názvom Plavecká štafeta. Do podujatia sa zapojil aj
Dolný Kubín. Plaveckú štafetu v Dolnom Kubíne otvoril primátor. Už od začiatku
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bolo jasné, že Dolnokubínčania limit 500 účastníkov štafety splnia poľahky. Do
súťaže sa zapojili žiaci ZŠ M. Kukučína, ZŠ M. Hattalu, ZŠ Kňažia, ZŠ J.
Matúšku, CZŠ A. Radlinského, ZŠ Nemocničnej, Združenej strednej školy
v Dolnom Kubíne, Gymnázia i Obchodnej akadémie, celkom sa do štafety
zapojilo 516 účastníkov, najviac – 140 bolo zo ZŠ M. Kukučína.
Už tradične v októbri v Dolnom Kubíne sa prejavuje úcta k starším
spoluobčanom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Vo štvrtok 25. októbra sa
v mestskom kultúrnom stredisku konalo podujatie pre starších pod názvom Kytica
kvetov. Pôvodne sa mala konať súťaž o najlepšiu starú mamu a starého otca, ktorá
mala za sebou dve úspešné premiéry, avšak pre nedostatok záujmu zo strany
starých rodičov sa program zmenil. Návštevníkom podujatia sa prihovoril
primátor mesta a potom vystupovali speváci známi z REPETE. K dobrej nálade
prispeli Dušan Grúň, Gabika Šusteková, Ján Halázs a Ján Valentík.
Dňa 19. októbra sa na Námestí Slobody v Dolnom Kubíne uskutočnil kultúrny
program určený najmä deťom a mladým ľuďom, ktorý bol zameraný na podporu
vstupu Slovenska do Severoatlantickej obrannej aliancie NATO. Podujatie
pripravilo Združenie detí a mládeže Ypsilon z Martina pod názvom Siločiary
budúcnosti. V rámci kultúrneho programu vystúpili známe oravské tanečné
a spevácke skupiny ako BABUCHA a AYA v Dolného Kubína, Hop cup
z Nižnej, Mažoretky z Tvrdošína. Súčasťou podujatia bola aj anketa, v ktorej
mladí ľudia mohli vyjadriť svoj názor na vstup Slovenska do NATO.
Dňa 25. októbra sa štadión v Dolnom Kubíne zaplnil deťmi – škôlkármi s
rodičmi. Konala sa tu tradičná šarkaniáda – preteky v púšťaní a lietaní šarkanov.
Súťažilo sa vo dvojiciach a úlohou malých pretekárov bolo odštartovať šarkana
tak, aby sa vzniesol čo najvyššie. Šarkany boli rôzne – kupované i vyrobené doma
a niektoré boli tvrdohlavé, lebo namiesto toho, aby vzlietli, sa plazili po zemi.
Všetci účastníci súťaže dostali diplom a lízatko.
Začiatkom novembra sa pani Ilona Országhová z Dolného Kubína, neter Pavla
Országha Hviezdoslava dožila 90. narodenín. Je poslednou žijúcou príbuznou
rodiny Hviezdoslava. Pri príležitosti vzácneho jubilea oslávenkyni v priestoroch
obradnej siene Mestského úradu zablahoželali primátor mesta Ľubomír Bláha a
Dušan Karaska, riaditeľ Oravského múzea P.O.Hviezdoslava. Do Oravského
múzea v Dolnom Kubíne pani Ilona ešte v 50. rokoch odovzdala uchované
predmety a písomnosti po básnikovi. Na slávnostnom prijatí zarecitovala p. Elena
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Buráková báseň „Za mladosťou“ a Štefan Jakoby „Rodostrom“. Ku gratulácii sa
pridali priatelia a členovia klubu dôchodcov spestrili program piesňami. V besede
pani Ilona na strýka Pavla Országha Hviezdoslava zaspomínala: „Bol to taký
veľmi srdečný a milý človek. Keď prišiel na návštevu, vždy sa choval starostlivo.
Ja som bola vtedy ešte malá. Najradšej chodieval k Nádašimu. Hviezdoslav nemal
deti a to ho veľmi trápilo. Preto keď sa narodil môj brat, prišiel nás navštíviť. „
Vyhľadávanou zónou oddychu Dolnokubínčanov bola jelenia farma pod
Kubínskou hoľou. Pôvodným zámerom vzniku jelenej farmy bolo využitie
neúrodných pozemkov na chov jelenej zveri farmárskou formou a účelový chov
zveri pre zachovanie genofondu. V súčasnosti tu žilo okolo 100 kusov jelenej
zveri, 15 plachých muflónov, 5 danielov a okolo farmy sa pohybovalo asi 10
diviakov, ktoré sa prezrádzali krochkaním. Farmu navštevovali rodičia s deťmi
i školské skupiny. Niekedy návštevníci ničili oplotenie. Pracovníci nemali radi,
keď v čase ruje sa pokúšali odvážlivci dostať do zverníka. Bolo to veľmi
nebezpečné, o čom sa presvedčili zamestnanci jelenej farmy.
V novembri sa vyskytli prípady falošných bankoviek s hodnotou 1000 Sk.
Polícia zaistila štyri takéto bankovky a upornila občanov, podnikateľov
a obchodníkov na obozretnosť v sérii G 73026063.
Na Katarínu mrzlo a prišla riadna zima. Ľudia vraveli „Katarína na ľade
a Vianoce na blate“, ale tento rok sa to nepotvrdilo. Koncom novembra prišla
ozajstná zima, na Mikuláša

mrzlo /- 15 stupňov/ a snežilo denno-denne.

Technické služby mesta Dolný Kubín

odvážali sneh od skorého rána do

neskorého večera, aby zabezpečili prejazdnosť mestských komunikácii. Našťastie
sa kalamita nevyskytla. Ľudia odhadzovali sneh spred domov, obchodov, škôl,
úradov atď. Najväčšiu radosť mali deti, lebo mali dostatok materiálu nielen na
snehuliakov, ale aj na stavbu domov a zámkov. Vďaka poriadnej nádielke sme
mali prekrásne zasnežené Vianoce, len mrazy nemuseli byť také ostré, v niektoré
noci bolo –22 až -25 stupňov.
V dňoch 27.-29. novembra sa v priestoroch mestského kultúrneho strediska a na
Námestí Slobody na Bysterci konali tradičné Katarínske trhy. Občania si mohli
kúpiť vianočné darčeky, stretnúť sa so známymi, vypiť teplé vínko. Predával sa
textil, obuv, vianočné ozdoby, cukrovinky, medovníčky, hračky, drevené výrobky
atď. Z každej strany vyhrávali vianočné koledy a piesne, takže sa všetko podobalo
na predvianočný večer.
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Dňa 14. decembra sa v rímsko-katolíckom kostole sv. Kataríny v Dolnom
Kubíne po vernisáži výstavy „Betlehemov sveta“ konalo kultúrne pásmo
„Budievajú ma zo sna zvony“. Folklórne skupiny predniesli vianočné koledy
z rôznych oblastí Slovenska.
AIA CENTRUM Bratislava, ZUŠ P.M. Bohúňa, reklamná egntúra Zrno
a týždenník Naša Orava pripravili dňa 14. decembra rozpravu s Prof., RNDr.
Jozefom Gruskom, CSc. o základných hybných silách spoločnosti vo
všeobecnosti a najmä začínajúcom stroročí, v ktorom metódy a prostriedky
spracovania informácií na jednej strane a zákonitosti kvantovej fyziky na druhej
strane budú hrať kľúčovú úlohu. Doobedu sa konala rozprava pre študentov
a pedagógov zameraná na matematiku, fyziku a informatiku v kine Choč. Večer
sa konala rozprava pre širokú verejnosť v hudobnej sieni ZUŠ P.M.Bohúňa. Do
rozpravy ponúkol autor 21 rôznych tém, z ktorých si účastníci mohli vybrať pred
jej začiatkom. Predmetom diskusie boli tri hlavné éry ľudstva, zákonitosti
kvantovej fyziky, rozdiel medzi klasickými a kvantovými počítačmi, informácie
o rozhodujúcich prvkoch moci, úspešnosti, produktivity, ovládania zdrojov, ľudí,
dezinformáciách, o informáciách manipulujúcich verejnosť, betlehemoch versus
informatike, činnosti mozgu a počítačoch, citoch, pocitoch, počítačových
systémoch, pojme pravdy vo vede a v živote.
Od 17. do 21. decembra sa na Námestí Slobody na Bysterci konal Vianočný
jarmok.

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ DOLNEJ ORAVY
Starostovia a primátori sa stretávali na mestskom úrade alebo na okresnom
úrade. Pracovné zasadnutia boli zamerané na aktuálne problémy ako pomoc zo
strany Kanadského Inštitútu Urbanizmu, monitorovanie infekčných chorôb zvierat
/BSE, slintavka, krivačka atď./ a informácie o nich od okresného veterinára
MVDr. Jána Uhrína, reforma verejne správy, prechod kompetencií zo štátnej
správy na samosprávu, založenie vyšších územných celkov, podnikanie atď.
Na zasadaní Združenia miest a obcí Dolnej Oravy dňa 6. februára sa hodnotila
spolupráca v roku 2000. Primátor mesta Dolný Kubín Ľubomír Bláha pozitívne
hodnotil prípravu zriadenia spoločnej úradovne, ktorá by poskytovala pomoc
obciam v oblasti výstavby a právnych záležitosti. Starostovia mohli žiadať miesta
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pre zamestnanie občanov formou VPP, ktorých bolo na začiatku roka 2001
v okrese 170.
Na pracovnom stretnutí v marci rezonovala otázka prechodu kompetencií zo
štátu na obce a mestá najmä sa úsekoch vodného hospodárstva, tvorby a ochrany
životného prostredia, ako aj prechod kompetencií v oblasti školstva. Starostovia
poukázali na problémy pri živelnom výrube stromov a s tým súvisiacou kontrolou
výrubu. Dolnooravská samospráva by pri čiernom výrube stromov privítala aj
spoluprácu s policajtmi. Obce a mestá požadovali inventarizáciu chránených
stromov aj prípis k ciachovaniu stromov.
Najviac pripomienok odznelo na pripravované majetkovo-právne odovzdávanie
škôl do majetku obcí.
Na májovom stretnutí ZMODO na Okresnom úrade v DK navrhovalo Povodie
Váhu, aby obce zamestnali na VPP ľudí, ktorí by vyčistili potoky a pripravili ich
tak na prípadné povodne. Róbert Horst uviedol ako príklad mesto Dolný Kubín,
kde by sa dalo v tomto projekte zamestnať 5-10 ľudí, ale mesto Dolný Kubín
zatiaľ neprejavilo záujem.
Dňa 30. augusta sa na mestskom úrade v Dolnom Kubíne konalo stretnutie
starostov a primátorov -

zasadnutie Združenia miest a obcí Dolnej Oravy.

Venovali sa informáciám z činnosti štátnej správy, občianských združení,
povodňovým škodám, nezamestnanosťou atď. Ing. Eva Vajzerová informovala
o činnosti občianskeho združenia EDUCOS, ktoré sa zaoberalo vzdelávacou
činnosťou pre obce. Odzneli informácie o projekte transformácie vodární
a kanalizácie a novej skládke odpadu.
Zasadnutie Združenia miest a obcí Dolnej Oravy dňa 23. novembra na pôde
dolnokubínskej radnice bolo pomerne búrlivé. Úvodná informácia riaditeľa
SEVAK-u vyvolala u niektorých starostov nevôľu. Najprv mala Orava patriť pod
akciovú spoločnosť so sídlom v Žiline, teraz došlo k zmene takej, že Orava bude
mať samostatnú akciovku na úseku vodární a kanalizácii. Ako nespravodlivosť
považovali starostovia zastúpenie v akciovej spoločnosti podľa počtu obyvateľov.
Najbúrlivejšia diskusia sa týkala procesu reformy verejnej správy. Primátor mesta
Dolného Kubína informoval starostov o zasadnutí ZMOS na Štrbskom plese,
ktorého sa zúčastnil.
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AKTIVITY POLITICKÝCH STRÁN
Poslanecký klub

KDH absolvoval v pondelok 26. februára 2001 pracovnú

návštevu Žilinského kraja. Jeho predseda a poslanec NR SR František Mikloško
zavítal do okresu Dolný Kubín. Na pôde OR policajného zboru pochválil prácu
dolnokubínskych policajtov, ktorí patria v objasnenosti trestných činov k špičke
na Slovensku. Stretol sa s prednostom OÚ, ktorý ho informoval o alarmujúcom
stave nezamestnanosti v Dolnom Kubíne /24,1%/. S predstaviteľmi samosprávy
sa rokovalo o znížení nezamestnanosti v okrese, východisko videli v budovaní
priemyselných parkov. Druhým významným bodom diskusie so starostami bola
decentralizácia verejnej správy, výber sídel VÚC a vznik vyšších územných
celkov. KDH podporovalo Ružomberok za sídlo VÚC aj pre Oravu. František
Mikloško navštívil aj Oravskú galériu.
Začiatkom marca navštívil Oravu minister sociálnych vecí a rodiny Peter
Magvaši /SDĽ/, ktorý rokoval s vedením OFZ, riaditeľmi krajského a okresného
úradu práce o možnosti vytvorenia 420 nových pracovných miest v OFZ. Situáciu
vo firme ovplyvňovala najmä cena elektrickej energie pre domácich
veľkoodberateľov.
Dňa 22. marca uskutočnila dolnokubínska kancelária Stálej

konferencie

občianskej iniciatívy a Demokratickej strany v DK stretnutie s JUDr. Milanom
Galandom, právnym expertom na oblasť ústavného práva a spoluautorom
publikácie „Zákon o slobodnom prístupe k informáciám“. Predmetom zaujímavej
besedy bol práve zákon NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a jeho realizácii v podmienkach štátnej správy a samosprávy.
V posledný marcový týždeň Demokratická strana v spolupráci s Občianskodemokratickou mládežou rozdávala pohľadnice adresované ministerke financií
s požiadavkou na zníženie daňového zaťaženia. V Dolnom Kubíne sa pohľadnice
s názvom „Nedajme sa žmýkať“ rozdávali pred daňovým úradom. Demokratická
strana chcela takouto formou poukázať na kazdodenné zvýšujúce sa daňové
zaťaženie, keď z každej zarobenej koruny platí občan štátu 46 halierov, pričom
tieto peniaze sa často využívajú neefektívne a na nesprávne účely. Zástupcovia
DS a ODM požadovali, aby sa dane z príjmov znížili na 19 %, pričom by sa
zrovnoprávnili sadzby dane pre podnikateľov, fyzické a právnické osoby. Ďalej by
sa mala zrušiť dedičská daň. Pohľadnicová kampaň sa v Dolnom Kubíne stretla
medzi občanmi s priaznivým ohlasom.
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Osláv 1. mája v Dolnom Kubíne sa zúčastnili predstavitelia politických strán
SDĽ, HZDS – ľudovej strany a KSS. Po odznení štátnej hymny účastníkov
osláv pozdravil primátor mesta Dr. Ľ. Bláha. Nasledovali príhovory RSDr. Pavla
Hajduka, predsedu OV SDĽ, Ing. Vladimíra Pavelku, okresného predsedu HZDS
a Jána Bencúra, predsedu OV KSS, ktorý vystúpil s najtvrdšou kritikou vlády,
politickej orientácie štátu a súčasného sociálno-ekonomického vývoja. Po
prejavoch nasledovali kultúrne vystúpenia folklórnych skupín Kubínčan a Orava,
folkovej skupiny NOTA BENE z Dolného Kubína, dychovky ISTEBŇANKA.
CVČ Domček poobede pripravil pre deti súťažno-zábavné podujatia.
V júni Kresťansko-demokratické hnutie posúdilo zlú sociálno-ekonomickú
situáciu obyvateľstva Slovenska, vypracovalo a verejnosti predstavilo novú
ekonomickú politiku zameranú na zníženie nezamestnanosti a naštartovanie
hospodárstva. Nové riešenia zhrnuli do 14 opatrení, ktoré boli podrobne
vysvetlené v jednotlivých bodoch: 1. Cena práce na výplatnej páske, 2. Polročné
odvodové prázdniny pre zemestnávateľov, 3. Štart pre absolventa, 4. Lístok
/nezamestnaným/ hradí štát, 5. Roztvorenie nožníc /nulová daň z príjmu pre
najmenej zarábajúcich/, 6. Odvody z 38 na 29%, 7. Zníženie dane z 29 na 19%, 8.
Zníženie dane z 12% na 10%, 9. Podpora bytovej výstavby, 10. Ročný
živnostenský list, 11. Pokuty pre zamestnávateľa /pri zamestnávaní na čierno/, 12.
Pokuty pre poberateľov dávok /pri zamestnávaní na čierno/, 13. Zákon o potláčaní
čiernej práce, 14. Každá štvrtá koruna do rozvoja obce a regiónu.
Dňa 6. júla navštívil Dolný Kubín Minister školstva SR Milan Ftáčnik. Okrem
neho sa vládneho a poslaneckého výjazdu za Sociálno-demokratickú ľavicu
zúčastnili štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Marián Kováčik a poslanci
NR SR Viliam Sopko a Milan Ištván. Milan Ftáčnik a Viliam Sopko navštívili
gymnázium v Dolnom Kubíne, kde hlavnou témou rozhovorov s vedením školy
bola prístavba gymnázia. Marián Kováčik navštívil NsP v Dolnom Kubíne, kde
s riaditeľom NsP diskutoval o financiách a rozpočte. Dolnokubínska NsP
potrebovala 2,1 mil. Sk. Dolný Kubín navštívil aj poslanec za SDĽ Ľubomír
Andrássy, ktorý sa na Okresnom úrade práce zaujímal o projekt zamestnávania
mladých ľudí. Polovicu nezamestnaných tvorili ľudia do 30 rokov, veľkým
problémom sú absolventi, ktorí si po skončení škôl nemôžu na trhu práce nájsť
uplatnenie. Ľ. Andrássy informoval pracovníkov úradu práce o pripravovanom
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projekte absolventských polročných stáži, kde by náklady zamestnávateľovi
refundoval štát.
Dňa 28. júna zohrali priateľský futbalový zápas výbery veteránov Dolného
Kubína a politickej strany ALIANCIA NOVÉHO OBČANA /ANO/ na
futbalovom ihrisku v Dolnom Kubíne. Za pekného letného počasia pred i po
zápase občanov zabával známy humorista TV Markíza Jozef Pročko. Futbalisti
Dolného Kubína prehrali 1:5.
Dňa 4. augusta navštívil Dolný Kubín „modrý autobus SDKÚ“, v ktorom sa
doviezli podpredseda vlády Ivan Mikloš a poslanec NR SR Branislav Orava. Išlo
o predvolebnú kampaň SDKÚ pred voľbami do vyšších územných celkov.
Branislav Orava bol v decembri 2001 jedným z kandidátov do Vyššieho
územného celku v Žilinskom kraji.
Dňa 22. novembra zorganizovala Miestna organizácia SDĽ v Dolnom Kubíne
stretnutie s PhDr. Milanom Gacíkom, štátnym tajomníkom ministerstva kultúry,
kandidátom na predsedu žilinského samosprávneho kraja a kandidátmi na
poslancov: PaeDr. Jozefom Bajčičákom, Františkom Jedinákom a Mgr. Jozefom
Kubalom.
Dňa 7. decembra sa uskutočnilo pracovné stretnutie Jozefa Tarčáka, poslanca
NR SR a kandidáta na predsedu VÚC za HZDS s primátorom mesta Dolný
Kubín PaeDr. Ľubomírom Bláhom. Témou rokovania boli otázky týkajúce sa
ďalšieho rozvoja mesta, tak ako sú vytýčené vo volebnom programe a týkali sa
predovšetkým zdravotníctva, sociálnej starostlivosti a školstva.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE DIVERZITA
OZ Diverzita požiadala mestský úrad o pridelenie kina CHOč pre svoje
aktivity. Chcela tu realizovať projekt Oravské kultúrne polyfukčné centrum, ktoré
riešil využitie priestorov budovy kina ako výstavných priestorov, priestorov pre
filmový, divadelný, hudobný a multimediálny klub a antikvariát. Kultúrne
polyfunkčné centrum ako Dolnokubínska akadémia umenia má byť určená pre
širokú profesionálnu aj amatérsku obec autorov, pre tvorbu a prezentáciu
tradičných a alternatívnych foriem umenia. Má slúžiť pre organizovanie
prehliadok širokého spektra umeleckej a kultúrnej tvorby, vernisáži, výstav,
koncertov, besied a predášok nielen v rámci umenia a kultúry. Kino navrhovali
premiestniť do mestského kultúrneho strediska na Bysterec.
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Vedenie mesta fakticky a fundovane odpovedalo občianskemu združeniu
Diverzite, že nie je možné zrušiť kino a premiestniť ho do priestorov MsKS, lebo
by sa musel neúmerne znížiť počet premietacích dní a to najpodstatnejšie – kino
by výrazne obmedzilo využívanie divadelnej sály v MsKS v týždni na mestské
kultúrne aktivity i aktivity s celoslovenskou pôsobnosťou. Mesto v roku 1922
investovalo do rekonštrukcie kina 4 mil. Sk, boli to účelové prostriedky, ktoré by
vyšli nazmar pri novej prestavbe kina na polyfunkčné centrum. Vedenie mesta
doporučilo Diverzite hľadať na svoje účely iný objekt v meste. Roman Zelina
z Diverzity na stránkach Bielej Oravy pokračoval s vedením mesta v polmike
„o bolestiach mesta Dolný Kubín“. Ako fakty uviedol: V meste máme 60 krčiem,
priemerna návštevnosť kina Choč na jedno predstavenie je 30 divákov a na
kultúrnych podujatiach pripravovaných mestským kultúrnym strediskom je
hľadisko poloprázdne. Nevieme ľudí zaujať a pritiahnúť ich na kultúrne podujatia
v MsKS.
OZ Diverzita v spolupráci s Oravskou knižnicou pripravila v rámci Týždňa
knižníc dňa 30. marca kultúrne podujatie s nasledovným programom: Filmy:
Marko Škop, Marek Kuboš. Poézia: Pavol Maruniak, Erika Juráková, António de
Lupo. Hudba, performance: zvuky and The Dayrtipperheadz.
Dňa 12. apríla OZ Diverzita a Zelená lipa usporiadali v rámci čistenia mesta
brigádu na Kuzmínove.
V poslednú augustovú nedeľu /26.8./ OZ Diverzita pripravila pre verejnosť
vernisáž výstavy v rámci projektu „Tancujúca rieka“ v priestoroch malého Parku.

